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Zastrzeżenie

Wniosek Komisji dotyczący programu Europa dla Obywateli
nie został jeszcze formalnie zatwierdzony przez władze usta-
wodawcze. Jednak aby umożliwić bezzwłoczne wdrożenie
wymienionego programu po przyjęciu aktu podstawowego, co
powinno nastąpić wkrótce, a także, aby umożliwić poten-
cjalnym beneficjentom dotacji wspólnotowych możliwie
najwcześniejsze złożenie ofert, Komisja podjęła decyzję o
opublikowaniu niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest wiążące
prawnie dla Komisji ani Agencji Wykonawczej (EACEA).
Istotna zmiana podstaw prawnych przez europejskie przepisy
prawne może spowodować jego anulowanie i publikację zapro-
szeń do składania ofert o odmiennych specyfikacjach, z odpo-
wiednimi okresami na odpowiedź.

Generalnie, wdrożenie zaproszenia do składania ofert w 2007 r.
jest uzależnione od następujących warunków, których
spełnienie nie zależy od Komisji:

— przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europej-
skiej ostatecznego tekstu podstaw prawnych ustanawiają-
cych Program bez żadnych istotnych modyfikacji;

— przyjęcie rocznego programu prac dotyczącego programu
„Europa dla Obywateli” i ogólne wdrożenie zaproszenia do
składania ofert i kryteriów wyboru oraz procedur, po
odesłaniu do komitetu programu; oraz

— przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na 2007 r. przez
władze budżetowe.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert 12/06 opiera się na
projekcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, ustana-
wiającej program „Europa dla Obywateli” promujący aktywne
obywatelstwo europejskie w okresie od 2007 r. do 2013 r.
(zwany poniżej „Programem”). Proponowany program
zapewnia ciągłość realizowanego programu udziału społeczeń-
stwa obywatelskiego (1) (2004-2006) i przygotowuje grunt dla
nowych działań. Niniejsze zaproszenie do składania ofert
wdraża środki 1 i 2 w ramach działania 2 „Aktywne społeczeń-
stwo obywatelskie w Europie”.

1. Wprowadzenie

Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy wsparcia
strukturalnego, określanego jako dotacje operacyjne dla organi-
zacji realizujących cele ogólnoeuropejskie. Dotacje operacyjne
różnią się od dotacji na projekt. Dotacje operacyjne zapewniają
wsparcie finansowe obejmujące koszty niezbędne do prawi-

dłowej realizacji normalnych i ciągłych działań wybranych
organizacji. Koszty te obejmują w szczególności koszty
pracownicze, koszty ogólnego zarządu (czynsze i opłaty za
nieruchomości, urządzenia, materiały biurowe, koszty teleko-
munikacyjne, opłaty pocztowe itp.), koszty spotkań wewnętrz-
nych, koszty publikacji, koszty informacji i rozpowszechniania
informacji, a także koszty bezpośrednio związane z programem
pracy organizacji.

2. Cele

2.1 Cele ogólne

Program ma na celu wsparcie następujących celów ogólnych:

a) stworzenie obywatelom możliwości współpracy i udziału w
tworzeniu Europy, która byłaby im coraz bliższa, demokra-
tyczna, otwarta na świat, zjednoczona w swojej różnorod-
ności kulturowej i wzbogacona przez nią, a tym samym
rozwijanie obywatelstwa europejskiego;

b) rozwój poczucia tożsamości europejskiej w oparciu o
wspólne wartości, historię i kulturę;

c) wspieranie poczucia przynależności do Unii Europejskiej
wśród jej obywateli;

d) poprawa wzajemnego zrozumienia między obywatelami
Europy, którzy szanują i doceniają różnorodność kulturową
i językową, przy jednoczesnym wsparciu dialogu międzykul-
turowego.

2.2 Cele szczegółowe

Cele szczegółowe dla niniejszego zaproszenia do składania
ofert obejmują:

a) wspieranie działań, debaty i refleksji na temat obywatelstwa
europejskiego i demokracji oraz wspólnych wartości, historii
i kultury przez współpracę w ramach społeczeństwa obywa-
telskiego na poziomie europejskim;

b) zachęcanie do współpracy pomiędzy obywatelami i organi-
zacjami społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów
uczestniczących, przyczyniającej się do dialogu międzykul-
turowego i wysuwającej na pierwszy plan zarówno różno-
rodność, jak również jedność Europy, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na działania ukierunkowane na rozwój
ściślejszych powiązań pomiędzy obywatelami państw człon-
kowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej przed
30 kwietnia 2004 r. i tymi, które uczyniły to później,
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(1) Dz.U. L 30 z 2.2.2004, str. 6.



3. Harmonogram

Wnioski muszą być przekazane Agencji Wykonawczej nie
później niż 22 grudnia 2006 r. (proszę starannie zapoznać się
z punktem 13 niniejszego zaproszenia dotyczącym procedury
składania wniosków).

Okres kwalifikowalności wydatków rozpocznie się 1 stycznia
2007 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2007 r. (12 miesięcy)
lub, w przypadku organizacji, których rok finansowy rozpo-
czyna się w późniejszej dacie, okres kwalifikowalności
wydatków rozpocznie się pierwszego dnia ich roku finanso-
wego i będzie trwać przez okres 12 miesięcy.

4. Budżet

Wsparcie strukturalne przyznane zostanie w pozycji 15.06.66
w ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Z zastrzeżeniem przyjęcia budżetu, łączna dostępna kwota na
2007 r. wynosi 1,9 mln EUR.

5. Uprawnieni wnioskodawcy

5.1 Uprawnione organizacje

Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji operacyjnej,
organizacja realizująca cele ogólnoeuropejskie musi:

a) być organizacją prowadzącą badania europejskiej polityki
publicznej (niezależnym ośrodkiem badawczym) LUB orga-
nizacją społeczeństwa obywatelskiego promującą obywatel-
stwo europejskie;

b) być ustanowiona w kwalifikującym się kraju (patrz:
punkt 5.3);

c) być niezależną organizacją typu non-profit, posiadającą
status i osobowość prawną (osoby fizyczne nie kwalifikują
się do otrzymania dotacji);

d) działać w skali ponadnarodowej za pośrednictwem struk-
tury organizacyjnej (działanie za pomocą sieci lub organi-
zacja posiadająca spółki zależne w różnych krajach kwalifi-
kujących się) i/lub przez program prac.

5.2 Uprawnione kraje

Do otrzymania dotacji kwalifikują się wnioski złożone przez
podmioty prawne z następujących krajów:

a) Państwa Członkowskie Unii Europejskiej na dzień 1 stycznia
2007 r. (27): Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,
Włochy, Zjednoczone Królestwo.

5.3 Okres kwalifikowalności

Okres kwalifikowalności musi być zgodny z rokiem budże-
towym wnioskodawcy.

Jeśli rok budżetowy wnioskodawcy to rok kalendarzowy, okres
kwalifikowalności rozpocznie się 1 stycznia 2007 r. i zakończy
31 grudnia 2007 r.

W przypadku wnioskodawców, których rok budżetowy różni
się od roku kalendarzowego, okres kwalifikowalności wyniesie
12 miesięcy od daty rozpoczęcia roku budżetowego w 2007 r.

6. Informacje dodatkowe

Pełny tekst zaproszenia do składania ofert i formularze wnio-
sków dostępne są na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/index.htm

Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
pełnym tekście i dostarczone na przedstawionych formula-
rzach.
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