
Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Charakter działań, o których mowa w art. 3

(I) DZIAŁANIA NA POZIOMIE WSPÓLNOTY

1. Spotkania i imprezy

a) Organizowanie spotkań na poziomie Wspólnoty;

b) Organizowanie imprez dla podniesienia świadomości dotyczącej celów Europejskiego Roku, włącznie z
konferencjami otwierającymi i zamykającymi Europejski Rok, w drodze wsparcia udzielanego pań-
stwom sprawującym prezydencję Rady w tym czasie oraz zorganizowanie pierwszego dorocznego
„Szczytu Równości”.

2.Kampanie informacyjne i promocyjne obejmujące:

a) Opracowanie logo, łatwo dostępnego oraz dostępnego w różnych formatach, oraz haseł Europejskiego
Roku na użytek każdej działalności z nim związanej;

b) Kampanie informacyjne na skalę wspólnotową;

c) Odpowiednie środki mające na celu podkreślenie wyników i uwidocznienia działań i inicjatyw przyczy-
niających się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku;

d) Organizowanie konkursów europejskich, podkreślających dokonania i doświadczenia w dziedzinach
związanych z Europejskim Rokiem.

3. Inne działania

Sondaże i badania na skalę wspólnotową, zawierające pytania mające na celu ocenę wpływu Europejskiego
Roku, których wyniki zostaną włączone do wyników sondażu Eurobarometr oraz do sprawozdania z oceny
efektywności i wpływu Europejskiego Roku.

4. Finansowanie może przybrać formę:

— bezpośredniego zakupu towarów i usług, w szczególności w dziedzinie komunikacji, w drodze przetar-
gów nieograniczonych i/lub ograniczonych;

— bezpośredniego zakupu usług doradczych, w drodze przetargów nieograniczonych i/lub ograniczonych;

— dotacji przydzielonych na pokrycie wydatków na imprezy specjalne organizowane w celu podkreślenia i
podniesienia świadomości Europejskiego Roku: takie finansowanie nie przekracza 80% kosztów całko-
witych poniesionych przez otrzymującego wsparcie.

Komisja może skorzystać z technicznego i/lub administracyjnego wsparcia dla wspólnego dobra Komisji i
Państw Członkowskich, na przykład w celu sfinansowania usług zewnętrznych ekspertów w zakresie okreś-
lonych zagadnień.
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(II) DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

1. Działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym mogą kwalifikować się do finansowania z
budżetu Wspólnoty pokrywającego maksymalnie do 50% kosztów całkowitych na Państwo Członkowskie.

2. Po przyjęciu niniejszej decyzji, Komisja kieruje zaproszenie do składania projektów, ograniczone do
krajowych organów wykonawczych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie.

3. W odpowiedzi na zaproszenie do składania projektów, każdy krajowy organ wykonawczy składa
jeden wniosek o finansowanie wspólnotowe. We wniosku tym powinna zostać opisana strategia krajowa
oraz priorytety związane z Europejskim Rokiem, działania, które miałyby zostać sfinansowane w danych
Państwach Członkowskich oraz organizacje, które byłyby odpowiedzialne za realizację poszczególnych
działań. Do wniosku o dotację powinien zostać dołączony szczegółowy budżet określający całkowite
koszty proponowanych działań oraz kwotę i źródła współfinansowania. Koszty te mogą obejmować
rezerwę na poczet kosztów pracowniczych i administracyjnych poniesionych przez krajowe organy wyko-
nawcze.

4. Krajowe strategie i priorytety Europejskiego Roku określa się zgodnie z ogólnymi celami wymienio-
nymi w art. 2. Zmierzają one do zapewnienia zrównoważonego traktowania wszystkich form dyskrymi-
nacji, o których mowa w tym artykule.

5. Komisja ocenia i w razie konieczności zgłasza poprawki do wniosków o finansowanie wspólnotowe
złożonych przez krajowe organy wykonawcze. Organy te są odpowiedzialne za koordynację i nadzór nad
realizacją różnych działań krajowych.

6. Działania na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą obejmować:

a) Spotkania i imprezy związane z celami Europejskiego Roku, włącznie z imprezami inaugurującymi
Europejski Rok;

b) Kampanie informacyjne i edukacyjne oraz działania mające na celu propagowanie zasad i wartości
leżących u podstaw obchodzonego Europejskiego Roku na poziomie krajowym włącznie z przyznawa-
niem nagród i organizacją konkursów;

c) Sondaże i badania inne niż wymienione w części I(3) powyżej.

(III) DZIAŁANIA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WSPÓLNOTY NIE
JEST DOSTĘPNA

Wspólnota zaproponuje moralne wsparcie, włącznie z pisemnym zezwoleniem, na korzystanie z logo i innych
materiałów związanych z Europejskim Rokiem, inicjatywom podjętym przez organizacje publiczne lub pry-
watne, jeżeli te organizacje mogą udowodnić w sposób przekonywujący Komisję, że te inicjatywy odbywają
się lub będą odbywać w czasie trwania Europejskiego Roku i mogą w istotnym zakresie przyczynić się do
realizacji co najmniej jednego z celów Europejskiego Roku.
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