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1. Cele i opis

Celem działania przygotowawczego e-Uczestnictwo jest wykorzystanie korzyści wynikających ze stosowania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz poprawy procesu legislacyjnego i decyzyjnego oraz
w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w tych procesach na wszystkich poziomach podejmowania
decyzji przez rząd.

Zgodnie z programem prac programu e-Uczestnictwo na rok 2008, Komisja niniejszym zaprasza konsorcja
do składania wniosków.

2. Kryteria kwalifikowalności konsorcjów

W ramach niniejszego zaproszenia przyjmowane są wnioski od osób prawnych mających siedzibę w jednym
z 27 państw członkowskich UE.

Minimalna liczba uczestników uprawniająca do złożenia wniosku obejmuje trzy niezależne osoby prawne z
trzech różnych państw członkowskich.

3. Ocena i selekcja wniosków

Otrzymane wnioski zostaną ocenione przez Komisję przy pomocy niezależnych ekspertów. Kryteria oceny
zostały określone w programie prac programu e-Uczestnictwo. Wnioski rozpatrzone pozytywnie zostaną
sklasyfikowane pod względem jakości.

Procedura oceny przez Komisję wniosków o dotacje jest określona w rozporządzeniu finansowym mającym
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1).

4. Wsparcie finansowe wspólnoty

Finansowanie Wspólnoty nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez
każdego z partnerów.

Finansowanie Wspólnoty nie może w żadnym przypadku prowadzić do osiągnięcia zysku przez benefi-
cjentów.

5. Budżet zaproszenia

Całkowity budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach niniejszego zaproszenia do składania wnio-
sków wynosi 4,7 mln EUR.
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(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządze-
niem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).



6. Termin i adres składania wniosków

Termin wpłynięcia wniosków do Komisji upływa w dniu 29 sierpnia 2008 r. o godzinie 17.00 (czasu
obowiązującego w Brukseli).

Wnioski, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.

W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku, Komisja uwzględni ostatnią wersję otrzymaną
przed upływem terminu składania wniosków.

Wnioski należy przesłać na następujący adres:

Przeznaczone dla:
Mr Thanassis Chrissafis
European Commission
DG INFSO — H2
BU31, 2/33
B-1049 Bruksela

7. Harmonogram

Komisja zamierza poinformować wnioskodawców o wyniku procedury oceny i wyboru w ciągu trzech
miesięcy po upływie terminu składania wniosków, a w ciągu czterech miesięcy po upływie terminu składania
wniosków zakończyć negocjacje z wybranymi wnioskodawcami. Realizacja projektów rozpocznie się po
zakończeniu negocjacji.

8. Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania i składania wniosków zawiera przewodnik dla
wnioskodawców dotyczący działania e-Uczestnictwo na rok 2008. Przewodnik, program prac działania
e-Uczestnictwo na rok 2008, jak również inne informacje związane z niniejszym zaproszeniem do składania
wniosków i procedurą oceny można pobrać ze strony internetowej:

http://ec.europa.eu/eparticipation

We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego zaproszenia należy podawać nazwę działania
e-Participation 2008/1.

Wszystkie otrzymane wnioski będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.
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