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KOMISJA 

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: niezależni eksperci dla programu „bezpieczniejszy 
internet” (2009–2013) 

zgodnie z art. 179a rozporządzenia finansowego ( 1 ) oraz art. 265a przepisów wykonawczych ( 2 ) 

(2009/C 130/04) 

Opis 

Niniejszym Komisja zaprasza do składania wniosków osoby chcące zapewnić fachową pomoc związaną 
z programem Bezpieczniejszy Internet ( 3 ). Komisja sporządzi listę ekspertów spełniających poniższe kryteria. 
Celem programu Bezpieczniejszy Internet jest promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu oraz 
innych technologii komunikacyjnych, w szczególności przez dzieci, a także zwalczanie treści niezgodnych 
z prawem oraz szkodliwych zachowań w środowisku online. 
Dodatkowe informacje na temat tego programu znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/ 
saferinternet 
Zadania 

Zadania obejmują wsparcie dla Komisji w zakresie oceny wniosków składanych w odpowiedzi na zapro
szenia do składania wniosków oraz przeglądu poszczególnych projektów w ramach programu „Bezpiecz
niejszy Internet”, jak również starych projektów finansowanych w ramach programu „Bezpieczniejszy 
Internet Plus” ( 4 ). 
Kryteria dotyczące umeszczenia na liście i składania wniosków 

Wszystkie wnioski muszą spełniać szczegółowe specyfikacje i warunki opisane na podanej powyżej stronie 
internetowej Komisji Europejskiej w języku angielskim. 
Obejmują one wymagania dotyczące obywatelstwa, kwalifikacji, doświadczenia i znajomości języków. 
Składanie wniosków 

Wnioski należy składać za pomocą internetowego narzędzia rejestracji ekspertów znajdującego się na 
poniższej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/saferinternet 
Termin końcowy obowiązywania listy przygotowanej na podstawie zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania 

Lista ekspertów pozostanie ważna do dnia 31 grudnia 2013 r. W okresie obowiązywania listy, z wyjątkiem 
3 ostatnich miesięcy, każdy zainteresowany może złożyć wniosek.
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