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Rachunki satelitarne dla spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 

(2009/C 139/07) 

1. Cele i Opis 

Celem zaproszenia jest przyczynienie się do powstania, na poziomach krajowym i europejskim, wiarygod
nych danych statystycznych dotyczących spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Zostanie to 
osiągnięte dzięki utworzeniu rachunków satelitarnych, aktualizacji, ulepszeniu lub dostosowaniu już istnie
jących rachunków satelitarnych oraz rozwojowi współpracy transnarodowej i wymianie doświadczeń oraz 
sprawdzonych rozwiązań (wspólne projekty, rozpowszechnianie wyników: publikacje, seminaria). 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioskodawcami mogą być krajowe urzędy statystyczne lub służby odpowiedzialne za rachunkowość 
narodową, krajowe organizacje spółdzielni lub towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, jak również centra 
edukacyjne i badawcze, organizacje nienastawione na przynoszenie dochodu lub przedsiębiorstwa prywatne, 
zaangażowane w gromadzenie danych statystycznych. Krajowe urzędy statystyczne lub służby odpowie
dzialne za rachunkowość narodową muszą być zaangażowane we wszystkie projekty, bądź jako wniosko
dawca indywidualny, bądź też jako koordynator wraz z innymi partnerami lub jako partner w konsorcjum 
koordynowanym przez inną organizację. 

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— państwa członkowskie UE; 

— kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

— kraje przystępujące, kraje kandydujące i inne kraje uczestniczące w programie ramowym na rzecz 
konkurencyjności i innowacji: Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czarno
góra, Izrael, Serbia i Turcja. 

3. Budżet i czas trwania projektów 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 200 000 EUR. Pomoc finansowa 
Komisji nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji 
wyniesie 66 500 EUR. 

Działania muszą się rozpocząć począwszy od stycznia 2010 r. Muszą się one zakończyć do dnia 31 grudnia 
2010 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.
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4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesyłać do Komisji do dnia 4 września 2009 r. 

5. Dodatkowe informacje 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej 
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&fosub 
Type=p&lang=pl 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia oraz muszą być składane 
z wykorzystaniem udostępnionego formularza.
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