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1. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, dział ochrony środowiska wodnego ogłasza 
zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania 3–5 projektów kwalifikujących się do wsparcia 
finansowego, promujących działania zapobiegające pustynnieniu i suszom w wybranych dorzeczach 
i przyczyniających się do wymiany najlepszych praktyk na szczeblu lokalnym w odniesieniu do czterech 
kwestii: ochrony zasobów wód deszczowych i powierzchniowych, alternatywnych metod nawadniana, 
środków związanych z oszczędzaniem wody lub oszczędnym gospodarowaniem wodą oraz upraw 
zużywających mniejsze ilości wody. Projekty pilotażowe są projektami demonstracyjnymi, które mają 
na celu zbadanie specjalnie zaprojektowanych technologii, technik lub praktyk. Będą one musiały 
wykazać potencjał w zakresie oszczędzania wody, przyczyniając się do poprawy warunków dla ludzi 
i środowiska w różnych regionach Unii Europejskiej, z wykorzystaniem podejścia niskokosztowego. 

2. Kryteria kwalifikowalności, regiony priorytetowe, sektory gospodarki, których dotyczy zaproszenie, czas 
trwania i warunki finansowania określono w odpowiednich wytycznych dotyczących przyznawania 
dotacji, zawierających ponadto szczegółowe instrukcje dotyczące miejsca i terminu składania wniosków. 
Wytyczne i odpowiednie formularze wniosków o dotacje można pobrać z następującej strony interne
towej: 

http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm 

3. Wnioski należy przesłać do Komisji na adres wskazany w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji 
do dnia 30 czerwca 2010 r. Wnioski należy przesyłać pocztą lub prywatną pocztą kurierską najpóźniej 
do dnia 30 czerwca 2010 r. (poświadczenie stanowi data wysyłki, stempla pocztowego lub dowodu 
nadania). Wnioski można również doręczać osobiście pod adres podany w wytycznych najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2010 r., godz. 17:00 (poświadczenie stanowi pokwitowanie odbioru opatrzone datą 
i podpisem odpowiedzialnego urzędnika). 

Wnioski przedłożone za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, wnioski niekompletne, przesłane 
w kilku częściach lub po terminie składania nie będą przyjmowane. 

4. Procedura przyznawania dotacji jest następująca: 

— odbiór, odnotowanie i pokwitowanie odbioru przez Komisję, 

— ocena wniosków przez Komisję, 

— decyzja o przyznaniu dotacji i powiadomienie wnioskodawców o wyniku. 

Beneficjenci zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w wytycznych oraz w ramach dostęp
nego budżetu. 

W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Komisję zostanie zawarta umowa w sprawie przyznania 
dotacji (opiewająca na kwotę wyrażoną w EUR) między Komisją a stroną składającą wniosek. 

Procedura jest ściśle poufna.
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