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Wsparcie dla działań międzynarodowych: Ośrodki informacyjne, szkoleniowe i wsparcia 

(2010/C 292/07) 

1. Cele i opis 

Zwrócenie uwagi na europejskie działania w zakresie nawigacji satelitarnej, monitorowanie lokalnych 
inicjatyw dotyczących nawigacji satelitarnej oraz wspomaganie branży nawigacji satelitarnej w UE poprzez 
wspieranie działań oraz ośrodków informacyjnych, szkoleniowych i wsparcia w Izraelu i Ameryce Łaciń
skiej. 

Rodzaje działań objętych wsparciem: 

— opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej, której celem będzie informowanie o wynikach euro
pejskich programów GNSS (globalny system nawigacji satelitarnej) i promowanie ich w powyższych 
państwach trzecich oraz wspieranie współpracy, 

— utworzenie i prowadzenie serwisu internetowego na okres trwania projektu, 

— promocja europejskich produktów poprzez dystrybucję na imprezach branżowych stosownej dokumen
tacji przygotowywanej przez przedsiębiorstwa z UE, 

— śledzenie rozwoju technologicznego, a w szczególności publikacja comiesięcznych sprawozdań poświę
conych monitorowaniu rozwoju systemów nawigacji satelitarnej w docelowym państwie/regionie, 

— zwiększanie świadomości zagadnienia poprzez organizację seminariów, podczas których prezentowane 
będą możliwości współpracy z wykorzystaniem różnych dostępnych instrumentów (siódmy program 
ramowy w zakresie badań naukowych), 

— zapewnianie zachęt dla europejskich MŚP zainteresowanych prowadzeniem działalności eksportowej we 
współpracy, przykładowo, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 

— ułatwianie nawiązywania kontaktów z organizacjami z docelowego państwa/regionu. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioskodawcami powinny być organizacje prywatne lub publiczne mające swoją siedzibę w docelowym 
państwie/regionie (Izrael, Ameryka Łacińska) lub mające siedzibę w Unii Europejskiej, ale działające 
w docelowym państwie/regionie. 

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących państw: 

— 27 państw Unii Europejskiej, 

— inne państwa: Brazylia, Argentyna, Chile i Izrael. 

3. Budżet i czas trwania projektu 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 250 000 EUR. Pomoc finansowa 
Komisji nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

W ramach niniejszego zaproszenia współfinansowanie powinno zostać przyznane dwóm projektom. 

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 250 000 EUR. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4 
zaproszenia do składania wniosków. 

Rozpoczęcie działań planowane jest na maj 2011 r. 

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24 miesięcy. 

4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2011 r. 

5. Dodatkowe informacje 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu 
przeznaczonym do tego celu.

PL 28.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 292/25

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

