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1. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności, Dział ds. 
Strategii Ochrony Ludności, Zapobiegania, Gotowości i Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami 
Żywiołowymi ogłasza niniejszym zaproszenie do składania wniosków, którego celem jest określenie 
projektów dotyczących gotowości i zapobiegania, które mogą kwalifikować się do wsparcia finansowego 
na mocy decyzji Rady ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (2007/162/WE) ( 1 ). Wsparcie 
to będzie miało formę dotacji. 

2. Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań oraz warunki finansowania 
określono w odpowiednich wytycznych dotyczących przyznawania dotacji, zawierających ponadto szcze
gółowe instrukcje wyjaśniające, gdzie i kiedy należy składać wnioski. Wytyczne i odpowiednie formularze 
wniosków o dotacje można pobrać z następującej strony internetowej: 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm 

3. Streszczenia wniosków należy przesłać do Komisji na adres wskazany w wytycznych dotyczących 
przyznawania dotacji do dnia 18.3.2011 r. Streszczenia wniosków należy przesyłać pocztą lub prywatną 
przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 18.3.2011 r. (poświadczenie stanowi data wysyłki, stempla poczto
wego lub dowodu nadania). Streszczenia można również doręczać osobiście pod adres wskazany 
w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji najpóźniej do dnia 18.3.2011 r., godz. 17:00 (poświad
czenie stanowi pokwitowanie odbioru opatrzone datą i podpisem kompetentnego urzędnika). 

Streszczeń wniosków przedłożonych za pomocą faksu, poczty elektronicznej, wniosków niekompletnych 
lub przesłanych w kilku częściach nie przyjmuje się. 

4. Procedura przyznawania dotacji przebiega w następujący sposób: 

— 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, o których mowa 
w pkt 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 i 8.7, oraz w ramach dostępnego budżetu. 

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

Procedura jest ściśle poufna.
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( 1 ) Dz.U. L 71 z 10.3.2007, s. 9.
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