
HERKULES II 

Zaproszenie do składania wniosków – OLAF/2012/D5/03 

Szkolenia, seminaria i konferencje – część prawna 

(2012/C 135/07) 

1. Cele i opis 

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest decyzja nr 878/2007/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2007 r. ustanawiająca Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania 
działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”). Zaproszenie 
to związane jest z działaniami, o których mowa w art. 1a lit. b) decyzji w sprawie programu „Herkules II”, 
które obejmują organizację szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych zwalczaniu nadużyć finanso
wych, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, a także formułowaniu i wdrażaniu metod zapo
biegania tym nadużyciom i wykrywania ich. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioski kwalifikujące się do finansowania mogą być składane przez następujących wnioskodawców: 

— wszystkie krajowe i regionalne organy administracyjne państwa członkowskiego, kraju przystępującego 
lub kraju kandydującego, które wspierają wzmacnianie działań UE w dziedzinie ochrony jej interesów 
finansowych, 

— wszystkie instytuty badawcze i edukacyjne, które przynajmniej od roku mają osobowość prawną oraz 
zostały ustanowione i działają w państwie członkowskim lub w kraju spoza Unii i które wspierają 
wzmacnianie działań Unii w dziedzinie ochrony jej interesów finansowych, 

— wszystkie organizacje niekomercyjne, które przynajmniej od roku mają osobowość prawną oraz zostały 
zgodnie z prawem ustanowione w państwie członkowskim lub w kraju spoza Unii i które wspierają 
wzmacnianie działań UE w dziedzinie ochrony jej interesów finansowych. 

Wnioskodawcy z krajów spoza Unii Europejskiej muszą mieć miejsce stałego zamieszkania w: 

1) państwach przystępujących; 

2) państwach EFTA/EOG, zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu EOG; 

3) krajach kandydujących stowarzyszonych z Unią Europejską na warunkach ustalonych w układach 
o stowarzyszeniu lub protokołach dodatkowych do nich w sprawie udziału w programach Unii Europej
skiej, które zostały lub mają zostać zawarte z tymi krajami. 

3. Kwalifikujące się działania 

Organizacja seminariów i konferencji w celu przyspieszenia rozwoju specyficznej ochrony prawnej i sądowej 
interesów finansowych przed nadużyciami poprzez wspieranie takich działań, jak: 

— badania w dziedzinie prawa porównawczego, 

— rozpowszechnianie wiedzy naukowej w zakresie ochrony interesów finansowych UE, łącznie z wydawa
niem publikacji na ten temat, 

— publikacja i dystrybucja periodyku naukowego na temat ochrony interesów finansowych Unii Europej
skiej, 

— organizacja dorocznego spotkania przewodniczących stowarzyszeń zajmujących się europejskim 
prawem karnym i ochroną interesów finansowych UE. 

Finansowanie powyższych działań wynosi do 90 % kwalifikowalnych kosztów. Całkowita kwota pomocy 
przyznanej przez Komisję (OLAF) na rzecz poszczególnych projektów nie przekroczy: 

— 50 000 EUR na jednodniowe seminarium; 100 000 EUR na dwudniowe seminarium, 

— 300 000 EUR na badania w dziedzinie prawa porównawczego,
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— 25 000 EUR na rozpowszechnianie wiedzy fachowej, 

— 60 000 EUR na wydawanie i rozpowszechnianie przez stowarzyszenia czasopisma przez okres jednego 
roku, 

— 45 000 EUR na spotkanie przewodniczących stowarzyszeń. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Do oceny wniosków użyte zostaną następujące kryteria przyznawania dotacji: 

1) spójność proponowanego działania z celami programu; 

2) komplementarność proponowanego działania z innymi wspieranymi działaniami; 

3) wykonalność proponowanego działania, tj. rzeczywista możliwość jego przeprowadzenia przy użyciu 
proponowanych środków; 

4) stosunek kosztów do korzyści proponowanego działania; 

5) wartość dodana proponowanego działania; 

6) liczba odbiorców, do których skierowane jest proponowane działanie; 

7) ponadnarodowe i wielodyscyplinarne aspekty proponowanego działania; 

8) zakres geograficzny proponowanego działania. 

Jeżeli kilka projektów uzyska jednakową ocenę w oparciu o powyższe kryteria przyznawania dotacji, 
pierwszeństwo w finansowaniu otrzymają (w porządku malejącym): 

— wnioski o ponadnarodowym i wielodyscyplinarnym charakterze, 

— wnioski umożliwiające sprawiedliwy rozkład geograficzny, 

— wnioskodawcy, którzy w latach poprzednich nie otrzymali dotacji na zbliżony projekt. 

5. Budżet 

Budżet wynoszący 400 000 EUR jest dostępny dla wnioskodawców, którzy złożą swoje oferty przed pierw
szym terminem składania wniosków, tj. dniem 31 maja 2012 r. Pozostała część budżetu całkowitego 
(300 000 EUR) i niewykorzystana część budżetu z pierwszego terminu zostaną przeznaczone na sfinanso
wanie projektów złożonych przed drugim terminem składania ofert, czyli dniem 1 października 2012 r. 

Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. 

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 

6. Więcej informacji 

Wymogi techniczne i formularz zgłoszeniowy można pobrać z następującej strony internetowej: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm 

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy wysyłać drogą 
elektroniczną na adres: 

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu 

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo we wskazówkach dotyczących wypełniania 
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej OLAF-u, jeżeli okażą się one przydatne dla innych 
wnioskodawców. 

7. Termin składania wniosków 

Czwartek, dnia 31 maja 2012 r. – pierwszy termin; 

poniedziałek, dnia 1 października 2012 r. – drugi termin. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, podpisane przez 
osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. 
Na zapieczętowanej kopercie należy umieścić wyraźny dopisek:
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„Application for OLAF Training, Seminars and Conferences Legal Part Grant Programme — 
(OLAF/2012/D5/03) — Hercule II 2012” 

Wnioski (oryginał i jedną kopię) należy wysłać drogą pocztową na następujący adres: 

European Commission — European Anti-Fraud Office (OLAF) 
For the attention of Mr Johan KHOUW 
Head of Unit Hercule, Pericles & EURO Protection 
Office: J-30 10/62 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Elektroniczną kopię formularza wniosku o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy 
wysłać drogą elektroniczną na następujący adres: 

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

PL C 135/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2012

mailto:OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

	Herkules II Zaproszenie do składania wniosków – OLAF/2012/D5/03 Szkolenia, seminaria i konferencje – część prawna (2012/C 135/07)

