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1. Cele i opis 

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest roczny program prac dotyczący programu 
Herkules II ( 1 ), który wdraża decyzję nr 878/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 
2007 r. ustanawiającą Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie 
ochrony interesów finansowych Wspólnoty ( 2 ). Niniejsze zaproszenie dotyczy sekcji 9 rocznego programu 
prac oraz działań prowadzonych na mocy art. 1 lit. a) i b) decyzji w sprawie programu Herkules. Działania 
te obejmują organizację szkoleń, seminariów i konferencji w temacie zwalczania nadużyć finansowych, 
korupcji i innych nielegalnych działań oraz opracowanie oraz wdrażanie polityk w zakresie zapobiegania 
nadużyciom finansowym i wykrywania ww. nadużyć. 

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.

PL 13.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 73/21 

( 1 ) C(2013) 612 z dnia 7 lutego 2013 r.: decyzja w sprawie finansowania programu Herkules II, 2013 r. 
( 2 ) Dz.U. L 193 z 25.7.2007, s. 18.



3. Kwalifikujące się działania 

Komisja przyzna dotacje na wsparcie działań szkoleniowych i studiów prawnych mających na celu zwięk
szanie i rozwijanie ochrony prawnej i sądowej interesów finansowych UE przed nadużyciami finansowymi, 
korupcją i innymi nielegalnymi działaniami. Do działań, które mogą być współfinansowane, należy na 
przykład: 

— organizacja konferencji i seminariów, 

— 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. 

Powyższe działania kwalifikują się do finansowania w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowalnych. 
Całkowita kwota pomocy przyznanej przez Komisję (OLAF) na rzecz poszczególnych projektów nie prze
kroczy: 

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

— 300 000 EUR na badanie w dziedzinie prawa porównawczego, 

— 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 udzielania 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.
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5. Budżet 

W 2013 r. Komisja ogłosi jedno zaproszenie do składania wniosków w odniesieniu do części prawnej sekcji 
dotyczącej szkoleń, seminariów i konferencji rocznego programu prac. Budżet wynoszący 700 000 EUR jest 
dostępny dla wnioskodawców, którzy złożą swoje oferty przed upływem terminu składania wniosków, 
tj. dniem 30 kwietnia 2013 r. 

Jeżeli budżet nie zostanie wyczerpany po pierwszym zaproszeniu, drugie zaproszenie zostanie ewentualnie 
ogłoszone w trzecim kwartale 2013 r. 

Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. 

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 

6. Dodatkowe informacje 

Wymogi techniczne i formularz zgłoszeniowy można pobrać na następującej stronie 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 

Wtorek, dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, podpisane przez 
osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek.
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