
Zaproszenie do składania wniosków – DG ENTR nr 83/G/ENT/SAT/13/7027 

Wsparcie dla działań międzynarodowych: centrum informacji, szkoleń i pomocy dla europejskich 
programów globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) w Izraelu 

(2013/C 205/08) 

1. Cele i opis 

Celem tego działania jest dalsze wspieranie działalności związanej z zapewnianiem widoczności unijnych 
programów GNSS w Izraelu oraz zacieśnianie kontaktów między jednostkami UE i Izraela uczestniczącymi 
w GNSS. 

Wsparcie to ma następujące cele: 

— utrzymanie widoczności unijnych programów GNSS w Izraelu poprzez wdrażanie strategii medialnej 
i centrum informacji Galileo z wykorzystaniem przeznaczonej do tego strony internetowej, 

— wymiana wiedzy specjalistycznej na temat GNSS, 

— zacieśnianie kontaktów między jednostkami zaangażowanymi w badania związane z GNSS i jego 
rozwój oraz poszukiwanie podmiotów finansujących badania, 

— kojarzenie przedstawicieli przemysłu UE i Izraela w celu ustanowienia dialogu między inwestorami 
a innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze GNSS, 

— organizowanie wspólnych warsztatów dla wymiany informacji na temat europejskich programów GNSS. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioskodawcami powinny być organizacje prywatne lub publiczne mające swoją siedzibę w docelowym 
państwie/regionie (Izrael) lub w Unii Europejskiej, ale działające w docelowym państwie/regionie. Wnio
skodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących państw: 

— 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

— Izraelu. 

3. Budżet i czas trwania projektu 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 200 000 EUR. Pomoc 
finansowa ze strony Komisji nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

W ramach niniejszego zaproszenia współfinansowanie otrzyma jeden projekt. 

Działania muszą zostać zainicjowane w przybliżeniu w listopadzie 2013 r. Maksymalny czas trwania 
projektu wynosi 36 miesięcy. 

4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 19 września 2013 r. 

5. Dalsze 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. Należy je składać na przezna
czonym do tego celu formularzu.
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