
INFORMACJE  PAŃSTW  CZŁONKOWSKICH

Komunikat  Ministerstwa  Gospodarki  Republiki  Chorwacji  wydany  na  podstawie  art.  3  ust.  2 
dyrektywy  94/22/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  warunków  udzielania 

i  korzystania  z  zezwoleń  na  poszukiwanie,  badanie  i  produkcję  węglowodorów

(2014/C  131/05)

Ogłoszenie  Republiki  Chorwacji  w  sprawie  pierwszej  rundy  wydawania  zezwoleń  na  badanie 
i  produkcję  węglowodorów  na  obszarach  morskich

Ministerstwo  Gospodarki

Ustawa  o  badaniu  i  produkcji  węglowodorów

Runda  wydawania  zezwoleń  na  obszarach  morskich

Ministerstwo  Gospodarki  zaprasza  zainteresowane  strony  do  składania  wniosków  o  zezwolenia  w  odniesieniu  do 
bloków  na  chorwackim  szelfie  kontynentalnym.  Działania  w  zakresie  badań  i  produkcji  węglowodorów  na 
obszarach  morskich  Adriatyku  pod  jurysdykcją  Republiki  Chorwacji  wymagają  licencji  krajowej  oraz  umowy  o 
wspólnej  produkcji  zawartej  w  następstwie  udzielenia  licencji.  Wybrany  wnioskodawca,  pojedynczy  podmiot  lub 
konsorcjum  podmiotów,  mają  prawo  do  poszukiwania  węglowodorów  i  do  bezpośredniego  otrzymania  koncesji 
na  łączny  maksymalny  okres  30  lat,  jeśli  stwierdzono,  że  odkrycie  ma  charakter  komercyjny.

Dokładne  informacje  na  temat  wezwania,  w  tym  mapy  i  wykazy  oferowanych  bloków,  wytyczne  dotyczące 
zezwoleń  oraz  warunki,  jakie  zawierać  będą  te  zezwolenia,  jak  również  wskazówki  dotyczące  składania  wnio
sków  są  dostępne  na  stronie  internetowej  Croatian  Hydrocarbons  Agency:  (www.azu.hr).  Właściwym  organem 
jest  Ministerstwo  Gospodarki  –  Sektor  Górnictwa,  Ulica  grada  Vukovara  78,  HR-10000  Zagrzeb,  Republika  Chor
wacji,  e-mail:  offshore@azu.hr.

Oferowany  obszar  geograficzny  składa  się  z  29  bloków  poszukiwawczych  na  Morzu  Adriatyckim.  Powierzchnie, 
głębokości  i  współrzędne  bloków  określono  w  kompletnym  zbiorze  wytycznych  dotyczących  przetargu.

Proponowana  data  lub  termin  na  przyznanie  zezwolenia:  Aplikacje  należy  składać  do  dnia  3  listopada  2014  r. 
do  godz.  14.00  czasu  lokalnego.  Terminem  przyznania  zezwolenia  jest  dzień  3  grudnia  2014  r.

Kryteria

1. Ogólna  jakość  złożonego  wniosku.

2. Techniczne,  finansowe  i  zawodowe  kompetencje  wnioskodawcy.

3. Wszystkie  przypadki,  kiedy  wnioskodawca  wykazał  brak  skuteczności  i  odpowiedzialności  w  ramach  jakiej
kolwiek  poprzedniej  licencji  lub  zezwolenia  w  jakiejkolwiek  formie  w  jakimkolwiek  państwie.

4. Wnioski  dotyczące  ochrony  bezpieczeństwa  publicznego,  zdrowia  publicznego,  bezpieczeństwa  transportu, 
ochrony  środowiska,  ochrony  zasobów  biologicznych  i  narodowych  dóbr  o  wartości  artystycznej,  historycznej 
lub  archeologicznej,  bezpieczeństwa  instalacji  i  pracowników  oraz  planowej  gospodarki  zasobami  ropy  naftowej.

5. Ogólne  zaangażowanie  w  pracę  oraz  oferowana  gratyfikacja  finansowa  klasyfikowana  na  dwie  fazy  poszu
kiwań  (3+2  lata)  i  oceniona  na  podstawie  planowanego  dystansu/powierzchni  3D  lub  stosownych  badań 
sejsmicznych  3D,  liczby  odwiertów  poszukiwawczych  i  innych  badań.

6. Proponowana  opłata  wstępna  (min.  1 400 000,00  HRK  za  blok).
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Uwagi

Wniosek  można  złożyć  w  języku  angielskim,  ale  musi  on  zawierać  tłumaczenie  na  język  chorwacki.  Wniosko
dawcy  powinni  zapoznać  się  z  kompletnym  zbiorem  wytycznych  dotyczącymi  przetargu  i  korzystać  z  zawartych 
w  nim  odpowiednich  formularzy.
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