
PROGRAM  HERKULES  III

Zaproszenie  do  składania  wniosków  –  2014  r.

Szkolenia  z  zakresu  walki  z  nadużyciami  finansowymi

(2014/C  227/09)

1. Wprowadzenie  i  cele

Zgodnie  z  art.  3  rozporządzenia  ustanawiającego  program  Herkules  III  celem  ogólnym  programu  jest  ochrona 
interesów  finansowych  Unii,  a  tym  samym  zwiększanie  konkurencyjności  unijnej  gospodarki  i  zapewnianie 
ochrony  pieniędzy  podatników.

Celem  niniejszego  zaproszenia  jest  przyznanie  dotacji  na  organizację  ukierunkowanych,  specjalistycznych  warszta
tów  szkoleniowych  z  zakresu  analizy  ryzyka  oraz,  w  stosownych  przypadkach,  konferencji,  których  celem  jest 
ochrona  interesów  finansowych  Unii  i  jednocześnie  osiągnięcie  równoważnego  poziomu  ochrony  w  całej  Unii.

Komisja  (OLAF)  przyzna  dotacje  działaniom,  których  celem  jest:

— wymiana  doświadczeń  i  najlepszych  praktyk  między  stosownymi  organami  krajów  uczestniczących,  w  tym 
między  wyspecjalizowanymi  organami  ścigania,  a  także  przedstawicielami  organizacji  międzynarodowych,

— rozpowszechnianie  wiedzy,  w  szczególności  na  temat  skuteczniejszej  identyfikacji  ryzyka  do  celów 
dochodzeniowych.

Realizacja  powyższych  działań  może  przyjąć  formę:  konferencji,  seminariów,  kolokwiów,  kursów,  e-uczenia  się 
i  sympozjów,  warsztatów,  szkoleń  praktycznych,  wymian  pracowników  i  najlepszych  praktyk  (w  tym  dotyczą
cych  oceny  ryzyka  nadużyć  finansowych).

2. Kwalifikujący  się  wnioskodawcy

Zgodnie  z  art.  6  rozporządzenia  ustanawiającego  program  do  otrzymania  finansowania  kwalifikują  się:

— krajowe  lub  regionalne  administracje  dowolnego  państwa  członkowskiego  i  kraju  uczestniczącego,  które 
wspierają  wzmacnianie  działań  na  poziomie  Unii  w  dziedzinie  ochrony  jej  interesów  finansowych,

lub

— instytuty  badawcze  i  placówki  oświatowe  oraz  podmioty  o  celu  niezarobkowym,  o  ile  zostały  one  założone 
i  działają  co  najmniej  od  roku  w  dowolnym  państwie  członkowskim  lub  kraju  uczestniczącym  oraz  wspie
rają  wzmacnianie  działań  na  poziomie  Unii  w  celu  ochrony  jej  interesów  finansowych.

Kraje  uczestniczące  inne  niż  państwa  członkowskie  określono  w  art.  7  ust.  2  rozporządzenia  ustanawiającego 
program.

3. Budżet  i  czas  trwania  projektów

Szacuje  się,  że  całkowity  budżet  przeznaczony  na  niniejsze  zaproszenie  do  składania  wniosków  wynosi 
900 000  EUR.

Współfinansowanie  z  UE  zostanie  zapewnione  do  maksymalnej  wartości  80 %  całkowitych  kosztów  kwalifikują
cych  się  do  objęcia  finansowaniem.

Szkolenie  musi  dotyczyć  projektu  rozpoczynającego  się  najwcześniej  w  dniu  13  kwietnia  2015  r.,  a  kończącego 
się  najpóźniej  w  dniu  31  grudnia  2015  r.

4. Termin

Termin  składania  wniosków  do  Komisji  upływa  w

poniedziałek  15  września  2014  r.
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5. Dodatkowe  informacje

Pełny  tekst  zaproszenia  do  składania  wniosków,  formularz  zgłoszenia  oraz  powiązane  dokumenty  dostępne  są  na 
następującej  stronie  internetowej:

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

Wnioski  muszą  spełniać  wymogi  określone  w  wyżej  wymienionych  tekstach  i  zostać  złożone  na  formularzach 
przeznaczonych  do  tego  celu.
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