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PRINCE 2010 – ES27 – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus
(2011/C 19/07)
1. Mērķi
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus vispārīgais mērķis ir veicināt izpratni par ieguvumiem un pārbau
dījumiem, kādus rada ES pašreizējais paplašināšanās process nolūkā ietvert Rietumbalkānus, Turciju un
Īslandi, iesaistot galvenās ieinteresētās personas, viedokļa noteicējus un plašsaziņas līdzekļu profesionāļus
un veicinot cilvēku neformālu sazināšanos.
Uzaicinājums ir iedalīts divās daļās: TV programmas (1. daļa) un Izpratnes veicināšanas darbības (2. daļa).
Panākamie rezultāti:
— Veicināt uz informāciju balstītas sabiedriskas debates par ES paplašināšanās politiku un dot tajās iegul
dījumu, veidojot un pārraidot šiem jautājumiem veltītas TV programmas, ar kurām sabiedrības uzmanība
tiek pievērsta ES paplašināšanās jautājumiem; Eiropas pilsoņiem tiek stāstīts, kā ES paplašināšanās
ietekmēs viņu ikdienas dzīvi (ieguvumi, iespējamie trūkumi); tiek kliedēti mīti un nepamatotas cerības;
tiek mainīti uzskati par paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm un apgāzti stereotipi.
— Atbalstīt informācijas sniegšanu un saziņu jautājumos, kas saistīti ar ES paplašināšanos, un dot ieguldī
jumu aizspriedumu apstrīdēšanā un informēšanā par paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm, orga
nizējot izpratnes veicināšanas darbības, kultūras vai sporta pasākumus.
2. Kas var pretendēt
1. daļa – TV programmas
Lai varētu pretendēt uz dotāciju, pieteikuma iesniedzējiem jābūt:
— televīzijas apraides sabiedrībai (producēšanas uzņēmumi nevar būt galvenais pieteikuma iesniedzējs),
— publiskām vai privātām organizācijām (tikai juridiskām personām, tāpēc fiziskas personas nevar iesniegt
pieteikumus),
— reģistrētiem kādā no ES-27 dalībvalstīm,
— tieši atbildīgiem par darbības sagatavošanu un pārvaldību kopā ar partneriem.
2. daļa – Izpratnes veicināšanas darbības
Lai varētu pretendēt uz dotāciju, pieteikuma iesniedzējiem jābūt:
— publiskām vai privātām organizācijām (tikai juridiskām personām, tāpēc fiziskas personas nevar iesniegt
pieteikumus),
— reģistrētiem kādā no ES-27 dalībvalstīm,
— tieši atbildīgiem par darbības sagatavošanu un pārvaldību kopā ar partneriem.
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3. Darbības, par kurām var iesniegt priekšlikumu
Ietvertās darbības ir šādas:
1. daļa – TV programmas
— TV programmas, kas noteikti tiks pārraidītas.
— Programma jāpārraida vienā vai vairākās ES dalībvalstīs.
— Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus.
2. daļa – Izpratnes veicināšanas darbības
— Lai varētu iesniegt pieteikumu, darbībām jāatbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
— pārrobežu dimensija, proti, tās norisinās vismaz divās ES dalībvalstīs vai kandidātvalstīs/potenciālajās
kandidātvalstīs,
— tās sastāv no vairākiem izpratnes veicināšanas pasākumiem (skatīt neizsmeļošo sarakstu turpmāk),
— apvieno divus vai vairākus izpratnes veicināšanas pasākumu veidus, kuriem katram ir sava ietekme.
— Neizsmeļošs to darbību saraksts, par kurām var iesniegt priekšlikumu, ir sniegts šā uzaicinājuma pa
matnostādnēs.
— Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.
Uz šo uzaicinājumu attiecīgie projekti jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 30. novembrim.
4. Piešķiršanas kritēriji
Tiesīgajiem pretendentiem piešķirs punktus no kopumā 100 punktiem. Pamatnostādnēs ir dotas detalizētas
novērtēšanas tabulas atsevišķi 1. daļai un 2. daļai.
5. Projektiem paredzētais budžets
Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus pieejamo līdzekļu apmērs ir EUR 2 500 000. Komisijas finansiā
lais atbalsts nedrīkst pārsniegt 60 % (1. daļai) un 80 % (2. daļai) no kopējām atbalstāmajām izmaksām.
Finanšu ieguldījums tiks sniegts dotācijas veidā.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi vēlākais līdz 2011. gada 31. martam jānosūta uz šādu adresi:
Ms Catherine WENDT
European Commission
Directorate-General for Enlargement
Unit A2 — Information and Communication
Rue de la Loi/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
7. Pilnīga informācija
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatnostādnes, kā arī pieteikuma veidlapa un pielikumi ir pieejami
šādā adresē:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm
Pieteikumiem jāatbilst visiem pamatnostādnēs minētajiem noteikumiem, tie jāiesniedz, izmantojot dotās
veidlapas un ietverot visu informāciju un pielikumus, kas norādīti uzaicinājuma pilnajā tekstā.
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