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III
(Tiedotteita)

KOMISSIO
Euro Info Centre -verkon rakenteen osittainen uudelleenjärjestely: verkon laajentaminen Keskija Itä-Euroopan maihin (Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Puola, Slovakia ja Slovenia)
Pyyntö esittää hakemuksia
(98/C 400/08)

1.ÙTausta

Euroopan komissio on vuodesta 1987 lähtien kehittänyt Euro Info Centre -verkkoa (EIC) osana toimiaan
edistää pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
mahdollisuuksia saada tietoa sisämarkkinoista ja
muista Euroopan yhteisön pk-yrityksiä koskevista menettelytavoista sekä näitä koskevia neuvoja.

Verkon toiminta on vahvistettu kolmannessa monivuotisessa ohjelmassa pienten ja keskisuurten yritysten
(pk-yritysten)
hyväksi
Euroopan
unionissa
(1997–2000), josta neuvosto on tehnyt päätöksen 9,
päivänä joulukuuta 1996Ø(Î). Vaikka neuvosto tunnustaakin Euro Info Centre -keskusten aseman ensisijaisina euroneuvontakeskuksina, se pitää kuitenkin
erittäin tärkeänä, että samalla käytetään hyväksi mahdollisuutta kehittää verkon rakennetta ja yrityksille
tarjottujen palvelujen laatua.

-keskuksen perustehtävä, jonka lisäksi se luo
yhteistyösuhteita muihin paikallisiin, alueellisiin ja eurooppalaisiin organisaatioihin, jotka jakavat tietoa ja
antavat neuvoja pk-yrityksille.

Pyrkimyksenä on myös mahdollisimman laajalti edistää sellaista komission toimintaa, joka on yritysten
edun mukaista, ja edistää verkon toimintaa.

EIC tiedottaa säännöllisin väliajoin komissiolle sekä
omasta toiminnastaan että oman alueensa pk-yritysten
tarpeista ja odotuksista.

Toteuttaessaan tehtäväänsä EIC sitoutuu noudattamaan seuraavia toimintaperiaatteita:
—Ùtiedon jakaminen kaikille pk-yrityksille riippumatta niiden toimialasta

2.ÙEuro Info Centre -verkon toiminnan kuvaus

Heinäkuussa 1998 verkkoon kuului 233 jäsentä unionin 15 jäsenvaltiosta, Norjasta ja Islannista sekä 20
kirjeenvaihtajakeskusta pääasiassa Keski- ja Itä-Euroopasta, Välimeren alueelta, Lähi-Idästä ja Sveitsistä.

EIC-keskukset ovat kehittyneet yksityisten, puoliyksityisten tai julkisten yksiköiden yhteydessä. Yksiköt
ovat erikoistuneet hankkimaan tietoa ja antamaan
neuvoja yrityksille. Tällaisia ovat kauppa-, teollisuusja käsiteollisuuskamarit, ammattijärjestöt, kehittämistoimistot, teollisuusjärjestöt ja rahalaitokset.

Tiedon jakaminen ja neuvojen antaminen yrityksille
yhteisöä koskevissa kysymyksissä on Euro Info Centre
(Î)ÙEYVL L 6, 10.1.1997, s. 25.

—Ùyhteistyö verkon muiden EIC-jäsenten kanssa
—Ùtoimintansa yleishyödyllisyyttä koskevan periaatteen noudattaminen.

Euroopan komissio: ja sen sisällä toimiva yrityspolitiikan, kaupan, matkailun ja sosiaalitalouden pääosasto
(pääosasto XXIII), johtaa ja koordinoi EIC-verkkoa.

Pääosasto XXIII
—Ùhakee, tutkii ja jakaa pienille ja keskisuurille yrityksille hyödyllistä yhteisöön liittyvää tietoa
—Ùpyrkii siihen, että yhteisön tietolähteet levittävät
materiaaliaan koko verkossa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa
—Ùtakaa EIC-keskuksille tukipalvelun auttamaan monimutkaisissa ja yksityiskohtaisissa kysymyksissä
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—Ùauttaa suhteiden luomisessa komission eri palveluihin
—Ùkoordinoi hajallaan olevia myynninedistämistoimenpiteitä ja antaa neuvoja verkon myynninedistämisvälineiden kehittämisessä
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—Ùalueella tai kyseessä olevalla sektorilla sijaitsevien,
EIC-keskusten tarjoamista palveluista hyötyvien
pk-yritysten määrä

—Ùtunnistaa EIC-keskusten hyvät toimintaperiaatteet
ja kannustaa kertomaan niistä muille keskuksille

—ÙEuro Info Centre -keskukseen määrätyn henkilökunnan kielitaito, Euroopan asioiden tuntemus,
tietojenkäsittelytaito sekä vuorovaikutus yritysmaailman kanssa

—Ùjärjestää koulutusta EIC-keskusten henkilökunnalle

—Ùtilojen; tietojenkäsittelylaitteiden sekä viestintävälineiden saatavuus

—Ùantaa teknistä apua tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteiden käytössä

—Ùyhteistyön laajuus muiden edustusorganisaatioiden
ja olemassaolevien alueellisten tai kansallisten taloudellisten tietoverkkojen kanssa

—Ùtakaa, että koko verkon laatua valvotaan

—Ùkyky taata EIC-keskusten riittävä näkyvyys ja tunnettavuus.
3.ÙTämän pyynnön kohde
Kolmannen monivuotisen pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi Euroopan unionissa laaditun ohjelman
myötä myös unionin jäsenyyttä hakevilla valtioilla on
mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Tämä merkitsee
sitä, että EIC-verkon kirjeenvaihtajakeskukset (EICC)
muuttuvat Euro Info Centre -keskuksiksi.

Hakijoita, jotka ovat oikeudenkäynnin kohteena tai
jotka eivät ole huolehtineet verovelvollisuuksistaan
(verot, sosiaalimaksut jne.) maassaan, ei oteta huomioon.

5.ÙHakumenettely
Pääkaupunkien EICC-keskukset ovat perustaneet
’’EICC-keskusten välitysasemiksi’’ tai ’’alueellisiksi
EICC-keskuksiksi’’ kutsuttuja aluetoimistoja, joita
pääkaupungin EICC keskus johtaa suoraan.

Jotta aluetasolla olisi EIC-verkkoa edustavia isäntäorganisaatioita, tämä pyyntö osoitetaan seuraaville
maille: Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari,
Puola, Slovakia ja Slovenia (Î).

Kohdassa 6 on mainittu aluetasolle (pääkaupungin ulkopuolelle) perustettavien EIC keskusten lukumäärä.

Hakulomakkeita EIC-aseman hakemista varten sekä
lisätietoja voi pyytää lähettämällä telefaxin tai kirjeen
allaolevaan osoitteeseen:

Euroopan yhteisöjen komissio, Pääosasto XXIII, Yrityspolitiikka, kauppa, matkailu ja sosiaalitalous, Yksikkö B/1, Jacques McMillan, G-I 1/206, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 295Ø5540.

Hakijoiden on mainittava
—Ùorganisaationsa nimi ja osoite kokonaisuudessaan

Tämä pyyntö esittää hakemuksia on siis osoitettu a)
kaikille elimille, jotka haluvat perustaa Euro Info
Centre -keskuksen kohdassa 3 mainittujen maiden
alueille.

—Ùorganisaationsa puhelin- ja telefaxnumerot
—Ùvastuuhenkilön nimi
—ÙPyyntö esittää hakemuksia EIC 1998, laajentuminen Itä- ja Keski-Euroopan maihin – hakulomakkeen pyyntö

4.ÙValintakriteerit

—Ùkokemus pk-yritysten avustamisessa ja neuvomisessa

Hakemusasiakirja on palautettava tai lähetettävä kirjattuna kirjeenä, siten kuin hakulomakkeessa on määrätty, edellämainittuun osoitteeseen 18 päivään helmikuuta 1999 kello 17:ään mennessä (josta postileima
on osoituksena).

(Î)ÙKoska assosiointisopimus Slovenian kanssa ei ole vielä voimassa, tämä pyyntö esittää hakemuksia koskee Slovenia
vasta sopimuksen astuttua voimaan.

Hakijan on lähetettävä hakemus myös maansa Euroopan komission valtuuskunnan johtajalle.

EIC-keskusten valinta tehdään seuraavien kriteerien
perusteella:
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Komissio varaa oikeuden olla ottamatta huomioon
hakemusasiakirjoja, jota eivät ole kappaleessa 4 mainittujen valintakriteerien mukaisia, sekä oikeuden
pyytää hakijoilta hakemukseen liittyviä lisätietoja.
Komissio ilmoittaa haun tuloksista 60 päivän kuluessa
hakuajan päättymisestä.

6.ÙPääkaupunkien ulkopuolelle perustettavien EIC-keskusten lukumäärä maittain
Bulgaria: 9
Tšekin tasavalta: 6
Viro: 1
Unkari: 9
Puola: 11
Slovakia: 1
Slovenia: 1.

7.ÙEuroopan unionin yhteisrahoitus
Mikäli jokaisen maan assosiointineuvostot antavat hyväksyntänsä, Euroopan unioni osallistuu rahoitukseen
seuraavasti:
—Ù25Ø000 ecun kertasumma
—Ù15Ø000 ecun kokonaisbudjetti jokaiselle maalle
(summalla osallistutaan mm. tietotuotteiden ja hajautetun koulutuksen rahoitukseen).
8.ÙJulkaiseminen
Tämä pyyntö esittää hakemuksia julkaistaan Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä sekä Euroopan komission Itä-ja Keski-Euroopan maiden valtuuskuntien sisällä.
9.ÙKalenteri
Julkaisupäivä: joulukuu 1998

Komissio kiinnittää erityistä huomiota EIC-keskusten
maantieteellisen kattavuuteen.
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Hakuaika on 40 arkipäivää julkaisupäivästä.

