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Покана за представяне на предложения за 2010 г. за непреки действия по многогодишната
програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и на други
комуникационни технологии — По-безопасен интернет
(текст от значение за ЕИП)

(2010/C 48/07)
1. В съответствие с Решение № 1351/2008/ЕО от 16 декември 2008 г. на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на
интернет и други комуникационни технологии (1) („По-безопасен интернет“), с настоящото Европейската
комисия приканва за представяне на предложения за действия, които да бъдат финансирани по
програмата.
„По-безопасен интернет“ се основава на четири действия:
а) осигуряване на обществена осведоменост;
б) борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн;
в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда;
г) създаване на база от знания.
Програмата е правоприемник на програмата „По-безопасен интернет плюс“ (2005—2008 г.).
2. В съответствие с член 3 от Решението на Европейския парламент и на Съвета Европейската комисия
изготви работна програма (2), която да служи като основа за изпълнение на програмата през 2010 г.
Работната програма съдържа допълнителна информация относно целите, приоритетите, ориентировъчния
бюджет и видовете действия, за които се отнася настоящата покана, както и правилата за допускане до
участие.
3. Информация за това как да се подготвят и представят предложения, както и за процедурата на
оценяване, е дадена в наръчника за кандидатстване (3).
Тази документация заедно с работната програма и друга информация във връзка с настоящата покана
може да се получи от Европейската комисия, като се използва следният адрес:
European Commission
Directorate-General for the Information Society and Media
Safer Internet
EUFO 1195
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Факс +352 4301-34079
Адрес за електронна поща: saferinternet@ec.europa.eu
Уебсайт: http://ec.europa.eu/saferinternet
4. Предложения могат да се правят по посочените по-долу части на поканата. Кандидатите, желаещи да
направят предложения по повече от една част от поканата, следва да направят отделни предложения по
всяка част.
(1) ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 118.
(2) Решение на Комисията C(2009) 8301, 29.10.2009 г., http://ec.europa.eu/saferinternet
(3) http://ec.europa.eu/saferinternet
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5. Ориентировъчният общ бюджет, осигурен под формата на участие на Общността по тази покана за
представяне на предложения, е 3 милиона EUR от бюджета за 2010 г.
Предоставянето на безвъзмездни средства по предложения, представени в отговор на настоящата покана,
ще става чрез споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства.
Въз основа на оценката на предложенията ще се направи списък на предложенията, които ще се
финансират. Този списък може да се допълни с резервен списък на предложения с удовлетворително
качество, които ще се финансират, в случай че са налични бюджетни средства.
6. Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за всички юридически
лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и юридически лица, установени в държавите от
ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).
Тя е открита за участие и на юридически лица, установени в други държави, съгласно условията,
изложени в член 2 от Решението за програмата (1), ако съществува подписано двустранно споразумение.
Ако за финансиране бъде избрано предложение, подадено от юридическо лице от тези държави, спора
зумението за предоставяне на безвъзмездни средства ще бъде подписано едва след предприемането от
съответната държава на необходимите стъпки за присъединяването ѝ към програмата чрез подписването
на двустранно споразумение. Актуализирана информация кои държави участват в програмата е налице на
уебсайта на програмата (http://ec.europa.eu/saferinternet).
Юридически лица, регистрирани в държави извън ЕС и различни от горепосочените, както и между
народни организации могат да участват във всички проекти за своя собствена сметка.
ЧАСТ 1
ЧАСТИ НА ПОКАНАТА

Действие 1 и действие 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ОСВЕДОМЕНОСТ И БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННОТО
СЪДЪРЖАНИЕ И ВРЕДНОТО ПОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН

7. Идентификационен номер: 1.1. ИНТЕГРИРАНА МРЕЖА: ЦЕНТРОВЕ ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
С програмата се насърчава създаването на центрове за по-безопасен интернет навсякъде в Европа, с което
се цели координирането на дейностите и обединяването на различните заинтересовани страни за осигу
ряване на действия и улесняване на обмена на знания.
Всички центрове за по-безопасен интернет ще извършват дейности за повишаване на осведомеността на
родители, възпитатели, учители и деца в тясно сътрудничество с всички съответни участници на евро
пейско, регионално и локално равнище по проблеми, свързани със съдържание, считано за неподходящо
за деца. Например расизъм и ксенофобия, психически и сексуален тормоз, сприятеляване с деца с цел
извършване на сексуална злоупотреба, използване на услуги на мрежи с равноправен достъп, широко
лентово предаване на видеозаписи, предаване на съобщения в реално време, чат-румове, сайтове на
социални мрежи, достъп до съдържание и интерактивни информационни и комуникационни услуги,
възникнали вследствие на бързото разпространение сред децата на достъпа до интернет, мобилните
телефони и конзолите за игри. При действията се отчитат и съответни проблеми за защита на потреби
телите и данните, както и проблеми, свързани с информацията и с мрежовата сигурност (вируси/спам).
Освен това центровете за по-безопасен интернет следва да включват също така: а) горещи линии, на
които гражданите могат да съобщават за нелегално съдържание, и/или; б) линии за оказване на помощ,
на които родители и деца могат да получат съвети как да действат при опасни контакти (сприятеляване с
цел извършване на сексуална злоупотреба), вредно поведение (кибернетичен тормоз), вредно съдържание
и неприятни или плашещи преживявания във връзка с използването от тях на онлайн технологии.
Задачите на центровете за по-безопасен интернет са изложени по-подробно в работната програма.
(1) Решение № 1351/2008/ЕО, ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 118.
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Финансиране на 50 % от приемливите разходи (като този процент може да бъде увеличен на 75 % за
публични институции, малки и средни предприятия и организации с идеална цел).

Поканата за представяне на предложения за 2010 г. е открита единствено за:

— предложения за създаване на центрове за по-безопасен интернет в страните, в които в рамките на
поканата от 2009 г. не са били препоръчани за финансиране центрове за по-безопасен интернет (1),

— предложения за добавяне на горещи линии към центровете за по-безопасен интернет, които са били
препоръчани за финансиране в рамките на поканата от 2009 г.,

— предложения за добавяне на линии за оказване на помощ към центровете за по-безопасен интернет,
които са били препоръчани за финансиране в рамките на поканата от 2009 г.

Действие 3: БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВРЕДНОТО ПОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН
8. Идентификационен номер: 2.5. ТЕМАТИЧНА МРЕЖА: УЛЕСНЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ПРАВО
ПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ В ЕВРОПА И ПО СВЕТА

Очакват се предложения за тематична мрежа за насърчаване на организирания и широкообхватен обмен
на най-добри практики между правоприлагащите органи в борбата срещу изготвянето и онлайн разпро
странението на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, в Европа и по света. Очакваният
резултат ще представлява координиран общоевропейски и глобален подход, насочен към ограничаване на
разпространението на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, като се намали обемът на
материалите, изготвени и разпространени чрез комуникационни технологии. Този координиран подход
ще включва установяването на европейски списък на адреси в интернет на изображения на сексуална
злоупотреба с деца, който ще бъде достъпен за националните правоприлагащи органи.

Финансиране на 100 % на намален набор от приемливи разходи (преки разходи за координиране и
създаване на мрежата) за тематични мрежи.

9. Идентификационен номер: 2.6. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОТ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ
АНАЛИЗ НА НЕЗАКОННИТЕ МАТЕРИАЛИ В МРЕЖИТЕ С РАВНОПРАВЕН ДОСТЪП (P2P)

Очакват се предложения за целеви проект, който би подобрил извършвания от правоприлагащите органи
анализ на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, като за специфичните нужди на
полицията се цели разработването или оптимизирането на технологични инструменти, насочени към
идентифициране или улесняване на анализа на доказателствения материал, открит в мрежите с равно
правен достъп. Инструментите биха спомогнали за справяне с огромния обем незаконни материали,
открити в мрежите с равноправен достъп, като определят и подобряват начините за разграничаване на
вероятните нелегални материали за по-подробно проучване от страна на правоприлагащите органи или
като намират връзка между отделните доказателства.

Очакват се предложения от страна на правоприлагащи органи, научноизследователски институти
(публични и частни), доставчици на технологии и инженерни дружества в областта на извличането на
информация според нейното съдържание, машинното зрение и по-специално лицевото разпознаване,
определянето на възрастта въз основа на фотография или видеозапис, разпознаване на закономерности,
техники за географска локализация, подобряване на образа на изкривено изображениe/видеозапис и т.н.
(1) Информация относно препоръчаните за финансиране предложения ще бъде осигурена на http://ec.europa.eu/
saferinternet — след като в началото на 2010 г. бъде завършена оценката на поканата за представяне на предложения
за 2009 г.
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Финансиране на 50 % от приемливите разходи (като този процент може да бъде увеличен на 75 % за
публични институции, малки и средни предприятия и организации с идеална цел).
Действие 4: СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ОТ ЗНАНИЯ
10. Идентификационен номер: 4.1. ПРОЕКТ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА: ПРИСТРАСТЯВАНЕ КЪМ
ИНТЕРНЕТ

Очакват се предложения за проект за задълбочаване на знанията в областта на пристрастяването на
непълнолетните към интернет. Очакваният резултат от проекта е да се разбере в каква степен пристрас
тяването към интернет представлява онлайн риск за непълнолетните лица в Европа по отношение както
на интензивността, така и на разпространението, а също и по какъв начин то се развива и може да бъде
избегнато.
Констатациите ще подпомогнат работата за благосъстояние на децата и повишаване на осведомеността и
ще предоставят актуални теми за по-нататъшни действия и изследвания.
Методологията на проекта следва да включва както количествен, така и качествен подход. В качествения
подход следва да бъдат включени непълнолетни лица със симптоми на пристрастяване към интернет.
Проектите за задълбочаване на знанията ще бъдат финансирани на 100 % от преките приемливи разходи
(както е определено в модела за споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства), но без непреки
(административни) разходи.
11. Идентификационен номер: 4.2. ТЕМАТИЧНА МРЕЖА: НАСЪРЧАВАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ
ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА НОВИ МЕДИИ ОТ ДЕЦА

Очакват се предложения за тематична мрежа, която да обедини социолози и експерти, ангажирани в
областта на детската безопасност в онлайн среда на европейско равнище, като се насърчат и координират
проучванията в държавите-членки относно начина, по който хората, особено децата, използват новите
медии, за да се определят областите, които дават повод за особена загриженост по отношение на детската
безопасност, и да се препоръчат ефективни начини за повишаване на осведомеността и други практически
действия в областта.
Мрежата следва да обединява и насърчава съществуващата научноизследователска дейност в ЕС (вклю
чително чрез обща база данни), да анализира резултатите и да определя ключовите пропуски в доказа
телствената основа.
Мрежата следва да обменя експертен опит и да разработва или следи развитието на висококачествени и
иновативни научноизследователски стандарти.
Мрежата ще насърчава извършването на нови научни изследвания в Европа на съпоставима основа, като
отчита методологичната рамка (научноизследователските насоки), разработени в рамките на проекта
EUKidsOnline. Националните членове на мрежата следва да си сътрудничат с други научноизследова
телски колективи в своята страна и да съдействат на националните центрове за по-безопасен интернет
(особено центровете за повишаване на осведомеността).
Финансиране на 100 % на намален набор от приемливи разходи (преки разходи за координиране и
създаване на мрежата) за тематични мрежи.
ЧАСТ 2
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Оценката на предложенията ще се извърши въз основа на принципите на прозрачност и равнопоста
веност. Тя ще бъде направена от Комисията със съдействието на независими експерти. Всяка кандидатура
ще бъде оценявана въз основа на критерии за оценка, разделени в три категории: критерии за допус
тимост, критерии за възлагане и критерии за подбор. Само предложения, отговарящи на изискванията на
критериите за допустимост, ще бъдат подложени на по-нататъшна оценка. Тези критерии са описани подолу.
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12. Критерии за допустимост
При постъпването си всички предложения и заявления ще бъдат подложени на проверка за допустимост,
за да се гарантира, че те отговарят на изискванията на поканата и на процедурата за представяне.
Ще бъдат извършвани следните проверки:
— Получаване на предложението от Комисията на или преди крайния срок — дата и време, посочени в
поканата.
— Пълнота на предложението. Предложения, които по същество са непълни — т.е. попълнените
формуляри не съдържат достатъчно информация за идентифициране на партньорите, техния
правен статут и способността им да оценят обхвата на предложения проект — ще бъдат отхвърлени.
Освен това вносителите на предложения трябва да удостоверят, че не се намират в една от ситуациите,
изброени в работната програма, която би изключила тяхното участие.
13. Критерии за възлагане
За оценка на относителните достойнства на получените предложения, за всяко средство за изпълнение на
програмата (интегрирани мрежи, целеви проекти и тематични мрежи) ще има специфичен набор от
критерии за възлагане със специфични тегловни коефициенти. Описание на тези критерии за
отпускане е дадено в работната програма за 2010 г. на „По-безопасен интернет“.
14. Критерии за подбор
Критериите за подбор служат за гаранция, че кандидатите притежават ресурси за съвместно финансиране
на проекта и изискваните за успешно завършване на работата професионална компетентност и квали
фикация.
Критериите за подбор се прилагат въз основа на информацията, съдържаща се в предложението. Ако въз
основа на нея се установят случаи на слабости във финансовия капацитет или в професионалната
компетентност, може да са необходими компенсационни мерки като например финансови гаранции
или други действия. Успешните предложения, допуснати до преговори, ще бъдат обект на официално
правно и финансово утвърждаване като изискване за сключване на споразумение за предоставяне на
безвъзмездни средства.
Описание на критериите за подбор е дадено в работната програма за 2010 г. на „По-безопасен интернет“.
ЧАСТ 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОДРОБНОСТИ И КРАЕН СРОК

15. Предложенията трябва да бъдат подготвени, като се използват формулярите в наръчника за канди
датстване, и изпратени на хартия в 1 (един) оригинал и 5 (пет) копия, придружавани от едно копие
в електронен формат върху компактдиск CD-ROM, на Комисията на следния адрес:
European Commission
Directorate-General for the Information Society and Media
Safer Internet
Office EUFO 1194
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
16. Краен срок за получаване на всички предложения: 27 май 2010 г. до 17.00 часа (люксембургско
местно време).
Предложения, получени след крайния срок, или изпратени по факс или електронна поща, няма да се
разглеждат.
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17. Примерен график за оценката и подбора: оценката ще бъде извършена в рамките на два месеца след
крайния срок по настоящата покана. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от техните
заявления след извършване на оценката. Графикът за някои нови проекти ще бъде съобразен със
съществуващите договори, така че да се гарантира най-ефикасното използване на финансирането.
18. В цялата кореспонденция във връзка с настоящата покана (например когато се отправя искане за
получаване на информация или се представя предложение) трябва да се посочва съответният идентифи
кационен номер на частта от поканата.
При представяне на предложение кандидатите приемат процедурите и условията, както са описани в
настоящата покана и в документите, на които тя се позовава.
Всички предложения, получени от Европейската комисия, ще бъдат разглеждани като строго пове
рителни.
Европейската комисия води политика за предоставяне на равни възможности и в тази връзка жените се
насърчават специално да представят предложения или да се включат в тяхното изработване.

26.2.2010 г.

