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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
HERCULE II – USPOSABLJANJE
Razpis za zbiranje predlogov
(2012/C 218/09)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 878/2007/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. julija 2007 (1) o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju
zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II).
Ta razpis se nanaša na dejavnosti v skladu s členom 1a(b) navedenega sklepa, ki zajemajo organizacijo
izobraževanj, seminarjev in konferenc v podporo boju proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim
dejavnostim ter razvoj in izvajanje politik preprečevanja in odkrivanja goljufij.
2. Upravičeni vlagatelji
Predloge, upravičene do financiranja, lahko vložijo:
— vse nacionalne in regionalne uprave države članice ali države zunaj Unije, ki pospešujejo krepitev
delovanja Unije za zaščito njenih finančnih interesov,
— vse raziskovalne in izobraževalne ustanove, ki so pravne osebe najmanj eno leto ter imajo sedež in
delujejo v državi članici ali državi zunaj Unije in ki spodbujajo krepitev ukrepov Unije za zaščito njenih
finančnih interesov,
— vse nepridobitne organizacije, ki so pravne osebe najmanj eno leto in imajo sedež v državi članici ali v
državi zunaj Unije ter ki spodbujajo krepitev ukrepov Unije za zaščito njenih finančnih interesov.
Države zunaj Evropske unije so: države pristopnice in države kandidatke, povezane z Evropsko unijo v
skladu s pogoji, določenimi v pridružitvenih sporazumih ali njihovih dodatnih protokolih o sodelovanju v
programih Evropske unije, ki so sklenjeni ali se bodo sklenili s temi državami.
3. Upravičeni ukrepi
Ukrepi, upravičeni do finančne podpore v okviru tega razpisa, bi morali biti povezani z organizacijo
dejavnosti usposabljanja z namenom zagotoviti širjenje temeljnega znanja, izmenjavo informacij ter opre
delitev in razširjanje dobre prakse:
neizčrpen seznam dejavnosti usposabljanja, ki so prejele pomoč:
— usposabljanje v obliki konferenc, seminarjev, kolokvijev, srečanj, simpozijev, e-učenja, okroglih miz in
izmenjav osebja,
— izmenjave najboljših praks (tudi glede ocene tveganja goljufij).
Finančni prispevek EU za predlagane dejavnosti ne bo presegel 80 % upravičenih stroškov.
(1) UL L 193, 25.7.2007, str. 18.
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4. Merila za izbor
Predlogi se ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
— skladnost predlagane dejavnosti s cilji programa Hercule II,
— nadnacionalna narava in dodana vrednost za Evropsko unijo,
— stopnja priprave in organizacije projekta ter jasnost in natančnost njegovih ciljev, oblikovanja (vključno s
časovnim razporedom) in načrtovanja,
— sorazmernost med stroški in koristmi predlagane dejavnosti,
— izvedljivost predlagane dejavnosti, tj. praktične možnosti njene izvedbe ob uporabi predlaganih sredstev,
— stroškovna učinkovitost: stroški projekta bi morali biti skladni z njegovimi cilji. Njegovi medsektorski in
čezmejni vidiki se bodo upoštevali,
— komplementarnost predlagane dejavnosti in drugih dejavnosti, za katere se dodelijo donacije,
— združljivost z delom, ki se izvaja ali načrtuje v zvezi s prednostnimi nalogami politike Evropske unije za
preprečevanje goljufij glede proračuna EU (zlasti boj proti korupciji, širitev Evropske unije),
— možnost uporabe rezultatov (npr. s pomočjo usmerjene razdelitve) za krepitev sodelovanja in učinko
vitosti na področju preprečevanja goljufij.
5. Proračun
Razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega razpisa so: 1 000 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki
donacije. Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Dodatne informacije
Spletna stran http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm vsebuje vse potrebne
podatke (vrste dejavnosti, ki se podpirajo, ciljne upravičence, proračun, dokumente).
Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba poslati po elektronski pošti
na naslov:
Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu
7. Rok za vložitev vlog
Prijave je treba vložiti do vključno dne: 25. septembra 2012.
Sprejete bodo samo vloge, vložene na uradnem obrazcu vloge, ki jih bo ustrezno podpisala oseba, pooblaš
čena za prevzem pravno zavezujočih obveznosti v imenu organizacije vlagateljice. Na zapečateni ovojnici je
treba jasno navesti:
„Application for OLAF Training Programme Hercule 2012“
Vloge (izvirnik in ena kopija) je treba poslati po pošti na naslednji naslov:
European Commission — European Anti-Fraud Office (OLAF)
Unit D.5 — Hercule, Pericles and Euro Protection
Office JII 30 — 01/16
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Elektronsko kopijo obrazca vloge za donacijo z vsemi potrebnimi prilogami je treba poslati tudi po
elektronski pošti v naslednji elektronski poštni nabiralnik:
Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu
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