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KOMMISSIONEN
Indkaldelse af forslag
EF-handlingsprogram om forebyggelse af aids og visse andre overførbare sygdomme (1996-2000)
(1999/C 127/07)
(EØS-relevant tekst)

1. BAGGRUND
Kommissionen har til opgave at sørge for gennemførelsen af
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 647/96/EF af
29. marts 1996 vedrørende et EF-handlingsprogram om
forebyggelse af aids og visse andre overførbare sygdomme
(EFT L af 95 af 16.4.1996, s. 16). Programmet dækker en
periode på fem år og har et samlet budget på 49,6 mio.
EUR. De aktioner, der er planlagt i henhold til programmet,
er beskrevet nærmere i bilaget til afgørelsen. Følgende er
opført under afsnit A, »Overvågning af og kontrol med
overførbare sygdomme«:
Mål
Målet er at medvirke til at forbedre kendskabet til og formidlingen af oplysninger og data om hiv/aids og andre overførbare sygdomme, under hensyn til de internationale standarder for klassifikation af sygdomme, samt at forbedre
koordineringen af systernerne til overvågning af disse
sygdomme og koordineringen af indsatsen på fællesskabsplan i tilfælde af, at der udbryder epidemier.
Aktioner
1. At undersøge i samarbejde med medlemsstaterne,
hvordan man kan øge mængden af og forbedre kvaliteten, sammenligneligheden og tilgængeligheden af data
og yde støtte til en styrkelse af de nationale eller regionale overvågningssystemer og sørge for at få disse implementeret som en del af et netværk, og for så vidt angår
hiv/aids og de dermed forbundne sygdomme at yde støtte
til Det Europæiske Center for Epidemiologisk Overvågning af aids.
2. At medvirke til en forbedring af kvaliteten og koordineringen af de epidemiologiske overvågningssystemer i
medlemsstaterne og at deltage i udviklingen af overvågningsnetværk på grundlag af metoder og betingelser, der
er fastlagt i fællesskab, for overførsel af oplysninger,
forudgående høring og koordinering af svar.
3. At oprette et fællesskabsnetværk bestående af epidemiologer inden for det offentlige sundhedsvæsen med henblik
på at få defineret fælles overvågningsmetoder og

værktøjer og udvidet mulighederne for at koordinere
indsatsen i forbindelse med overførbare sygdommes
udvikling, navnlig i tilfælde af udbrud af epidemier.
4. At bidrage  idet der hertil skal tilvejebringes den
nødvendige logistiske støtte  til udarbejdelse og formidling af et periodisk nyhedsbrev og en EF-bulletin om
overvågning af overførbare sygdomme, der både indeholder oplysninger om rutinemæssig overvågning og
rapporter om særlige epidemiologiske undersøgelser.
5. At fremme foranstaltninger, der skal føre til en øget
bevidsthed med hensyn til de problemer, der er forbundet
med aids, og i den forbindelse inddrage sammenlignelige
og troværdige data om nosokomielle infektioner, især i
rutinemæssige undersøgelser af hospitalsforhold; at
fremme kendskab til og udveksling af erfaringer om,
hvordan de forskellige aktører på området analyserer,
behandler og anvender overvågningsresultaterne i forbindelse med infektioner fremkaldt af bakterier, der er resistente over for normal behandling (antibiotika).
6. At fremme undersøgelser, der særligt blandt gravide skal
afklare dels, hvor effektiv screening er ved bestemte
former for overførbare sygdomme (tuberkulose, hepatitis
etc.), dels om screeningen kan gennemføres, og at koordinere forskningen med henblik på at begrænse overførslen af sygdomme fra mor til barn mest muligt.
Disse aktioner udgør referencerammerne for projektudvælgelsen.
Den 24. september 1998 vedtog Europa-Parlamentet og
Rådet beslutning nr. 2119/98/EF om oprettelse af et net til
epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare
sygdomme i Fællesskabet. I denne beslutning defineres
rammerne for overvågning af alle relevante overførbare
sygdomme på EU-plan.
Bestemmelserne i beslutning nr. 2119/98/EF udgør referencerammerne for udvælgelsen af de projekter, der vedrører
aktion 1, 2 og 5. Man vil kun tage projekter, der relaterer til
målene i denne beslutning, i betragtning i forbindelse med
finansiel støtte.
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2. FORMÅLET MED DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG
Med denne indkaldelse af forslag opfordrer Kommissionens
tjenestegrene de organisationer, der er aktive på dette
område, til at indgive forslag til projekter. Den type organisationer, der kan komme i betragtning til at indgive forslag,
er beskrevet i punkt 3. De typer projekter, der kan komme i
betragtning, er beskrevet i punkt 4. Interesserede organisationer opfordres til at indgive ansøgninger om støtte til
Kommissionens tjenestegrene i henhold til den procedure,
der er beskrevet under punkt 6, under hensyntagen til de
kriterier, der gælder for udvælgelse og modtagelse af støtte,
beskrevet under punkt 5.
Der vil blive givet finansiel støtte fra Fællesskabet til de
forslag, som udvælges.
3. ORGANISATIONER, DER KAN KOMME I BETRAGTNING TIL AT
MODTAGE STØTTE

A. Projekter, der vedrører aktion 1, 2 og 5, jævnfør beskrivelsen i punkt 1
Det er kun de forslag fra organisationer, der er i stand til
at bidrage til at nå målene i beslutning nr. 2119/98/EF,
der vil komme i betragtning til at modtage støtte. Disse
organisationer skal navnlig være i stand til og have officiel tilladelse til at skaffe, behandle og analysere data, der
sendes inden for rammerne af beslutning nr. 2119/98/EF.
Der vil blive anvendt følgende særlige kriterier ved vurderingen af, om det enkelte projekt kan komme i betragtning til at modtage støtte:
 Alle deltagende organisationer/instanser skal være i
besiddelse af den videnskabelige og tekniske
formåen samt juridiske viden, der er nødvendig for
at opfylde deres respektive roller i projektet.
 De respektive deltagende organisationer i medlemsstaterne skal fremskaffe en skriftlig erklæring fra
deres medlemsstats regering, hvorefter organisationen
tillades at optræde som national partner med hensyn
til de specifikke aktioner, der indgår i det pågældende
projekt.
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epidemiologiske overvågning af overførbare sygdomme.
Der skal desuden implementeres procedurer for formidling af de relevante overvågningsdata på EU-plan. Under
hvert enkelt projekt skal der etableres et net til overvågningen af én eller flere af de sygdomme, der er anført i
bilaget til beslutning nr. 2119/98/EF.
B. Projekter, der vedrører foranstaltningerne 3, 4 og 6, som
beskrevet under punkt 1
Alle projekter, der opfylder de almindelige krav i afgørelse nr. 647/96/EF, er berettiget til at komme i betragtning til at modtage støtte.
5. KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF OG FINANSIEL STØTTE TIL
PROJEKTER

Udvælgelsen af projekter, der kan få finansiel støtte i forbindelse med dette program, baseres på følgende kriterier:
1. Projektet skal omfatte én eller flere af de aktioner, der er
anført under punkt 1.
2. De deltagende organisationer skal opfylde de kriterier, der
er anført under punkt 3.
3. Hvad angår aktion 1, 2, 4 og 5 skal der være deltagere
fra alle 15 medlemsstater i forbindelse med et projekt.
Med hensyn til aktion 3 og 6 vil projekter i stor målestok
sædvanligvis have fortrinsret.
4. Med hensyn til aktion 1, 2 og 5 skal projektdeltagerne
anvende IDA-EUPHIN-HSSCD-systemet til den interne
dataformidling.
5. Der vil blive taget højde for de aktiviteter, som andre af
Kommissionens tjenestegrene eller nationale eller internationale organisationer har iværksat, for at undgå overlapninger.
6. FREMGANGSMÅDE, FRISTER OG INDSENDELSE AF FORSLAG

B. Projekter, der vedrører aktion 3, 4 og 6, som beskrevet
under punkt 1

Følgende skal ubetinget være opfyldt, for at forslagene kan
blive behandlet og komme i betragtning:

Alle organisationer, der opfylder de almindelige krav i
henhold til afgørelse nr. 647/96/EF, kan komme i betragtning.

 forslagene skal udfærdiges på den formular, der fås på
nedenstående adresse

4. PROJEKTER, DER KAN KOMME I BETRAGTNING TIL AT
MODTAGE STØTTE

A. Projekter, der vedrører aktion 1, 2 og 5, jævnfør beskrivelsen i punkt 1
Der skal opbygges net, ved at der etableres en permanent
kontakt mellem Kommissionen og de instanser og/eller
myndigheder, der på medlemsstatsplan og under
medlemsstatens ansvar har kompetence på nationalt
plan, og som har til opgave at indsamle data om den

 forslagene skal være indsendt i tre eksemplarer senest
den 15. juni 1999 (poststemplets dato er gældende)
vedrørende projekter, der begynder i 2000, til følgende
adresse:
Europa-Kommissionen
»aids-programmet og andre overførbare sygdomme« 
GD V/F/4
Batiment Euroforum
10, rue Robert Stumper
L-2257 Luxembourg
Fax (352) 43 01-332 48.
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Finansielle bestemmelser
Til orientering gengives i det følgende et uddrag af de
vigtigste finansielle bestemmelser vedrørende projekterne:
1. Efter relevante høringer og efter at have udvalgt projekterne afgør Kommissionen, hvor stort et beløb der kan
ydes som tilskud på grundlag af de på årsbudgettet disponible midler.
2. Projekterne finansieres efter princippet om omkostningsdeling. Hvis det af Kommissionen bevilgede beløb er
mindre end den finansielle støtte, der anmodes om, må
ansøgeren finde supplerende finansiering eller nedbringe
de samlede udgifter i forbindelse med projektet, uden at
dette dog må gå ud over målsætningerne eller indholdet.
3. Kommissionen bevilger et beløb svarende til en vis
procentdel af de samlede anslåede udgifter til projektet.
Hvis de faktiske udgifter er lavere end de samlede
anslåede udgifter, nedsættes Kommissionens bidrag
proportionelt med forskellen mellem de faktiske og de
anslåede udgifter til projektet. Hvis de faktiske udgifter
overstiger de samlede anslåede udgifter, udbetaler
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Kommissionen højst et beløb svarende til den procentdel,
der bevilges på grundlag af det oprindelige budget, der er
knyttet som bilag til kontrakten.
7. PRAKTISKE OPLYSNINGER
Et sæt oplysningsmateriale bestående af alle de dokumenter,
der er nødvendige med henblik på indgivelse af en ansøgning om tilskud, kan fås ved skriftlig henvendelse (brev eller
telefax) til den adresse, der er nævnt under punkt 6.
Oplysningsmaterialet indeholder:
 afgørelse nr. 647/96/EF, offentliggjort i EFT L 95 af
16.4.1996, s. 16
 beslutning nr. 2119/98/EF, offentliggjort i EFT L 268 af
3.10.1998, s. 1
 regler, kriterier og procedurer for udvælgelse og finansiering af projekter
 formularen til ansøgning om tilskud samt oversigtsskema
eventuelt yderligere oplysningsmateriale.

