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12. Nærmere oplysninger

10. Ansøgningsskema — krævede oplysninger
Ansøgninger indgives på det standardskema, der er vedlagt
den under punkt 12 omhandlede vejledning for ansøgere.
Skemaets format og instrukserne heri bedes overholdt.
Ansøgninger indgives i 1 original (underskrevet) og 3
kopier; herudover vedlægges en dataversion på en 31/2"
diskette.

For nærmere oplysninger henvises til den vejledning for
ansøgere, der offentliggøres sammen med denne forslagsindkaldelse på EuropAid-kontorets netsted:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Spørgsmål om denne forslagsindkaldelse kan også sendes
pr. e-post til:

11. Indsendelsesfrist
Mandag den 29. juli 2002, kl. 16.00 (belgisk tid).

EuropeAid-ADP@cec.eu.int (referencen fra punkt 1 bedes
anført).

Ansøgninger, der modtages i Kommissionen efter fristens
udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Kommissionen har til hensigt at offentliggøre de hyppigst
stillede spørgsmål og svarene herpå på nævnte netsted og
opfordrer derfor til at man med jævne mellemrum besøger
dette.

INDKALDELSE AF FORSLAG
med henblik på det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder (støtte til
den internationale retssikkerhed)
(fra Kommissionen)
(2002/C 103/05)

1. Publikationsreference
EuropeAid/113821/C/G.

2. Program — Finansiering
Det europæiske initiativ til fremme af demokrati og
menneskerettigheder (European Initiative for Democracy
and Human Rights — EIDHR) (1), som blev iværksat på
Europa-Parlamentets initiativ i 1994, har til formål at
fremme menneskerettigheder, demokrati og konfliktforebyggelse i tredjelande (2), idet der ydes finansiel støtte til
realisering af disse mål. Man kan se en rapport over hvilke
projekter der er blevet finansieret via EIDHR mellem 1996
og 1999, på

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
ddh/documents_en.htm
(1) Dette initiativ bygger på Rådets forordning EF nr. 975/1999 og
1976/1999 af 29. april 1999 (EFT L 120 af 8.5.1999, s. 8).
(2) Dvs. uden for Den Europæiske Union.

3. Aktiviteternes art, geografisk område og projektvarighed
a) Kommissionen vedtog i maj 2001 en politisk udtalelse
i form af en meddelelse (3) om EU's rolle i arbejdet på
at fremme menneskerettigheder og demokrati i tredjelande. Kommissionen udpegede heri områder, hvor der
skulle indkaldes forslag i 2002:
— støtte til afskaffelse af dødsstraf
— i) bekæmpelse af tortur og ii) støtte til rehabilitering
af ofre for tortur
— bekæmpelse af straffrihed og støtte til den internationale retssikkerhed, bl.a. i form af støtte til
det arbejde, der udføres af internationale domstole,
samt støtte til oprettelse af en international straffedomstol og dennes virke
(3) KOM(2001) 252 endelig.
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— i) bekæmpelse af racisme og fremmedhad ved
iværksættelse af dele af den handlingsplan, der
blev udarbejdet på De Forenede Nationers verdenskonference mod racisme i 2001 og ii) bekæmpelse
af forskelsbehandling af etniske mindretal og
indfødte befolkningsgrupper.
Denne forslagsindkaldelse tager sigte på støtte til den
internationale retssikkerhed.
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arbejde med gevinst for øje og skal normalt have hovedsæde inden for Den Europæiske Union eller i det land, som
får gavn af støtten.
8. Foreløbig dato for meddelelse af resultatet af udvælgelsesproceduren
November 2002.
9. Udvælgelseskriterier

b) geografisk område: Arbejdet kan finde sted i følgende
lande: a) Rwanda, b) landene i det forhenværende Jugoslavien, c) lande som ikke har ratificeret traktaten om
den internationale straffedomstol, eller som endnu ikke
har implementeret denne i lovgivningen, og d) en
hvilken som helst kombination af to eller flere lande
i samme geografiske område
c) maksimal projektvarighed: 36 måneder.
For nærmere oplysninger henvises til de retningslinjer for
ansøgere, der omhandles under punkt 12.
4. Støttebeløb
Denne forslagsindkaldelse vedrører et samlet støttebeløb på
6 000 000 EUR.
5. Minimums- og maksimumstilskud
a) minimumstilskud pr. projekt: 300 000 EUR
b) maksimumstilskud pr. projekt 1 500 000 EUR
c) EF's maksimumsandel af projektomkostninger: 80 %
d) EF's minimumsandel af projektomkostninger: 50 %.
6. Maksimalt antal tilskud
20.
7. Hvem kan søge?
Forslag kan indgives af ikke-statslige organisationer (1) og
højere undervisningsinstitutioner; forslagsstillere må ikke

(1) Udelukket er således stater, nationale eller internationale statslige
institutioner/organisationer og organisationer, der reelt er underlagt
sådanne institutioner. Spørgsmålet om, hvorvidt en ansøgende organisation er underlagt sådanne institutioner, afgøres af, om den kan
godtgøre, at den er uafhængig af staten med hensyn til beslutningsproces, budgetbeføjelser samt udnævnelse af personale (herunder
medlemmer af bestyrelsen).

Se punkt 2.3 i den vejledning for ansøgere, som er
omhandlet under punkt 12.
10. Ansøgningsskema — krævede oplysninger
Ansøgninger indgives på det standardskema, der er
vedlagt den under punkt 12 omhandlede vejledning for
ansøgere. Skemaets format og instrukserne heri bedes
overholdt. Ansøgninger indgives i en original (underskrevet) og tre kopier; herudover vedlægges en dataversion på en 31/2" diskette.
11. Indsendelsesfrist
Mandag den 29. juli 2002, kl. 16 00 (Bruxelles tid).
Ansøgninger, der modtages i Kommissionen efter fristens
udløb, vil ikke blive taget i betragtning.
12. Nærmere oplysninger
For nærmere oplysninger henvises til den vejledning for
ansøgere, der offentliggøres sammen med denne forslagsindkaldelse på EuropAid-kontorets netsted:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Spørgsmål om denne forslagsindkaldelse kan også sendes
pr. e-post til EuropeAid-PIJ@cec.eu.int (referencen fra
punkt 1 bedes anført).
Kommissionen har til hensigt at offentliggøre de hyppigst
stillede spørgsmål og svarene herpå på nævnte netsted og
opfordrer derfor til, at man med jævnlige mellemrum
besøger dette.

