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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιµίες του ευρώ (1)
29 Απριλίου 2002
(2002/C 103/01)

1 ευρώ

=

7,4335

κορόνες ∆ανίας

=

9,24

κορόνες Σουηδίας

=

0,6186

λίρες Αγγλίας

=

0,9038

δολάρια ΗΠΑ

=

1,413

δολάρια Καναδά

=
=
=
=

115,69
1,4637
7,5745
84,72

γιεν
φράγκα Ελβετίας
κορόνες Νορβηγίας
κορόνες Ισλανδίας (2)

=

1,6689

δολάρια Αυστραλίας

=

2,0122

δολάρια Νέας Zηλανδίας

=

9,5814

ραντ Νοτίου Αφρικής (2)

(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιευ΄ονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
(2) Πηγή: Επιτροπή.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενηµέρωση του καταλόγου των υπό εξέταση µερών σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής σχετικά µε την άδεια για απαλλαγή της εισαγωγής ορισµένων
εξαρτηµάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας από την επέκταση του δασµού
αντιντάµπινγκ
(2002/C 103/02)
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 88/97 της Επιτροπής (1), της 20ής Ιανουαρίου, επιτρέπει την απαλλαγή από τον
επεκταθέντα δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων εξαρτηµάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Ο εν λόγω δασµός προέκυψε από την επέκταση µέσω του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 71/97 του
Συµβουλίου (2) του δασµού αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συµβουλίου (3) και διατηρήθηκε σε ισχύ µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1524/2000 του Συµβουλίου (4). Το παράρτηµα
Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/97 περιλαµβάνει κατάλογο των µερών για τα οποία οι αιτήσεις για άδεια
απαλλαγής από τον επεκταθέντα δασµό που επιβλήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 71/97 βρίσκονταν υπό
εξέταση.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώνονται σχετικά µε την υποβολή περαιτέρω αιτήσεων για απαλλαγή, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/97, καθώς και για αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται ακόµα υπό εξέταση
στο στάδιο αυτό. Η αναστολή από τον επεκταθέντα δασµό, ύστερα από την υποβολή των αιτήσεων, τέθηκε σε
ισχύ όπως φαίνεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας ανακοίνωσης, το οποίο αποτελεί έναν ενηµερωµένο κατάλογο
των υπό εξέταση µερών.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

17 της 21.1.1997, σ. 17.
16 της 18.1.1997, σ. 55.
228 της 9.9.1993, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 39.

30.4.2002

30.4.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπό εξέταση µέρη

Επωνυµία

∆ιεύθυνση

Χώρα

Αναστολή σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 88/97

Ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος

Πρόσθετος
κωδικός
Taric

Cicli Adriatica SRL
Uninominale

Via Toscana, 13
I-61100 Pesaro

Ιταλία

Άρθρο 5

14.10.1999

Α088

SBB SRL

Via Cuneo, 121/A
I-12020 Cervasca (CN)

Ιταλία

Άρθρο 5

25.2.2000

Α164

F.lli Zanoni SRL

Via Castiglioni, 27
I-20010 Arluno (MI)

Ιταλία

Άρθρο 5

7.3.2000

Α162

Bicicletas Monty, SA

Poligono El Pla, 106
E-08980 Sant Feliu de Llobregat

Ισπανία

Άρθρο 5

10.3.2000

Α165

Cicli Douglas di Battistello
Albano & C. SNC

Via Copernico, 3
I-35028 Piove di Sacco (PD)

Ιταλία

Άρθρο 5

4.5.2000

Α169

Cycles Eddie Koepler SARL

ZI No 2 de Rouvignies
Rue Louis Dacquin

Γαλλία

Άρθρο 5

15.6.2000

Α177

Kynast GmbH

Artlandstraße 55
D-49610 Quakenbrück

Γερµανία

Άρθρο 5

1.11.2000

Α284

GTA-my bicycle SAS di
Ardillica Gilberto, Gian
Maria & C.

Viale Stazione, 55
I-35029 Pontelongo (PD)

Ιταλία

Άρθρο 5

5.12.2000

Α221

Fabrica Biciclette
Trubbiani & C. SNC di
Trubbiani Ferdinando,
Balducci Franco, Feliziani
Amintore e Ruani Pietro

Via Arno, 1
I-62010 Treia (MC)

Ιταλία

Άρθρο 5

3.1.2001

Α232

Ottobici SRL

Z.I. Località Terzerie
I-84053 Cicerale (SA)

Ιταλία

Άρθρο 5

5.1.2001

Α243

Cobran di Perrino Agostino & C. SNC

Via della Zingarina, 6
I-47037 Rimini (RN)

Ιταλία

Άρθρο 5

11.1.2001

Α246

AT Zweirad GmbH

Boschstraße 18
D-48341 Altenberge

Γερµανία

Άρθρο 5

15.1.2001

Α247

VILAR — Indústrias
Metalúrgicas, SA

Rua Central do Ribeiro, 512
P-4745-094 Alvarelhos —
Trofa

Πορτογαλία

Άρθρο 5

5.2.2001

Α248

FARAM SRL

Zona Ind — Traversa Via
della Meccanica
I-02010 S. Rufina di
Cittaducale (RI)

Ιταλία

Άρθρο 5

22.2.2001

Α249

Shock Blaze SRL

Via Mezzomonte, 7 — Loc.
Cornadella
I-33077 Sacile (PN)

Ιταλία

Άρθρο 5

5.3.2001

Α250

Love Bike SRL

Borgata Ercole, 12
I-12020 Roccabruna (CN)

Ιταλία

Άρθρο 5

8.3.2001

Α251

Family Bike SRL

Via Serenissima, 6
I-36075 Montecchio Maggiore (VI)

Ιταλία

Άρθρο 5

15.3.2001

Α254
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Επωνυµία

∆ιεύθυνση

Χώρα

Αναστολή σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 88/97

30.4.2002

Ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος

Πρόσθετος
κωδικός
Taric

Paul Lange & Co.

Hofener Straße 114
D-70372 Stuttgart

Γερµανία

Άρθρο 5

27.4.2001

Α288

SPDAD Lda

Rua do Pinhal, lote 9-12
P-4470 Maia

Πορτογαλία

Άρθρο 5

22.5.2001

Α320

Cicli Lombardo di Gaspare
Lombardo & C. SNC

Via Roma, 233
I-91012 Buseto Palizzolo (TP)

Ιταλία

Άρθρο 5

23.5.2001

Α271

Diamant Fahrradwerke
GmbH

Schönaicher Straße 1
D-09232 Hartmannsdorf

Γερµανία

Άρθρο 5

1.9.2001

Α346

Dutch Bicycle Group BV

Adriaen Banckertstraat 7
3115 JF Schiedam

Κάτω Χώρες

Άρθρο 5

1.9.2001

Α287

Forza A/S

Industrivej 20
DK-5750 Ringe

∆ανία

Άρθρο 5

11.9.2001

Α289

Rex Industri AB

Box 303
S-30 108 Halmstad

Σουηδία

Άρθρο 5

1.11.2001

Α311

Cicli Casadei SRL

Via dei Mestieri, 24
I-44020 S. Giuseppe di
Commacchio

Ιταλία

Άρθρο 5

1.1.2002

Α326

Dino Bikes SpA

Via Cuneo, 11
I-12011 Borgo San Dalmazzo

Ιταλία

Άρθρο 5

1.1.2002

Α327

Teikotec Bike-Trading
GmbH

Robert-Bosch-Straße 6
D-56727 Mayen

Γερµανία

Άρθρο 5

1.1.2002

Α328

Shivati Bicycles BV

Straelseweg 27a
5911 CL Venlo

Κάτω Χώρες

Άρθρο 5

2.1.2002

Α321

Checker Pig GmbH

Mönkestraße 37
D-97980 Bad Mergentheim

Γερµανία

Άρθρο 5

9.1.2002

Α322

United Bicycles Assembly
NV

Oude Bunders 2030
B-3630 Maasmechelen

Βέλγιο

Άρθρο 5

15.2.2002

Α347

Officine Meccaniche Leri
SNC di Giovanni & Rosina
Rinaldi

Borgata Ercole 12
I-12020 Roccabruna

Ιταλία

Άρθρο 5

25.2.2002

Α348

Pro-Fit Sportprodukte
GmbH

Biaser Straße 29
D-39261 Zerbst

Γερµανία

Άρθρο 5

1.3.2002

Α349

Biciclasse CS SRL

Via Roma, 4
I-84020 Oliveto Citra (SA)

Ιταλία

Άρθρο 5

1.3.2002

Α359

Gatsoulis

8 Thessalonikis Str.
N. Philadelfia 143-42
Athens

Ελλάς

Άρθρο 5

4.3.2002

Α350

Faema Cicli Picc.Soc.Coop.
ARL

Via Nicosia 6
I-93017 San Cataldo

Ιταλία

Άρθρο 5

13.3.2002

Α358

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione, 32
I-94011 Agira (EN)

Ιταλία

Άρθρο 5

18.3.2002

Α360
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ΙΙΙ
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελέσµατα των διαγωνισµών (κοινοτική επισιτιστική βοήθεια)
(2002/C 103/03)
σε εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 7 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης
∆εκεµβρίου 1997, για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγου΄νται δυνάµει του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 346 της 17ης ∆εκεµβρίου 1997, σ. 23)
23 Απριλίου 2002
Κανονισµός
(ΕΚ) αριθ./ Παρτίδα
απόφαση της

∆ικαιου΄χος/
προορισµός

∆ράση αριθ.

Προϊόν

605/2002

Α

192/01

WFP/Βόρειος Κορέα

SUB

606/2002

Α

191/01

WFP/Βόρειος Κορέα

Β

193/01

C
D
BLT:
DUR:
ORG:
MAI:
SEG:
SOR:
CBR/M/L:
RPR/M/L:
BRI:
FBLT:
FMAI:
FSEG:
SDUR:
SMAI:
FHAF:
CT:
PT:
COR:

Ποσότητα
Στάδιο
(τόνοι)
παράδοσης

Υπερθεµατιστής

Τιµή
δηµοπρασίας
(ευρώ/τόνο)

600

DEB

LIMAKO SUIKER BV — BREDA (NL)

354,95

HCOLZ

2 000

DEB

ALFRED C. TÖPFER INT. GMBH —
HAMBURG (D)

697,60

WFP/Αγκόλα

HCOLZ

1 500

DEB

MUTUAL AID ADM. SERVICES NV —
ANTWERPEN (B)

791,00

196/01

WFP/Σοµαλία

HCOLZ

500

EMB

AOH ALGEMENE OLIEHANDEL BV —
UTRECHT (NL)

675,00

193/00

EuronAid/Μπουρκίνα Φάσο HCOLZ

45

EMB

AOR NV — ANTWERPEN (B)

683,00

Μαλακός σίτος
Σκληρός σίτος
Κριθή
Αραβόσιτος
Σίκαλη
Σόργο
Ρύζι τελείως λευκασµένο σε στρογγυλούς, µεσαίους ή µακρούς κόκκους
Ρύζι επεξεργασµένο µε βραστό νερό σε
στρογγυλούς, µεσαίους ή µακρούς
κόκκους
Θραύσµατα ρυζιού
Άλλευρο µαλακού σίτου
Άλευρο αραβόσιτου
Άλευρο σίκαλης
Σιµιγδάλι σκληρού σίτου
Σιµιγδάλι αραβόσιτου
Νιφάδες βρώµης
Τοπατοπολτός
Τοµάτες σε σκόνη
Κορινθιακές σταφίδες

FABA:
FEQ:
PISUM:
SUB:
HCOLZ:
HTOUR:
HOLI:
HMAI:
HSOJA:
LEP:
LEPv:
LDEP:
LENP:
B:
BO:
FETA:
FROf:
BABYF:
BISC:
WSB:

Κουκιά (Vicia faba major)
Φούλια (Vicia faba equina)
Σπασµένα πίσα
Λευκή ζάχαρη
Εξευγενισµένο κραµβέλαιο
Εξευγενισµένο ηλιέλαιο
Ελαιόλαδο
Αραβοσιτέλαιο
Σογιέλαιο
Γάλα σε σκόνη
Βιταµινούχο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Ηµιαποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη
Βούτυρο
Βουτυρέλαιο
Τυρί τύπου φέτα
Τυρί λιωµένο
Τροφές απογαλακτισµού µε βάση τα σιτηρά
Μπισκότα
Μείγµα σίτου-σόγιας

Lsub1:
Lsub2:
LHE:
AC:
PAL:
SAR:
CM:
CB:
BPJ:
PFP:
CP:
PFB:
CV:
DEST:
DEB:
DEN:
EMB:
EXW:

Παρασκεύασµα για βρέφη
Παρασκεύασµα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας
Γάλα µε υψηλή θρεπτική ενέργεια
Σύνθετες τροφές
Zυµαρικά
Κονσέρβες σαρδελών
Κονσέρβες σκόµβρων
Παστό βοδινό
Κονσέρβες βοείου κρέατος
Ηπατοπολτός βοείου κρέατος
Κονσέρβες χοιρινού κρέατος
Ηπατοπολτός χοιρινού κρέατος
Κονσέρβες πουλερικών
Παράδοση στον τόπο προορισµού
Παράδοση στο λιµάνι εκφόρτωσηςεκφορτωµένο
Παράδοση στο λιµάνι εκφόρτωσης-µη εκφορτωµένο
Παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
Στο εργοστάσιο
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (στήριξη για την
κατάργηση της θανατικής ποινής)
που δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2002/C 103/04)
1. Αριθµός δηµοσίευσης
EuropeAid/113820/C/G.
2. Πρόγραµµα και πηγή χρηµατοδότησης
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆) (1), η οποία εγκαινιάστηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994, αποσκοπεί
κυρίως στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
δηµοκρατίας και της πρόληψης των συγκρούσεων σε τρίτες
χώρες (2) µέσω της παροχής χρηµατοδοτικής βοήθειας για την
εφαρµογή δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την επίτευξη αυτών
των στόχων. Η έκθεση σχετικά µε τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆ µεταξύ των ετών 1996 και
1999 διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
ddh/documents_en.htm
3. Είδος δραστηριοτήτων, γεωγραφική περιοχή και διάρκεια
του έργου
α) Το Μάιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση πολιτικής
υπό µορφή ανακοίνωσης (3), σχετικά µε το ρόλο της ΕΕ
στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει θέµατα που θα αποτελέσουν αντικείµενο τεσσάρων
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων το 2002:
— Στήριξη για την κατάργηση της θανατικής ποινής·
— i) Πρόληψη των βασανιστηρίων και ii) παροχή στήριξης
για την αποκατάσταση των θυµάτων των βασανιστηρίων·
— Καταπολέµηση της «ατιµωρησίας» και προώθηση της
διεθνούς δικαιοσύνης, ιδίως µε τη στήριξη του έργου
των διεθνών δικαστηρίων και την ίδρυση και λειτουργία
διεθνούς ποινικού δικαστηρίου·
— i) Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας (µε
την εφαρµογή τµηµάτων του σχεδίου δράσης που εκπόνησε η παγκόσµια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το ρατσισµό, το 2001) και ii) διακρίσεις κατά των εθνικών
µειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσµών.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη
στήριξη για την κατάργηση της θανατικής ποινής.
β) Γεωγραφική περιοχή: Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε µία ή περισσότερες από τις χώρες όπου
(1) Η ΕΠ∆Α∆ βασίζεται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 975/1999 και (ΕΚ)
αριθ. 976/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999 (ΕΕ L 120
της 8.5.1999, σ. 8).
(2) ∆ηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(3) COM(2001) 252 τελικό.

συνεχίζει να επιβάλλεται η θανατική ποινή, καθώς και σε
περιφερειακό επίπεδο (υπό την προϋπόθεση να αφορούν
τουλάχιστον δύο χώρες της ίδιας γεωγραφικής περιοχής).
γ) Μέγιστη διάρκεια του έργου: 36 µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον «οδηγό υποβολής
αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12.
4. Συνολικό διαθέσιµο ποσό για την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της
παρούσας πρότασης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε
7 000 000 EUR.
5. Ανώτατα και ελάχιστα ποσά των µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
α) Ελάχιστο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
300 000 EUR.
β) Ανώτατο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
1 500 000 EUR.
γ) Ανώτατο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 80 %.
δ) Ελάχιστο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 50 %.
6. Ανώτατος αριθµός µη επιστρεπτέων ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν
23.
7. Επιλεξιµότητα: ποιοί µπορούν να υποβάλουν προτάσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
να είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις (4) ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και να έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µία χώρα δικαιούχο.
8. Προσωρινή ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων
της διαδικασίας ανάθεσης
Νοέµβριος 2002.
9. Κριτήρια ανάθεσης
Βλέπε τµήµα 2.3 του οδηγού υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στο σηµείο 12.
(4) ∆ηλαδή δεν πρέπει να είναι κράτος ή διεθνής κυβερνητικός οργανισµός
ή οργάνωση ή οργάνωση που στην πραγµατικότητα ελέγχεται από
τέτοιο οργανισµό. Το κατά πόσον ο υποψήφιος θεωρείται ως πραγµατικά ελεγχόµενος από τέτοιο οργανισµό θα εξαρτηθεί από το βαθµό
στον οποίο µπορεί να αποδείξει ότι δεν εξαρτάται από το κράτος
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, το δηµοσιονοµικό έλεγχο και το
διορισµό του προσωπικού (περιλαµβανοµένων των µελών του ελεγκτικού
του φορέα).
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10. Τύπος της αίτησης και λεπτοµέρειες σχετικά µε την υποβολή
Οι αιτούντες πρέπει να χρησιµοποιούν το τυποποιηµένο
έντυπο αίτησης το οποίο επισυνάπτεται στον οδηγό υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στο σηµείο 12, και να τηρούν
αυστηρά τις οδηγίες όσον αφορά τη µορφή και τη συµπλήρωσή του. Για κάθε αίτηση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ένα υπογεγραµµένο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, καθώς και δισκέτα 3,5 ιντσών µε τα στοιχεία σε
ηλεκτρονική µορφή.
11. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
∆ευτέρα 29 Ιουλίου 2002, 16:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης.
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά την εν λόγω προθεσµία δεν θα ληφθούν υπόψη.
12. Λεπτοµερείς πληροφορίες
Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων περιέχονται στον οδηγό υποβολής αιτή-
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σεων, που δηµοσιεύεται µαζί µε την παρούσα πρόσκληση στον
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας συνεργασίας EuropeAid:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Οι τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (µαζί µε τον αριθµό δηµοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ο οποίος αναφέρεται στο
σηµείο 1) στην ακόλουθη διεύθυνση:
EuropeAid-ADP@cec.eu.int
Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να συµβουλεύονται τακτικά την
προαναφερθείσα ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου πριν από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεδοµένου ότι η
Επιτροπή δηµοσιεύει τις συχνές ερωτήσεις καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (προαγωγή της
διεθνούς δικαιοσύνης)
που δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2002/C 103/05)

1. Αριθµός δηµοσίευσης
EuropeAid/113821/C/G.
2. Πρόγραµµα και πηγή χρηµατοδότησης
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆) (1), η οποία εγκαινιάστηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994, αποσκοπεί
κυρίως στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
δηµοκρατίας και της πρόληψης των συγκρούσεων σε τρίτες
χώρες (2) µέσω της παροχής χρηµατοδοτικής βοήθειας για την
εφαρµογή δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την επίτευξη αυτών
των στόχων. Η έκθεση σχετικά µε τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆ µεταξύ των ετών 1996 και
1999 διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
ddh/documents_en.htm
(1) Η ΕΠ∆Α∆ βασίζεται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 975/1999 και (ΕΚ)
αριθ. 976/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999 (ΕΕ L 120
της 8.5.1999, σ. 8).
(2) ∆ηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Είδος δραστηριοτήτων, γεωγραφική περιοχή και διάρκεια
του έργου
α) Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση πολιτικής υπό µορφή ανακοίνωσης (3), σχετικά µε το ρόλο της ΕΕ
στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει θέµατα που θα αποτελέσουν αντικείµενο τεσσάρων
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων το 2002:
— στήριξη για την κατάργηση της θανατικής ποινής,
— i) πρόληψη των βασανιστηρίων και ii) παροχή στήριξης
για την αποκατάσταση των θυµάτων των βασανιστηρίων,
— καταπολέµηση της «ατιµωρησίας» και προώθηση της
διεθνούς δικαιοσύνης, ιδίως µε τη στήριξη του έργου
των διεθνών δικαστηρίων και την ίδρυση και λειτουργία
διεθνούς ποινικού δικαστηρίου,
(3) COM(2001) 252 τελικό.
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— i) καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας (µε
την εφαρµογή τµηµάτων του σχεδίου δράσης που εκπόνησε η παγκόσµια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το ρατσισµό, το 2001) και ii) διακρίσεις κατά των εθνικών
µειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσµών.
Η παρούσα πρόσκληση υποβοής προτάσεων αφορά την
προαγωγή της διεθνούς δικαιοσύνης.
β) Γεωγραφική περιοχή: οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν ή να απευθύνονται στις ακόλουθες
χώρες: α) Ρουάντα, β) χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας,
γ) χώρες που δεν έχουν ακόµη κυρώσει τη συνθήκη ∆Π∆ ή
χώρες στις οποίες δεν υπάρχει εθνική νοµοθεσία εφαρµογής, δ) οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες χώρες στην ίδια
γεωγραφική περιοχή.
γ) Μέγιστη διάρκεια του έργου: 36 µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον «Οδηγό υποβολής
αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12.
4. Συνολικό διαθέσιµο ποσό για την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της
παρούσας πρότασης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε
6 000 000 ευρώ.
5. Ανώτατα και ελάχιστα ποσά των µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
α) Ελάχιστο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
300 000 ευρώ.
β) Ανώτατο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
1 500 000 ευρώ.
γ) Ανώτατο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 80 %.
δ) Ελάχιστο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 50 %.
6. Ανώτατος αριθµός µη επιστρεπτέων ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν
20.
7. Επιλεξιµότητα: ποιοι µπορούν να υποβάλουν προτάσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
να είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις (1) ή ανώτατα εκπαιδευ-

(1) ∆ηλαδή δεν πρέπει να είναι κράτος ή διεθνής κυβερνητικός οργανισµός
ή οργάνωση ή οργάνωση που στην πραγµατικότητα ελέγχεται από
τέτοιο οργανισµό. Το κατά πόσον ο υποψήφιος θεωρείται ως πραγµατικά ελεγχόµενος από τέτοιο οργανισµό θα εξαρτηθεί από το βαθµό
στον οποίο µπορεί να αποδείξει ότι δεν εξαρτάται από το κράτος
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, το δηµοσιονοµικό έλεγχο και το
διορισµό του προσωπικού (περιλαµβανοµένων των µελών του ελεγκτικού
του φορέα).
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τικά ιδρύµατα και να έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µια χώρα δικαιούχο.
8. Προσωρινή ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων
της διαδικασίας ανάθεσης
Νοέµβριος 2002.
9. Κριτήρια ανάθεσης
Βλέπε το τµήµα 2.3 του «Οδηγού υποβολής αιτήσεων» που
αναφέρεται στο σηµείο 12.
10. Τύπος της αίτησης και λεπτοµέρειες σχετικά µε την υποβολή
Οι αιτούντες πρέπει να χρησιµοποιούν το τυποποιηµένο
έντυπο αίτησης το οποίο επισυνάπτεται στον «Οδηγό υποβολής αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12, και να τηρούν
αυστηρά τις οδηγίες όσον αφορά τη µορφή και τη συµπλήρωσή του. Για κάθε αίτηση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ένα υπογεγραµµένο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, καθώς και δισκέτα 3,5 ιντσών µε τα στοιχεία σε
ηλεκτρονική µορφή.
11. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
∆ευτέρα 29 Ιουλίου 2002, 16.00.
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά την εν λόγω προθεσµία δεν θα ληφθούν υπόψη.
12. Λεπτοµερείς πληροφορίες
Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων περιέχονται στον «Οδηγό υποβολής
αιτήσεων», που δηµοσιεύεται µαζί µε την παρούσα πρόσκληση
στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας συνεργασίας EuropeAid:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Οι τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (µαζί µε τον αριθµό δηµοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ο οποίος αναφέρεται στο
σηµείο 1) στην ακόλουθη διεύθυνση:
EuropeAid-PIJ@cec.eu.int
Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να συµβουλεύονται τακτικά την
προαναφερθείσα ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου πριν από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεδοµένου ότι η
Επιτροπή δηµοσιεύει τις συχνές ερωτήσεις καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας καθώς και των διακρίσεων κατά των εθνικών µειονοτήτων και των
αυτόχθονων πληθυσµών)
που δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2002/C 103/06)
1. Αριθµός δηµοσίευσης
EuropeAid/113822/C/G.
2. Πρόγραµµα και πηγή χρηµατοδότησης
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆) (1), η οποία εγκαινιάστηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994, αποσκοπεί
κυρίως στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
δηµοκρατίας και της πρόληψης των συγκρούσεων σε τρίτες
χώρες (2) µέσω της παροχής χρηµατοδοτικής βοήθειας για την
εφαρµογή δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την επίτευξη αυτών
των στόχων. Η έκθεση σχετικά µε τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΠ∆Α∆ µεταξύ των ετών 1996 και
1999 διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ddh/
documents_en.htm
3. Είδος δραστηριοτήτων, γεωγραφική περιοχή και διάρκεια
του έργου
α) Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση πολιτικής υπό µορφή ανακοίνωσης (3), σχετικά µε το ρόλο της ΕΕ
στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει θέµατα που θα αποτελέσουν αντικείµενο τεσσάρων
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων το 2002:
— στήριξη για την κατάργηση της θανατικής ποινής,
— i) πρόληψη των βασανιστηρίων και ii) παροχή στήριξης
για την αποκατάσταση των θυµάτων των βασανιστηρίων,
— καταπολέµηση της «ατιµωρησίας» και προώθηση της
διεθνούς δικαιοσύνης, ιδίως µε τη στήριξη του έργου
των διεθνών δικαστηρίων και την ίδρυση και λειτουργία
διεθνούς ποινικού δικαστηρίου,
— i) καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας (µε
την εφαρµογή τµηµάτων του σχεδίου δράσης που εκπόνησε η παγκόσµια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το ρατσισµό, το 2001) και ii) διακρίσεις κατά των εθνικών
µειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσµών.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, καθώς
και των διακρίσεων κατά των εθνικών µειονοτήτων και των
αυτόχθονων πληθυσµών.
(1) Η ΕΠ∆Α∆ βασίζεται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 975/1999 και (ΕΚ)
αριθ. 976/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999 (ΕΕ L 120
της 8.5.1999, σ. 8).
(2) ∆ηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(3) COM(2001) 252 τελικό.

β) Γεωγραφική περιοχή: οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου,
καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο (µε την προϋπόθεση
να αφορούν τουλάχιστον δύο χώρες της ίδιας γεωγραφικής
περιοχής). Ωστόσο, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν την έδρα
τους σε τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
γ) Μέγιστη διάρκεια του έργου: 36 µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον «Οδηγό υποβολής
αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12.
4. Συνολικό διαθέσιµο ποσό για την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της
παρούσας πρότασης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε
26 000 000 ευρώ.
5. Ανώτατα και ελάχιστα ποσά των µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
α) Ελάχιστο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
300 000 ευρώ.
β) Ανώτατο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
1 500 000 ευρώ.
γ) Ανώτατο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 80 %.
δ) Ελάχιστο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 50 %.
6. Ανώτατος αριθµός µη επιστρεπτέων ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν
86.
7. Επιλεξιµότητα: ποιοι µπορούν να υποβάλουν προτάσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
να είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις (4) ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και να έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µια χώρα δικαιούχο.
8. Προσωρινή ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων
της διαδικασίας ανάθεσης
Νοέµβριος 2002.
(4) ∆ηλαδή δεν πρέπει να είναι κράτος ή διεθνής κυβερνητικός οργανισµός
ή οργάνωση ή οργάνωση που στην πραγµατικότητα ελέγχεται από
τέτοιο οργανισµό. Το κατά πόσον ο υποψήφιος θεωρείται ως πραγµατικά ελεγχόµενος από τέτοιο οργανισµό θα εξαρτηθεί από το βαθµό
στον οποίο µπορεί να αποδείξει ότι δεν εξαρτάται από το κράτος
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, το δηµοσιονοµικό έλεγχο και το
διορισµό του προσωπικού (περιλαµβανοµένων των µελών του ελεγκτικού
του φορέα).
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12. Λεπτοµερείς πληροφορίες

9. Κριτήρια ανάθεσης
Βλέπε το τµήµα 2.3 του «Οδηγού υποβολής αιτήσεων» που
αναφέρεται στο σηµείο 12.
10. Τύπος της αίτησης και λεπτοµέρειες σχετικά µε την υποβολή
Οι αιτούντες πρέπει να χρησιµοποιούν το τυποποιηµένο
έντυπο αίτησης, το οποίο επισυνάπτεται στον «Οδηγό υποβολής αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12, και να
τηρούν αυστηρά τις οδηγίες όσον αφορά τη µορφή και τη
συµπλήρωσή του. Για κάθε αίτηση, ο υποψήφιος πρέπει να
υποβάλλει ένα υπογεγραµµένο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, καθώς και δισκέτα 3,5 ιντσών µε τα στοιχεία σε
ηλεκτρονική µορφή.
11. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
∆ευτέρα 29 Ιουλίου 2002, 16.00.
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά την εν λόγω προθεσµία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων περιέχονται στον «Οδηγό υποβολής
αιτήσεων», που δηµοσιεύεται µαζί µε την παρούσα πρόσκληση
στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας συνεργασίας EuropeAid:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Οι τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (µαζί µε τον αριθµό δηµοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ο οποίος αναφέρεται στο
σηµείο 1) στην ακόλουθη διεύθυνση:
EuropeAid-REXM@cec.eu.int
Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να συµβουλεύονται τακτικά την
προαναφερθείσα ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου πριν από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεδοµένου ότι η
Επιτροπή δηµοσιεύει τις συχνές ερωτήσεις καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (DG EAC αριθ. 04/02)
Κοινές ενέργειες: προγράµµατα Σωκράτης, Leonardo da Vinci και Νεολαία
(2002/C 103/07)

1. ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι κοινές ενέργειες αποτελούν µια δυνατότητα που προσφέρουν οι
αποφάσεις που θεσπίζουν τα προγράµµατα «Σωκράτης» (εκπαίδευση), «Leonardo da Vinci» (επαγγελµατική κατάρτιση) και «Νεολαια» (1) για πραγµατοποίηση κοινών σχεδίων µε σκοπό την
κατ' αυτόν τον τρόπο διευκόλυνση συνεργασιών.
Γενικά, οι κοινές ενέργειες έχουν σκοπό την προώθηση µιας Ευρώπης της γνώσης (2) και αφορούν θέµατα τα οποία, από τη φύση
τους, δεν ανήκουν σε έναν µόνον τοµέα - εκπαίδευση, κατάρτιση
και πολιτική νεολαίας: προσκαλούν σε ενισχυµένη συνεργασία
µεταξύ φορέων που ανήκουν σε διαφόρους τοµείς και γνωστικά
πεδία.
2. ΣΤΟΧΟΙ
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου προώθησης της Ευρώπης της
γνώσης, οι κοινές ενέργειες έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων όσον αφορά την ανάλυση και την
επίλυση εγκάρσιων προβληµάτων ή προβληµάτων που αφορούν
(1) Πρόγραµµα «Σωκράτης»: άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 253/2000/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 28 της
3.2.2000)· πρόγραµµα «Leonardo da Vinci»: άρθρο 6 της απόφασης
1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 146 της 11.6.1999)· πρόγραµµα
«Νεολαία»: άρθρο 6 της απόφασης 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 117 της 18.5.2000).
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Για µια Ευρώπη της γνώσης», COM(97)
563 της 12ης Νοεµβρίου 1997.

πολλούς τοµείς. Ο στόχος αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί κυρίως
µε τις ακόλουθες ενέργειες:
— τη συνεργασία µεταξύ διαφόρων τοµέων, σε διαφορετικά επίπεδα,
— τη διακρατική δικτύωση διαφόρων τύπων φορέων,
— την απελευθέρωση των τρόπων παρέµβασης.
Οι κοινές ενέργειες πρέπει να εισφέρουν υπεραξία σε σχέση µε τις
µεµονωµένες ενέργειες των προγραµµάτων. Η υπεραξία συνίσταται,
ιδίως, στην παροχή της δυνατότητας στις στοχευόµενες οµάδες
µέσω των διαφόρων προγραµµάτων να µετάσχουν σε ενέργειες
από τις οποίες θα αποκλείονταν µέσω των µεµονωµένων προγραµµάτων και να εισφέρουν τα µέσα τους, το περιβάλλον και τις ιδέες
τους ως συµβολή σε κοινό στόχο. Εξ ορισµού, µια κοινή ενέργεια
πρέπει να είναι πολυεπιστηµονική. Τα ενδιαφέροντα των διαφόρων
τοµέων που αφορά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ισόρροπα.
Οι ενδεχόµενοι ανάδοχοι σχεδίων «κοινών ενεργειών» καλούνται να
αναπτύξουν τη δικτύωση µεταξύ τους. Η Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού ενδέχεται, κατά περίπτωση, να καλέσει τους
υποβάλλοντες προτάσεις να συγχωνεύσουν τις προτάσεις τους,
προκειµένου να επωφεληθούν από τη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών διαστάσεων ενός ίδιου θέµατος.
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3. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 3,4 εκατοµµύρια ευρώ.
Με βάση το εν λόγω ποσό, η Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού σκοπεύει να υποστηρίξει περιορισµένο αριθµό δοκιµαστικών σχεδίων, µε έναρξη από την 1η Νοεµβρίου 2002.
4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τρία θέµατα αποτελούν αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων. Τα θέµατα αυτά ανταποκρίνονται συγχρόνως
στους κοινούς στόχους των τριών προγραµµάτων «Σωκράτης» «Leonardo da Vinci» και «Νεολαία» και υποστηρίζουν τις πολιτικές
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της Ευρώπης
της γνώσης όπως ορίζονται:
— µε την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης» (1),
— µε τους στόχους για τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (2),
— µε το λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μια νέα πνοή
για την ευρωπαϊκή νεολαία» (3).
Τα προτεινόµενα θέµατα επιτρέπουν πειραµατισµό στον τοµέα νέων
καινοτόµων προσεγγίσεων (εργαστήρια) και συνεργασία µεταξύ
φορέων στα διάφορα πεδία που αφορούν «δικτυώσεις».

C 103/11

Περιεχόµενο των προτάσεων και προσδοκώµενα αποτελέσµατα
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει σκοπό την προαγωγή της
κοινωνικής ένταξης 2-3 σαφώς καθοριζόµενων οµάδων — στόχων
προτεραιότητας. Οι εν λόγω οµάδες — στόχοι θα ορίζονται βάσει
των κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών τους, περιλαµβάνοντας π.χ.
τους νέους µε δυσκολίες, τις µειονότητες, τους µετανάστες, τα
άτοµα µε αναπηρίες, τους κρατουµένους και πρώην κρατουµένους
κ.λπ., ή βάσει των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους, µε εστίαση
π.χ. στις αγροτικές, παραµεθόριες, βιοµηχανικές ή αστικές ζώνες, τα
νησιά κ.λπ. Γι' αυτές τις οµάδες-στόχους, θα αναπτυχθεί εταιρική
σχέση µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, δηλαδή π.χ. των
σχολείων, των ιδρυµάτων κατάρτισης, των καθηγητών, των γονέων,
των σωµατείων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών λειτουργών, των επαγγελµατικών οργανώσεων, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και
πολιτιστικών οργανισµών. Η συµβολή του πολιτισµού ως µέσου
εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η
προσέγγιση που θα επιλεγεί θα είναι στοχοθετηµένη και πολυεπιστηµονική, ενώ, κατά τη διερεύνηση του θέµατος, θα δοθεί έµφαση
στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας καθώς και
των προβληµάτων βίας. Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας
και των επικοινωνιών ενθαρρύνεται έντονα στη σχεδίαση των στρατηγικών συνεργασίας, ενώ οι υποβάλλοντες µπορούν, για το σκοπό
αυτόν, να συµβουλεύονται τις διάφορες ενέργειες και προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων που οργανώνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ηλεκτρονική µάθηση» (e-Learning) (4).

Προϋπολογισµός
Προβλέπεται να υποστηριχθεί περιορισµένος αριθµός σχεδίων µε
ανώτατο όριο 200 000 ευρώ ανά σχέδιο.

4.1. Θέµα 1: Κοινωνική ένταξη των οµάδων-στόχων
Πλαίσιο

Πιθανοί ανάδοχοι

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση µιας
ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης» το θέµα αυτό επιδιώκει το
στόχο της συνάρθρωσης των µαθητευοµένων και των µαθησιακών
ευκαιριών. Οµοίως, συµβάλλει στην εφαρµογή του λευκού βιβλίου
για τη νεολαία το οποίο ανάγει την κοινωνική ένταξη σε προτεραιότητα δράσης.

∆ιακρατικές συµπράξεις οργανισµών µε εµπειρία στον τοµέα της
κοινωνικής ένταξης. Οι συµπράξεις αυτές πρέπει επίσης να µπορούν
να εξασφαλίζουν έντονο αντίκτυπο στην καθοριζόµενη οµάδα —
στόχο. Επίσης πρέπει να µπορούν να διεξαγάγουν το επικεντρωµένο
και πολυεπιστηµονικό έργο που περιγράφεται ανωτέρω.

Στόχος
Στο πλαίσιο αυτού του θέµατος, προτείνεται να εντοπισθούν οµάδες — στόχοι προτεραιότητας και να αναπτυχθεί σειρά δραστηριοτήτων υπέρ αυτών, µε κινητοποίηση του συνόλου των φορέων του
τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του
πολιτισµού. Σκοπός είναι να τεθεί σε εφαρµογή, σε τοπικό επίπεδο,
περιορισµένος αριθµός καινοτόµων σχεδίων (εργαστηρίων) που
βασίζονται σε πολυεπιστηµονική προσέγγιση. Πρέπει να αναπτυχθεί
εταιρική σχέση µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων αρµοδίων µε
σκοπό την επένδυση την εκπαίδευση και την κατάρτιση αυτών
των οµάδων στόχων και την προαγωγή του ρόλου του ενεργού
πολίτη. Η ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και η εκµάθηση γλωσσών θα θεωρηθούν ως στόχοι προτεραιότητας.
(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής
δια βίου µάθησης», COM(2001)678 της 21ης Νοεµβρίου 2001.
(2) Έκθεση του Συµβουλίου, έγγρ. 5680/01 EDUC 18.
(3) Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μια νέα πνοή για τη νεολαία»
COM(2001) 681 της 21ης Νοεµβρίου 2001.

4.2. Θέµα 2: Ρόλος ενεργού πολίτη για τους νέους
Πλαίσιο
Ο ρόλος του ενεργού πολίτη αποτελεί θέµα προτεραιότητας του
λευκού βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια νέα πνοή για την
ευρωπαϊκή νεολαία» (5). Σύµφωνα µε το λευκό βιβλίο, ο ρόλος των
νέων ως πολιτών και η συµµετοχή τους µπορούν να αναπτυχθούν,
πρώτα απ' όλα, σε τοπικό επίπεδο. Η προώθηση του ρόλου του
ενεργού πολίτη αποτελεί επίσης µέρος της διαδικασίας εκπαίδευσης
και κατάρτισης όπως περιγράφεται στην έκθεση «Συγκεκριµένοι
µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (6).
(4) Ιστοχώροι στο διαδίκτυο: http://europa.eu.int/comm/education/
elearning/index.html — Οι υποβάλλοντες καλούνται επίσης να συµβουλεύονται το ηλεκτρονικό περιοδικό, που ενηµερώνεται τακτικά, στη
διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what.htm
(5) Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μια νέα πνοή για τη νεολαία»
COM(2001) 681 της 21ης Νοεµβρίου 2001.
(6) Έκθεση του Συµβουλίου, έγγρ. 5680/01 EDUC 18.
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Στόχος
Βασική ιδέα είναι να χρησιµοποιηθούν από κοινού τα µέσα που
προσφέρουν η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πολιτική νεολαίας
στην υπηρεσία της ανάπτυξης του ρόλου του πολίτη, συγκεκριµένα,
στην ανάπτυξη της συµµετοχής, της πληροφόρησης, του εθελοντισµού των νέων και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Πρόκειται για την ανάπτυξη περιορισµένου αριθµού καινοτόµων
σχεδίων (εργαστηρίων) σε τοπικό επίπεδο τα οποία πρέπει να βασίζονται σε διεπιστηµονική προσέγγιση και να επικεντρώνονται στο
θέµα της ιδιότητας του πολίτη.
Περιεχόµενο των προτάσεων και προσδοκώµενα αποτελέσµατα
Το θέµα αυτό έχει σκοπό την ανάπτυξη, σε τοπικό επίπεδο, ενεργειών που ενθαρρύνουν ρόλο ενεργού πολίτη για τους νέους, µε
επιδίωξη ανταλλαγής εµπειριών µε άλλους τοπικούς οργανισµούς
σε άλλες χώρες. Στη σύµπραξη, σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να συµµετέχουν πολλά περιβάλλοντα (η εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνία των πολιτών, οι πολιτιστικές δραστηριότητες) και πολλοί
φορείς (σχολεία, τοπικές αρχές, σωµατεία, γονείς, πολιτιστικοί
οργανισµοί . . .). Τα σχέδια πρέπει να παρέχουν δυνατότητα ανάπτυξης στις ακόλουθες πτυχές:
— Τη συµµετοχή των νέων στις αποφάσεις που τους αφορούν:
Επιδιώκεται η συµµετοχή των νέων στις αποφάσεις που τους
αφορούν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης
ευρύτερα στην οικοδόµηση της Ευρώπης. Η συµµετοχή αυτή
δεν θα περιορίζεται στους µηχανισµούς της αντιπροσωπευτικής
δηµοκρατίας, αλλά θα καλύπτει ενδεχοµένως νέες µορφές συµµετοχής.
— Την πληροφόρηση των νέων και των προσώπων που ασχολούνται µε τους νέους:
Η πληροφόρηση αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για τη συµµετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός είναι να εξηγηθούν στους
νέους, στη γλώσσα τους, οι πολιτικές που τους αφορούν στα
διάφορα επίπεδα, περιλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού επιπέδου.
— Η εκπαίδευση στο ρόλο του πολίτη:
Η ιδέα είναι να συµπεριληφθούν στην εκπαίδευση και την άτυπη
κατάρτιση κοινωνικά θέµατα, µε έµφαση στην υπό οικοδόµηση
ευρωπαϊκή κοινωνία.
— Τον εθελοντισµό σε τοπικό επίπεδο:
Ο εθελοντισµός µπορεί να παράσχει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εµπειρία κοινωνικής συµµετοχής και εκπαιδευτική εµπειρία. Συγχρόνως, µπορεί να αποτελέσει παράγοντα
κοινωνικής ένταξης και να συµβάλλει µε πολύ συγκεκριµένο
τρόπο στην καταπολέµηση των προκαταλήψεων.
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— Τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια:

Η ιδέα είναι να συνδεθεί η διαπολιτισµική εκπαίδευση και η
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, αφενός και
το αίσθηµα της ένταξης σε µια Ευρώπη που βασίζεται στις
κοινές αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της πολιτιστικής πολυµορφίας, αφετέρου.

Οι δραστηριότητες που προγραµµατίζονται στο πλαίσιο αυτού του
θέµατος µπορούν να συµπληρώνονται µε ενέργειες κινητικότητας.

Προϋπολογισµός
Προβλέπεται να υποστηριχθεί περιορισµένος αριθµός σχεδίων, µε
ανώτατο ποσό τα 200 000 ευρώ ανά σχέδιο.

Πιθανοί ανάδοχοι
∆ιακρατικές συµπράξεις οργανισµών µε εµπειρία στον τοµέα του
ρόλου του πολίτη και της συµµετοχής των νέων. Οι συµπράξεις
πρέπει να µπορούν επίσης να διεξαγάγουν το πολυεπιστηµονικό και
καινοτόµο έργο που περιγράφεται ανωτέρω.

4.3. Θέµα 3: Τοπικά δίκτυα προσανατολισµού
Πλαίσιο
Η διαβούλευση στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Η πραγµάτωση µιας
ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης» κατέδειξε την ανάγκη
συνεκτικών, ολοκληρωµένων, ευέλικτων και διαφανών συστηµάτων
προσανατολισµού για τον πολίτη και κατέληξε στη σύσταση να
αναπτυχθούν δίκτυα υπηρεσιών για την υπέρβαση των υφιστάµενων
συνόρων. Στη βάση αυτή, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η δηµιουργία τοπικών δοµών προσανατολισµού καθώς και η ανάπτυξη συνοδευτικών εργαλείων.

Στόχος
Η ιδέα είναι να τεθεί σε εφαρµογή περιορισµένος αριθµός τοπικών
σχεδίων προσανατολισµού, βασιζόµενων στο σύνολο των επιτόπιων
φορέων στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του πολιτισµού. Συµπληρωµατικά και παράλληλα, προβλέπεται να αναπτυχθούν εργαλεία για την υποστήριξη αυτών των
τοπικών σχεδίων όσον αφορά την κατάρτιση και αξιολόγηση.

Περιεχόµενο των προτάσεων και προσδοκώµενα αποτελέσµατα
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιδιώκει να προσελκύσει σχέδια για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των τοπικών δικτύων που
βασίζονται σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς των τοµέων της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Σκοπός αυτών των
τοπικών δικτύων πρέπει να είναι να παράσχουν συντονισµένες υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισµού και συµβουλών στους
νέους και στους ενηλίκους, ανταποκρινόµενα στις αιτήσεις και τις
ανάγκες τους. Τα δίκτυα αυτά πρέπει να είναι ευέλικτα στη δοµή
τους ώστε να είναι προσβάσιµα από όσο το δυνατόν περισσότερους
νέους και ενηλίκους.
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Η υλοποίηση των σχεδίων θα επιτρέψει την ανάπτυξη υποδειγµάτων
ορθών πρακτικών στη λειτουργία αυτών των δικτύων µέσω της
ανάπτυξης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως είναι η κατάρτιση, ο προσανατολισµός και υποδείγµατα αξιολόγησης των
δικτύων προσανατολισµού. Τα δίκτυα αυτά θα αφορούν: τις υπηρεσίες προσανατολισµού, τους υπευθύνους της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της απασχόλησης, τα σωµατεία που δρουν στον
προσανατολισµό, τα σχολεία όλων των βαθµίδων, τα ιδρύµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης, τα πανεπιστήµια, τις δηµόσιες αρχές,
τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις, τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις, τις οργανώσεις νεολαίας, τους πολιτιστικούς οργανισµούς, τις βιβλιοθήκες κ.λπ.
Η πρόσκληση υποβολής σχεδίων έχει σκοπό την ανάπτυξη ορισµένων σχεδίων ως µέσων για τη δικτύωση σε τοπικό επίπεδο, όπως
π.χ. προγραµµάτων κατάρτισης, κατευθυντήριων γραµµών και µεθόδων αξιολόγησης βάσει συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
∆εύτερον, προβλέπεται να υποστηριχθούν ορισµένα σχέδια δηµιουργίας δοκιµαστικών τοπικών δικτύων που αναµένεται να καταλήξουν στη δικτύωση διάφορων τοπικών δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προϋπολογισµός
Θα υποστηριχθεί περιορισµένος αριθµός σχεδίων - µέσων µε ανώτατο ποσόν τα 250 000 ευρώ ανά σχέδιο και ορισµένα τοπικά
σχέδια µε ανώτατο ποσόν τα 200 000 ευρώ ανά σχέδιο.
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Οι προτάσεις πρέπει να προβλέπουν τη συµµετοχή τεσσάρων τουλάχιστον από τις χώρες που αναφέρονται στο σηµείο 7.3, εκ των
οποίων οι δύο πρέπει να είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συµµετοχή αυτή θα βεβαιώνεται µε επιστολές συµµετοχής των
οργανώσεων εταίρων.
7.3. Επιλεξιµότητα των αιτούντων
Το συντονιστικό/προώθησης ίδρυµα ή/και οργάνωση πρέπει να έχει
νοµική προσωπικότητα.
Τόσο η συντονίστρια/προώθησης οργάνωση όσο και οι οργανώσεις
εταίροι πρέπει να είναι εγκατεστηµένες σε ένα από τα 15 κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία,
τη Λεττονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία,
την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Λιθουανία και τη Ρουµανία.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η Επιτροπή θα χορηγήσει τις επιδοτήσεις αφού λάβει υπόψη το
σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
∆ιατοµεακή κάλυψη:
Εκτίµηση των ακόλουθων πτυχών:
— προβλεπόµενη διατοµεακή συνεργασία µεταξύ των χώρων της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,

Πιθανοί ανάδοχοι
∆ιακρατικές συµπράξεις οργανισµών µε εµπειρία στη λειτουργία
των τοπικών δικτύων προσανατολισµού. Οι συµπράξεις πρέπει να
µπορούν επίσης να εγγυώνται διεθνή διάδοση των εµπειριών όσον
αφορά τη δικτύωση. Εξάλλου, πρέπει να περιλαµβάνουν οργανισµούς που να είναι πλήρως σε θέση να διεξαγάγουν το έργο
ανάλυσης που περιγράφεται ανωτέρω.
5. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ;
Μπορεί να εµφανισθεί ως συντονιστής οργανισµός/οργανισµός προώθησης κάθε ίδρυµα/οργάνωση που πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας (σηµείο 7.3) και δρα στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δηλαδή την εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και πολιτισµό.
Κάθε πρόταση πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από
ένα µόνον συντονιστικό/προώθησης ίδρυµα/οργάνωση στο πλαίσιο
µιας διακρατικής σύµπραξης.
6. ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

— συνεκτίµηση της πολιτιστικής πτυχής της προτεινόµενης ενέργειας,
— προβλεπόµενο κοινό — στόχος,
— επίδειξη της προστιθέµενης αξίας µιας διατοµεακής προσέγγισης από άποψη στόχων, µεθόδων εργασίας και προσδοκώµενων
αποτελεσµάτων, σε σχέση µε τα «κλασσικά» σχέδια των µεµονωµένων προγραµµάτων.
Καινοτόµος χαρακτήρας:
Εκτίµηση των καινοτόµων πτυχών, που αφορά ιδίως:
— τους προβλεπόµενους τρόπους συνεργασίας·
— την οργάνωση και το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων, καθώς
και τις µεθόδους που, ενδεχοµένως, προτείνονται·
— τη σύσταση της σύµπραξης για κάθε συµµετέχουσα χώρα.

∆ύο έτη.
Ποιότητα της σύµπραξης:
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Θα ληφθούν υπόψη µόνον οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί
µε δεόντως συµπληρωµένο έντυπο υποψηφιότητας και θα έχουν
εγκύρως υποβληθεί εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών (βλέπε
σηµείο 10).

Θα εκτιµηθούν:
— οι γνώσεις και η εµπειρία των µελών της σύµπραξης ανάλογα
µε τα πραγµατευόµενα θέµατα·
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— η κατανόηση των συγκεκριµένων διακυβευµάτων που συνδέονται µε την εφαρµογή του σχεδίου κοινής δράσης·

ληφθούν υπόψη µόνον εάν προκύψουν από την 1η Νοεµβρίου
2002 και µετά.

— η ικανότητα των εταίρων να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή των
κατάλληλων φορέων στα διάφορα επίπεδα εφαρµογής του σχεδίου.

Η αίτηση επιδότησης θα περιλαµβάνει λεπτοµερή κατά πρόβλεψη
προϋπολογισµό (του οποίου υπόδειγµα επισυνάπτεται ως παράρτηµα στο έντυπο που αναφέρεται στο σηµείο 10).

Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία:

Επιλέξιµες δαπάνες

Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα θα εκτιµηθούν ανάλογα µε τις
δυνατότητές τους:

Είναι επιλέξιµες µόνον οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν πράγµατι υπολογισθεί και εκτιµηθεί βάσει
των συνθηκών της αγοράς και είναι σαφείς και επαληθεύσιµες.
Πρέπει να πρόκειται για άµεσες δαπάνες που προέκυψαν από την
υλοποίηση του σχεδίου:

— πειραµατικής εφαρµογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
— µεταφοράς·
— προώθησης των ορθών πρακτικών.

— έξοδα προσωπικού που εργάζεται για την εφαρµογή της ενέργειας η οποία αποτελεί αντικείµενο της πρότασης,

∆ιάδοση και αξιοποίηση:

— έξοδα µετακινήσεων/στέγασης/διαµονής σχετικά µε την υλοποίηση της ενέργειας (συνεδριάσεις, ευρωπαϊκές συναντήσεις, ενέργειες κινητικότητας κ.λπ.),

— Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις
στρατηγικές και τα µέσα διάδοσης των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων (διαδικασίες και προϊόντα), και ιδίως στη χρήση νέων
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

— έξοδα δηµοσίευσης και διάδοσης,

— θα εκτιµήσει επίσης τους µηχανισµούς αξιοποίησης των αποτελεσµάτων που στοχεύουν στην ενσωµάτωσή τους στα συστήµατα και τις πρακτικές που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο.
Οργανωτικές και δηµοσιονοµικές πτυχές των προτάσεων:
Θα εκτιµηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
— πρόγραµµα εργασιών (σαφήνεια και καταλληλότητα των προτεινόµενων µέσων και σκοπών)·
— χρονοδιάγραµµα του σχεδίου·
— ισορροπία της κατανοµής της εργασίας µεταξύ των εταίρων·
— συνοχή του προϋπολογισµού µε το πρόγραµµα εργασιών·
— µεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης·
— δυνατότητες τεχνικής παρακολούθησης και χρηµατοοικονοµική
ικανότητα.

— έξοδα εξοπλισµού (σε περίπτωση αγοράς πάγιου εξοπλισµού,
µπορεί να ληφθεί υπόψη µόνον η ετήσια απόσβεση αυτού),
— κόστος αναλώσιµου εξοπλισµού και ειδών γραφείου,
— κόστος τηλεπικοινωνιών,
— αποθεµατικό για απρόβλεπτες δαπάνες, µε ανώτατο όριο το
5 % επί του συνόλου των άµεσων επιλέξιµων δαπανών.
Μη επιλέξιµες δαπάνες
∆εν µπορούν να περιληφθούν στον προϋπολογισµό οι δαπάνες οι
οποίες επιβάρυναν τρίτους και δεν αποδόθηκαν από τη δικαιούχο
οργάνωση, οι εισφορές εις είδος, οι δαπάνες για την αγορά αγαθών
υποδοµής (πέρα από το ποσόν της ετήσιας απόσβεσης υλικού που
αγοράσθηκε), οι δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις συγκεκριµένες
δραστηριότητες της ενέργειας (ιδίως, δαπάνες λειτουργίας ή/και
δαπάνες λόγω υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό),
οι προφανώς περιττές ή υπερβολικές δαπάνες, τα γενικά έξοδα.
10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
∆ηµοσίευση

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι κοινοτικές επιδοτήσεις αποτελούν κίνητρο για την υλοποίηση
µιας ενέργειας που δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς την
οικονοµική ενίσχυση της Επιτροπής και υπόκεινται, κατά συνέπεια,
στην αρχή της συγχρηµατοδότησης. Συµπληρώνουν τη χρηµατοδοτική συνεισφορά του αιτούντος και/ή τις εθνικές, περιφερειακές ή
τοπικές ενισχύσεις που έχει ενδεχοµένως εξασφαλίσει.
Οικονοµική συµβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Μπορεί να ανέλθει στο 75 % των επιλέξιµων δαπανών, µε καθοριζόµενο ανώτατο όριο (βλέπε σηµείο 4). Οι δαπάνες µπορούν να

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα ανακοινωθεί
στους ιστοχώρους του διαδικτύου των προγραµµάτων της Γ∆
Εκπαίδευσης και Πολιτισµού, στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/education/jointact_en.html
ή στον ιστοχώρο του γραφείου τεχνικής βοήθειας «Σωκράτης»,
«Leonardo» και «Νεολαία», στη διεύθυνση:
http://www.socleoyouth.be
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Έντυπα υποψηφιότητας
Οι αιτήσεις επιδότησης πρέπει να συνταχθούν στο έντυπο που
προβλέπεται για το σκοπό αυτόν, σε µια από τις ένδεκα επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισηµαίνεται ότι µόνον οι
δακτυλογραφηµένες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.
Μπορείτε να προµηθευθείτε τα έντυπα (στις ένδεκα επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) µέσω του διαδικτύου, στις ακόλουθες
δύο διευθύνσεις:
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δεκτοί φάκελλοι αποστελλόµενοι µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Οι υποβάλλοντες πρέπει να αναγράψουν στο φάκελλο την ένδειξη:
Appel à propositions «Actions conjointes»
Bureau d'Assistance Technique
Socrates, Leonardo et Jeunesse
Τ-61
Β-1049 Βρυξέλλες.

http://europa.eu.int/comm/education/jointact_en.html
http://www.socleoyouth.be

11. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΕ

ή αλληλογραφώντας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οι αιτούντες θα ενηµερωθούν για την παραλαβή των προτάσεών
τους εντός δέκα εργάσιµων ηµερών.

Bureau d'Assistance Technique
Socrates, Leonardo et Jeunesse
Τ-61
Β-1049 Βρυξέλλες.
Θα αποσταλεί ένα µόνον αντίτυπο ανά αίτηση.
Αποδείξεις της ικανότητας τεχνικής και οικονοµικής παρακολούθησης
Το έντυπο υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται:
— από την τελευταία έκθεση δραστηριοτήτων και/ή τον τελευταίο
ισολογισµό του συντονιστικού/προώθησης ιδρύµατος·
— από τα βιογραφικά σηµειώµατα των υπευθύνων για την εφαρµογή του σχεδίου στο πλαίσιο κάθε ιδρύµατος εταίρου.
Παρουσίαση της αίτησης επιδότησης
Η αίτηση επιδότησης πρέπει να υποβληθεί εις τριπλούν. Πρέπει να
παρέχει πλήρεις και επαληθεύσιµες πληροφορίες όσον αφορά τα
κριτήρια που εξαγγέλλονται στα σηµεία 7 και 8. Κάθε συµπληρωµατική πληροφορία που ο αιτών θεωρεί απαραίτητη µπορεί να
δίδεται σε ξεχωριστά φύλλα.
Εξάλλου, ο αιτών οργανισµός πρέπει να επισυνάψει στο φάκελλο
αντίγραφο του καταστατικού του ή της συστατικής πράξης του,
εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο ή ηµιδηµόσιο οργανισµό. Το εν
λόγω έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε µία από τις ένδεκα επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συµπληρωµένη, να φέρει ηµεροµηνία και υπογραφή και να συνοδεύεται από επίσηµη επιστολή του
αιτούντος.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην προαναφερόµενη διεύθυνση
µε απλό ταχυδροµείο ή συστηµένη επιστολή το αργότερο στις 30
Ιουνίου 2002. Ως ηµεροµηνία της αποστολής θα θεωρείται η
ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου. ∆εν θα γίνονται

ΑΥΤΕΣ

Θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση, ενδεχοµένως, επιδότησης
µόνον οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.
Στους µη επιλέξιµους υποψηφίους θα κοινοποιούνται µε επιστολή
οι λόγοι της µη επιλεξιµότητας.
Όλοι οι υποψήφιοι, των οποίων η αίτηση δεν θα γίνει δεκτή, θα
ενηµερωθούν σχετικά εγγράφως. Τα αποτελέσµατα της επιλογής θα
ανακοινωθούν το συντοµότερο δυνατόν, ώστε τα σχέδια να µπορέσουν να αρχίσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Οι προτάσεις που θα
επιλεγούν θα αποτελέσουν αντικείµενο λεπτοµερούς οικονοµικής
έγκρισης, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή ενδέχεται να
ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες από τους υπευθύνους των
προτεινόµενων ενεργειών.
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης εκ µέρους της Επιτροπής, µεταξύ
αυτής και του δικαιούχου θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδότησης
σε ευρώ, η οποία θα καθορίζει τους όρους και το ύψος της
χρηµατοδότησης. Η εν λόγω σύµβαση (το πρωτότυπο) πρέπει να
υπογραφεί αµέσως και να επιστραφεί στην Επιτροπή.
12. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης χρηµατοδότησης, οι υπεύθυνοι των προτάσεων που εγκρίθηκαν και χρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συντάξουν ενδιάµεση έκθεση
µετά από έξι µήνες και τελική έκθεση µετά την υλοποίηση του
σχεδίου. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες πρέπει να παρέχουν πλήρεις
περιγραφές των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων της πρότασης,
πρέπει να συνοδεύονται επίσης από κάθε είδους δηµοσιεύσεις που
ενδεχοµένως πραγµατοποιήθηκαν (φυλλάδια, διδακτικό υλικό, κασέτες βίντεο, πολυµέσα, αποκόµµατα εφηµερίδων κ.λπ.).
Ο τελικός απολογισµός, ο οποίος αποτελεί παράρτηµα της έκθεσης, πρέπει να εµφανίζει τις πραγµατικές δαπάνες και έσοδα. Ο
δικαιούχος πρέπει να τηρεί λογιστικά στοιχεία για τη συγχρηµατοδοτούµενη ενέργεια και να διατηρήσει όλα τα πρωτότυπα παραστατικά για έλεγχο επί πενταετία από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της σύµβασης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ

(2002/C 103/08)
1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το «Σωκράτης» είναι το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης. Στόχος του είναι να συµβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής της διάστασης, προωθώντας τη συνεργασία και την
κινητικότητα µεταξύ των 30 χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Για την πλήρη επιτυχία του προγράµµατος Σωκράτης
δεν επαρκεί η εκπόνηση προγραµµάτων ποιότητας από την εκπαιδευτική κοινότητα και η ενίσχυσή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τις φάσεις της επεξεργασίας και της υλοποίησής τους.
Είναι εξίσου σηµαντικό τα αποτελέσµατα και οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονται από τα εν λόγω σχέδια να γνωστοποιούνται στους
εν δυνάµει ενδιαφεροµένους και, όπου χρειάζεται, στο ευρύ κοινό.
Έχοντας υπόψη το στόχο αυτό, η Επιτροπή επεξεργάζεται µια
συνολική στρατηγική για τη διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων Σωκράτης, η οποία θα τεθεί σε εφαρµογή υπό τη µορφή ενός
τριετούς σχεδίου διάδοσης που θα καλύψει την περίοδο
2001-2003.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελεί σηµαντικό
συστατικό στοιχείο του εν λόγω σχεδίου. Στόχος της είναι να
ενθαρρύνει την εκπαιδευτική κοινότητα να συµµετάσχει πιο ενεργά
και σε ευρύτερο πλαίσιο στη διαδικασία ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών και εµπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφιστώντας την
προσοχή στα αποτελέσµατα και στα επιτεύγµατα των σχεδίων που
ενισχύθηκαν στα πλαίσια των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος Σωκράτης, η παρούσα πρόσκληση έχει στόχο να καταστήσει
ευρύτερα γνωστό το πρόγραµµα Σωκράτης συνολικά, στις 30 συµµετέχουσες χώρες.

πρόθεσµα στη βελτίωση των προσπαθειών διάδοσης που θα αναπτυχθούν από τα προσεχή σχέδια στο πλαίσιο όλων των δράσεων
του προγράµµατος Σωκράτης.
Τέλος, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση των αποτελεσµάτων από
πολλά σχέδια που αναπτύσσονται σε παρεµφερείς τοµείς ή σε συγκεκριµένο τοµέα της εκπαίδευσης ή σε συγκεκριµένες περιφέρειες
και τόπους ή σε ειδικό θέµα που καλύπτει πολλούς τοµείς της
εκπαίδευσης, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναµένεται να συµβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων δεσµών και
συνεργιών µεταξύ των σχεδίων που ενισχύονται από το πρόγραµµα,
αυξάνοντας έτσι την πραγµατική τους αξία και ενισχύοντας τη
βιωσιµότητά τους για µεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
Βάσει των ανωτέρω, η πρόσκληση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως µέσο
για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος Σωκράτης και για τη διασφάλιση ότι τα κονδύλια της Κοινότητας που επενδύονται στο πρόγραµµα έχουν τη µεγαλύτερη
δυνατή απόδοση για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα στο
σύνολό της.
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων οι οποίες
αποσκοπούν στη διάδοση των αποτελεσµάτων µίας ή περισσοτέρων
«κεντρικά διαχειριζόµενων δράσεων» του προγράµµατος Σωκράτης,
δηλαδή δράσεων στο πλαίσιο των οποίων τα σχέδια προς ενίσχυση
υποβάλλονται στην Επιτροπή και επιλέγονται από αυτήν. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να είναι είτε «προϊόντα», δηλαδή απτά
αποτελέσµατα, είτε «διαδικασίες» (π.χ. η εµπειρία ή η τεχνογνωσία
που έχει προκύψει συνολικά από σχέδιο ή δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων αποτελεσµατικής διασυνοριακής συνεργασίας).
Οι κεντρικά διαχειριζόµενες αυτές δράσεις είναι οι ακόλουθες:

Απευθύνοντας, στο επίπεδο του προγράµµατος Σωκράτης συνολικά, πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια που αφορούν
αποκλειστικά τη διάδοση, η εν λόγω πρόσκληση έχει ως στόχο
να συµπληρώσει τις δραστηριότητες διάδοσης που προβλέπεται
να αναληφθούν στο πλαίσιο του κάθε επιµέρους σχεδίου, ιδίως
µεταξύ των οργάνων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και µεταξύ
των φορέων εκείνων της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας µε
τους οποίους οι εταίροι του σχεδίου βρίσκονται σε άµεση επαφή.
Επίσης, συµπληρώνει τις σχετικές µε τη διάδοση πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί κατά τα παρελθόντα έτη στο πλαίσιο συγκεκριµένων δράσεων του προγράµµατος, ιδίως του Comenius και του
Erasmus στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έµφαση (όχι όµως
κατ' αποκλειστικότητα) στις δραστηριότητες διάδοσης που ξεπερνούν τα πλαίσια των προβλεπόµενων από το πρόγραµµα επιµέρους
δράσεων.

α) σχέδια ή δίκτυα που έχουν λάβει ενίσχυση κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (1995-1999) του προγράµµατος
Σωκράτης:
— Comenius (σχολική εκπαίδευση):
— ∆ράση 2 του Comenius: διακρατικά σχέδια που αφορούν τη διαπολιτισµική εκπαίδευση· εκπαίδευση για τα
παιδιά των διακινούµενων εργαζοµένων, των ατόµων που
ταξιδεύουν συνεχώς και των Τσιγγάνων καθώς και των
πλανοδίων εργαζοµένων,
— ∆ράση 3.1 του Comenius: διακρατικά σχέδια για τη
συνεχή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού των
σχολείων και ιδίως στα µαθήµατα κατάρτισης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω σχεδίων.
— Erasmus (τριτοβάθµια εκπαίδευση):

Ένας άλλος στόχος της πρόσκλησης είναι να συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών και των µεθόδων διάδοσης που
είναι κατάλληλες για τις δραστηριότητες του προγράµµατος
Σωκράτης. Αναµένεται ότι τα σχέδια διάδοσης που θα ενισχυθούν
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χαράξουν νέους δρόµους διάδοσης και θα αναδείξουν καινοτόµες, δηµιουργικές και
πρωτότυπες προσεγγίσεις διάδοσης, οι οποίες θα συµβάλουν µεσο-

— ∆ράση 1 του Erasmus: ευρωπαϊκή διαπανεπιστηµιακή
συνεργασία (ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και εντατικών κύκλων µαθηµάτων που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο
διαπανεπιστηµιακών προγραµµάτων συνεργασίας κατά
τις περιόδους 1995-1996 ή 1996-1997, και οι θεσµικές συµβάσεις που συνήφθησαν το 1997, το 1998 ή το
1999),
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— ∆ράση 3 του Erasmus: θεµατικά δίκτυα.
— Εκπαίδευση ενηλίκων
— Lingua (εκµάθηση γλωσσών):
— ∆ράση Α του Lingua: ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας για την κατάρτιση καθηγητών γλωσσών,
— ∆ράση ∆ του Lingua: ανάπτυξη εργαλείων και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία και την εκµάθηση των
γλωσσών.
— Ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση (ODL)
— Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε
τα εκπαιδευτικά συστήµατα και πολιτικές
— Συµπληρωµατικά µέτρα.
β) σχέδια και δίκτυα που έχουν ενισχυθεί µέχρι σήµερα κατά
τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του προγράµµατος
Σωκράτης που ξεκίνησε το 2000 (οι προτάσεις σχετικά µε
τη διάδοση των αποτελεσµάτων των εν λόγω σχεδίων και
δικτύων θα αναφέρονται περισσότερο στις διαδικασίες συνεργασίας από ό,τι στα τελικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι τα περισσότερα από τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί):
— Comenius (σχολική εκπαίδευση):

C 103/17

— Συνοδευτικά µέτρα.
Είναι ευπρόσδεκτα τα σχέδια διάδοσης τα οποία επιδιώκουν επίσης
τη σύνδεση µε αποτελέσµατα σχεδίων που έχουν ενισχυθεί από
άλλα κοινοτικά προγράµµατα, όπως το Leonardo da Vinci.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑZΕΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Κάθε οργάνωση που µπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαιτούµενες ικανότητες για την επιτυχή διεξαγωγή δραστηριοτήτων διάδοσης µπορεί να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της εν
λόγω πρόσκλησης. Η συµµετοχή στην εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα µπορούσε να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τις ακόλουθες κατηγορίες οργανώσεων:
— οργανώσεις που συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε σχέδια/δίκτυα
του προγράµµατος Σωκράτης είτε ως συντονιστές είτε ως εταίροι,
— οπικές και περιφερειακές αρχές,
— εθνικές αρχές,
— σηµαντικοί εθνικοί φορείς,
— ενώσεις µε ενεργό δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης,

— Comenius 2.1: σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας για την
αρχική και συνεχή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων,

— άλλες υπηρεσίες και όργανα που διαθέτουν πείρα στη διάδοση
των αποτελεσµάτων των σχεδίων στον τοµέα της εκπαίδευσης,

— Comenius 3: δίκτυα Comenius.

— κοινωνικοί εταίροι,

— Erasmus (τριτοβάθµια εκπαίδευση):

— µη κυβερνητικές οργανώσεις (κυρίως µε δραστηριότητες σε
γυναικεία θέµατα, θέµατα αναπήρων και αντιρατσισµού).

— ∆ράση 1 του Erasmus: ευρωπαϊκή διαπανεπιστηµιακή
συνεργασία (ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών και εντατικών κύκλων µαθηµάτων που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των θεσµικών συµβάσεων που συνήφθησαν το 2000
και το 2001),

Ανάλογα µε το είδος της προβλεπόµενης δραστηριότητας διάδοσης
(βλέπε σηµείο 4 κατωτέρω), ενδέχεται να ενδιαφέρονται άλλες κατηγορίες οργανώσεων όπως εκδοτικοί οίκοι και τα µέσα ενηµέρωσης.

— ∆ράση 3 του Erasmus: θεµατικά δίκτυα.

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ

— Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές οδοί):
— Grundtvig 1: ευρωπαϊκά σχέδια συνεργασίας,
— Grundtvig 4: δίκτυα Grundtvig.
— Lingua (εκµάθηση γλωσσών):
— Lingua 1: προώθηση της εκµάθησης γλωσσών,
— Lingua 2: ανάπτυξη εργαλείων και διδακτικού υλικού.

Οι δραστηριότητες διάδοσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των
σχεδίων που θα ενισχυθούν από την παρούσα πρόσκληση µπορούν
να είναι κάθε είδους υπό την προϋπόθεση ότι µπορεί να αποδειχτεί
η καταλληλότητά τους για τους συγκεκριµένους στόχους διάδοσης
που προβλέπεται να τεθούν σε εφαρµογή από το σχέδιο. Μια
εµπεριστατωµένη πρόταση σχεδίου διάδοσης πρέπει να περιλαµβάνει συγκεκριµένα τους τρόπους µε τους οποίους σκοπεύει:
— να επισηµάνει τα υψηλής ποιότητας αποτελέσµατα των επιµέρους σχεδίων/δικτύων του προγράµµατος Σωκράτης επί των
οποίων θα επικεντρωθεί η προσοχή του σχεδίου διάδοσης,

— Minerva (ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον
τοµέα της εκπαίδευσης)

— να διασφαλίσει τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων σε ευρύτερο κοινό, και ιδιαίτερα σε όσους ασχολούνται επαγγελµατικά
µε τον αντίστοιχο τοµέα, και το πώς τα αποτελέσµατα θα
παρουσιαστούν για το σκοπό αυτό,

— Παρατήρηση των συστηµάτων, των πολιτικών και
των καινοτοµιών στον τοµέα της εκπαίδευσης
(δράση 6.1)

— να προσδιορίσει τις συγκεκριµένες οµάδες που θα επωφεληθούν
ενδεχοµένως από τα αποτελέσµατα της διάδοσης των προγραµµάτων,
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— να γνωστοποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύχθηκαν και
υλοποιήθηκαν τα σχέδια και τα δίκτυα καθώς και ποιες διαδικασίες συνεργασίας αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές και
για ποιους λόγους,
— να εντάξει τα αποτελέσµατα των σχεδίων του προγράµµατος
Σωκράτης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να τα συνδέσει, εάν
είναι δυνατό, µε τα αποτελέσµατα άλλων σχεδίων που έχουν
ενισχυθεί σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στο
πλαίσιο άλλων προγραµµάτων,
— να κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα µε επαγγελµατικό τρόπο ώστε
να επιτύχει την κατά το δυνατό ευρύτερη επιρροή.
Προκειµένου να ενισχυθεί ένα σχέδιο στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης, δεν αρκεί να επαναλαµβάνει απλώς τις δραστηριότητες
διάδοσης που έχουν ήδη διεξαχθεί από το εξεταζόµενο σχέδιο/
δίκτυο. Το κάθε σχέδιο διάδοσης πρέπει να συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα από ένα ευρύ φάσµα σχεδίων/δικτύων που προέρχονται:
— είτε από µια συγκεκριµένη δράση του προγράµµατος Σωκράτης
(από την πρώτη ή τη δεύτερη φάση του προγράµµατος Σωκράτης ή από αµφότερες τις φάσεις),
— ή από πολλές τέτοιες δράσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη το προς κάλυψη αυτό πεδίο, το σχέδιο πρέπει
να προτείνει δραστηριότητες διάδοσης που προορίζονται να διασφαλίσουν την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του σχεδίου/
δικτύου:
— σε πολλές χώρες ή/και περιοχές ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— σε συγκεκριµένο θεµατικό τοµέα,
— για συγκεκριµένες οµάδες-στόχους στην εκπαιδευτική κοινότητα/στο ενδιαφερόµενο κοινό γενικότερα.
Οι τρεις αυτές προσεγγίσεις ενδέχεται επίσης να συνδυάζονται στο
πλαίσιο ενός σχεδίου διάδοσης.
Οι ίδιες οι δραστηριότητες διάδοσης θα εξαρτηθούν από τους
στόχους διάδοσης που πρέπει να επιτευχθούν από το σχέδιο,
δηλαδή από τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα προς διάδοση, τις
χώρες/περιφέρειες στόχους, τα θέµατα προς κάλυψη και τις οµάδες
στόχους. Θα µπορούσαν για παράδειγµα να περιλαµβάνουν τη
διοργάνωση διασκέψεων, εργαστηρίων, σεµιναρίων, περιοδευουσών
εκθέσεων, ενηµερωτικών εκστρατειών στα µέσα ενηµέρωσης (τηλεόραση, εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο) και άλλες δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης, δραστηριότητες µε βάση το Internet (ιστοθέσεις, ενηµερωτικά συστήµατα υλικού, φόρα internet κ.λπ.) και
διάφορες γραπτές µορφές διάδοσης όπως ειδικευµένα περιοδικά ή
µονογραφίες ή κείµενα δηµοσιευµένα σε εκδόσεις κατάλληλες για
ευρύτερο κοινό.
Εφόσον προτείνονται δραστηριότητες που συνεπάγονται τη χρήση
της τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας, οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν λεπτοµερείς και ακριβείς πληροφορίες
σχετικά µε το υλικό και το λογισµικό που θα χρησιµοποιήσουν
καθώς και τη συγκεκριµένη στρατηγική που θα εφαρµόσουν για
την ανάπτυξη, την εφαρµογή και τη διατήρηση των προτεινόµενων
θέσεων ιστοθέσεων, κ.λπ.
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5. ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Εάν ένας υποψήφιος επιθυµεί να προτείνει σχέδιο διάδοσης επικεντρωµένο σε συγκεκριµένο θέµα, πρέπει να αιτιολογήσει τη θεµατική
του επιλογή προσδιορίζοντας τους λόγους για τους οποίους η
επιλογή αυτή είναι εύλογη και ενδεδειγµένη. Στις περιπτώσεις
που προτείνεται µια τέτοια θεµατική προσέγγιση στη διάδοση, θα
δίδεται κανονικά προτεραιότητα σε σχέδια διάδοσης που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα σχεδίων και δικτύων του
προγράµµατος Σωκράτης που έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο
περισσοτέρων της µιάς δράσεων του προγράµµατος στον επιλεχθέντα θεµατικό τοµέα. Ο κατάλογος που ακολουθεί, χωρίς να είναι
αναλυτικός, περιλαµβάνει παραδείγµατα κατάλληλων θεµάτων που
θα µπορούσαν να προταθούν:
— βασικές δεξιότητες,
— εκπαίδευση των πολιτών (ενεργός συµµετοχή στην κοινωνία),
— τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, εκπαίδευση
στα µέσα ενηµέρωσης, ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση,
— διαπολιτισµική µάθηση· εκπαίδευση που προορίζεται για τους
Τσιγγάνους, τα άτοµα που ταξιδεύουν συνεχώς, τις εθνικές
µειονότητες, τους πλανόδιους εργαζοµένους, την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας,
— απόκτηση γνώσεων σχετικά µε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις ευρωπαϊκές χώρες,
— αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την πολυγλωσσική/
πολυπολιτισµική Ευρώπη,
— διδασκαλία και εκµάθηση γλωσσών,
— η ευρωπαϊκή διάσταση σε συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό τοµέα
µελέτης ή σε διεπιστηµονικό τοµέα,
— πρόσβαση στους πόρους διδασκαλίας και εκµάθησης,
— εκπαίδευση για γονείς και οικογένειες/µάθηση σε όλο το φάσµα
της ζωής,
— κοινότητες/πόλεις/περιφέρειες µάθησης,
— θέµατα ισότητας των φύλων,
— τέχνες και πολιτισµός,
— εκπαίδευση στον τοµέα της υγείας,
— περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,
— εκπαίδευση του καταναλωτή,
— ενίσχυση της ζήτησης για µάθηση σε περιθωριοποιηµένες κοινωνικά οµάδες/προώθηση της διά βίου µάθησης,
— αρχική και συνεχής κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού,
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— αρχική και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού διαχείρισης και
διοίκησης που εργάζεται στον τοµέα της εκπαίδευσης,
— καινοτοµίες στη διαδικασία διδασκαλίας/µάθησης,
— χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων διεθνικής συνεργασίας στον
τοµέα της εκπαίδευσης,
— κινητικότητα για διδάσκοντες και διδασκόµενους,
— ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών σε συγκεκριµένο πεδίο ή
διεπιστηµονικό τοµέα,
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Κάθε πρόταση υποβάλλεται από «οργάνωση αποστολής» εξ ονόµατος όλων των εταίρων που συµµετέχουν στο σχέδιο. Η οργάνωση
αποστολής πρέπει να διαθέτει νοµικό καθεστώς και έδρα σε ένα από
τα δεκαπέντε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα από τα
τρία κράτη ΕZΕΣ/ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία) ή σε µία
από τις δώδεκα υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Σωκράτης (Βουλγαρία, Κύπρος, ∆ηµοκρατία
της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα,
Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία).
Κάθε πρόταση πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή τουλάχιστον
τεσσάρων νεκ των προαναφερόµενων χωρών, εκ των οποίων µία
τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτος µέλος της ΕΕ. Εξάλλου, κάθε
συµµετέχων εταίρος που συµφωνεί µε την αίτηση, όπως έχει υποβληθεί, πρέπει να επιβεβαιώσει τη συµµετοχή του µε γραπτή διαβεβαίωση.

— η συµβολή του προγράµµατος Σωκράτης στη βελτίωση της
απασχολησιµότητας,
6.2. Κριτήρια επιλογής
— υπηρεσίες πληροφόρησης για την εκπαίδευση/Καθοδήγηση και
παροχή συµβουλών,
— πιστοποίηση, αξιολόγηση, επικύρωση, αναγνώριση ιδρυµάτων
και εκπαιδευτικών επιδόσεων, αυτοαξιολόγηση, πιστώσεις για
εµπέδωση της προηγούµενης µάθησης, σώρευση πιστώσεων
και µεταφορά πιστώσεων εντός της ίδιας χώρας,
— µέθοδοι για διακρατική µεταφορά πιστώσεων µελετών,
— στρατηγικές διασφάλισης της ποιότητας, δείκτες απόδοσης
στην εκπαίδευση,

6.2.1. Γενικά κριτήρια επιλογής
Οι προτάσεις αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα γενικά κριτήρια
επιλογής τα οποία εφαρµόζονται για όλα τα σχέδια στο πλαίσιο
των «κεντρικά διαχειριζόµενων δράσεων» του προγράµµατος Σωκράτης:
— σαφήνεια όσον αφορά τους στόχους του σχεδίου διάδοσης και
τις οµάδες στόχους,
— σαφήνεια και συνοχή του γενικού σχεδιασµού του σχεδίου
διάδοσης και δυνατότητα επίτευξης των στόχων που έχουν
τεθεί εντός της περιόδου εφαρµογής του σχεδίου,

— διαχείριση δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής συνεργασίας,
— µέθοδοι αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων συνεργασίας.

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η Επιτροπή ελέγχει την επιλεξιµότητα των προτάσεων (βλέπε
σηµείο 6.1) και αξιολογεί εκείνες που θεωρεί επιλέξιµες µε βάση
τα γενικά και ειδικά ποιοτικά κριτήρια (βλέπε σηµείο 6.2). Μπορεί
να απευθυνθεί σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες προκειµένου να
τη συνδράµουν στη διαδικασία επιλογής και επιφυλάσσεται του
δικαιώµατος να ζητήσει από τους υποψηφίους οιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία, ιδίως δηµοσιονοµικής φύσεως, που ενδέχεται να χρειαστεί.

6.1. Κριτήρια επιλεξιµότητας
Οι προτάσεις υποβάλλονται χρησιµοποιώντας το επίσηµο έντυπο
αίτησης το οποίο µπορούν να προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι
από τη διεύθυνση που αναφέρεται στο σηµείο 8 κατωτέρω. Η
αίτηση πρέπει να έχει συµπληρωθεί ολόκληρη, σε µία από τις
ένδεκα επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να έχει
ταχυδροµηθεί (σφραγίδα ταχυδροµείου) το αργότερο την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας και σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προσδιορίζεται στο σηµείο 8 κατωτέρω.

— ποιότητα όσον αφορά τη διαχείριση του σχεδίου διάδοσης
(δέσµευση και ισορροπηµένη συµµετοχή όλων των εταίρων,
ακριβή σχέδια εργασιών και προϋπολογισµού, σαφήνεια στο
συντονισµό),
— ποιότητα των ρυθµίσεων που προτείνονται στο πλαίσιο του
σχεδίου διάδοσης προκειµένου να διασφαλιστεί ο επαρκής έλεγχος και η αξιολόγησή του, η ποιότητα των αποτελεσµάτων του
και η εκτίµηση των επιπτώσεών του σε τοπικό/περιφερειακό/
εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο,
— η πείρα των συµµετεχουσών οργανώσεων και η ποιότητα των
ανθρώπινων και, ενδεχοµένως, των τεχνολογικών τους πόρων,
— η ενδεχόµενη συµβολή του σχεδίου στη βελτίωση της ποιότητας και στην ενθάρρυνση της καινοτοµίας στο σχετικό
τοµέα· η καταλληλότητα των θεµάτων και των δραστηριοτήτων
που έχουν επιλεγεί σε σχέση µε τις υπάρχουσες ανάγκες,
— οι συγκεκριµένοι τρόποι µε τους οποίους το σχέδιο θα προωθήσει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και τις ίσες
ευκαιρίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι τρόποι µε
τους οποίους θα συµβάλει στην καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας.
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6.2.2. Ειδικά κριτήρια επιλογής
Εκτός των γενικών κριτηρίων επιλογής που παρουσιάζονται στο
σηµείο 6.2.1 ανωτέρω, θα προτιµηθούν οι προτάσεις εκείνες που
παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
— µια πειστική (δηλαδή εύλογη, κατάλληλη και εφικτή) µεθοδολογία για την επιλογή των επιµέρους σχεδίων/δικτύων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα διαδοθούν για την αξιολόγηση της
ποιότητας των εν λόγω αποτελεσµάτων και για τον προσδιορισµό της χρησιµότητάς τους για µια ευρύτερη οµάδα τελικών
χρηστών σε σχέση µε εκείνους τους οποίους αφορούσε αρχικά
το σχέδιο/δίκτυο. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέγουν, όπου
αυτό είναι δυνατό, αποτελέσµατα προερχόµενα από ευρύ
φάσµα χωρών από διάφορα σηµεία της Ευρώπης,
— την ανάγκη και τη σηµασία που έχει στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής προοπτικής η διάδοση των αποτελεσµάτων που έχουν
επιλεγεί από το σχέδιο διάδοσης,
— τη σαφή αιτιολόγηση της διάδοσης των εν λόγω αποτελεσµάτων στις συγκεκριµένες περιφέρειες, χώρες και οµάδες-στόχους
που καλύπτονται από το σχέδιο διάδοσης (γιατί αυτές και όχι
άλλες;),
— την ικανότητα και τη στρατηγική των εταίρων να διαδώσουν τα
επιλεχθέντα αποτελέσµατα στις περιφέρειες, χώρες και οµάδεςστόχους που καλύπτονται από το σχέδιο διάδοσης,
— πώς το προτεινόµενο σχέδιο διάδοσης θα εξασφαλίσει πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σύγκριση µε τη διάδοση των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο του κάθε επιµέρους σχεδίου/δικτύου,
— πώς προτείνει το πρόγραµµα να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί
φραγµοί στη διάδοση των αποτελεσµάτων,
— τη σαφή δυναµική για την προώθηση της καινοτοµίας και του
πειραµατισµού µε νέες εκπαιδευτικές έννοιες και πρότυπα µέσω
των προτεινόµενων δραστηριοτήτων διάδοσης. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια διάδοσης που δεν περιορίζονται στην ευρύτερη απλώς διάδοση των υπαρχόντων αποτελεσµάτων αλλά
υποδεικνύουν πώς τα εν λόγω αποτελέσµατα µπορούν να προσαρµοστούν και να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένα πλαίσια,
— την καινοτόµο χρησιµοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας στις δραστηριότητες διάδοσης.
Ενώ δεν αποκλείονται σχέδια διάδοσης που επικεντρώνονται σε µία
µόνο δράση του προγράµµατος Σωκράτης, θα είναι ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτες οι προτάσεις που αποβλέπουν στη σύνδεση των προϊόντων και των διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί από σχέδια/
δίκτυα στο πλαίσιο δύο ή περισσοτέρων δράσεων.
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2002. Αναµένεται ότι θα χρηµατοδοτηθούν περίπου 15-30 σχέδια
διάδοσης µε κοινοτική επιχορήγηση που θα ανέρχεται κατά µέσο
όρο σε 50 000-100 000 ευρώ ανά σχέδιο. Η κοινοτική επιχορήγηση καλύπτει κατ' ανώτατο όριο το 75 % του συνολικού κόστους
του κάθε σχεδίου διάδοσης. Η Επιτροπή θα φροντίσει ιδιαίτερα
ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων διάδοσης µέσω σχεδίων που ενισχύονται στο πλαίσιο των επιµέρους
δράσεων του προγράµµατος Σωκράτης και σχεδίων διάδοσης που
θα ενισχυθούν δυνάµει της παρούσας πρόσκλησης.
Η Επιτροπή, πριν λάβει την τελική απόφαση για τις προτάσεις που
θα ενισχύσει και τα ποσά που θα χορηγήσει σε κάθε περίπτωση, θα
διενεργήσει διεξοδικό δηµοσιονοµικό έλεγχο των προτάσεων που
θα επιλεχθούν. Το συνολικό ποσό της παρεχόµενης επιχορήγησης
για ένα σχέδιο και η σχετική σπουδαιότητα που αποδίδεται στις
δραστηριότητες για τις οποίες χρηµατοδοτείται, ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται στην αρχική πρόταση του
υποψηφίου.
Τα σχέδια θα ξεκινήσουν στις αρχές Φεβρουαρίου 2003 και θα
λάβουν ενίσχυση για χρονική διάρκεια ενός έτους κατ' ανώτατο
όριο.
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Το έντυπο της αίτησης (διατίθεται στις ένδεκα επίσηµες γλώσσες
της ΕΕ) βρίσκεται στο Internet στην ακόλουθη θέση:
http://europa.eu.int/comm/education/progr.html Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµη να το προµηθευτούν από το γραφείο τεχνικής βοήθειας Socrates, Leonardo και Youth στην ταχυδροµική
διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους που προβλέπονται στο έντυπο της αίτησης, ιδίως όσον αφορά τον αριθµό των
αντιτύπων που πρέπει να υποβληθούν και τα πρόσθετα συνοδευτικά
έγγραφα.
Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
«Call for proposals — Socrates dissemination»
Socrates, Leonardo and Youth Technical Assistance Office
(TAO)
Τ-61
B-1049 Brussels,
και η αποστολή τους µπορεί να γίνει µε κανονική ή συστηµένη
επιστολή το αργότερο µέχρι την 1η Οκτωβρίου 2002 (απόδειξη
της ηµεροµηνίας αποστολής αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδροµείου). ∆εν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα σταλούν µέσω του
Internet, µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισµός που θα διατεθεί για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων διάδοσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται περίπου σε 1,5 εκατοµµύρια ευρώ,
ποσό που προέρχεται από τον προϋπολογισµό των κεντρικά διαχειριζόµενων δράσεων του προγράµµατος Σωκράτης για το έτος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή θα αποστείλει απόδειξη παραλαβής όλων των αιτήσεων
µετά την παραλαβή τους και στη συνέχεια θα ενηµερώσει τους
αιτούντες για τη συνέχεια που έχει δοθεί στην αίτησή τους µόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής (βάσει της πρόβλεψης τον
Ιανουάριο του 2003).
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Τα κείµενα αυτά είναι διαθέσιµα σε:

Ανακοίνωση αριθ.

EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex

CELEX:

http://europa.eu.int/celex

Περιεχόµενα

Σελίδα

Επιτροπή
2002/C 103 E/01

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό του
πλαισίου για την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού
[COM(2001) 123 τελικό/2 — 2001/0060(COD)] (1)

1

2002/C 103 E/02

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου και/ή απόπλου από λιµένες
των κρατών της Κοινότητας
[COM(2001) 753 τελικό — 2001/0026(COD)] (1)

5

2002/C 103 E/03

Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την
οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας
[COM(2001) 729 τελικό — 2001/0291(COD)] (1)

17

2002/C 103 E/04

Πρόταση απόφαση του Συµβουλίου για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) όσον αφορά πρόσθετη χρηµατοδότηση το έτος 2001 στο πλαίσιο της ισχύουσας σύµβασης ΕΚ-UNRWA για τα έτη 1999-2001
[COM(2001) 741 τελικό — 2001/0288(CNS)]

21

2002/C 103 E/05

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναθεώρηση του παραρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. 1336/97/EK σχετικά µε το σύνολο των προσανατολισµών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
[COM(2001) 742 τελικό — 2001/0296(COD)] (1)

23

2002/C 103 E/06

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού
[COM(2001) 564 τελικό/2 — 2001/0235(COD)] (1)

26

2002/C 103 E/07

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την οργάνωση και
χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού
[COM(2001) 564 τελικό/2 — 2001/0236(COD)] (1)

35

2002/C 103 E/08

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
[COM(2001) 564 τελικό/2 — 2001/0237(COD)] (1)

41

2002/C 103 E/09

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τους υγειονοµικούς όρους για τα ζωικά υποπροϊόντα
[COM(2001) 747 τελικό — 2000/0230(COD)] (1)

55

2002/C 103 E/10

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τον καθορισµό των υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο
[COM(2001) 748 τελικό — 2000/0259(COD)] (1)

58
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2002/C 103 E/11

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ναυτιλιακής Ασφαλείας και πρόληψης της ρύπανσης από τα
πλοία
[COM(2001) 676 τελικό — 2000/0327(COD)] (1)

184

2002/C 103 E/12

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές
στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)
[COM(2001) 754 τελικό — 2001/0293(COD)] (1)

198

2002/C 103 E/13

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση
της χρήσης βιοκαυσίµων για τις µεταφορές
[COM(2001) 547 τελικό — 2001/0265(COD)] (1)

205

2002/C 103 E/14

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου της
συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Μάλτας, µε σκοπό τη σύνδεση της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας προς το πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο
δράσεων έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002)
[COM(2001) 777 τελικό — 2001/0303(CNS)]

208

2002/C 103 E/15

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ όσον αφορά τη
δυνατότητα εφαρµογής µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ορισµένα πετρελαιοειδή που περιέχουν βιοκαύσιµα και στα βιοκαύσιµα
[COM(2001) 547 τελικό — 2001/0266(CNS)] (1)

217

2002/C 103 E/16

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε την ηχητική ταξινόµηση των πολιτικών υποηχητικών αεροσκαφών
µε σκοπό τον υπολογισµό των τελών θορύβου
[COM(2001) 74 τελικό — 2001/0308(COD)] (1)

221

2002/C 103 E/17

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών
κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής συνδροµής σε αυτούς σε
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης
[COM(2001) 784 τελικό — 2001/0305(COD)] (1)

225

2002/C 103 E/18

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός
συστήµατος οικοσηµείων που εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την
Αυστρία για το έτος 2004
[COM(2001) 807 τελικό — 2001/0310(COD)]

230

2002/C 103 E/19

Τροποποιηµένη πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης που τροποποιεί τους κανονισµούς
για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
[COM(2001) 788 τελικό — 2000/0236(COD)] (1)

233

2002/C 103 E/20

Τροποποιηµένη πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιεί τις οδηγίες για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
[COM(2001) 788 τελικό — 2000/0237(COD)] (1)

243

2002/C 103 E/21

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση
κοινοτικών προγραµµάτων
[COM(2001) 808 τελικό — 2000/0337(CNS)]

253

2002/C 103 E/22

Τροποποιηµένη πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τους κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστηµίων και τους κανόνες
διάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας για την υλοποίηση του προγράµµατος πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002-2006
[COM(2001) 822 τελικό — 2001/0202(COD)]

266
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Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού (ΕΚ/ΕΚΑΧ/Ευρατόµ) του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
[COM(2001) 691 τελικό/2 — 2000/0203(CNS)]

292

30.4.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

C 103/23

2002/C 103 E/24

Τροποποιηµένη πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες συµµετοχής
επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστηµίων στην υλοποίηση του προγράµµατος πλαισίου
2002-2006 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)
[COM(2001) 823 τελικό/2 — 2001/0327(CNS)]
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2002/C 103 E/25

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες
[COM(2002) 7 τελικό — 2002/0013(COD)] (1)

350

2002/C 103 E/26

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια των
αεροσκαφών τρίτων χωρών που χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες
[COM(2002) 8 τελικό — 2002/0014(COD)] (1)

351

2002/C 103 E/27

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την υιοθέτηση κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά (πρόγραµµα Fiscalis 2007)
[COM(2002) 10 τελικό — 2002/0015(COD)]

361

2002/C 103 E/28

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την παροχή συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην Ουκρανία
[COM(2002) 12 τελικό — 2002/0018(CNS)]
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2002/C 103 E/29

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις µε τη θέσπιση ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα πενίας και
άλλα οικονοµικά ζητήµατα της πολιτικής δικονοµίας
[COM(2002) 13 τελικό — 2002/0020(CNS)]
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