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KOMISJON

Konkursikutse kaudsete meetmete ettepanekute esitamiseks seoses ühenduse mitmeaastase
programmiga digitaalse infosisu kättesaadavuse, kasutatavuse ja kasutamise edendamiseks Euroopas
(Programm eContentplus)
(2006/C 172/09)
(EMPs kohaldatav tekst)

1. Eesmärgid ja kirjeldus
Euroopa Komisjon on vastu võtnud tööprogrammi ja konkursikutse programmi eContentplus rakendamiseks. (1)
Käesolev konkursikutse hõlmab kaudseid meetmeid järgmistes valdkondades ja järgmistel tegevusaladel:

Geograafiline teave
3.1. Geograafilise teabe sihtprojektid.
3.2. Geograafilist teavet käsitlev temaatiline võrgustik.

Hariduslik infosisu
4.1. Haridusliku infosisu sihtprojektid.
4.2. Hariduslikku infosisu käsitlev temaatiline võrgustik.

Digiraamatukogud (kultuuriline infosisu ning teaduslik ja akadeemiline infosisu)
5.1 Digiraamatukogude sihtprojektid.
5.2. Kultuurilist infosisu käsitlev temaatiline võrgustik.

Digitaalse infosisu sidusrühmade koostöö tugevdamine
6.1. Avalikku teavet ja sellega seotud küsimusi käsitlev temaatiline võrgustik.
(1) Euroopa parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta otsus nr 456/2005/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse mitmeaastane tegevuskava digitaalse infosisu juurdepääsetavuse, kasulikkuse ja kasutatavuse suurendamiseks Euroopas (ELT
L 79, 24.3.2005, lk 1).
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2. Tingimustele vastavad taotlejad
Programm eContentplus on osalemiseks avatud 25 liikmesriigis asutatud juriidilistele isikutele.
Lisaks on see osalemiseks avatud Bulgaarias, Horvaatias, Rumeenias, Türgis ja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis asutatud juriidilistele isikutele, kui asjaomase riigiga on sõlmitud sellekohane kahepoolne
kokkulepe. Programm on osalemiseks avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalistes EFTA riikides
(Island, Liechtenstein, Norra) asutatud juriidilistele isikutele vastavalt kõnealuse lepingu sätetele. (1)
Kolmandates riikides asuvad juriidilised isikud ja rahvusvahelised organisatsioonid võivad osaleda ilma
ühenduse rahalise toetuseta.
3. Eelarve
Kaudsete meetmete kaasfinantseerimiseks määratud kogueelarve on hinnanguliselt 27,3 miljonit eurot.
4. Tähtaeg
Komisjonile ettepanekute esitamise tähtpäev on 19. oktoober 2006 kell 17 (Luksemburgi kohalik aeg).
5. Lisateave
Konkursikutse täisteksti ja taotlusvormid leiate järgmiselt veebilehelt:
http://ec.europa.eu/econtentplus
Kõik taotlused peavad vastama kirjeldustele ja tingimustele, mis on esitatud konkursikutse täistekstis,
tööprogrammis ja konkursikutse juhendis, ja mis on ingliskeelsena saadaval komisjoni eespool nimetatud
veebilehel. Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas taotlusi ette valmistada ja esitada.
Taotlusi hinnatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtuvalt. Taotlusi hindab komisjon
välisekspertide abiga. Iga ettepanekut hinnatakse eContentplus tööprogrammis sätestatud hindamiskriteeriumidest lähtuvalt.
Kõiki Euroopa Komisjonile esitatud ettepanekuid käsitletakse täiesti konfidentsiaalselt.

(1) Ajakohastatud teave programmis osalevate riikide kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Riikide ajakohastatud
nimekiri on avaldatud ka programmi veebilehel aadressil: http://ec.europa.eu/econtentplus.

C 172/25

