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1.
Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas, siekdamas
nustatyti pratybų projektus, kuriems įgyvendinti galėtų būti skiriama finansinė parama pagal 2007 m.
kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2007/162/EB (Euratomas), nustatantį civilinės saugos finansinę priemonę
(1), ir pagal 2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimą 2007/779/EB (Euratomas), nustatantį Bendrijos
civilinės saugos mechanizmą (nauja redakcija) (2), skelbia kvietimą teikti paraiškas. Ši finansinė parama bus
teikiama skiriant dotacijas.
2.
Sritys, kurioms taikomas šis kvietimas, veiklos pobūdis, turinys ir finansavimo sąlygos nurodyti atitin
kamose Dotacijų paraiškų teikimo gairėse. Šiose gairėse taip pat išdėstyti išsamūs nurodymai, kam ir kada
teikti paraišką. Dotacijų paraiškų teikimo gaires bei atitinkamas dotacijų paraiškų formas galima parsisiųsti iš
interneto svetainės „Europa“ adresu:
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm
3.
Paraiškos turi būti išsiųstos Komisijai Dotacijų paraiškų teikimo gairėse nurodytu adresu ne vėliau kaip
2012 m. liepos 16 d. Paraiškos turi būti atsiųstos paštu arba pristatytos privataus kurjerio ne vėliau kaip
2012 m. liepos 16 d. (įrodymas yra išsiuntimo data, pašto antspaudas arba išsiuntimo kvito data). Be to,
paraiškos gali būti pristatytos tiesiogiai ir įteiktos Dotacijų paraiškų teikimo gairėse nurodytu adresu ne
vėliau kaip 2012 m. liepos 16 d. 17.00 val. (įrodymas yra atsakingo pareigūno pasirašytas gavimo
patvirtinimo kvitas su nurodyta data).
Faksu, elektroniniu paštu išsiųstos paraiškos, neišsamios arba dalimis atsiųstos paraiškos nepriimamos.
4.

Dotacijų skyrimo tvarka yra tokia:

— paraiška gaunama, užregistruojama, ir Komisija patvirtina ją gavusi,
— paraišką vertina Komisijos tarnybos,
— priimamas sprendimas dėl dotacijos skyrimo ir apie jį pranešama pareiškėjui.
Paramos gavėjai bus atrinkti remiantis Dotacijų paraiškų teikimo gairėse nurodytais kriterijais, neviršijant
tam skirto biudžeto.
Komisijai patvirtinus paraišką, sudaromas Komisijos ir pareiškėjo susitarimas dėl dotacijos.
Procedūra yra visiškai slapta.
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