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Programa „HERCULE III“
2017 m. kvietimas teikti paraiškas
Mokymai ir konferencijos kovos su sukčiavimu ES srityje
(2017/C 196/06)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas paremtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 250/2014,
kuriuo nustatoma programa „Hercule III“ (1), ypač jo 8 straipsnio („Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai“)
b punktu, taip pat 2017 m. finansiniu sprendimu, kuriuo priimama programos „Hercule III“ įgyvendinimo 2017 m.
metinė darbo programa (2), ypač jo 7.1 skirsniu („Konferencijos, seminarai ir kompiuterinės ekspertizės mokymai“).
2017 m. finansiniu sprendimu numatoma organizuoti kvietimą teikti paraiškas mokymų ir konferencijų kovos su suk
čiavimu ES srityje.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Pagal programą finansavimo reikalavimus atitinkančios įstaigos yra:
— valstybės narės nacionalinės arba regioninės administracijos įstaigos, kurios skatina stiprinti veiksmus Sąjungos lygiu
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus
arba
— mokslinių tyrimų bei švietimo institutai ir pelno nesiekiantys subjektai su sąlyga, kad jie buvo įsteigti ir pradėjo
veiklą bent prieš vienus metus valstybėje narėje ir kad jie skatina stiprinti veiksmus Sąjungos lygiu siekiant apsaugoti
Sąjungos finansinius interesus.
3. Reikalavimus atitinkantys veiksmai
Šio kvietimo tikslas – kviesti reikalavimus atitinkančius pareiškėjus teikti paraiškas finansuoti veiksmus pagal vieną iš šių
trijų temų:
1. tikslinių specializuotų mokymų rengimas, siekiant sukurti valstybių narių, šalių kandidačių, kitų trečiųjų šalių ir tarp
tautinių viešųjų organizacijų tinklus ir struktūrines platformas, skirtas palengvinti paramos gavėjų įdarbinto perso
nalo keitimąsi informacija, patirtimi ir geriausia praktika. Informacija ir geriausia praktika turi būti susijusios, be kita
ko, su Sąjungos finansiniams interesams kylančia rizika ir jų pažeidžiamumu, taip pat su tyrimų praktika ir (arba)
prevencine veikla;
2. konferencijų organizavimas, siekiant sukurti valstybių narių, šalių kandidačių, kitų trečiųjų šalių ir tarptautinių viešųjų
organizacijų tinklus ir struktūrines platformas, skirtas palengvinti paramos gavėjų įdarbinto personalo keitimąsi infor
macija, patirtimi ir geriausia praktika. Informacija ir geriausia praktika turi būti susijusios, be kita ko, su Sąjungos
finansiniams interesams kylančia rizika ir jų pažeidžiamumu, taip pat su tyrimų praktika ir (arba) prevencine veikla;
3. nacionalinių ir regioninių administracijos įstaigų (ypač kaimyninėse valstybėse narėse) personalo mainų organizavi
mas, siekiant toliau plėtoti, gerinti ir atnaujinti darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas Sąjungos finansinių interesų
apsaugos srityje.
Pagal šį kvietimą pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Paraišką veiksmams finansuoti galima pateikti tik pagal vieną
iš pirmiau nurodytų temų: paraiška pagal daugiau nei vieną iš šių temų nebus priimama.
4. Biudžetas
Preliminarus šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 1 000 000 EUR. Finansinė parama bus teikiama dotacijos forma. Ji
neviršys 80 % finansuoti tinkamų išlaidų.
Minimali vieno paraiškoje nurodyto mokymo veiksmo biudžeto riba – 50 000 EUR. Veiksmo, kuriam prašoma skirti
dotaciją, biudžetas negali būti mažesnis kaip ši riba.
(1) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa, skirta Europos
Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“), ir panaikinamas Sprendimas Nr. 804/2004/EB
(OL L 84, 2014 3 20, p. 6).
(2) 2017 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas dėl programos „Hercule III“ 2017 m. metinės darbo programos priėmimo ir finansa
vimo, C(2017) 1120 final.
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Komisija pasilieka teisę skirti ne visas numatytas lėšas.
5. Paraiškos pateikimo terminas
Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 9 d. (trečiadienį) ir tik programos „Hercule III“ dalyvių
portale.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Daugiau informacijos
Visus su šiuo kvietimu teikti paraiškas susijusius dokumentus galima atsisiųsti iš 5 punkte nurodyto dalyvių portalo arba
šios interneto svetainės
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Su šiuo kvietimu susijusius klausimus ir (arba) prašymus gauti papildomos informacijos pateikite dalyvių portale.
Jei pateikti klausimai ir atsakymai į juos bus aktualūs kitiems pareiškėjams, jie gali būti anonimiškai skelbiami dalyvių
portale pateikiamose gairėse pareiškėjams ir Komisijos interneto svetainėje.

