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III
(Powiadomienia)

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego
programu wspólnotowego mającego na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (program eContentplus)
(2006/C 172/09)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. Cele i opis
Komisja Europejska przyjęła program prac oraz zaproszenie do składania wniosków w ramach realizacji
programu „eContentplus” (1).
Niniejsze zaproszenie dotyczy wniosków obejmujących działania pośrednie dotyczące następujących
obszarów i działań:

Informacje geograficzne
3.1 Projekty celowe z zakresu informacji geograficznych
3.2 Sieć tematyczna poświęcona informacjom geograficznym

Treści edukacyjne
4.1 Projekty celowe z zakresu treści edukacyjnych
4.2 Sieć tematyczna poświęcona treściom edukacyjnym

Biblioteki cyfrowe (treści kulturalne i naukowo-akademickie)
5.1 Projekty celowe z zakresu bibliotek cyfrowych
5.2 Sieć tematyczna poświęcona treściom kulturalnym

Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi
6.1. Sieć tematyczna poświęcona własności publicznej i pokrewnym zagadnieniom
(1) Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program
wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie
(Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 1).
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2. Kwalifikacja wnioskodawców
W programie eContentplus uczestniczyć mogą osoby prawne posiadające siedzibę w jednym z 25 państw
członkowskich,
a także osoby prawne posiadające siedzibę w jednym z krajów kandydujących (Bułgaria, Chorwacja,
Rumunia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), o ile tak stanowi zawarte z danym krajem
porozumienie dwustronne. Możliwe jest także uczestnictwo osób prawnych posiadających siedzibę w
jednym z państw EFTA będącym stroną porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), zgodnie z
postanowieniami tego porozumienia (1).
Dopuszcza się możliwość uczestnictwa osób prawnych posiadających siedzibę w krajach trzecich oraz
organizacji międzynarodowych, jednak bez wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty.
3. Budżet
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań pośrednich szacuje się na 27,3 mln EUR.
4. Termin składania wniosków
Termin składania wniosków do Komisji upływa w dniu 19 października 2006 r. o godzinie 17:00
(czasu obowiązującego w Luksemburgu).
5. Dalsze informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod następującym adresem:
http://europa.eu.int/econtentplus
Wszystkie wnioski muszą spełniać specyfikacje i warunki opisane w pełnym tekście zaproszenia do
składania wniosków, w programie prac oraz w przewodniku dla wnioskodawców, które są dostępne w
języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej pod podanym wyżej adresem. Zawarte
są tam również informacje na temat sposobu przygotowania i składania wniosków.
Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o zasady przejrzystości i równego traktowania. Oceny
dokona Komisja z pomocą ekspertów zewnętrznych. Złożone wnioski będą oceniane według kryteriów
określonych w programie prac w ramach programu eContentplus.
Wszystkie wnioski otrzymane przez Komisję Europejską traktowane będą z zachowaniem ścisłej poufności.

(1) Aktualne informacje o uczestniczących w programie krajach publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Aktualna lista jest także dostępna na stronach internetowych programu pod adresem: http://europa.eu.int/econtentplus.
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