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Programul HERCULE III
Cerere de propuneri – 2017
Formare și conferințe în materie de combatere a fraudei în UE
(2017/C 196/06)
1. Obiective și descriere
Prezentul anunț de cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului (1) de instituire a programului Hercule III, în special articolul 8 litera (b) („Acțiuni eligibile”), precum și pe
Decizia de finanțare din 2017 privind adoptarea programului anual de lucru (2) pentru implementarea programului Her
cule III în 2017, în special secțiunea 7.1 (Conferințe, seminare și formare în domeniul criminalisticii digitale). În Decizia
de finanțare din 2017 se prevede organizarea unei cereri de propuneri pe tema „Formare și conferințe în materie de
combatere a fraudei în UE”.
2. Solicitanți eligibili
Organismele eligibile pentru finanțare în cadrul programului sunt:
— administrațiile naționale sau regionale ale unui stat membru care promovează consolidarea acțiunii la nivelul Uniunii
în vederea protejării intereselor financiare ale acesteia;
sau
— institutele de cercetare și de învățământ și entitățile nonprofit, cu condiția să fi fost constituite și să fi funcționat
timp de cel puțin un an într-un stat membru și să promoveze consolidarea acțiunii la nivelul Uniunii în vederea
protejării intereselor financiare ale acesteia.
3. Acțiuni eligibile
Scopul prezentei cereri de propuneri este de a-i invita pe candidații eligibili să înainteze propuneri de acțiuni care se
încadrează în sfera uneia dintre următoarele trei teme:
1. elaborarea unor cursuri de formare specializată cu obiective clare pentru a crea rețele și platforme structurale între
statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații publice internaționale, cu scopul de a facilita schimbul de
informații, de experiență și de cele mai bune practici în rândul personalului angajat de către beneficiari. Informațiile
și cele mai bune practici se referă, printre altele, la riscurile și vulnerabilitățile la care sunt expuse interesele financiare
ale Uniunii, precum și la practicile de investigare și/sau la activitățile de prevenire;
2. organizarea unor conferințe pentru a crea rețele și platforme structurale între statele membre, țările candidate, alte
țări terțe și organizații publice internaționale, cu scopul de a facilita schimbul de informații, de experiență și de cele
mai bune practici în rândul personalului angajat de către beneficiari. Informațiile și cele mai bune practici se referă,
printre altele, la riscurile și vulnerabilitățile la care sunt expuse interesele financiare ale Uniunii, precum și la practi
cile de investigare și/sau la activitățile de prevenire;
3. organizarea unor schimburi de personal între administrațiile naționale și regionale (în special între statele membre
învecinate) pentru a contribui la continuarea dezvoltării, a îmbunătățirii și a actualizării aptitudinilor și a compe
tențelor personalului în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii.
Un solicitant poate depune doar o singură propunere în cadrul prezentei cereri de propuneri. Propunerea trebuie să aibă
ca obiect o acțiune care se încadrează doar în sfera uneia dintre cele trei teme menționate mai sus: propunerile care se
încadrează în sfera mai multor teme nu vor fi acceptate.
4. Buget
Bugetul indicativ disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 1 000 000 EUR. Contribuția financiară se va
acorda sub formă de grant. Contribuția financiară acordată nu va depăși 80 % din costurile eligibile.
Pragul minim pentru o acțiune din categoria „Formare” este de 50 000 EUR. Bugetul unei acțiuni pentru care se solicită
un grant nu trebuie să se situeze sub acest prag.
(1) Regulamentul (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 de instituire a unui program în
vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul „Hercule III”) și de
abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE (JO L 84, 20.3.2014, p. 6).
(2) Decizia Comisiei privind adoptarea programului anual de lucru și finanțarea programului Hercule III în 2017, C(2017) 1120 final din
22 februarie 2017.
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Comisia își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
5. Termenul de depunere a propunerilor
Cererile trebuie depuse până cel târziu miercuri, 9 august 2017, numai prin intermediul portalului destinat partici
panților la programul Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Alte informații
Toate documentele aferente prezentei cereri de propuneri pot fi descărcate de pe portalul destinat participanților
menționat la punctul 5 de mai sus sau de pe următorul site web:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Întrebările și/sau solicitările de informații suplimentare în legătură cu prezenta cerere de propuneri trebuie să fie tran
smise prin intermediul portalului destinat participanților.
Este posibil ca întrebările și răspunsurile să fie publicate, păstrându-se anonimatul, în Ghidul solicitanților, care poate fi
consultat pe portalul destinat participanților și pe site-ul web al Comisiei, în cazul în care acestea sunt relevante și pen
tru alți solicitanți.

