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(2012/C 147/04)
1.
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito objavlja razpis za
zbiranje predlogov v zvezi z vajami na področju civilne zaščite, ki bi bili upravičeni do finančne podpore v
skladu z Odločbo Sveta (2007/162/ES, Euratom) z dne 5. marca 2007 o vzpostavitvi finančnega instru
menta za civilno zaščito in Odločbo Sveta (2007/779/ES, Euratom) z dne 8. novembra 2007 o vzpostavitvi
mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite (prenova). Navedena finančna podpora bo dodeljena v
obliki donacij.
2.
Zadevna področja, vrsta in vsebina predlogov ter pogoji financiranja so določeni v ustreznih navodilih
za vloge za donacije, ki vsebujejo tudi podrobna navodila o kraju in času za vložitev predlogov. Navodila in
ustrezni obrazci vlog za donacije se lahko prenesejo s spletišča Europa:
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm
3.
Predloge je treba do 16. julija 2012 poslati Komisiji na naslov, ki je naveden v navodilih za vloge za
donacije. Poslati jih je treba najpozneje do 16. julija 2012 po pošti ali kurirski službi (kot dokazilo velja
datum odpošiljanja, poštni žig ali datum potrdila o oddaji). Vročijo se lahko tudi osebno na naslovu,
navedenem v navodilih za vloge za donacije, in sicer najpozneje do 16. julija 2012 do 17.00 (kot dokazilo
velja potrdilo o prejemu z datumom in podpisom pristojnega uradnika).
Predlogi, poslani po telefaksu ali elektronski pošti, nepopolne vloge ali vloge, poslane v več delih, ne bodo
upoštevani.
4.

Postopek dodeljevanja donacij je naslednji:

— Komisija prejme predloge, jih zabeleži in potrdi njihov prejem,
— Komisija oceni predloge,
— Komisija sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in vlagatelje obvesti o rezultatih.
Upravičenci bodo izbrani na podlagi meril iz navodil za vloge za donacije in v okviru razpoložljivega
proračuna.
Če Komisija predlog odobri, se med Komisijo in vlagateljem predloga sklene sporazum o dodelitvi donacije.
Postopek je strogo zaupen.
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