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(19962000)
(1999/C 127/07)
(Text av betydelse för EES)

1. BAKGRUND
Kommissionen är skyldig att se till att Europaparlamentets
och rådets beslut nr 647/96/EG av den 29 mars 1996 om
antagande av ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att
förebygga aids och vissa andra överförbara sjukdomar
inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet
(19962000) (EGT L 95, 16.4.1996, s. 16) genomförs. Programmet löper under fem år och har en total budget på
49,6 miljoner euro. De insatser som skall ingå i programmet
beskrivs närmare i bilagan till beslutet. Följande anges under
rubriken A, Övervakning och kontroll av överförbara sjukdomar:
Mål
Att bidra till bättre kunskaper och bättre spridning av information och data om hiv/aids och andra överförbara sjukdomar, med beaktande av internationella standarder för sjukdomsklassificering, samt till förbättring av samordningen av
systemen för övervakning av dessa sjukdomar och samordningen av insatserna på gemenskapsnivå, särskilt i fall av
epidemiska utbrott.
Insatser
1. Att tillsammans med medlemsstaterna undersöka hur
man kan öka datamängden och förbättra dess kvalitet,
jämförbarhet och tillgänglighet samt ge stöd till förstärkandet av de nationella och regionala övervakningssystemen och forma dem till ett nätverk och, när det gäller
hiv/aids och därmed förknippade sjukdomar, stödja det
Europeiska centret för epidemiologisk övervakning av
aids.
2. Att medverka till att förbättra kvaliteten på och samordningen av medlemsstaternas epidemiologiska övervakningssystem och att delta i utvecklingen av övervakningsnätverk utifrån gemensamt fastställda metoder och villkor
för informationsöverföring, förhandssamråd och samordning av svaren.
3. Att upprätta ett gemenskapsnätverk av epidemiologer på
folkhälsoområdet i syfte att fastställa gemensamma över-

vakningsmetoder och övervakningsverktyg samt öka möjligheterna till samordnade insatser mot den utveckling
som överförbara sjukdomar uppvisar, i synnerhet vid
epidemiska utbrott.
4. Att bidra, särskilt genom nödvändigt logistikstöd, till regelbunden framtagning och spridning av informationsblad och av en gemenskapsbulletin om övervakning av
överförbara sjukdomar, vilken skall innehålla både uppgifter om rutinövervakning och särskilda epidemiologiska
rapporter.
5. Att främja åtgärder för en ökad medvetenhet om problemen och för införlivande av jämförbara och tillförlitliga
data om nosokomiala infektioner (sjukhussjuka), särskilt i
rutinstudier som gäller sjukhusförhållanden, samt att
främja kunskaperna och erfarenhetsutbytet om hur de
olika berörda på området analyserar, behandlar och använder resultaten av övervakningen som gäller infektioner vars smittämnen är resistenta mot vanliga vårdmetoder (antibiotika).
6. Att främja forskning om effektiviteten och genomförbarheten av kontrollundersökningar för vissa typer av överförbara sjukdomar (tuberkulos, hepatit, osv.) i synnerhet
hos gravida kvinnor. Att samordna forskningen för att
minimera risken för överföring av sjukdomar från mor
till barn.
Dessa insatser utgör referensramen för urvalet av projekt.
Den 24 september 1998 antog rådet och Europaparlamentet
beslut nr 2119/98/EG om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i
gemenskapen. Detta beslut utgör en referensram för övervakning av alla relevanta överförbara sjukdomar på europeisk nivå.
Bestämmelserna i beslut nr 2119/98/EG utgör referensramen
för urval av projekt som gäller insatserna 1, 2 och 5. Endast
projekt som bidrar till målen för det beslutet kan komma
ifråga för ekonomiskt stöd.
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2. SYFTET MED INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG
Med denna inbjudan att lämna förslag vill kommissionen få
in förslag till projekt från organisationer som är verksamma
inom det berörda området. Vilka typer av organisationer
som kan lämna förslag framgår av punkt 3. Vilka typer av
projekt som kan komma ifråga framgår av punkt 4. Intresserade organisationer uppmanas att lämna en ansökan om
finansiering till kommissionen i enlighet med det förfarande
som beskrivs i punkt 6 och med beaktande av de urvalsoch finansieringskriterier som beskrivs i punkt 5.
De förslag som väljs ut kommer att erhålla ekonomiskt stöd
från gemenskapen.
3. ORGANISATIONER SOM KAN KOMMA I FRÅGA FÖR STÖD
A. Projekt som är relevanta för insatserna 1, 2 och 5 enligt
ovan
Endast förslag från organisationer som kan bidra till målen i beslut nr 2119/98/EG kan finansieras. Dessa organisationer måste i synnerhet kunna tillhandahålla, behandla och analysera data som överförs inom ramen
för beslut nr 2119/98/EG och ha officiellt tillstånd att
göra det. Följande särskilda kriterier kommer att användas för varje projekt för att bedöma om det kan få stöd:
 Alla deltagande organisationer/strukturer måste ha
den vetenskapliga, tekniska och rättsliga kapacitet
som krävs för att de skall kunna fullgöra sina respektive uppgifter i projektet.
 Varje deltagande organisation från en medlemsstat
måste kunna visa upp ett skriftligt intyg från medlemsstatens regering, av vilket det skall framgå att
organisationen har tillstånd att agera som nationell
partner för det berörda projektets särskilda syften.
B. Projekt som är relevanta för insatserna 3, 4 och 6 enligt
punkt 1
Alla organisationer som uppfyller de allmänna kraven i
beslut nr 647/96/EG kan komma i fråga.
4. PROJEKT SOM KAN KOMMA I FRÅGA FÖR STÖD
A. Projekt som är relevanta för insatserna 1, 2 och 5 enligt
punkt 1
Nätverk måste bildas genom att det upprättas ständig
kommunikation mellan kommissionen och de strukturer
och/eller myndigheter som i varje medlemsstat och under
den medlemsstatens ansvar är behöriga på nationell nivå
och har till uppgift att samla in data som gäller epidemiologisk övervakning av överförbara sjukdomar, samt
genom att det fastställs förfaranden för spridning av relevanta övervakningsdata på gemenskapsnivå. Varje pro-
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jekt måste bilda nätverk som skall ägna sig åt att övervaka en eller flera av de sjukdomar som ingår i förteckningen i bilagan till beslut nr 2119/98/EG.
B. Projekt som är relevanta för insatserna 3, 4 och 6 enligt
punkt 1
Alla projekt som uppfyller de allmänna kraven i beslut nr
647/96/EG kan komma i fråga.
5. URVALS- OCH FINANSIERINGSKRITERIER
Urvalet av de projekt som har lämnats in inom ramen för
programmet kommer att grundas på bland annat följande
kriterier:
1. Projektet måste inriktas på minst en av de insatser som
tas upp i punkt 1.
2. De deltagande organisationerna måste uppfylla de kriterier som anges i punkt 3.
3. Projekt för insatserna 1, 2, 4 och 5 måste inbegripa
deltagare från alla 15 medlemsstaterna. För insatserna 3
och 6 kommer i allmänhet storskaliga projekt att prioriteras.
4. När det gäller insatserna 1, 2 och 5 måste projektdeltagarna använda sig av IDA-EUPHIN-HSSCD-systemet för
intern överföring av data.
5. För att undvika överlappande projekt kommer hänsyn att
tas till verksamhet som bedrivs av andra avdelningar
inom kommissionen och av nationella och internationella
organisationer.
6. FÖRFARANDEN, TIDSFRISTER OCH INLÄMNANDE AV FÖRSLAG
För att förslagen skall kunna behandlas måste de uppfylla
följande krav:
 De måste utformas med hjälp av den blankett som kan
erhållas på den adress som anges nedan.
 De måste lämnas in i tre exemplar före den 15 juni 1999
(poststämpelns datum gäller) för de projekt som startas
under 2000, till följande adress:
Europeiska kommissionen
Programmet Aids och andra överförbara sjukdomar 
GD V/F/4
Batiment Euroforum
10, rue Robert Stumper
L-2257 Luxemburg
Fax (352) 4301 332 48
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Finansiering
Som vägledning återges här ett utdrag ur de viktigaste finansiella bestämmelserna:
1. Efter samråd med den kommitté som inrättas enligt artikel 5 i programmet, fastställer kommissionen det stödbelopp som skall beviljas på grundval av tillgängliga budgetmedel.
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ett maximibelopp som motsvarar den procentuella andel
som beviljades på grundval av den ursprungliga budget
som bifogas avtalet.
7. PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Ett informationspaket med alla de handlingar som krävs för
att lämna in en ansökan om bidrag kan beställas skriftligen
(brev eller fax) från adressen under punkt 6.

2. Finansieringen av projekten grundar sig på principen om
delfinansiering. Om det belopp som kommissionen beviljar är lägre än det belopp som den sökande ansökte om,
måste den sökande finna kompletterande medel eller
sänka projektets totalkostnad, utan att inskränka dess
syften eller innehåll.

Informationspaketet innehåller

3. Kommissionen beviljar en procentuell andel av den beräknade totalkostnaden för projektet. Om de faktiska utgifterna blir lägre än den beräknade totalkostnaden, kommer kommissionens bidrag att minskas proportionellt för
att ta hänsyn till skillnaden mellan projektets faktiska och
beräknade kostnad. Om utgifterna överstiger den beräknade totalkostnaden, kommer kommissionen att betala ut

 bestämmelser, kriterier och förfaranden för urval och
finansiering av projekten,

 beslut nr 647/96/EG, offentliggjort i EGT L 95,
16.4.1996, s. 16,
 beslut nr 2119/98/EG, offentliggjort i EGT L 268,
3.10.1998, s. 1.

 blankett för bidragsansökan, med en extra sida för sammanfattning, och
övriga upplysningar.

