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1.
Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd utlyser en förslags
infordran för att fastställa vilka övningar som kan komma i fråga för ekonomiskt stöd inom ramen för
rådets beslut 2007/162/EG, Euratom av den 5 mars 2007 om inrättande av ett finansiellt instrument för
civilskydd samt enligt rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av
gemenskapens civilskyddsmekanism (omarbetning). Det ekonomiska biståndet kommer att ta formen av
bidrag.
2.
De berörda områdena, förslagens art och innehåll samt finansieringsvillkoren anges i ansöknings
vägledningen, som också innehåller detaljerade instruktioner om när och var förslagen ska lämnas in.
Ansökningsvägledningen och de aktuella ansökningsformulären kan laddas ned från webbplatsen Europa
via följande länk:
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm
3.
Förslagen ska skickas till kommissionen senast den 16 juli 2012 till den adress som anges i ansök
ningsvägledningen. Förslagen måste skickas per post eller genom budfirma senast 16 juli 2012 (avsänd
ningsdatum, poststämpel eller mottagningskvitto gäller som bevis). De kan också lämnas in direkt till den
adress som anges i ansökningsvägledningen senast den 16 juli 2012 kl. 17.00 (mottagningsbevis som
daterats och undertecknats av ansvarig tjänsteman gäller som bevis).
Förslag som lämnas in via fax eller e-post kommer inte att godtas. Detta gäller även ofullständiga ansök
ningar eller ansökningar som skickas i olika omgångar.
4.

Förfarandet för beviljande av bidrag kommer att gå till på följande sätt:

— Kommissionen tar emot förslagen, registrerar dem och skickar mottagningsbevis.
— Kommissionen bedömer förslagen.
— Beslut fattas om beviljande och de sökande meddelas resultatet.
Stödmottagarna kommer att väljas ut på grundval av de kriterier som anges i ansökningsvägledningen och
stödet beviljas inom ramen för budgeten.
För det förslag som väljs ut av kommissionen kommer en bidragsöverenskommelse att ingås mellan kom
missionen och den sökande.
Förfarandet omfattas av strikt sekretess.
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