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I.1. Az ajánlattételi felhívás célja olyan konzorciumok
azonosítása, amelyek jogosultak lehetnek az Európai Környezet-
védelmi Ügynökség pénzügyi támogatására. E támogatásra társ-
finanszírozás formájában kerülne sor.

I.2 Az Európai Témaközpontok (ETC-k) az EEA-t alapító
rendelet szerint és a gyakorlatban olyan fontos eszközök,
amelyek jelentős, folyamatos, jól meghatározott feladatok
végrehajtása révén a tagállamok bevonásával segítik az EEA-t. A
2005. évi fejleményeket követően az Európai Témaközpontok
a levegőt, a klímaváltozást, a vizeket, a biológiai sokféleséget és
a földhasználatot érintő kérdések adatközpontjaiként fognak
részt venni az EEA munkájában. Feladataik a tagállamokban a
környezet monitorozásának harmonizálásához nyújtott segít-
ségre, az ebből származó adatok nemzetközi adatbázisokban
történő összegyűjtésére, az információk feldolgozására, ezen
belül a környezet jelenlegi és jövőbeli állapotának leírását és
elemzését célzó modellek használatára, valamint az információk
különböző felhasználókkal történő közlése érdekében mutatók
kidolgozására összpontosítanak.

Az Európai Témaközpontok az Európai Környezeti Információs
és Megfigyelő Hálózat (Eionet) részét képezik, és segítséget
nyújtanak az Eionet egyéb partnerei számára. Tevékenységeik
lényeges összetevőjét jelentik az adatok harmonizációja,
minősége és cseréje terén a tagállamok különböző szakértőivel
folytatott hálózati munkának, valamint az egyes országokban
tett látogatások és az Eionet nemzeti képviselőivel folytatott
megbeszélések révén a tagállamokban folyó kapacitásépítésnek.
A témaközpontok segítik az országokat a nemzeti információs
rendszerek javítására nyíló lehetőségek megvitatásában. Az
országokkal folytatott hálózati munkára kerül sor akkor is,
amikor a tagállamokat bevonják az adatok elemzésébe, az érté-
kelésekbe és a mutatók kidolgozásába. Az ETC-ktől a több
témát érintő projektek esetében is elvárt az együttműködés.

Az Európai Témaközpontoknak e feladatok elvégzéséhez az
elvárások szerint a legjobb európai szakismereteket kell felhasz-

nálniuk a témájuk területéhez tartozó adatok kezeléséhez, vala-
mint a környezetvédelmi adatoknak a társadalmi és gazdasági
fejleményekre, illetve a környezetvédelmi és ágazati politikákra
vonatkoztatott elemzéséhez. Az Európai Témaközpontokat
alkotó konzorciumoktól ugyancsak elvárható, hogy az EEA
tagországainak teljes földrajzi területét lefedő szakismeretekkel
is rendelkezzenek.

Három sikeres konzorciumnak – minden ETC-hez egynek –
fognak partnerségi keretmegállapodást ajánlani (a 2004-2008.
időszakra szóló jelenlegi EEA stratégia szerint) a 2007-től
2008-ig tartó kezdeti időszakra, amely a 2009-től 2013-ig tartó
időszakra szóló új EEA stratégia szerint további 2 éves időtar-
tamra megújítható.

A „levegő és klímaváltozás” ETC, a „víz” ETC és a „földhaszná-
lati és térinformációs” ETC e megállapodások végrehajtására
vonatkozó éves költségvetése a jelenlegi becslések szerint körül-
belül 2 200 000 EUR, 1 200 000 EUR, illetve
1 200 000 EUR, a konzorciumoktól származó legalább 10 %-
os társfinanszírozási hozzájárulást beleértve.

I.3. Az érintett területek, valamint az intézkedések jellege és
tartalma (valamint a támogatás nyújtásának feltételei és a pályá-
zati nyomtatványok) az ajánlattételi felhívásra vonatkozó doku-
mentációban szerepelnek. E dokumentáció megtekinthető az
EEA honlapján, az alábbi címen:

http://org.eea.eu.int/tenders/openproposal.html

I.4. Az ajánlatok benyújtására és elbírálására vonatkozó
eljárás:

Az ajánlattételi felhívás 2006. május 11-ig áll nyitva. Minden
egyes ajánlatnak egy meghatározott Európai Témaközponthoz
kell kapcsolódnia. Az ajánlatok elbírálása és az egyes ETC-kre
vonatkozó döntéshozatal a többi ETC-től függetlenül fog
történni.
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Az egyes ajánlatokhoz alkalmazott értékelési eljárás és ennek
tájékoztató jellegű ütemezése a következő:

– átvétel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség általi átvétel
dokumentálása és igazolása 2006. május közepén,

– az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által végzett elbí-
rálás, valamint az EEA Igazgatótanácsának döntése 2006
nyarán,

– a végleges döntés kialakítása és a szerződés végrehajtása
érdekében az eredmény közlése a pályázóval 2006 novembe-
rében.

A kedvezményezettek kiválasztása az ezen ajánlattételi felhí-
vásra vonatkozó dokumentációban meghatározott kritériumok
alapján, valamint a rendelkezésre álló költségvetés szabta korlá-
tokon belül fog történni.

A teljes eljárás szigorúan bizalmas. Az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség jóváhagyása esetén az EEA és az ajánlatot
benyújtó konzorcium között partnerségi keretmegállapodást
fognak kötni.

Az EEA döntése végleges.
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