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BIZOTTSÁG

Pályázati felhívás a természeti katasztrófák elleni küzdelem terén a határokon átnyúló polgári
védelmi együttműködést célzó kísérleti projektekre

(2006/C 176/13)

I.1. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának polgári védelemért felelős szervezeti
egysége pályázati felhívást hirdet olyan tevékenységek felkutatására, amelyek pénzügyi támogatásban
részesülhetnek a természeti katasztrófák elleni küzdelem terén a határokon átnyúló polgári védelmi
együttműködést célzó kísérleti projektek keretében. E projektek célja a tudatosság növelése, valamint a
polgári védelemben a határokon átnyúló szorosabb együttműködés kereteinek kialakítása. A finanszí-
rozás támogatás formájában valósul meg.

I.2. Az érintett területek, a tevékenységek jellege és tartalma, valamint a finanszírozás feltételei és a pályá-
zati űrlapok a pályázati felhívás dokumentációjában találhatók meg. A dokumentáció részletes utasítá-
sokat tartalmaz továbbá a pályázatok benyújtásának helyéről és idejéről is. A dokumentáció az Europa
honlapon, a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3. A pályázatokat a pályázati felhívás dokumentációjában megjelölt címre, legkésőbb 2006. szeptember
25-ig kell a Bizottsághoz benyújtani. A pályázatokat postai úton vagy más küldeménytovábbító szol-
gáltatás révén, legkésőbb 2006. szeptember 25-ig kell a Bizottsághoz beküldeni (igazolásul a külde-
mény postai felvételének napja, a postai bélyegző kelte vagy a feladóvevény keltezése szolgál). A pályá-
zatok a pályázati felhívás dokumentációjában megjelölt címen, legkésőbb 2006. szeptember 25-én
17.00 óráig személyesen is benyújthatók (igazolásul a keltezéssel ellátott, az átvételre jogosult tiszt-
viselő által aláírt átvételi elismervény szolgál).

A benyújtási határidő előtt elküldött, de a Bizottsághoz 2006. október 9-ig be nem érkező pályáza-
tokat a Bizottság nem fogadja el. A pályázó szervezet köteles kellő gondossággal eljárni a határidő
betartása érdekében.

A faxon vagy elektronikus levélben benyújtott, a hiányos és a több részben megküldött pályázatokat a
Bizottság nem fogadja el.

I.4. A pályázatok elbírálásának folyamata:

A pályázatok elbírálása a következő eljárás szerint történik:

– a pályázatok beérkezése a Bizottsághoz, iktatása és visszaigazolása a Bizottság részéről,

– az egyes pályázatok értékelése a Bizottság szervezeti egységeiben,

– a támogatás odaítéléséről szóló határozat megfogalmazása és a pályázók értesítése.

A támogatandó pályázatok kiválasztása az I.2. pontban említett dokumentációban előírt szempontok
alapján, a rendelkezésre álló költségvetés keretei között történik.

A teljes eljárás szigorúan bizalmas. A Bizottság kedvező döntése esetén a Bizottság és a pályázatot
benyújtó fél között (euróban kifejezett) támogatási megállapodás jön létre.
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