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1. Célkitűzések és leírás

Az „eParticipation” („elektronikus részvétel”) elnevezésű előkészítő fellépésnek az a célja, hogy az informá-
ciós és kommunikációs technológiákban rejlő előnyök kiaknázása révén a kormányzati döntéshozatali
folyamat valamennyi szintjén javítsa a jogalkotási folyamatot és a jogi szabályozást, és növelje ezekben a
folyamatokban a nyilvánosság részvételét.

Az „eParticipation” 2007. évi munkaprogram keretében a Bizottság felkéri a konzorciumokat pályázatuk
benyújtására.

2. Jogosult konzorciumok

A pályázati felhívás keretében olyan jogalanyok nyújthatnak be pályázatot, amelyek az Európai Unió
27 tagállamának valamelyikében működnek.

Egy pályázat résztvevőinek száma legalább három független jogi alany legalább két tagállamból.

3. Értékelés és kiválasztás

A beérkező pályázatokat a Bizottság független szakértők segítségével értékeli. Az értékelés kritériumait az
„eParticipation” munkaprogramja határozza meg. Az értékelés során megfelelőnek talált pályázatokat a
Bizottság minőségük alapján rangsorolja.

A Bizottság által nyújtandó támogatásra beadott pályázatok értékelésének folyamatát az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (1) határozza meg.

4. Közösségi finanszírozás

A közösségi finanszírozás nem haladhatja meg az egyes partnereknél felmerülő támogatható költségek
75 %-át.

A közösségi finanszírozás semmilyen körülmények között sem eredményezhet a kedvezményezettnél
gazdasági hasznot.

5. A felhívás költségvetése

A pályázati felhívás teljes költségvetése 4,7 millió EUR.

6. Határidő és benyújtási cím

A pályázatoknak legkésőbb szeptember 13-án, brüsszeli idő szerint 17.00-ig kell beérkezniük a
Bizottsághoz.
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(1) Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, 2002. június 25-i 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).



A határidőt követően benyújtott pályázatokat a Bizottság nem fogadja el értékelésre.

Ugyanazon pályázat egymás után többször történő benyújtása esetén a Bizottság a határidő előtt
beérkező legutolsó változatot veszi figyelembe.

Az ajánlatokat a következő címre kell küldeni:
Commission européenne – DG INFSO
À l'attention de Mr Thanassis Chrissafis
BU31 07/17
B-1049 Bruxelles

7. Ütemezés

A tervek szerint a Bizottság az értékelési és a kiválasztási eljárás eredményéről legkésőbb három hónappal
a benyújtási határidőt követően tájékoztatja a pályázókat. A kiválasztott pályázókkal a tárgyalások lezárá-
sára legkésőbb négy hónappal a benyújtási határidőt követően kerül sor. A projektek megvalósítása a
tárgyalások lezárása után kezdődik.

8. További információk

A pályázatok elkészítésének és benyújtásának mikéntjéről részletesen az „eParticipation” előkészítő
cselekvés 2007. évre szóló pályázati útmutatója ad tájékoztatást. Ez a dokumentum, az „eParticipation”
2007. évre szóló munkaprogramja, továbbá a felhíváshoz és az értékelési eljáráshoz kapcsolódó további
tájékoztató anyagok a következő internetcímről tölthetők le:

http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/eparticipation/index_en.htm

A felhívással kapcsolatos levelezésen mindig fel kell tüntetni a felhívás azonosítóját: eParticipation
2007/1.

A beérkező pályázatokat a Bizottság szigorúan bizalmasan kezeli.
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