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1. Célkitűzések és leírás

Az Európai Bizottság munkaprogramot és pályázati felhívást fogadott el a Biztonságosabb internet plusz elne-
vezésű program végrehajtására (1).

E felhívás keretében a következő cselekvésekre várunk pályázatokat:

1. A jogellenes tartalom elleni küzdelem

1.1. Integrált hálózat: A jogellenes tartalom bejelentését lehetővé tévő forródrótszolgálatok

1.2. Integrált hálózat: Forródrót-koordinátor

1.3. Célzott projektek: A jogellenes anyagok bűnüldöző hatóságok általi elemzésének javítása

1.4. Tematikus hálózat: A bűnüldöző hatóságok európai és nemzetközi együttműködésének előmozdí-
tása

2. A nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés

E cselekvés keretében 2007-ben nem jelenik meg új pályázati felhívás.

3. Egy biztonságosabb környezet előmozdítása

3.1. Tematikus hálózat: Civil szervezetek hálózata a gyermekek védelméért az interneten

4. A tudatosság erősítése

4.1. Integrált hálózat: Figyelemfelkeltő központok

4.2 Integrált hálózat: A figyelemfelkeltést célzó hálózat koordinátora

4.3. Integrált hálózat: Segélyvonalak, ahol a gyerekek bejelentései felhívhatják a figyelmet a jogellenes
vagy káros tartalmakra illetve az internetes technológiák használata során általuk tapasztalt kényel-
metlen vagy ijesztő élményekre
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i 854/2005/EK határozata az internet és az új online technológiák
biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról (HL L 149., 2005.6.11., 1. o.).



2. Jogosult pályázók

A munkaprogram keretében kiírt pályázatokon a tagállamokban letelepedett összes jogalany részt vehet. A
részvétel azon jogalanyok előtt is nyitott, amelyek az EGT-megállapodást szerződő félként aláíró EFTA-tagál-
lamokban (Norvégia, Izland és Lichtenstein) rendelkeznek székhellyel.

A pályázati részvétel emellett a Törökországban, Horvátországban és Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságban (1) letelepedett jogalanyok számára is nyitott. Az említett országok jogalanyai által benyújtott
és finanszírozásra kiválasztott ajánlatokra vonatkozó támogatási megállapodás csak akkor írható alá, ha
megtették a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az érintett ország kétoldalú megállapodás aláírása
formájában csatlakozzon a programhoz. A programban részt vevő országok naprakész jegyzéke a program
internetes honlapján, a: http://ec.europa.eu/saferinternet címen található.

A harmadik országban letelepedett jogalanyok és nemzetközi szervezetek saját költségükön vehetnek részt a
projektekben.

3. Költségvetés

Az e felhívás rendelkezésére álló teljes költségvetés irányadó összege 11,51 millió EUR közösségi hozzájá-
rulás a 2007-es költségvetés szerint.

4. Határidő

A pályázatoknak legkésőbb 2007. október 22-én, luxemburgi helyi idő szerint 17.00-ig kell beérkezniük a
Bizottsághoz.

5. További információ

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon találhatók: http://ec.europa.eu/saferin-
ternet

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati felhívás teljes szövegében, a munkaprogramban és a pályá-
zóknak szóló útmutatóban foglalt előírásoknak és feltételeknek. A felsorolt dokumentumok a Bizottság fent
megjelölt weblapján, angol nyelven hozzáférhetők, és tájékoztatást adnak a pályázatok elkészítésére és
benyújtására vonatkozóan.

A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód alapelveire épül. Az értékelést a Bizottság
külső szakértők bevonásával végzi. Az egyes benyújtott pályázatok értékelése a Biztonságosabb internet plusz
program 2007. évi munkaprogramjában meghatározott kritériumok szerint történik.

Az Európai Bizottsághoz beérkező valamennyi pályázat szigorúan bizalmas kezelésben részesül.
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(1) Stabilizációs és társulási megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság között (HL L 84., 2004.3.20., 13. o.). Az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
közötti, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános
elveket meghatározó keretmegállapodásról szóló, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyve (HL L 192.,
2005.7.22., 23. o.).


