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Felhívás pályázat beadására az elsősorban környezetvédelem területén aktív nem kormányzati
szervezeteket támogató közösségi akcióprogram keretében

(2005/C 188/13)

Az elsősorban környezetvédelem területén aktív nem kormány-
zati szervezeteket (1) támogató közösségi akcióprogramról szóló
2002. március 1-i 466/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat feltételeinek értelmében a Bizottság az elsősorban
fenntartható fejlődéssel és környezetkíméléssel kapcsolatos
környezetvédelmi témákban aktív európai nem kormányzati
szervezeteket pénzügyi hozzájárulás igénybe vételét lehetővé
tevő pályázat beadására hívja fel. Az állatvédelem témában is
aktív nem kormányzati szervezetek is részt vehetnek a prog-
ramban abban az esetben ha ezek a tevékenységek a (EK
Szerződés 174. cikkének alapelvein belüli) környezetvédelmi
célok elérését is szolgálják.

E pályázati felhívás keretében a pénzügyi hozzájárulás a
források rendelkezésre állásának függvényében nyújtható.

A hozzájárulásokat az európai környezetvédelmi nem
kormányzati szervezetek a 2006. évi éves munkaprogram-
jukban meghatározott tevékenységeik kivitelezésére beállított
költségek mellé kapnák. A pályázó szervezeteknek európai
szinten kell tevékenységüket folytatni vagy egyedüli szervezet-
ként, vagy pedig több koordinált szövetség formájában olyan
módon, hogy a struktúra (tagsági alap) és a tevékenység leg-
alább három európai országot lefedjen. Két európai ország is el-
fogadható, amennyiben a tevékenységek elsődleges célkitűzése
támogatni a Közösség környezetvédelmi politikájának fejlesz-
tését és végrehajtását.

A programban részt vehetnek azok az európai nem kormány-
zati szervezetek, amelyek az alábbiak egyikében (hivatalosan
bejegyezve) találhatók:

– A tagállamok

– Bulgária, Románia,

– Törökország

– Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Albánia, Szerbia-
Montenegró, Bosznia-Hercegovina és Horvátország

A bolgár és török nem kormányzati szervezetek részvételéhez
hivatalos megállapodás szükséges ezen államok kormányai és a
Közösség között, mivel ezek az országok még nem írtak alá
egyezményt. Kizárólag azon országok szervezeteinek részvételét
lehet figyelembe venni az akcióprogramoknál, melyek aláírtak
ilyen megállapodást a Közösséggel. Ennek a feltételnek való
megfelelést csak az utolsó kiválasztási fordulóban, 2005 decem-
berében ellenőrzik.

Ennek a pályázati felhívásnak a keretében pénzügyi segítség
olyan tevékenységekre adható, melyek hozzájárulnak Európa
különböző régióiban a közösségi környezetvédelmi politika és
jogalkotás fejlesztéséhez és végrehajtásához. A program
azoknak a kis regionális vagy helyi szervezeteknek a megerősö-
déséhez is hozzá fog járulni, amelyek körzetükben a környezet-
védelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan az „acquis
communautaire” alkalmazásán dolgoznak.

Az ebből a programból nyújtott támogatás a hatodik környe-
zetvédelmi akcióprogram (2) prioritási területeit célozza:

– Éghajlati változások korlátozása

– Természet és biodiverzitás – egyedi források védelme

– Egészség és környezet

– A természetes erőforrásokkal és hulladékkal való fenntartható
gazdálkodás biztosítása

A fent említett területeken kívül a Közösség környezetvédelmi
jogalkotásának és környezetvédelmi oktatásának alkalmazása és
betartatása szintén az érdeklődés központjában marad.
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A támogatási összeg odaítélésekor a Bizottság megfelelő
figyelmet fog fordítani azokra az országokra és régiókra,
amelyek a programban korábban nem voltak kellőképpen
képviselve, különös hangsúlyt fektetve az új tagállamokra és a
nem tagállamként pályázókra.

A program társfinanszírozás keretében működik. A közösségi
támogatás maximális aránya a közösségi, valamint a 2004-ben
csatlakozott országokból érkező nem kormányzati szervek
esetében nem lépheti túl a pályázó átlagos, auditált jogosult
éves költségeinek 70 %-át a megelőző két év során, 80 %-ot a
bolgár, román, török, vagy a Balkán országainak nem kormány-
zati szervei esetén, továbbá szintén 80 %-ot a pályázó folyó évi
jogosult költségeinél. A támogatási összeg akkor véglegesíthető,
ha a kedvezményezett ellenőrzött pénzügyi nyilatkozatát a
Bizottság elfogadta.

A kedvezményezetteket az ezzel a pályázati felhívással kapcso-
latos tájékoztatóban leírt feltételek alapján választják ki a
rendelkezésre álló költségvetés keretein belül.

A pályázatértékelés eljárása a következő:

– átvétel, nyilvántartásba vétel, átvételi visszaigazolása a
Bizottság által,

– a Bizottság szolgálatai általi vizsgálat,

– végső döntés meghozatala és az eredmény közlése a pályá-
zóval.

A Bizottság döntése végleges.

Az egész eljárás szigorúan bizalmas. Amennyiben a Bizottság a
jóváhagyás mellett dönt egy (euróban megállapított) szerződést
kötnek a Bizottság és a pályázatot benyújtó között.

A pályázati felhíváshoz tartozó, a jogosultságra, kiválasztásra és
elnyerésre vonatkozó feltételeket, illetve a jelentkezési, értékelési
és jóváhagyási eljárást meghatározó tájékoztató az alábbi címre
történő írásbeli kérelem (lehetőleg faxon történő) benyújtása
esetén hozzáférhető:

Secretariat DG Environment A.3
European Commission
Office: BU-5 06/130
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 299 10 68

A másik lehetőség a tájékoztató Bizottság honlapjáról történő
letöltése, melynek címe a következő:

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

A pályázatokat legkésőbb 2005. október 3-ig kell benyújtani.
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