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1. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának a vízi környezet védelméért felelős szervezeti 
egysége pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja 3–5 olyan projekt kiválasztása, amelyek pénzügyi 
támogatásban részesülhetnek a következő tevékenységek végrehajtásáért: kísérleti vízgyűjtő medencékben 
az elsivatagosodás és az aszály kezelését szolgáló tevékenységek előmozdítása, valamint a bevált gyakor
latok helyi szintű cseréjének előmozdítása négy területen: az esővíz és a felszíni vizek megőrzése, az 
alternatív öntözési módok, a vízmegtakarítási és vízgazdálkodás-hatékonysági intézkedések, valamint a 
kisebb vízigényű haszonnövények terén. A kísérleti projektek olyan demonstrációs projektek, amelyek 
speciálisan kifejlesztett technológiák, technikák vagy gyakorlatok vizsgálatára irányulnak. A projekteknek 
be kell mutatniuk, hogy az alacsony költségráfordítással járó megközelítésekkel elérhető vízmegtakarítás 
miként képes javítani az emberi és környezeti feltételeket az Európai Unió különböző régióiban. 

2. A jogosultsági feltételek, az elsőbbséget élvező régiók, az érintett gazdasági ágazatok, az időtartam és a 
finanszírozás feltételei a pályázati útmutatóban találhatók meg. Ugyanez a dokumentum tartalmazza a 
pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes tudnivalókat (cím, beadási határidő) is. Az útmutató és a 
pályázati űrlapok az Europa honlap következő oldaláról tölthetők le: 

http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm 

3. A pályázatokat 2010. június 30-ig kell a Bizottsághoz eljuttatni a pályázati útmutatóban megjelölt címre. 
A pályázatokat postai úton vagy más kézbesítő szolgáltatás révén legkésőbb 2010. június 30-ig kell 
beküldeni (igazolásul a küldemény postai felvételének napja, a postabélyegző kelte vagy a feladóvevény 
kelte szolgál). A pályázatok az útmutatóban megjelölt címen, legkésőbb 2010. június 30-án 17.00-ig 
személyesen is benyújthatók (igazolásul a keltezéssel ellátott, a felelős tisztviselő által aláírt átvételi 
elismervény szolgál). 

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

4. A pályázatok elbírálása a következő eljárás szerint történik: 

— a pályázatok beérkeznek a Bizottsághoz, a Bizottság nyilvántartásba veszi őket és visszaigazolást küld 
róluk, 

— a pályázatokat a Bizottság elbírálja, 

— a Bizottság dönt az odaítélésről, a pályázókat pedig értesíti az eredményről. 

A támogatandó pályázatok kiválasztása az útmutatóban előírt szempontok alapján, a rendelkezésre álló 
költségvetés keretei között történik. 

A Bizottság kedvező döntése esetén a Bizottság és a pályázatot benyújtó fél között támogatási megál
lapodás jön létre (euróban kifejezett összegekkel). 

A teljes eljárás szigorúan bizalmas.
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