
 

 

 
 
 

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW COMM/2012/FPA 
 
 
 
 
w celu zawarcia umów ramowych o partnerstwie z organizacjami paneuropejskimi, 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, działaj ącymi w branŜy telewizyjnej lub radiowej, 
internetowej i zajmującymi się organizacją wydarzeń, dotyczących współfinansowania 
projektów mających na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat Parlamentu 
Europejskiego i zwiększających powszechne zainteresowanie społeczne europejskim 
procesem podejmowania decyzji 
 
 
Okres obowiązywania umowy: 1.10. 2012 r. – 30.09.2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WaŜne: do składania wniosków o finansowanie projektów w ramach budŜetu na rok 2012 
będą się kwalifikowały jedynie te organizacje, które złoŜą wniosek o partnerstwo do dnia 15 
czerwca 2012 r. Wnioski o partnerstwo złoŜone po tym terminie będą się kwalifikowały 
jedynie do projektów finansowanych ze środków na lata 2013 i 2014.  
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1. OGÓLNE CELE I WARUNKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA W NIOSKÓW  
 
1.1. Kontekst 
 
Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wyłanianą w wyborach 
bezpośrednich. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują ponad 500 
mln obywateli Unii Europejskiej, odbywają się co 5 lat w 27 państwach członkowskich. 
Uprawnienia Parlamentu Europejskiego są w ostatnich dziesięcioleciach stale zwiększane, 
a od wejścia w Ŝycie Traktatu z Lizbony w 2009 r. Parlament działa jako współustawodawca 
niemal całego prawa UE. Nadzoruje takŜe pracę Komisji oraz uchwala budŜet Unii 
Europejskiej.  
 
Pod tym względem głosowania odbywające się w tej instytucji kształtują ustawodawstwo 
UE, wpływając bezpośrednio na codzienne Ŝycie Europejczyków. Głosowania te dotyczą 
takich kwestii, jak Ŝywność na naszych talerzach, powietrze, którym oddychamy czy 
bezpieczeństwo zabawek, jakimi bawią się nasze dzieci. Parlament Europejski nieugięcie 
promuje i broni praw podstawowych, takich jak ochrona konsumenta, równe szanse, 
zrównowaŜone środowisko naturalne i prawa człowieka. Jako instytucja reprezentująca 
obywateli Unii Europejskiej, przywiązuje on ogromną wagę do zapewnienia poszanowania 
róŜnorodności kulturowej Unii. 
 
Od roku 2005 Parlament Europejski organizuje coroczny program dotacji w celu 
współfinansowania projektów realizowanych w państwach członkowskich, aby zwiększyć 
zrozumienie roli i działania Parlamentu Europejskiego, zwiększyć zainteresowanie 
społeczeństwa procesem podejmowania decyzji oraz zapewnić obywatelom forum, na 
którym mogą poruszyć waŜne dla nich kwestie. Współfinansowanie uzyskało wiele róŜnych 
projektów, zwłaszcza audiowizualnych i internetowych. 
 
 
1.2 Cel zaproszenia do składania wniosków  
 
W perspektywie przygotowań do wyborów europejskich w 2014 r. DG ds. Komunikacji 
dokłada większych starań w celu zwiększenia świadomości europejskich obywateli na temat 
roli i działalności Parlamentu Europejskiego, podkreślając jego polityczny charakter.  DG ds. 
Komunikacji dąŜy w szczególności do informowania obywateli o tym, Ŝe Parlament 
Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wyłanianą w wyborach bezpośrednich 
oraz Ŝe posłowie do niego są adwokatami interesów Europejczyków, a takŜe Ŝe – 
uwzględniając róŜne wyniki działań poszczególnych partii politycznych mające wpływ na 
codzienne Ŝycie obywateli – to głos kaŜdego obywatela określa kształt europejskich władz. 
 
W tym kontekście, w celu zwiększenia zdolności komunikacyjnej, DG COMM ogłasza 
zaproszenie do składania wniosków w celu wyłonienia potencjalnych beneficjentów dotacji 
na konkretne projekty, które będą dotyczyły: 
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• zwiększenia świadomości na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli 
i politycznego charakteru; 

• rozpowszechniania informacji o Parlamencie Europejskim i jego działalności; 
• zwiększania wiedzy i zrozumienia na temat trzech filarów, wokół których skupia się 

działalność Parlamentu Europejskiego, polityki, strategii politycznych, wartości;  
 
Dotacje mogą otrzymać organizacje paneuropejskie, krajowe, regionalne lub lokalne mające 
siedzibę w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
 
Dotacje nie mogą być przyznane na pokrycie ogólnych kosztów operacyjnych organizacji, 
lecz na konkretne działania, które stanowią platformę dla Parlamentu Europejskiego i posłów 
do PE w obszarze telewizji, radia, projektów internetowych czy specjalnych wydarzeń. 
Dotacje mogą takŜe być przyznane na projekty multimedialne, które obejmują więcej niŜ 
jedną z tych dziedzin.  
 
 
1.3 Procedura identyfikacji partnerów ramowych i przyznawanie dotacji na 

konkretne projekty 
 
Wnioskodawcy wybrani spośród podmiotów, które odpowiedziały na to zaproszenie do 
składania wniosków, zostaną zaproszeni do zawarcia umowy ramowej o partnerstwie na 
okres trzech lat (od 1 października 2012 r. do 30 września 2015 r.), a dotacje będą 
przyznawane na konkretne projekty na podstawie zaproszeń do składania wniosków 
skierowanych do partnerów ramowych.  
 
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków o nawiązanie partnerstw ramowych pozostanie 
otwarte przez pierwszych 12 miesięcy okresu obowiązywania, tj. do dnia 30 września 2013 r. 
Wnioski moŜna składać w dowolnym momencie do tego dnia, a komitet oceniający będzie 
się regularnie spotykał w celu przeanalizowania nowych wniosków. Nowi partnerzy ramowi 
zostaną zaproszeni do zawarcia umowy ramowej na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
30 września 2015 r., a następnie będą otrzymywać wszystkie zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących konkretnych działań ogłaszane po dniu zawarcia umowy ramowej 
o partnerstwie.  
 
 
1.4 Dostępne finansowanie 
 
Dotacje na konkretne projekty finansowane ze środków na rok 2012 r. 
 
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe zainteresowane strony chcące złoŜyć wniosek 
o finansowania konkretnego projektu w ramach środków dostępnych na rok 2012 muszą 
jednak odpowiedzieć na to zaproszenie do składania wniosków do dnia 15 czerwca 2012 r.   
 
Pierwsze zaproszenie do składania konkretnych wniosków jest ogłaszane jednocześnie 
z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie partnerstwa ramowego. 
W związku z tym wnioskodawcy, którzy odpowiedzą na to zaproszenie i chcą przedstawić 
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projekt w celu uzyskania dofinansowania ze środków dostępnych na rok 2012, są równieŜ 
zaproszeni do odpowiedzi na to pierwsze zaproszenie do składania konkretnych wniosków.  
 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy ramowej 
o partnerstwie nie są zobowiązani do złoŜenia wniosku o finansowanie w 2012 r.  
 
Termin odpowiedzi na to zaproszenie do składania konkretnych wniosków dotyczących 
projektów finansowanych ze środków na 2012 r. upływa dnia 22 czerwca 2012 r. 
Rozpatrywane będą jedynie wnioski złoŜone przez wnioskodawców wybranych w ramach 
niniejszego zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów ramowych o partnerstwie.  
 
Dotacje na konkretne projekty finansowane ze środków na lata 2013 i 2014 
 
Wszyscy wyłonieni wnioskodawcy w ramach niniejszego zaproszenia do składania 
wniosków, którzy podpiszą umowę ramową o partnerstwie z Parlamentem, zostaną 
zaproszeni do odpowiedzi na wszystkie następne zaproszenia do składania wniosków 
dotyczących konkretnych projektów ogłoszonych w późniejszym terminie 2012 r. oraz 
w latach 2013 i 2014.    
 
Orientacyjna maksymalna kwota na okres 3 lat 
 
Łączna kwota dotacji, które zostaną przyznane na mocy umów ramowych o partnerstwie jest 
obecnie szacowana na kwotę 14,5 mln EUR (4,5 mln EUR w 2012 r., 7 mln EUR w 2013 r. 
i 3 mln EUR w 2014 r.). W czasie publikacji niniejszego zaproszenia do składania wniosków 
budŜet Parlamentu Europejskiego na lata 2013 i 2014 nie był jeszcze przyjęty, a zatem kwoty 
na te lata są czysto orientacyjne. Kwota na rok 2012 jest oparta na obecnie dostępnych 
środkach finansowych przeznaczonych na ten cel, lecz moŜe się zwiększyć w przypadku 
udostępnienia dodatkowych środków przed udzieleniem dotacji w ramach konkretnego 
zaproszenia do składania wniosków na 2012 r. ogłoszonego jednocześnie z niniejszym 
zaproszeniem i otwartego dla wszystkich wyłonionych w tym zaproszeniu wnioskodawców.  
 
Maksymalny udział finansowania 
 
Maksymalny udział finansowania wynosi 80%.  
 
 
1.5 Orientacyjny harmonogram 
 
Termin odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do składania wniosków o partnerstwo ramowe 
upływa dnia 15 czerwca 2012 r. dla wnioskodawców, którzy chcą równieŜ złoŜyć 
wniosek o współfinansowanie konkretnego projektu z budŜetu na 2012 r.  
 
Wnioski o zawarcie partnerstw ramowych złoŜone do dnia 15 czerwca 2012 r. zostaną 
ocenione na podstawie kryteriów kwalifikowalności, wykluczenia i predyspozycji 
określonych poniŜej, a wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do zawarcia umowy 
ramowej o partnerstwie ze skutkiem od dnia 1 października 2012 r.  
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W przypadku braku wniosków w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków 
dotyczących konkretnych projektów ogłoszone w tym samym czasie, wnioski o partnerstwo 
będą przyjmowane pod warunkiem Ŝe wpłyną do dnia 30 września 2013 r. 
 
Komitet oceniający będzie się spotykał w regularnych odstępach czasu przez cały okres, 
przez który zaproszenie pozostaje otwarte dla wnioskodawców, a wszystkie wnioski będą 
oceniane na podstawie kryteriów kwalifikowalności, wykluczenia i predyspozycji 
określonych poniŜej. Wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do zawarcia umowy 
ramowej o partnerstwie na okres pozostały do dnia 30 września 2015 r. 
 
Pierwsze zaproszenie do składania konkretnych wniosków jest ogłaszane jednocześnie 
z niniejszym zaproszeniem, a wnioski naleŜy składać do dnia 22 czerwca 2012 r. Wnioski 
będą oceniane według kryteriów wyboru i przyznawania dotacji określonych w odnośnym 
zaproszeniu do składania wniosków, a wyłonieni wnioskodawcy zostaną zaproszeni do 
zawarcia szczegółowej umowy o dotacji obejmującej okres od dnia 1 listopada 2012 r. do 31 
grudnia 2013 r.). Projekty finansowane ze środków na 2012 r. muszą być zakończone do dnia 
30 czerwca 2013 r. 
 
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących 
konkretnych projektów finansowanych ze środków na rok 2013 zostanie ogłoszone pod 
koniec października 2012 r. W związku z tym wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie 
umowy ramowej o partnerstwie, którzy chcieliby być zaproszeni do złoŜenia wniosku 
powinni odpowiedzieć na to zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy ramowej 
o partnerstwie do dnia 30 września 2012 r. 
 
 
1.6 Umowy ramowe o partnerstwie 
 
Zawarcie umów ramowych o partnerstwie ma na celu zapewnienie stałego 
i zorganizowanego otoczenia, które będzie korzystne zarówno dla Parlamentu Europejskiego, 
jak i wybranych organizacji. Kilkuletni okres obowiązywania, obejmujący organizację 
wyborów w 2014 r., wybory same w sobie oraz pierwszą część (ósmej) kadencji nowego 
Parlamentu, zapewni nie tylko ogólną ciągłość i spójność zarządzania dostępnymi środkami, 
lecz zagwarantuje równieŜ to, Ŝe projekty finansowane w ramach tego programu będą 
dotyczyć aktualnych wydarzeń, a zatem będą jednocześnie waŜne i interesujące dla 
europejskich obywateli.  
 
Partnerstwa ramowe będą wdraŜane za pomocą dwóch instrumentów prawnych: umów 
ramowych o partnerstwie i szczegółowych umów o dotacje.  
 
Umowa ramowa o partnerstwie, która zostanie zawarta ze wszystkimi wnioskodawcami 
wyłonionymi na podstawie niniejszego zaproszenia do składania wniosków o zawarcie 
umowy ramowej o partnerstwie, określi ogólne prawa i obowiązki kaŜdej strony oraz 
warunki przyznania partnerom dotacji na konkretne działania. Umowa ta (jako pierwszy 
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poziom) nie stanowi zobowiązania Parlamentu Europejskiego do zawarcia jakiejkolwiek 
umowy szczegółowej.  
 
Szczegółowe umowy o dotacje będą zwierane z tymi partnerami ramowymi, którzy 
otrzymają dotację na konkretny projekt w wyniku jednego lub kilku zaproszeń do składania 
wniosków skierowanych do partnerów ramowych. Umowy szczegółowe, o których mowa 
powyŜej, będą określały konkretny przedmiot umowy, warunki wykonania działania, którego 
umowa dotyczy, oraz maksymalną kwotę, która zostanie wypłacona.  
 
 
1.7 Obszary działalności w ramach partnerstwa ramowego  
 
Wnioskodawcy muszą wybrać jeden (lub kilka) z następujących głównych obszarów 
działalności: 
 

• Telewizja 

• Radio 

• Internet 

• Wydarzenia 

 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków dotyczących 
konkretnych projektów, partnerzy ramowi mogą zaproponować projekty obejmujące 
działania pomocnicze wykraczające poza ich główny obszar działalności, np. partnerzy 
ramowi zajmujący się organizacją wydarzeń mogą zaproponować projekt obejmujący fora 
internetowe towarzyszące danemu wydarzeniu lub nawiązujące do niego, itp.    
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1.8 Kategorie poszukiwanych beneficjentów 
 
W ramach kaŜdego obszaru działalności poszukiwane są następujące kategorie 
beneficjentów: 
 
Telewizja 
 
Spółki telewizyjne lub sieci nadawcze na poziomie paneuropejskim, krajowym, regionalnym 
lub lokalnym działające w jednym lub w kilku państwach członkowskich. 
 
Wnioski mogą składać tylko spółki telewizyjne lub sieci nadawcze, zgodnie z oficjalnym 
statutem wnioskodawcy, posiadające udokumentowane doświadczenie nadawcze.  
 
 
Radio 
 
Spółki radiowe na poziomie paneuropejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym 
działające w jednym lub w kilku państwach członkowskich.   
 
Wnioski mogą składać tylko spółki radiowe, zgodnie z oficjalnym statutem wnioskodawcy, 
posiadające udokumentowane doświadczenie nadawcze.  
 
 
Internet 
 
Legalnie załoŜone organizacje o ugruntowanej pozycji w danym obszarze działalności (tj. 
istniejące co najmniej od dwóch lat i posiadające udokumentowaną historię odnośnej 
działalności online przez co najmniej dwa lata). 
 
 
Wydarzenia 
 
Legalnie załoŜone organizacje o ugruntowanej pozycji w danym obszarze działalności (tj. 
istniejące co najmniej od dwóch lat i posiadające udokumentowaną historię odnośnej 
działalności w zakresie organizacji wydarzeń przez co najmniej dwa lata). 
 
 
1.9 Kategorie poszukiwanych projektów 
 
Wszystkie obszary 
 
DG COMM dąŜy do współfinansowania innowacyjnych i kreatywnych projektów (o 
charakterze niekomercyjnym), które zapewnią europejskim obywatelom w całej Unii 
bezstronne, dokładne i aktualne informacje o Parlamencie Europejskim i jego działalności – 
o jego politycznym charakterze, roli, jaką odgrywa jako „Izba Obywateli” w europejskim 
procesie ustawodawczym i budŜetowym, wartościach, o jakie walczy – oraz stworzą forum 
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dla obywateli, na którym będą oni mogli poruszyć waŜne dla nich kwestie. Głównym celem 
tego programu dotacji jest zwiększenie potencjału komunikacyjnego, aby zwiększyć 
zainteresowanie społeczeństwa europejskim procesem podejmowania decyzji oraz zwiększyć 
tym samym świadomość na temat moŜliwości uczestniczenia przez kaŜdego obywatela 
w procesie podejmowania decyzji, poprzez wykonanie prawa głosu w europejskich 
wyborach. 
 
Mija właśnie 20 lat od ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej na mocy Traktatu 
z Maastricht, a rok 2013 będzie europejskim rokiem obywatelstwa. Podczas gdy ta koncepcja 
jest w głównej mierze związana ze swobodą przemieszczania się i miejsca zamieszkania na 
terytorium UE, pojęcie to jest równieŜ źródłem szeregu innych praw politycznych, takich jak: 
 

- prawo do niedyskryminacji na tle narodowości,  
- czynne i bierne prawo do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

w jakimkolwiek państwie członkowskim,  
- prawo do ochrony przez organy dyplomatyczne czy konsularne innych państw 

członkowskich w przypadku pobytu w kraju nienaleŜącym do UE,  
- czynne i bierne prawo do udziału w wyborach lokalnych w państwie UE innym niŜ 

państwo pochodzenia,  
- prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji,  
- prawo do zwrócenia się do instytucji UE w jednym z języków urzędowych 

i otrzymania odpowiedzi w tym samym języku,  
- prawo złoŜenia petycji do Parlamentu Europejskiego.  

 
Karta praw podstawowych gwarantuje wszystkim obywatelom UE bezprecedensowy w skali 
całego świata poziom ochrony prywatności, wolności słowa, równości płci, praw człowieka, 
nie wspominając o innych prawach. 
 
Ponadto z biegiem lat obywatelom UE przybywa dodatkowych praw i korzyści, takich jak 
tańsze podróŜe, bezproblemowe przekraczanie granic, wakacyjne pakiety gwarancyjne oraz 
dostęp do systemu słuŜby zdrowia czy tańsze połączenia telefoniczne do domu. Z tej 
perspektywy wyraźnie widać wartość dodaną działań i ustawodawstwa opracowanych na 
poziomie UE, która często pozostaje bez echa z powodu opóźnień w transpozycji przepisów 
do prawa krajowego czy braku rzeczywistego wysiłku na szczeblu krajowym, aby wyjaśnić, 
gdzie leŜy źródło tych praw. 
 

Unijna wartość dodana i prawa człowieka stały się wspólnymi priorytetami 
komunikacyjnymi Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, a wnioski 
dotyczące projektów powinny mieć na celu naświetlenie tych priorytetów, ze szczególnym 
naciskiem na rolę, jaką odgrywa Parlament Europejski jako demokratycznie wybrany 
przedstawiciel europejskich obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich.    

Przy rozpatrywaniu konkretnych projektów pod kątem przyznania dotacji DG COMM nie 
tylko ocenia wykazaną kreatywność i przeprowadzone planowanie, lecz takŜe sprawdzi 
dowody na właściwe ukierunkowanie, potencjał znacznego zasięgu czy wpływu medialnego 
oraz potencjał promowania trwałych sieci.  
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Telewizja 

Parlament Europejski dąŜy do współfinansowania wszystkich rodzajów programów 
telewizyjnych mających na celu informowanie obywateli o Parlamencie Europejskim, jak 
opisano powyŜej.  Nie przewidziano ograniczeń dotyczących długości czy formy emisji, lecz 
jej celem powinno być zapewnienie jak największej liczby odbiorców. Pozytywnie oceniane 
będą: szeroki zasięg, emisja w czasie o najlepszej oglądalności, włączenie krótkich produkcji 
do istniejących programów o ugruntowanej oglądalności czy współpraca z innymi 
nadawcami.  Partnerzy ramowi będą mieli całkowitą swobodę w odniesieniu do redakcji, lecz 
będą musieli zobowiązać się do przestrzegania karty redakcyjnej (w załączeniu) 
gwarantującej bezstronną, wywaŜoną i otwartą debatę. 

Radio 

Parlament Europejski dąŜy do współfinansowania wszystkich rodzajów programów 
radiowych mających na celu informowanie obywateli o Parlamencie Europejskim, jak 
opisano powyŜej.  Nie przewidziano ograniczeń dotyczących długości czy formy emisji, lecz 
jej celem powinno być zapewnienie jak największej liczby odbiorców. Pozytywnie oceniane 
będą: szeroki zasięg, emisja w czasie o najlepszej słuchalności, włączenie krótkich produkcji 
do istniejących programów o ugruntowanej słuchalności czy współpraca z innymi 
nadawcami.  Partnerzy ramowi będą mieli całkowitą swobodę w odniesieniu do redakcji, lecz 
będą musieli zobowiązać się do przestrzegania karty redakcyjnej (w załączeniu) 
gwarantującej bezstronną, wywaŜoną i otwartą debatę. 

Internet 

Parlament Europejski zamierza współfinansować projekty internetowe w dziedzinie mediów 
internetowych (publikacja i retransmisja wiadomości, aktualności, reportaŜ polityczny, 
analizy itp.), wraz ze świadczeniem usług interaktywnych, oraz w dziedzinie demokracji 
online (zachęcanie i ułatwianie zaangaŜowania i udziału w europejskim procesie politycznym 
oraz tworzenie europejskiej strefy Ŝycia publicznego). Poszukiwane są oryginalność 
i innowacyjność, a wnioski dotyczące projektów powinny wykazać właściwy wybór 
odbiorców i rozsądną strategię dystrybucji.  

Wydarzenia 

Parlament Europejski zamierza współfinansować wszystkie rodzaje wydarzeń (o charakterze 
niepolitycznym) – seminaria, konferencje, debaty, fora dyskusyjne, wystawy, konkursy, 
działalność kulturową czy sportową – mające na celu stworzenie platformy komunikacyjnej 
dla przybliŜenia Parlamentu Europejskiego wszystkim obywatelom w 27/28 państwach 
członkowskich.   

Wnioski powinny zawierać dowody właściwego wyboru odbiorców i potencjału osiągnięcia 
znacznego zasięgu. Dobrze widziane będą projekty o potencjalnie znacznym wpływie 
medialnym oraz projekty mogące prowadzić do utworzenia trwałych sieci.  
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2. OCENA I WYBÓR PARTNERÓW  
 
Wszystkie wnioski o zawarcie umów o partnerstwie będą rozpatrywane i oceniane przez 
komitet oceniający. Partnerzy wybierani są w oparciu o konkretne kryteria 
kwalifikowalności, wykluczenia i predyspozycji. Kryteria te zostały opracowane 
z uwzględnieniem wymogów prawnych i finansowych, w szczególności wymogów 
zawartych w rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do budŜetu Unii 
Europejskiej, a takŜe niezbędnej zdolności operacyjnej. 
 
Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wnioskodawcami 
podczas procedury oceny w celu uzyskania dodatkowych informacji, dokumentacji czy 
wyjaśnień dotyczących treści wniosku. Nie obejmuje to jednak jakiejkolwiek formy 
negocjacji. 
Komitet oceniający dokona oceny wniosku o partnerstwo, postępując zgodnie 
z następującym podejściem: 

a) ocena formalnej kwalifikowalności wniosku (kryteria kwalifikowalności 
i wykluczenia); 

b) ocena wykonalności finansowej i zdolności operacyjnej wnioskodawcy (kryteria 
predyspozycji). 

 
 
2.1 Kryteria kwalifikowalno ści i wykluczenia 
 
Umowa ramowa o partnerstwie moŜe zostać zawarta z wnioskodawcami, którzy spełniają 
wszystkie następujące kryteria: 
 

• osoba prawna (publiczna lub prywatna) utworzona i zarejestrowana jako osoba 
prawna od co najmniej dwóch lat; 

• z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej, zaproszenie jest równieŜ otwarte dla krajów EFTA 
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Switserland) i krajów kandydujących do 
przystąpienia do członkostwa w Unii Europejskiej (Chorwacja, Macedonia, Islandia, 
Czarnogóra, Serbia i Turcja); 

• nie znajdująca się w sytuacji wymienionej w art. 93 ust. 1, art. 94 i art. 96 ust. 2 
rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy będą musieli podpisać oświadczenie 
pod przysięgą, zapewniając, Ŝe organizacja nie znajduje się w Ŝadnej z sytuacji 
wymienionych tych artykułach (zob. wykaz dokumentów, które naleŜy załączyć). 
Brak podpisu lub daty na tym formularzu oznacza wykluczenie wniosku;  

• która nie będzie realizowała ogólnych celów bezpośrednio lub pośrednio sprzecznych 
z polityką i wartościami Unii Europejskiej lub związana z nagannymi projektami 
i obrazami. 

 
2.2. Kryteria predyspozycji 
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Wnioski, które spełniają kryteria otwarcia, kwalifikowalności i wykluczenia zostaną 
ocenione pod kątem kryteriów wyboru, które mają pomóc w ocenie zdolności finansowej 
i operacyjnej wnioskodawcy, aby zagwarantować, Ŝe: 

• posiadają oni stałe i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania 
działalności przez cały okres realizacji działania oraz w odpowiednim przypadku 
w celu uczestniczenia w jej współfinansowaniu; 

• posiadają zdolność zarządczą, zdolności i kwalifikacje zawodowe wymagane do 
pomyślnego zrealizowania rodzaju projektów przewidzianych w części I niniejszego 
zaproszenia do składania wniosków.  

 
Komitet oceniający uwzględnia następujące kwestie: 

• czy wnioskodawca ma wystarczające doświadczenie w prowadzeniu projektów w co 
najmniej jednym z przedmiotowych obszarów działalności (telewizja, radio, internet, 
wydarzenia); 

• czy wnioskodawca ma wystarczające doświadczenie techniczne w jednym z danych 
obszarów; 

• czy wnioskodawca ma wystarczającą zdolność w zakresie zarządzania; (w tym 
personel, wyposaŜenie i zdolność do operowania budŜetem na działania). 

 

Spełnienie tych kryteriów zostanie sprawdzone przez Parlament Europejski za pomocą: 

• odnośnych dokumentów poświadczających dostarczonych przez wnioskodawcę; 

•  informacji z innych źródeł (o ile będą dostępne), takich jak inne słuŜby Parlamentu 
Europejskiego lub władze krajowe kraju rejestracji partnera;  

• w razie konieczności, misji sprawdzających przeprowadzonych przez personel 
Parlamentu Europejskiego w siedzibie organizacji.  

 
 
3. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU I DALSZEGO POST ĘPOWANIA 
 
3.1 Formularz wniosku 

Wnioski naleŜy składać na formularzu wniosku o partnerstwo, załączonym do niniejszego 
zaproszenia do składania wniosków. Nie naleŜy zmieniać ani usuwać formatu, tytułów ani 
przypisów. W razie konieczności moŜna dodać strony. Formularz wniosku naleŜy wypełnić 
w języku angielskim. Dokumenty poświadczające, takie jak sprawozdania finansowe i statut 
wnioskodawcy, powinny być kopiami oryginalnych dokumentów, a zatem mogą być 
sporządzone w języku danego państwa. Tłumaczenie dokumentów nie jest wymagane. 
 

3.2. Jak i gdzie wysyłać wnioski 

Wnioski muszą być złoŜone na papierze w formacie A4 w trzech egzemplarzach (po jednym 
oryginale wszystkich dokumentów + 2 kopie), (proszę dopilnować, Ŝeby strony wniosku nie 
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były w Ŝaden sposób połączone ze sobą, poniewaŜ musimy mieć moŜliwość łatwego ich 
wyjmowania; preferowany format: prosty segregator dwuringowy).  
 
Wnioski naleŜy składać w zaklejonej kopercie wysłanej listem poleconym, kurierem lub 
doręczyć osobiście (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą poświadczenie odbioru) 
na poniŜszy adres: 
 

Adres doręczenia 
European Parliament 
Central Mail Service 
Altiero Spinelli Building (ASP 0 F 156) 

Attn.: Directorate-General Communication 
(Finance Unit, MOY 05 T 072 - Call for proposals partnership 2012) 

Rue Wiertz, 60 
B-1047 Brussels 
BELGIUM 

 
Wnioskodawcy muszą dopilnować, Ŝeby data stempla pocztowego była najpóźniej dniem 
upłynięcia terminu, o którym mowa w pkt 1.4, a najlepiej datą poprzedzającą ten termin 
w przypadku wniosków dotyczących działań finansowanych ze środków na rok 2012, a takŜe 
upewnić się, Ŝe data jest wyraźnie widoczna i czytelna. 
 
Zdecydowanie zaleca się wysłanie wniosku przed upływem terminu składania wniosków 
i niezwlekanie do ostatniej chwili. SłuŜby DG COMM nie będą rozpatrywać indywidualnych 
przypadków, w których na stemplu pocztowym nie będzie daty lub nie będzie ona wyraźnie 
widoczna. Proszę wziąć pod uwagę, Ŝe niektóre urzędy pocztowe nie zawsze datują koperty. 
Obowiązkiem wnioskodawcy jest dopilnowanie, Ŝeby data na kopercie była wyraźna.  
 
W przypadku doręczenia przesyłką kurierską lub osobiście informujemy, Ŝe godziny 
urzędowania to: poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 12.00 i 14.00 – 17.00, piątek 
w godz. 9.00 – 12.00. Doręczenie wniosku zostanie poświadczone pokwitowaniem, 
wydanym niezwłocznie, podpisanym przez urzędnika Działu Korespondencji Urzędowej 
oraz opatrzonym datą i dokładną godziną doręczenia. 

 

Proszę nie kontaktować się bezpośrednio ze słuŜbami DG COMM, aby doręczyć wniosek 
osobiście pracownikom w dziale. Wnioski muszą być złoŜone za pośrednictwem Działu 
Korespondencji Urzędowej. 
 
Firma kurierska musi wyraźnie umieścić na kopercie lub przesyłce datę, z jaką przyjęła 
wniosek, nawet jeśli nie pokrywa się ona z rzeczywistą datą dostarczenia wniosku.  
 
Wnioskodawca jest równieŜ zobowiązany upewnić się, Ŝe data, z jaką firma kurierska 
przyjęła kopertę/przesyłkę do wysyłki, jest umieszczona i wyraźnie widoczna na tym 
opakowaniu – jest to niezwykle waŜne, gdyŜ wniosek zostanie odrzucony, jeŜeli data 
przyjęcia przesyłki będzie późniejsza niŜ ostateczny termin składania wniosków, lub teŜ nie 
będzie Ŝadnej daty przyjęcia. Proszę wziąć pod uwagę, Ŝe firmy kurierskie często nie 
umieszczają daty przyjęcia na przesyłce i często otrzymujemy wnioski pozbawione tej 
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podstawowej informacji. Przypominamy, Ŝe słuŜby DG COMM nie są w stanie rozpatrywać 
indywidualnych przypadków, w których na przesyłce nie będzie daty lub nie będzie ona 
wyraźnie widoczna. 
 
Za potwierdzenie daty złoŜenia wniosku słuŜy stempel pocztowy, data i godzina doręczenia 
osobiście poświadczone pokwitowaniem opatrzonym datą i podpisanym przez właściwego 
urzędnika lub potwierdzenie odbioru przez dział korespondencji. Faksy, poczta 
elektroniczna, dokumentacje niepełne lub wysyłane w częściach nie będą przyjmowane. 
 
Do wnioskodawcy naleŜy dopilnowanie, Ŝeby stempel pocztowy był czytelny, a w przypadku 
korzystania z usług firmy kurierskiej – Ŝeby dokładny adres, nr referencyjny i data 
przekazania przesyłki tej firmie były wyraźnie wskazane na zewnętrznej części opakowania. 

 

3.3 Termin składania wniosków 

Zgodnie z pkt 1.5 (Orientacyjny harmonogram) obowiązują następujące terminy: 

• wnioskodawcy, którzy złoŜyli wniosek o partnerstwo przed dniem 15 czerwca 2012 
r. mogą złoŜyć wniosek o współfinansowanie konkretnego projektu z budŜetu na 
lata 2012, 2013 i 2014; 

• wnioskodawcy, którzy złoŜyli wniosek o partnerstwo przed dniem 30 września 
2012 r. mogą złoŜyć wniosek o współfinansowanie konkretnego projektu z budŜetu 
na lata 2013 i 2014; 

• wnioskodawcy, którzy złoŜyli wniosek o partnerstwo przed dniem 30 września 
2013 r. mogą złoŜyć wniosek o współfinansowanie konkretnego projektu z budŜetu 
na rok 2014. 

 

3.4 Dalsze informacje dla wnioskodawców 

Pytania o wyjaśnienia moŜna przesyłać pocztą elektroniczną na adres dgcomm-
subvention@europarl.europa.eu. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 5 dni roboczych. Po 
otrzymaniu i zarejestrowaniu wniosku przez Parlament wnioskodawca otrzyma 
potwierdzenie odbioru. 

DG COMM potwierdzi odbiór wniosku jedynie pocztą elektroniczną osobie wskazanej do 
kontaktów w formularzu wniosku. 

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie o decyzji Parlamentu w sprawie ich 
wniosków. 

 

4. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW  
 

Załącznik 1: Formularz wniosku o partnerstwo 
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Załącznik 2: Wykaz dokumentów do załączenia 
 
Załącznik 3: Karta redakcyjna 
 
Załącznik 4: Wytyczne finansowe 
 
 
 


