
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

SZCZEGÓŁOWE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
COMM/SUBV/2014/03

w celu zawarcia z partnerami Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu
Europejskiego szczegółowych umów o dotacje w obszarze działań opartych na
internecie/mediów internetowych, mających na celu współfinansowanie projektów
nakierowanych na podnoszenie świadomości społecznej i zwiększających
powszechne zainteresowanie społeczne europejskim procesem podejmowania decyzji

Okres obowiązywania: 01/01/2014 - 31/12/2014

Ważne: do składania wniosków w ramach niniejszego szczegółowego zaproszenia do
składania wniosków będą się kwalifikowały jedynie te organizacje, których wniosek o
zawarcie umowy ramowej o partnerstwie z DG COMM został pozytywnie
rozpatrzony, lub organizacje, które złożyły wniosek o partnerstwo do dnia
30.09.2013 r.



Zaproszenie do składania wniosków COMM/SUBV/2014/03

2.

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW INTERNETOWYCH

Wprowadzenie

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest skierowane wyłącznie do
organizacji będących partnerami DG COMM w obszarze projektów internetowych1

oraz do organizacji, które złożyły wniosek o partnerstwo w tym obszarze przed dniem
30.09.2013 r.2, zwanych dalej „partnerami”. Jedynie projekty wnioskodawców
wybranych w wyniku ww. zaproszenia zostaną rozpatrzone w celu przyznania dotacji
w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Cel zaproszenia do składania wniosków
W perspektywie przygotowań do wyborów europejskich w 2014 r.
DG ds. Komunikacji dokłada większych starań w celu podnoszenia świadomości
europejskich obywateli na temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego,
podkreślając jego polityczny charakter. DG ds. Komunikacji dąży w szczególności do
informowania obywateli o tym, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii
Europejskiej wyłanianą w wyborach bezpośrednich, oraz że posłowie do niego są
obrońcami interesów obywateli europejskich, a także o tym, że głos każdego
obywatela kształtuje europejski system rządów, ponieważ poszczególne partie
polityczne opowiadają się za różnymi rozwiązaniami, które mają wpływ na codzienne
życie obywateli Unii.

W tym kontekście, w celu zwiększenia działań komunikacyjnych na temat wyborów
europejskich w 2014 r., DG ds. Komunikacji ogłasza zaproszenie do składania
wniosków w celu wyłonienia potencjalnych beneficjentów dotacji na konkretne
projekty, które będą dotyczyły:

 podnoszenia świadomości na temat wyborów europejskich w 2014 r., które
odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 22–25 maja;

 podkreślenia roli, politycznego charakteru i osiągnięć Parlamentu
Europejskiego w perspektywie wyborów europejskich w 2014 r.;

 współpracy w ramach instytucjonalnej kampanii informacyjnej Parlamentu
Europejskiego na temat wyborów europejskich w 2014 r. (zob. następna
sekcja);

 rozpowszechniania informacji o Parlamencie Europejskim i jego działalności;
 zwiększania zrozumienia i poszerzania wiedzy na temat trzech filarów, wokół

których skupia się działalność Parlamentu Europejskiego: polityki, strategii
politycznych i wartości.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do wszystkich
partnerów w celu wybrania projektów w obszarze działalności opartej na

1 Są to organizacje, których wnioski o partnerstwo złożone w ramach zaproszenia do składania
wniosków COMM/2012/FPA zostały wybrane przed dniem 31.12.2012 r.
2 Są to organizacje, które złożyły wnioski o partnerstwo w ramach trzeciej rundy zaproszenia do
składania wniosków COMM/2012/FPA zamkniętej w dniu 30.09.2013 r.
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internecie/mediów internetowych. Szczegółowe umowy o dotacje zostaną zawarte
z tymi partnerami, którzy otrzymali dotację na konkretny projekt w wyniku
niniejszego zaproszenia do składania wniosków. W takich szczegółowych umowach o
dotacje określone zostaną: konkretny przedmiot umowy, warunki wykonania
działania, którego umowa dotyczy, oraz maksymalna kwota współfinansowania.

Związek z instytucjonalną kampanią informacyjną Parlamentu Europejskiego
na temat wyborów europejskich w 2014 r.

Początek kampanii przewidziano na dzień 10 września 2013 r. Beneficjenci będą
regularnie informowani o postępach osiągniętych w ramach instytucjonalnej kampanii
informacyjnej Parlamentu Europejskiego na temat wyborów europejskich w 2014 r.

Od dnia 9 września 2013 r., Parlament Europejski zacznie umieszczać na swojej
stronie internetowej – pod adresem http://www.europarl.europa.eu – informacje na
temat wyborów europejskich w 2014 r.

Ponadto uruchomiony zostanie bezpłatny, wszechstronny i ogólnodostępny serwis
umożliwiający pobieranie materiałów informacyjnych. Będzie on dostępny pod
adresem http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre. Użytkownicy będą mogli
skorzystać z łatwo dostępnego źródła, gdzie będzie można pobrać, między innymi,
materiały informacyjne na temat wyborów europejskich 2014 r. (w formie gotowej do
wydruku i do użycia) we wszystkich językach i w różnych formatach. Zachęcamy
beneficjentów programu dotacji do uwzględnienia materiałów informacyjnych przy
realizacji swoich projektów, aby zapewnić spójną tożsamość wizualną Parlamentu
Europejskiego i prowadzonej przez niego instytucjonalnej kampanii informacyjnej na
temat wyborów europejskich w 2014 r.

Obszar działalności w ramach partnerstwa ramowego
DG ds. Komunikacji jest zainteresowana współfinansowaniem projektów opartych na
technologiach internetowych, w których kładzie się nacisk na nowe i innowacyjne
podejścia w dziedzinie komunikacji oraz na nadanie nowego tonu i stworzenie
nowego wizerunku działań Parlamentu Europejskiego zmierzających do nawiązania
skutecznego dialogu z obywatelami europejskimi. Propozycje mają się koncentrować
na niestronniczych, dokładnych i aktualnych informacjach o Parlamencie
Europejskim i posłach, roli, jaką odgrywa jako demokratycznie wybierany organ,
prowadzonych w nim debatach politycznych, podejmowanych decyzjach i wpływie
tych decyzji na codzienne życie obywateli europejskich.

Maksymalna orientacyjna kwota

Maksymalna kwota dostępna w ramach niniejszego zaproszenia wyniesie około
750 000 EUR.

Maksymalny udział współfinansowania przez Unię
Każda przyznana dotacja może pokrywać maksymalnie do wysokości 70 %
całkowitych kwalifikowalnych kosztów podanych w orientacyjnym budżecie w
formularzu wniosku.

Kategorie poszukiwanych projektów
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Parlament Europejski zamierza współfinansować projekty internetowe mające na celu
udzielanie obywatelom informacji na temat Parlamentu Europejskiego w sposób
wskazany powyżej, szczególnie w perspektywie wyborów europejskich w 2014 r.,
w dziedzinie:

 mediów internetowych (publikacja i retransmisja wiadomości, aktualności,
reportaż polityczny, analizy itp.), wraz ze świadczeniem usług interaktywnych
oraz

 demokracji online (zachęcanie i ułatwianie zaangażowania i udziału obywateli
w europejskim procesie politycznym oraz tworzenie europejskiej strefy życia
publicznego poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych).

Poszukiwane są oryginalność i innowacyjność, a wnioski dotyczące projektów
powinny wykazać właściwy wybór odbiorców, wymiar europejski i rozsądną strategię
dystrybucji.

Parlament Europejski będzie zwracał szczególną uwagę na projekty internetowe
skierowane do młodych ludzi (tj. w wieku od 12 do 25 lat).

Informacje, które należy uwzględnić we wniosku
Dotacje zostaną przyznane jedynie projektom, które są jasno i właściwie określone,
dobrze udokumentowane i w pełni dopracowane, uwzględniają wszystkie ustalone
terminy i uwarunkowania budżetowe, są gotowe do realizacji oraz nastawione na
osiągnięcie wyżej opisanych celów.

Propozycje muszą zawierać szczegółowy opis projektu, harmonogram, oczekiwany
zasięg oraz metody zastosowane do oceny skutków projektu.
Propozycje muszą ponadto zawierać:

 zrzuty ekranu i/lub prototypy stron internetowych i/lub narzędzia internetowe
(w stosownych przypadkach istniejące lub planowane)

 dane o połączeniach/korzystaniu z danej strony internetowej lub stron
internetowych/ narzędzi w ciągu ostatnich dwóch lat (jeżeli dotyczy)

Wykorzystanie produktu końcowego
DG ds. Komunikacji zastrzega sobie prawo umieszczenia odnośnika do projektu na
stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Rozpoczęcie i czas trwania projektów
Projekty należy realizować między dniem 1.01.2014 a 31.12.2014 r.
Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.

Jeżeli wnioskodawca wykorzystuje już dotację w ramach szczegółowego zaproszenia
do składania wniosków w dziedzinie komunikacji z 2013 r., należy w jak
największym stopniu unikać nakładania się obydwu projektów. W żadnym razie te
same koszty nie mogą być finansowane z dwóch źródeł (podwójne finansowanie).
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Kryteria kwalifikowalności

 Kwalifikowalność wnioskodawcy
Niniejsze zaproszenie jest skierowane wyłącznie do organizacji, z którymi podpisana
została umowa ramowa o partnerstwie w następstwie zaproszenia do składania
wniosków COMM/2012/FPA.

 Kwalifikowalność wniosku
Rozpatrywane będą jedynie wnioski zakwalifikowanych wnioskodawców złożone
zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Kryteria przyznawania dotacji

Dotacje zostaną przyznane po przeprowadzeniu oceny porównawczej wniosków
w oparciu o następujące kryteria:

1) zrozumienie zadania zleconego przez Dyrekcję ds. Komunikacji Parlamentu
Europejskiego potwierdzone trafnością proponowanych działań, w kontekście
których zadanie ma być wykonywane (maks. 10 pkt);

2) trafność przeprowadzonej analizy ukierunkowania i stosowność
wyłonionej w jej wyniku grupy odbiorców (maks. 10 pkt);

3) potencjalny zasięg i skutki proponowanych działań (maks. 40 pkt);

4) kreatywność i oryginalność proponowanych działań (maks. 20 pkt);

5) jakość i metodologia wniosku (maks. 30 pkt), w tym:
 jakość i doświadczenie proponowanego zespołu,
 metodologia użyta do realizacji i harmonogram realizacji,
 reklama planowana dla działań i metody rozpowszechniania wyników,
 metody oceny wpływu projektu;

6) opłacalność działań: odpowiedniość przydzielonych na projekt zasobów
(ludzkich i finansowych) w stosunku do przewidzianych działań (maks. 10
pkt).

Maksymalnie można uzyskać 120 pkt.

Proces oceny

Wszystkie wnioski zostaną ocenione zgodnie z kryteriami przyznawania dotacji,
wymienionymi powyżej. Rezultaty procesu oceny uzależnione będą od wysokości
dostępnych środków. W związku z tym jedynie najwyżej notowane wnioski mogą
uzyskać finansowanie w ramach dostępnego budżetu.
Parlament Europejski powiadomi każdego wnioskodawcę o ostatecznej podjętej
decyzji. Wnioskodawcy, których oferty nie zostały wybrane do finansowania, zostaną
na żądanie poinformowani o wynikach procesu oceny.
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Wymogi dotyczące reklamy i informacji

Zgodnie z warunkami ogólnymi wszyscy beneficjenci mają obowiązek umieszczenia
informacji o tym, że otrzymali fundusze z Unii we wszystkich dokumentach
i stworzonych przez siebie mediach, w szczególności w końcowym produkcie,
związanych z nim sprawozdaniach, broszurach, komunikatach prasowych, wideo,
oprogramowaniu itp., w tym zobowiązani są do udzielenia tej informacji na
konferencjach i seminariach.

We wszystkich reklamach, działaniach i publikacjach, realizowanych lub
opracowywanych w ramach każdego dotowanego projektu, należy używać
oficjalnego logo Parlamentu Europejskiego (wraz z informacją o zrzeczeniu się
odpowiedzialności) oraz systemu identyfikacji wizualnej instytucjonalnej kampanii
informacyjnej PE.
Więcej informacji na temat logo i systemu identyfikacji wizualnej znajduje się na
stronie internetowej poświęconej programowi dotacji Parlamentu Europejskiego pod
adresem http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00beb2559e/Grants.html
oraz na stronie internetowej http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre, z której
będzie można pobrać materiały informacyjne na temat kampanii (gdy zostaną
udostępnione)..

Procedura składania wniosków
a) Format

Wnioski należy składać na formularzu wniosku o przyznanie dotacji, załączonym do
niniejszego zaproszenia do składania wniosków. Nie należy zmieniać ani usuwać
formatu, tytułów ani przypisów. W razie konieczności można dodać strony.
Formularz wniosku i proponowany projekt należy sporządzić w języku angielskim.
Dokumenty poświadczające mogą być sporządzone w języku danego państwa.
Tłumaczenie dokumentów nie jest wymagane.

Wnioski muszą być złożone na papierze w formacie A4 w trzech egzemplarzach (po
jednym oryginale wszystkich dokumentów + 2 kopie), (proszę dopilnować, żeby
strony wniosku nie były w żaden sposób połączone ze sobą, ponieważ musimy mieć
możliwość łatwego ich wyjmowania; preferowany format: prosty segregator
dwuringowy).

b) Sposób przekazania i terminy
Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie wysłanej listem poleconym,
kurierem lub doręczonej osobiście (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą
poświadczenie odbioru) na poniższy 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 COMM/2012/03)
Rue Wiertz, 60
B-1047 Brussels
BELGIUM
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Ponadto zachęcamy wnioskodawców do przesłania kopii wniosku w formie
elektronicznej, zgodnie z instrukcją poniżej. Podkreślamy, że wersja papierowa
uznawana jest za oryginalny wniosek i ma nadrzędne znaczenie w stosunku do
wersji elektronicznej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.09.2013 r.. Wnioskodawcy muszą
dopilnować, aby data na stemplu pocztowym nie była późniejsza niż termin składania
wniosków, a także, aby była wyraźnie widoczna i czytelna.

Zdecydowanie zaleca się wysłanie wniosku przed upływem terminu składania
wniosków i niezwlekanie do ostatniej chwili. Służby DG ds. Komunikacji nie będą
rozpatrywać indywidualnych przypadków, w których na stemplu pocztowym nie
będzie daty lub nie będzie ona wyraźnie widoczna. Proszę wziąć pod uwagę, że
niektóre urzędy pocztowe nie zawsze datują koperty. Obowiązkiem wnioskodawcy
jest dopilnowanie, żeby data na kopercie była wyraźna.

W przypadku doręczenia przesyłką kurierską lub osobiście informujemy, że
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 służbami DG ds. Komunikacji, aby
doręczyć wniosek osobiście pracownikom w dziale. Wnioski muszą być złożone 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 również zobowiązany upewnić się, że data, z jaką firma kurierska
przyjęła kopertę/przesyłkę do wysyłki, jest umieszczona i wyraźnie widoczna na tym
opakowaniu – jest to niezwykle ważne, gdyż wniosek zostanie odrzucony, jeżeli data
przyjęcia przesyłki będzie późniejsza niż ostateczny termin składania wniosków, lub
też nie będzie żadnej daty przyjęcia. Proszę wziąć pod uwagę, że firmy kurierskie
często nie umieszczają daty przyjęcia na przesyłce i często otrzymujemy wnioski
pozbawione tej podstawowej informacji. Przypominamy, że służby
DG ds. Komunikacji nie są w stanie rozpatrywać indywidualnych przypadków,
w których na przesyłce nie będzie daty lub nie będzie ona wyraźnie widoczna.

Za potwierdzenie daty złożenia wniosku służy stempel pocztowy, data i godzina
doręczenia osobiście poświadczone pokwitowaniem opatrzonym datą i podpisanym
przez właściwego urzędnika lub potwierdzenie przyjęcia przez firmę kurierską. Faksy,
poczta elektroniczna, dokumentacje niepełne lub wysyłane w częściach nie będą
przyjmowane.

Do wnioskodawcy należy dopilnowanie, żeby stempel pocztowy był czytelny,
a w przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej – żeby dokładny adres, nr
referencyjny i data przekazania przesyłki tej firmie były wyraźnie wskazane na
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zewnętrznej części opakowania. Jeśli potwierdzenie daty złożenia lub wysłania nie
będzie wyraźnie wskazane, wniosek zostanie odrzucony. Pod uwagę nie będą brane
żadne wyjątkowe okoliczności i od tej reguły nie ma odstępstw.

Wnioskodawców prosi się także o dostarczenie ich wniosków w elektronicznej wersji:

 w formacie Word pocztą elektroniczną na adres dgcomm-
subvention@europarl.europa.eu najpóźniej dnia 30.09 2013 r.;

 lub przesłanie ich wersji w formacie Word na nośniku danych (płyta CD, karta
pamięci Memory Stick) w zaklejonej kopercie, zgodnie z powyższą instrukcją.

Wnioski o dodatkowe informacje i powiadomienie o wynikach

Pytania o wyjaśnienia można 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 ds. Komunikacji potwierdzi odbiór wniosku jedynie pocztą elektroniczną osobie
wskazanej do kontaktów w formularzu wniosku o partnerstwo.

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


