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KOMMISSIONEN

Indkaldelse af forslag til aktioner vedrørende programmet »Intelligent Energi — Europa«

Indkaldelse af forslag: TREN/DIR D/SUB/04-2003

(2003/C 315/07)

1. BAGGRUND

Det flerårige program »Intelligent Energi — Europa«
(2003-2006) (1) (i det følgende benævnt EIE-programmet) har
til formål at støtte EU's energipolitik som fastsat i grønbogen
om energiforsyningssikkerhed, hvidbogen om transport og
anden fællesskabslovgivning i relation hertil (2). Programmet
tilsigter at støtte bæredygtig udvikling på energiområdet, idet
det skal yde et afbalanceret bidrag til virkeliggørelse af de
generelle målsætninger om energiforsyningssikkerhed, konkur-
renceevne og miljøbeskyttelse (artikel 1 i beslutningen om
programmet).

EIE-programmet er sammensat af fire indsatsområder:

a) »Save«, der vedrører forbedring af energieffektiviteten og
rationel energiudnyttelse, navnlig i bygninger og i indu-
strien, bortset fra aktioner under Steer, herunder udform-
ning og gennemførelse af retsforskrifter

b) »Altener«, der vedrører fremme af nye og vedvarende ener-
gikilder til central og decentral elektricitets- og varmepro-
duktion samt integration heraf i det lokale miljø og i ener-
gisystemerne, bortset fra aktioner under Steer, herunder
udformning og gennemførelse af retsforskrifter

c) »Steer«, der vedrører støtte til initiativer vedrørende alle
transportsektorens energimæssige aspekter, brændstofdiver-
sificering, f.eks. ved hjælp af nye energikilder, der er ved at
blive udviklet, og vedvarende energikilder, samt fremme af
vedvarende energi og energieffektivitet på transportområdet,
herunder udformning og gennemførelse af retsforskrifter

d) »Coopener«, der vedrører støtte til initiativer vedrørende
fremme af vedvarende energikilder og energieffektivitet i
udviklingslandene, navnlig inden for rammerne af
Fællesskabets samarbejde med udviklingslandene i Afrika,
Asien, Latinamerika og Stillehavet.

Aktiviteter på disse områder i EIE-programmet bør bygge på to
grundlæggende principper:

— Integration af instrumenter, værktøjer og aktører

— Integration af energieffektivitet og vedvarende energikilder.

Prioriteterne i EIE-programmet 2003-2006 blev nøjere fastlagt
i 17 nøgleaktioner, af hvilke 12 er af vertikal art (for aktioner,
som hovedsagelig er rettet mod et af fire områder), og 5 er af
horisontal art (for aktioner af relevans for flere af områderne).

I forbindelse med disse fire specifikke områder og nøgleaktion-
erne kan Fællesskabets finansiering tildeles følgende aktioner
eller projekter:

a) fremme af bæredygtig udvikling, forsyningssikkerhed på det
indre marked, konkurrenceevne og miljøbeskyttelse,
herunder udarbejdelse af standarder, mærknings- og certifi-
ceringssystemer, og frivillige, langsigtede aftaler, der indgås
med industrien og andre interessenter, såvel som fremtids-
scenarier, strategiundersøgelser ud fra fælles analyser og
regelmæssig overvågning af markedsudviklingen og tendens-
erne i energisektoren, herunder udformning af kommende
retsforskrifter eller revision af eksisterende lovgivning

b) etablering, udbygning eller omorganisering af strukturer og
virkemidler til bæredygtig energiudvikling, herunder lokal
og regional energiplanlægning og styring, samt udvikling
af passende finansielle produkter og markedsinstrumenter
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1230/2003/EF af 26.
juni 2003 om et flerårigt program for tiltag på energiområdet:
»Intelligent Energi — Europa« (2003-2006) (EUT L 176 af
15.7.2003, s. 29).

(2) På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed,
KOM(2000) 769 endelig. Den europæiske transportpolitik frem til
2010 — De svære valg KOM(2001) 370.



c) fremme af systemer og udstyr til bæredygtig energi for at
fremskynde markedspenetrationen og tilskynde til investe-
ringer, der kan lette overgangen fra demonstration til
markedsføring af mere effektive teknologier, herunder
udbredelse af nye tværgående teknologier og bedste praksis,
oplysningskampagner og skabelse af institutionelle struk-
turer med henblik på gennemførelse af mekanismen for
bæredygtig udvikling og fælles gennemførelse inden for
rammerne af Kyoto-protokollen

d) udvikling af informations-, uddannelses- og undervisnings-
strukturer; nyttiggørelse af resultater, fremme og formidling
af knowhow og bedste praksis hos alle forbrugere, udbred-
else af resultater af aktioner og projekter samt samarbejde
med medlemsstaterne via netværk i Fællesskabet og på inter-
nationalt plan

e) overvågning af gennemførelsen og virkningen af fælles-
skabsinitiativer samt støtteforanstaltninger

f) evaluering af virkningen af de aktioner og projekter, der
finansieres som led i programmet.

Ovennævnte aktioner eller projekter vil generelt set bestå af
promotion-aktiviteter i meget bred forstand. Til forskel fra
det sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration (FP6) vil EIE-programmet ikke støtte investe-
ringer i teknologier — mange af aktionerne vil imidlertid være
relateret til en eller flere teknologier inden for energieffektivitet
og/eller vedvarende energi.

Aktioner eller projekter, som støttes inden for rammerne af
EIE-programmet, skal søge at fjerne markedshindringer for
øget anvendelse af energieffektivitet og vedvarende energikilder.
De skal ligeledes have en betydelig indvirkning på europæisk
plan, en høj profil og den bredest mulige relevans for europæ-
iske borgere og politikker. Der gives i den forbindelse forrang
til forslag af fremragende kvalitet, som indebærer omkostnings-
effektive ordninger, og som antager et anseligt omfang.

Prioriteterne for forslagsindkaldelsen 2003 er udvalgt fra dette
generelle arbejdsprogram 2003-2006, og de er fastsat i det
årlige arbejdsprogram for 2003, som Kommissionen vedtog
den 1. december 2003 (PE/2003/2220).

2. MÅL OG AKTIVITETER

For 2003 har man prioriteret de nøgleaktioner, som enten
imødekommer de gældende prioriteter inden for Fællesskabets
energipolitik og behovet for aktiviteter; eller, som er de første i
en logisk rækkefølge af nøgleaktioner inden for et enkelt
område, eller de, som vil indgå i hver indkaldelse.

2.1. Prioriteter vedrørende forslagsindkaldelsen 2003

Save:

VKA1 »Formidling af fremskridt inden for byggeri« med
målområderne

— Redskaber til at lade byggedirektivet gå på vingerne (delvis
via forslagsindkaldelsen)

— Ordninger for implementering af energitjenester i bygninger
(f.eks. kontrakter om energieffektivitet), navnlig eftermonte-
ring

— Offentlige bygninger som lysende eksempler

— Fremme via eksempler af bedste praksis inden for
bygninger med høj energieffektivitet.

VKA3 »Innovative fremgangsmåder i erhvervslivet« med
målområderne

— Instrumenter til energistyring, herunder energisyn, energi-
regnskaber, benchmarking aktiviteter og frivillige aftaler

— Energitjenester i SMV'er

— Kombineret kraftvarmeproduktion.

Altener:

VKA5 »VEK-Elektricitet« med målområderne

— Vejledende nationale mål

— Støtteordninger

— Spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet

— Grøn elektricitet

— Distribueret elproduktion.

VKA6 »VEK-Varme« med målområderne

— Lovgivning, brændselsstandarder og normer for VEK-
opvarmningssystemer

— Forsyningskæde og markedsstrukturer for VEK-varmepro-
dukter

— Promotion og uddannelse.

Steer:

VKA10 »Styrkelse af lokale energikontorers viden på transport-
området« med målområderne

— Uddannelse og undervisning af lokale kontorer i alternative
brændstoffer og energianvendelse i transportsektoren

DAC 315/34 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2003



— Støtte til lokale aktører i deres samarbejde inden for
programmet og deres projektdeltagelse.

Coopener:

VKA11 »Energipolitikker, lovgivning og markedsvilkår som
grundlag for bekæmpelse af fattigdom i udviklingslande« med
målområderne

— Energipolitikken, fra udvikling til fremme og gennemførelse

— Energiregulativer til fordel for de fattige, der omhandler
bæredygtighed, målsætninger og decentral produktion

— Energiplanlægning i byområder, forstæder og landdistrikter

— Finansierings-, investerings- og støtteordninger for
programmer og projekter i energisektoren, med særlig
vægt på SMV'er.

VKA12 »Styrkelse af lokal viden om energi i udviklingslande«
med målområderne

— Uddannelse af og netværk for politiske beslutningstagere,
myndigheder og planlæggere på energiområdet

— Uddannelse af, samt netværk og ekskursioner for fagfolk på
energiområdet

— Styrkelse af bestående energicentre, energikontorer og indu-
strisammenslutninger.

For Coopener vil de vertikale nøgleaktioner VKA 11 og VKA12
i forslagsindkaldelsen 2003 være målrettet de afrikanske lande
syd for Sahara. Det vil blive iværksat med et budget på
6 mio. EUR.

HORISONTALE NØGLEAKTIONER:

HKA2 »Tænk globalt, ager lokalt« med målområderne

— ManagEnergy: støtteinstrument til lokale energiaktiviteter

— Støtte til oprettelsen af lokale og regionale energikontorer
og til driften af nationale sammenslutninger af kontorer
(aktioner af type 2)

— Tænk globalt: merværdi på fællesskabsplan (reflektions-
gruppe).

HKA3 »Finansieringsmekanismer og incitamenter« med målom-
råderne

— Tværnational undersøgelse af forskellige finansieringsmeka-
nismer

— Udvikling og fremme af innovative finansieringsinstru-
menter og fremmeordninger for VEK- og REU-investeringer

— retten til ligelige konkurrencevilkår

— Platform/Forum for erfaringsudveksling om finansierings-
mekanismer og -incitamenter.

HKA4 »Overvågning og evaluering« med målområderne

— Overvågning og evaluering af forskellige VEK/REU-poli-
tikker og -foranstaltninger

— Metoder, indikatorer og modellering af fremtidige tendenser
og politikkernes indvirkning

— Platform for erfaringsudveksling om overvågning og evalu-
ering.

2.2. Aktionstype

Med denne forslagsindkaldelse opfordres til at indsende forslag
inden for tre aktionstyper.

a) Type 1: Generelle aktioner (GA)

b) Type 2: Støtte til oprettelse af nye lokale og regionale ener-
gikontorer

c) Type 3: Specifik støtte til begivenheder (SSE).

Hovedparten af tilskuddene vil blive tildelt type 1 »Generelle
aktioner«.

Der kan indsendes forslag af type 1 »Generelle aktioner« og
type 3 »Specifik støtte til begivenheder« for alle ovennævnte
nøgleaktioner og målområder. Eneste undtagelse HKA2,
målområde 2, »Støtte til oprettelsen af lokale og regionale
energikontorer«, er alene åben for forslag af type 2.

Yderligere oplysninger om de forskellige nøgleaktioner, de
tilhørende målområder og aktionstyper findes i afsnit 13 »Yder-
ligere oplysninger«.

3. FINANSIERINGSGRUNDLAG

De udvalgte aktiviteter inden for Save, Altener og Steer vil blive
finansieret via budgetpost B4-1060 (06 04 01). De udvalgte
aktiviteter inden for Coopener vil blive finansieret via budget-
post B7-841 (06 04 02).

4. SAMLET SKØNNET BUDGET I 2003, DER STÅR TIL
RÅDIGHED FOR DENNE INDKALDELSE

Det samlede beløb for 2003 skønnes at være 41,57 mio. EUR,
hvoraf et skønnet beløb på 0,5 mio. EUR vil blive afsat til
specifik støtte til begivenheder (aktioner af type 3). Der
forventes indgået op til 80 kontrakter og aftaler i forbindelse
med driftsbudgettet 2003.
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5. FÆLLESSKABETS ANDEL AF SAMFINANSIERINGEN

Støtten er et incitament til at gennemføre en foranstaltning,
som ikke ville kunne gennemføres uden finansielt tilskud fra
Fællesskabet, og ydes efter princippet om samfinansiering.
Kommissionen har derfor til hensigt alene at yde tilskud for
at komplettere og supplere de bidrag, der ydes af støttemod-
tageren og af de nationale, regionale eller lokale myndigheder
og andre organer.

I overensstemmelse hermed vil der kunne tildeles beløb på op
til 50 % af de samlede omkostninger til gennemførelsen af
aktioner inden for type 1 og type 2. For aktioner inden for
type 3 vil der kunne tildeles op til 40 000 EUR, og støtten må
højst andrage 50 % af de samlede aktionsomkostninger.

Bidrag i form af naturalier betragtes ikke som støtteberettigede
omkostninger.

6. STØTTEPERIODE

Der ydes kun støtte til dækning af udgifter, der opstår efter, at
aftalen om tilskud er underskrevet af alle parter, bortset fra
særlige tilfælde, dog under ingen omstændigheder i tilfælde af
udgifter, der er opstået, før ansøgningen om tilskud blev
indgivet.

7. ANTAGELIGHEDSKRITERIER

7.1. Ansøgerens juridiske status

Alle ansøgere skal være private eller offentlige juridiske
personer etableret på medlemsstaternes territorium.
Programmet er åbent for juridiske personer fra EFTA/
EØS-landene og kandidatlandene på grundlag af yderligere
bevillinger og efter procedurer, som aftales nærmere med
disse lande. Juridiske personer uden for disse lande kan i velbe-
grundede tilfælde være kvalificeret til at deltage, men vil ikke
komme i betragtning til fællesskabsfinansiering. Fysiske
personer kan ikke modtage støtte.

Inden for Coopener skal forslag til aktioner også omfatte orga-
nisationer fra de pågældende udviklingslande som underkon-
trahenter.

7.2. Krav til antallet af ansøgere

a) Med undtagelse af Coopener-aktioner skal ansøgninger
angående aktioner inden for type 1 indgives af en gruppe
af mindst tre uafhængige (1) selskaber etableret på tre
forskellige deltagende landes territorium (se underafsnit
7.1). Ansøgninger angående Coopener-aktioner skal
indgives af en gruppe af mindst to uafhængige selskaber
etableret på to forskellige deltagende landes territorium (se
underafsnit 7.1)

b) Ansøgninger angående aktioner inden for type 2 skal
indgives af en gruppe af mindst to lokale eller regionale

myndigheder etableret på to deltagende landes territorium
(se underafsnit 7.1)

c) Ansøgninger angående aktioner af type 3 skal indgives af
mindst et selskab etableret på de deltagende landes territo-
rium (se underafsnit 7.1).

For Coopener-aktioner kræves det, at de deltagende organisa-
tioner fra udviklingslandene har en klar og betydelig opgave i
den foreslåede aktion.

7.3. Anvendelsesområde

Forslag til aktioner, der indsendes i henhold til denne forslags-
indkaldelse, skal høre under anvendelsesområdet og målene for
en eller flere af de nøgleaktioner, der nævnes i underafsnit 2.1.
»Prioriteter vedrørende forslagsindkaldelsen 2003«.

7.4. Varighed

En aktion må have en varighed af højst 36 måneder.

7.5. Udelukkelsesgrunde

Der kan ikke tildeles støtte til en ansøger, der befinder sig i en
af nedenstående situationer, dvs.:

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangs-
akkord uden for konkurs eller er begæret taget under en
af disse behandlinger, som har indstillet sin erhvervsvirk-
somhed, eller som befinder sig i en lignende situation i
henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national
lovgivning

b) som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold,
der rejser tvivl om hans faglige hæderlighed

c) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået
en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt
har konstateret

d) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til beta-
ling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i
henhold til retsforskrifterne i det land, hvor han er etableret,
i den ordregivende myndigheds land eller i det land, hvor
aftalen skal effektueres

e) som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse,
deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som
helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskab-
ets finansielle interesser

f) som i forbindelse med indgåelse af en anden aftale eller
tildeling af et tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet
er fundet skyldig i grov misligholdelse, fordi de ikke har
overholdt deres kontraktlige forpligtelser

g) befinder sig i en interessekonflikt
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h) har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplys-
ninger, som kræves i indkaldelsen, eller ikke har forelagt de
krævede oplysninger.

Ansøgerne skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de
situationer, der er nævnt i punkt 7,5. En sådan erklæring er en
del af ansøgningsformularerne.

7.6. Administrative og økonomiske sanktioner

1. Ansøgere, bydende og kontrahenter, der har afgivet urig-
tige erklæringer eller som er fundet skyldig i grov mislighold-
else ved ikke at overholde deres kontraktmæssige forpligtelser i
forbindelse med en tidligere aftale, kan, uden at det berører
muligheden for at anvende kontraktmæssige sanktioner,
udelukkes fra aftaler og tilskud finansieret over fællesskabsbud-
gettet i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor
forseelsen er konstateret og bekræftet gennem en kontradikto-
risk dialog med kontrahenten. Denne periode kan forlænges til
tre år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år
efter den første forseelse. Økonomiske sanktioner svarende til
10 % af den tildelte støttes samlede værdi pålægges bydende
eller ansøgere, som har gjort sig skyldige i at afgive urigtige
erklæringer. Økonomiske sanktioner svarende til 10 % af den
pågældende kontrakts værdi pålægges bydende, som er fundet
skyldig i grov misligholdelse ved ikke at overholde deres
kontraktmæssige forpligtelser. Denne sats kan forhøjes til
20 % i tilfælde af gentagelse inden for de første fem år efter
den første forseelse.

2. I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 7.5, litra a), c), d)
og f), udelukkes ansøgere eller bydende fra aftaler og tilskud i
en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forse-
elsen er konstateret og bekræftet gennem en kontradiktorisk
dialog med kontrahenten. I de tilfælde, der er omhandlet i
punkt 7.5, litra b) og e), udelukkes ansøgere eller bydende
fra aftaler og tilskud i en periode på mindst et år og højst
fire år regnet fra forkyndelsen af dommen.

Disse perioder kan forlænges til fem år i tilfælde af en ny
forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse
eller første dom.

3. Punkt 7.5, litra e), dækker følgende tilfælde:

a) de tilfælde af svig, der er omhandlet i artikel 1 i konven-
tionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finan-
sielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli
1995 (1)

b) de tilfælde af bestikkelse, der er omhandlet i artikel 3 i
konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer
tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den
Europæiske Unions medlemsstater som udarbejdet ved
Rådets retsakt af 26. maj 1997 (2)

c) de tilfælde, hvor en person deltager i en kriminel organisa-
tion således som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles
aktion 98/733/RIA (3).

d) de tilfælde, hvor der sker hvidvaskning af penge således som
defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF (4).

8. UDVÆLGELSESKRITERIER

Ansøgeren skal råde over stabile finansieringskilder, som er
tilstrækkelige til, at han kan opretholde sine aktiviteter i hele
den periode, hvor aktionen gennemføres, eller i hele det regn-
skabsår, hvortil der ydes tilskud, og til at han kan deltage i
finansieringen heraf. Ansøgeren skal råde over de faglige
kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for at fuld-
føre den foreslåede aktion.

8.1. Ansøgerens finansielle kapacitet

Ansøgeren skal godtgøre sin retlige eksistens samt sin finan-
sielle og driftsmæssige kapacitet til at fuldføre den foranstalt-
ning, hvortil der ansøges om tilskud. Til dette formål fore-
lægges balancen for det seneste afsluttede regnskabsår. Sidst-
nævnte bestemmelse gælder ikke for offentlige organer og
internationale organisationer.

8.2. Ansøgerens tekniske kapacitet

Ansøgerne skal være i besiddelse af den nødvendige tekniske
og driftsmæssige kapacitet, så de kan gennemføre det projekt,
der søges om tilskud til, og forelægge dokumentation herfor
(f.eks. cv'er for de personer, der står som ansvarlige for
gennemførelsen af aktionen, beskrivelse af projekter og aktivi-
teter i de forløbne tre år mv.).

9. TILDELINGSKRITERIER

Kommissionen afgør, hvilke projekter der udvælges og hvilken
støttesats de tildeles, ud fra en skriftlig fremstilling.

9.1. Tildelingskriterier for type 1 »Generelle forslagsind-
kaldelser«

Følgende fem kriterier gælder for aktioner af type 1:

1. Aktionens kvalitet, med følgende delkriterier:

— I hvilket omfang den foreslåede aktion afspejler den
nyeste udvikling og bygger på tidligere aktioner (5) i
forbindelse med EIE-programmets mål
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— projektmålenes relevans for EU's politikker, målsæt-
ninger og lovgivning

— sammenhængen med relevante aktioner gennemført af
og/eller i medlemsstater og deltagende lande

— projektmålenes forenelighed med de væsentligste
markedsaktørers behov

— kvaliteten og relevansen af de forventede resultater.

2. Fremgangsmådens kvalitet, med følgende delkriterier:

— veldefinerede arbejdspakker og projektleverancer

— målenes og succesindikatorernes egnethed

— metodens kvalitet

— den foreslåede metodes egnethed til at opfylde målene

— resultatformidlingsplan og værktøjer til dette formål.

3. Merværdi for Fællesskabet, med følgende delkriterier:

For Save, Altener, Steer (ikke for Coopener):

— fordele ved at udføre projektet på EU-niveau

— EU-dimensionen af de emner (herunder markedsbar-
rierer), som må tages op, og af de aktioner, der skal
udføres

— en hensigtsmæssig geografisk dækning i projektgruppen

— mulighed for overførsel af de opstillede løsninger til
andre dele af EU.

Alene for Coopener:

— Sammenhæng med den udviklingsstrategi, der er aftalt
med udviklingslandet eller –regionen, herunder bidrag til
fattigdomsbekæmpelse og udviklingsmål i relation hertil

— aktionens sammenhæng med andre EU-aktioner
(herunder EU-medlemsstaternes) i det pågældende udvik-
lingsland eller den pågældende udviklingsregion og med
EU's energiinitiativ

— omfang og rækkevidde af underentreprisen og i hvor høj
grad udviklingslandenes organisationer er inddraget (der
er krav om betydelig deltagelse)

— muligheden for at overføre resultaterne til andre udvik-
lingslande

— fordele ved at udføre arbejdet på EU-niveau og projekt-
gruppens EU-dimension.

4. Omkostninger og fordele, med de følgende delkriterier:

— Samfinansieringsordning, herunder forslag til sam-
finansieringsniveauer

— rimelige omkostninger for de forskellige delopgaver i
arbejdsprogrammet

— rimelige omkostninger pr. omkostningskategori, især
underentrepriser

— resultat i forhold til omkostningerne — afvejning af de
forventede direkte resultater af projektet mod omkost-
ningerne og indsatsen.

5. Gruppens organisation, med følgende delkriterier:

— Fordeling og ligevægt af indsatsen mellem partnerne

— gruppens viden, fagkundskab og relevante erfaringer

— relevante markedsaktørers deltagelse i konsortiet

— ledelse, herunder projektledelsesstruktur, arbejdsplan,
koordinering og kommunikation inden for projekt-
gruppen.

For aktioner af type 1 vil de fem tildelingskriterier blive vægtet
ligeligt i den samlede vurdering. For hvert af de fire første
kriterier kræves der et resultat på mindst 50 %, og for det
femte kriterium (gruppens organisation) kræves der mindst
70 %. For at et forslag kan klassificeres som støtteberettiget,
skal den samlede sum af resultaterne for alle tildelingskriterier
overstige 70 % af det maksimalt opnåelige resultat. Forslag,
som passerer denne tærskel, vil komme i betragtning til
finansiering. Tilskud vil blive ydet inden for rammerne af de
disponible budgetmidler.

9.2. Tildelingskriterier for type 2: »Støtte til oprettelse af
nye lokale og regionale energikontorer«

Følgende fem kriterier gælder for aktioner af type 2:

1. Aktionens kvalitet, med følgende delkriterier:

1. Fremlæggelse og troværdighed (mål, faser og tidsplan)

2. kvaliteten og relevansen af de forventede resultater målt
på energiefterspørgslen og indvirkningen på bæredygtig
udvikling/miljø

3. det fastansatte personales praktiske rolle, evaluering og
kontrol af præstationer

4. tiltag til at sikre kontorets fremtid efter 3 år.
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2. Fremgangsmådens kvalitet, med følgende delkriterier:

1. Klarhed i opgavebeskrivelsen samt målenes og succesin-
dikatorernes egnethed

2. partnerskab med nabokontorer og det nationale kontor

3. den foreslåede metodes egnethed til at opfylde målene

4. resultatformidlingsplan og værktøjer til dette formål.

3. Merværdi for Fællesskabet, med følgende delkriterier:

1. Partnerskab med erfarne kontorer, netværk og initiativer
på europæisk niveau

2. budget for europæisk samarbejde og aktioner

3. mulighed for overførsel af de opstillede løsninger til
andre dele af EU.

4. Omkostninger og fordele, med følgende delkriterier:

1. Samfinansieringsordning, herunder forslag til sam-
finansieringsniveauer

2. allerede tilvejebragt samfinansiering

3. rimelige omkostninger pr. omkostningskategori, især
underentrepriser, lønomkostningernes andel og kontorets
direkte omkostninger

4. resultat i forhold til omkostningerne – afvejning af de
forventede direkte resultater af projektet mod omkost-
ningerne og indsatsen.

5. Gruppens organisation, med følgende delkriterier:

1. Besluttende og strategifastlæggende instanser

2. kontorets grad af autonomi

3. de valgte repræsentanters deltagelse

4. ledelse, herunder projektledelsesstruktur, arbejdsplan,
koordinering og kommunikation inden for projekt-
gruppen.

For aktioner af type 2 vil de fem tildelingskriterier blive vægtet
ligeligt i den samlede vurdering. For hvert af de fire første
kriterier kræves der et resultat på mindst 50 %, og for det
femte kriterium (gruppens organisation) kræves der mindst
70 %. For at et forslag kan klassificeres som støtteberettiget,
skal den samlede sum af resultaterne for alle tildelingskriterier
overstige 70 % af det maksimalt opnåelige resultat. Forslag,
som passerer denne tærskel, vil komme i betragtning til
finansiering. Tilskud vil blive ydet inden for rammerne af de
disponible budgetmidler.

9.3. Tildelingskriterier for type 3 »Specifik støtte til
begivenheder«

Følgende fire kriterier gælder for aktioner af type 3:

1. Aktionens bidrag til fremme af EU's energipolitikker og mål

2. aktionens kvalitet

3. merværdi på fællesskabsplan, som skabes med aktionen

4. resultat i forhold til omkostningerne.

De fire kriterier vil blive vægtet ligeligt i den samlede vurde-
ring.

10. GENERELLE TILDELINGSKRITERIER

De generelle betingelser for tildeling af støtte, navnlig defini-
tionen af støtteberettigede udgifter og betalingsbetingelserne, er
fastsat i udkastet til aftale om tilskud, som findes på
EIE-programmets websted (se afsnit 13 »Yderligere oplys-
ninger«). Det budget for aktionen, der vedlægges ansøgningen,
skal udvise ligevægt mellem indtægter og udgifter og klart
angive de omkostninger, der er berettigede til fællesskabs-
finansiering.

Afhængig af aktionens omfang og andre risikofaktorer kan
Kommissionen anmode om, at modtageren stiller en finansiel
garanti i forbindelse med ansøgninger om forfinansiering.

11. UDFORMNING AF ANSØGNINGER OM TILSKUD

Ansøgninger skal indgives på særlige ansøgningsformularer.
For hver ansøgning skal ansøgerne indgive en underskrevet
original og fem kopier. Ansøgningsformularer kan hentes på
EIE-programmets websted (se afsnit 13 »Yderligere oplys-
ninger«), eller de kan tilsendes med post eller e-post efter
henvendelse.

12. SIDSTE FRIST FOR INDGIVELSE AF ANSØGNINGER OM
TILSKUD

Interesserede opfordres til at indgive ansøgninger til Kommis-
sionen. Ansøgninger kan sendes:

a) enten pr. anbefalet brev poststemplet senest på den dato,
hvor ansøgningsfristen udløber (se afsnit 14, »Tidsplan«), til
følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Energi og Transport
DM 28 0/91 Mail service/archives
B-1049 Bruxelles
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b) eller afleveres hos Europa-Kommissionens centrale posttje-
neste (direkte af ansøgeren eller af en af ham bemyndiget
repræsentant, herunder private kurertjenester) på den
følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Central Mail Service
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles

senest kl. 16.00 (lokal tid i Bruxelles) på den dato, hvor ansøg-
ningsfristen udløber (se afsnit 14 »Tidsplan«). I så fald udstedes
der ved aflevering af ansøgningen en dateret kvittering for
aflevering af ansøgningen, underskrevet af den person i oven-
nævnte tjeneste, der modtager dokumenterne.

Til forsendelsen benyttes to forseglede kuverter. Den inderste
kuvert skal være forsynet med påskriften:

Call for proposals TREN/DIR D/SUB/04-2003

EIE Programme

Not to be opened by the postal service

DM 28 0/91 Mail service/archives

Hvis der benyttes selvklæbende kuverter, skal de forsegles med
tape, og afsenderen skal sætte sin underskrift på tværs hen over
tapen.

Ansøgninger kan ikke afleveres hos Generaldirektorat for
Energi og Transport (hverken direkte af ansøgeren eller af en
af ham bemyndiget repræsentant, herunder private kurertjene-
ster).

Ansøgninger, som modtages af Kommissionen efter ansøg-
ningsfristen, kommer ikke i betragtning.

13. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ansøgere opfordres til at søge yderligere oplysninger på
webstedet for programmet på adressen: http://www.europa.
eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html. EIE-program-
mets websted indeholder alle oplysninger og formularer angå-
ende denne forslagsindkaldelse, f.eks. EIE-arbejdsprogrammet
2003-2006, det årlige EIE-program, en udførlig beskrivelse af
nøgleaktionerne, vejledning for forslagsstillere og ansøgnings-
formularerne. Webstedet rummer desuden oplysninger om
informationsarrangementer, som vil blive afholdt i forslagsind-
kaldelsens løbetid.

Spørgsmål vedrørende denne forslagsindkaldelse bør sendes
med elektronisk post (i givet fald med angivelse af områdets
referencenummer, jf. afsnit 2.1 »Prioriteter vedrørende forslags-
indkaldelsen 2003«) til: TREN-Intelligentenergy@cec.eu.int

Alternativt sendes en telefax eller et brev til:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Energi og Transport
Direktorat D, Kontor D3
EIE-programmet
Ref.: Call for Proposals 2003
DM 24 4/08
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 296 60 16

14. TIDSPLAN

For aktioner af type 1 og 2

Ansøgningsfrist: den 30. april 2004

Første parti ansøgninger åbnes: den 3. maj 2004

Andet parti ansøgninger åbnes: den 17. maj 2004

Forventet afslutning af evalue-
ringen: fra medio juli 2004

Ansøgerne forventes orienteret: fra ultimo juli 2004

Forventet underskrivelse af kon-
trakter: fra november 2004

For aktioner af type 3 (Specifik støtte til begivenheder)

Ansøgningsfrist: den 31. januar
2004 den 1. juni 2004

Åbning af ansøgningerne: den 12. februar
2004 den 14. juni 2004

Forventet afslutning af eva-
lueringen: medio marts 2004 medio juli 2004

Ansøgerne orienteres: fra ultimo marts
2004

fra ultimo
juli 2004

Forventet underskrivelse af
kontrakter: fra maj 2004

fra september
2004

DAC 315/40 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2003


