
Indkaldelse af forslag — Programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008)

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 271 af 9. oktober 2002)

(2004/C 52/06)

(EØS-relevant tekst)

1. Indkaldelsens baggrund og formål

1. Den 23. september 2002 vedtog Europa-Parlamentet og
Rådet en afgørelse om et program for Fællesskabets
indsats inden for folkesundhed (2003-2008) (1). Dette
program trådte i kraft den 1. januar 2003. Det afløste de
foregående otte folkesundhedsprogrammer vedrørende
sundhedsfremme, sundhedsoplysning, sundhedsundervis-
ning og sundhedsuddannelse, kræft, forebyggelse af aids
og visse andre smitsomme sygdomme, forebyggelse af
narkotikamisbrug, sundhedsovervågning, forebyggelse af
personskader, sjældne sygdomme og forureningsrelaterede
sygdomme. Alle disse programmer afsluttedes den 31.
december 2002.

2. Programmets generelle mål er:

a) højnelse af oplysnings- og vidensniveauet med henblik
på at forbedre folkesundheden

b) forbedring af mulighederne for at reagere hurtigt og
med en koordineret indsats på sundhedsrisici

c) sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse via hånd-
tering af sundhedsdeterminanter i forbindelse med alle
politikker og aktiviteter.

Programmet skal bidrage til:

d) at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for menne-
sker i forbindelse med fastlæggelse og gennemførelse af
alle Fællesskabets politikker og aktiviteter gennem
fremme af en integreret sundhedsstrategi, som går på
tværs af sektorerne

e) at løse problemerne med uligheder på sundhedsområdet

f) at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne på
de områder, der er omfattet af traktatens artikel 152.

3. I arbejdsplanen for 2004, som følger med den infor-
mationspakke, der tilsendes efter anmodning (se punkt 6),
fastsættes enkelthederne for de prioriterede indsatsområder
i forbindelse med programmets gennemførelse. Infor-
mationspakken indeholder også et dokument med detalje-
rede oplysninger om regler, kriterier og procedurer for

udvælgelse og finansiering af aktioner inden for rammerne
af folkesundhedsprogrammet (2).

Støtteberettigede lande

4. Via denne indkaldelse af forslag ønsker Kommissionen at
modtage forslag til aktioner fra organer, der er aktive på
folkesundhedsområdet, med henblik på at gennemføre de
prioriterede aktioner, der er beskrevet i afgørelsen om
programmet.

Ud over EU's 15 medlemsstater og de ti tiltrædende lande
kan også EFTA/EØS-landene (Island, Liechtenstein og
Norge) deltage i indkaldelsen inden for rammerne af
aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-
område.

Organisationer fra disse lande kan indsende projekter som
hovedkontrahent eller deltage som partner i et projekt.

De ansøgerlande, der deltager i folkesundhedsprogrammet i
2004, kan ligeledes deltage i indkaldelsen. Det drejer sig
om Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

Inden projekter, der er indsendt af eller involverer et af de
ovennævnte lande, kan finansieres, skal de relevante
formelle retlige procedurer være afsluttet.

Interesserede parter kan indsende en ansøgning til Kommis-
sionen i overensstemmelse med den procedure, der er
beskrevet i dokumentet om regler, kriterier og procedurer
for udvælgelse og finansiering af aktioner under folkesund-
hedsprogrammet.

5. De udvalgte forslag vil være berettiget til EF-tilskud (støtte)
på grundlag af princippet om omkostningsdeling. Forslags-
stillernes opmærksomhed henledes på, at Kommissionen
fortrinsvis vil finansiere aktioner, der falder ind under oven-
nævnte arbejdsplan og de prioriterede indsatsområder, der
er nævnt heri, under hensyntagen til de generelle mål for
det nye folkesundhedsprogram. Forslagsstillerne skal
tilstræbe, at deres projekter ikke overlapper projekter, der
allerede er gennemført under de foregående otte folkesund-
hedsprogrammer, inden for rammerne af arbejdsplanen for
2003 eller under andre EF-finansierede programmer, og
projekterne skal så vidt muligt bygge videre på aktiviteter,
der allerede er gennemført på fællesskabsplan.

DAC 52/22 Den Europæiske Unions Tidende 27.2.2004

(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23.
september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets
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2. Kriterier for udvælgelse og finansiering af aktioner
under programmet (støtte til projekter)

Krav til forslagsstillere og evalueringskriterier (udelukkelse,
udvælgelse, tildeling): Forslagsstillere skal opfylde de kriterier,
der er fastsat i dokumentet om regler, kriterier og procedurer
for udvælgelse og finansiering af aktioner under folkesundheds-
programmet. Kommissionen forbeholder sig ret til at afvise
forslag, der ikke er i overensstemmelse med disse kriterier og
procedurer.

3. Finansielle bestemmelser

I finansforordningen, som blev vedtaget af Rådet den 25. juni
2002 (1), fastsættes de bestemmelser, der skal sikre overhol-
delsen af de procedurer, der beskytter Fællesskabets midler.
Denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne (2) hertil
udgør referencedokumenterne for alle de finansieringsfor-
anstaltninger, der er nødvendige for at iværksætte folkesund-
hedsprogrammet, og bestemmelserne deri er bindende i alle
medlemsstater.

Nedenstående uddrag af de vigtigste finansielle bestemmelser
vedrørende projekter gives til orientering:

— Når Kommissionen har gennemført de relevante høringer
og udvalgt de støtteberettigede projekter, afgør den, hvor
stort et beløb der kan ydes som tilskud på grundlag af de
midler, der er til rådighed på budgettet.

— Projekter finansieres på grundlag af princippet om omkost-
ningsdeling. Hvis det af Kommissionen bevilgede beløb er
mindre end den finansielle støtte, der anmodes om, er det
op til forslagsstilleren at finde supplerende finansiering eller
reducere de samlede udgifter til projektet, uden at dette dog
må gå ud over målsætningerne eller indholdet.

— Det økonomiske bidrag inden for rammerne af denne
indkaldelse af forslag kan i princippet være på op til
60 % af de støtteberettigede udgifter til de planlagte
projekter. Normalt vil beløbet være på mindre end 60 %.
Kommissionen vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvor stor
en procentdel der skal tildeles.

Undtagelsesvis vil der kunne blive tale om en samfinansie-
ring på op til 80 % af de støtteberettigede udgifter, hvis
projektet giver en betydelig merværdi på europæisk plan,
i væsentlig grad inddrager de tiltrædende lande og ansøger-
landene og vedrører de tværgående emner, der er indeholdt
i arbejdsplanen.

— De projekter, der skal samfinansieres, må normalt ikke have
en varighed på over tre år.

4. Finansieringsramme

1. Programmets overordnede finansieringsramme for perioden
2003-2008 er 312 mio. EUR.

Det vejledende samlede beløb til indkaldelser af forslag
anslås til omkring 48 348 554 EUR (EU
25) (3) (4)/43 147 800 EUR (EU 15) (4).

2. Hvad angår fordelingen af midlerne, vil der være balance
mellem programmets forskellige mål.

5. Procedurer

Ved indsendelse af forslag skal nedenstående krav være opfyldt,
idet forslaget ellers ikke kommer i betragtning til finansiering:

— Forslag skal udarbejdes under anvendelse af de skemaer, der
kan fås ved henvendelse til nedenstående adresse:

Kontor C1 — Programforvaltning
Direktorat C — Folkesundhed og risikovurdering
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse
Europa-Kommissionen
JMO – C5/108
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg.

— Ved indgivelse af forslag afleveres originalen og fire kopier.

— Desuden gælder følgende:

Sidste frist for indgivelse af forslag er den 26. april 2004.
Forslag kan indgives

a) med posten, helst som anbefalet brev (poststemplets
dato er afgørende), eller

b) ved aflevering til Kommissionens tjenestegrene på
ovenfor angivne adresse, enten personligt eller ved en
befuldmægtiget repræsentant (datoen på den under-
skrevne kvittering er afgørende), eller

c) med privat kurertjeneste:

Hvis forslagsstilleren får en dateret kvittering af den
private kurertjeneste, er datoen for aflevering til kurer-
tjenesten afgørende.

Hvis forslagsstilleren ikke får en dateret kvittering fra
den private kurertjeneste, er det datoen for aflevering
til Kommissionens tjenestegrene på ovenfor angivne
adresse, som bekræftet ved et dateret og underskrevet
modtagelsesbevis fra den pågældende tjenestemand, der
er afgørende.
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(1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002
om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002).

(2) Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23.
december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forord-
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(3) Vejledende beløb — endnu ikke godkendt af budgetmyndigheden.
(4) Vejledende beløb: Der er tale om et maksimumsbeløb, hvis nøjag-

tige størrelse afhænger af, hvor meget kandidatlandene bidrager
med.



For at undgå forsinkelser i evalueringen af de indgivne
forslag forbeholder Kommissionen sig ret til at se bort fra
forslag, der er indsendt efter proceduren i litra a) eller litra
c), første afsnit, og som den ikke har modtaget senest en
måned efter udløbet af den ovenfor angivne sidste frist for
indgivelse af forslag.

— Indsendelse pr. fax eller e-post accepteres ikke.

— Forslaget skal være maskinskrevet og behørigt underskrevet;
alle ansøgninger skal desuden indgives i elektronisk form på
diskette eller cd-rom i formatet Word.

— Indgivelse af et forslag indebærer, at forslagsstillerne accep-
terer de procedurer og vilkår, der er beskrevet i denne
indkaldelse og i de dokumenter, der henvises til heri.

— I enhver korrespondance vedrørende denne indkaldelse af
forslag (f.eks. ved anmodning om oplysninger eller indsen-
delse af et forslag) skal der klart henvises til denne indkal-
delse. Når Kommissionens tjenestegrene har forsynet et

indgået forslag med et registreringsnummer, skal forslags-
stilleren anføre dette nummer i al efterfølgende korrespon-
dance.

— Anmodninger om tilsendelse af informationspakken og
støtteansøgningsformularen, som er sendt inden datoen
for offentliggørelsen af denne indkaldelse af forslag, vil
ikke komme i betragtning.

6. Informationspakke

En informationspakke med alle de dokumenter, der er nødven-
dige for indgivelse af en ansøgning, kan

— rekvireres ved skriftlig henvendelse (pr. brev eller på fax-nr.
(352) 43 01 381 19) til adressen i punkt 5

— downloades fra følgende webadresse:

http://europa.eu.int/comm/health/index_da.html
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