
KOMMISSIONEN

Indkaldelse af forslag til projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske telenet

Indkaldelse eTEN 2004/1

(2004/C 61/08)

1. Afsnit XV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab fastsætter, at Fællesskabet bidrager til oprettelse
og udvikling af transeuropæiske net, herunder på tele-
området.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et sæt
retningslinjer for transeuropæiske telenet blev vedtaget
den 17. juni 1997 (beslutning nr. 1336/97/EF, EFT L
183 af 11.7.1997, s. 12), og ændret den 12. juli 2002
(beslutning nr. 1376/2002/EF, EFT L 200 af 30.7.2002.
s. 1). I bilag I til beslutningen fastlægges projekter af
fælles interesse.

På grundlag af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning nr. 1376/2002/EF af 12. juli 2002 vedtog
Europa-Kommissionen den 9. marts 2004 et nyt arbejds-
program, som nærmere fastlægger disse projekters indhold.

2. Europa-Kommissionen indkalder hermed forslag med det
formål at gennemføre projekter af fælles interesse vedrø-
rende tjenester, som leveres via transeuropæiske telenet. De
tjenester, der foreslås, skal vedrøre de fælles mål for samt-
lige temaer, således som beskrevet i eTEN-arbejdspro-
grammet for 2004.

3. Alle oplysninger om, hvordan man udarbejder og
indsender forslag, findes i eTEN-vejledningen for forslags-
stillere, 2004. Oplysninger om evalueringsprocessen findes
i eTEN-evalueringshåndbogen, 2004. Disse dokumenter
samt eTEN-arbejdsprogrammet for 2004 og andre oplys-
ninger om denne indkaldelse kan downloades fra neden-
stående websted eller rekvireres hos Europa-Kommissionen
på følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Informationssamfundet
eTEN Help Desk
BU31 2/74
B-1049 Bruxelles
E-post: infso-eten@cec.eu.int
Fax (32-2) 296 17 40
Internet: http://europa.eu.int/eten

4. Konsortier, der opfylder kriterierne for denne forslagsind-
kaldelse, opfordres til at indsende deres forslag til projekter

vedrørende de foranstaltninger, der er fastlagt i eTEN-
arbejdsprogrammet for 2004 og anført nedenfor.

Typer af foranstaltninger

Forslagene skal vedrøre en af de tre typer foranstaltninger,
der støttes i forbindelse med denne forslagsindkaldelse:

Foranstaltning 1: Markedsintroduktion

Foranstaltning 2: Markedsvalidering

Foranstaltning 3: Støtte og koordinering

Temaer

Forslag til foranstaltninger af type 1 og 2 skal vedrøre et
eller flere af følgende temaer for denne forslagsindkaldelse:

Tema 1: E-forvaltning (eGovernment)

Tema 2: E-sundhed (eHealth)

Tema 3: Inddragelse i informationssamfundet (eInclusion)

Tema 4: E-læring (eLearning)

Tema 5: Tillid og sikkerhed

Tema 6: Små og mellemstore virksomheder

Forslag til foranstaltninger af type 3 forventes at vedrøre:

— Oplysning om programmet og projekterne gennem
workshops, støtte til de nationale kontaktpunkter for
eTEN o. lign.

— Optimering af igangværende projekter.

— Analyse af behovene på eTEN-området samt områdets
fremtidige udvikling.
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— Stimulering og fremme af etablering af tjenester,
herunder god praksis for forsøgsmiljøer og kontaktfor-
midling.

— Analyse af, hvilken rolle EU's politik spiller for en
potentiel indførelse af e-løsninger, samt kortlægning
af tiltag for at fremme udbredelsen af e-løsninger.

De forslag, der udvælges, vil blive støttet i overensstem-
melse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1655/1999 af 19. juli 1999 (EFT L 197 af 29.7.1999,
s.1), som ændrer forordning (EF) nr. 2236/95 af 18.
september 1995 (EFT L 228 af 23.9.1995, s.1) om gene-
relle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for
transeuropæiske net, og i overensstemmelse med finansfor-
ordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almin-
delige budget.

— Hvad angår forslag til foranstaltninger af type 1
(markedsintroduktion) udgør Fællesskabets bidrag
højst 10 % af de skønnede samlede investeringsomkost-
ninger. Der er fremsat forslag om at hæve dette loft til
30 %. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse herom
forventes at foreligge i første halvår af 2004. Markeds-
introduktionsprojekter vil blive finansieret på grundlag
af det støtteloft, der er gældende på det tidspunkt, hvor
kontrakten underskrives. Yderligere oplysninger findes i
eTEN-arbejdsprogrammet for 2004 og på eTEN's
websted (http://europa.eu.int/eten).

— Hvad angår forslag til foranstaltninger af type 2
(markedsvalidering) udgør Fællesskabets bidrag 50 %
af de støtteberettigede omkostninger i denne fase,
dog højst 10 % af de samlede investeringsomkost-
ninger.

— Hvad angår forslag til foranstaltninger af type 3 (støtte
og koordinering) udgør Fællesskabets bidrag mindre
end 100 % af de støtteberettigede omkostninger.

Under alle omstændigheder må støtten fra Fællesskabet
ikke medføre et overskud for modtageren.

Disse regler anvendes som led i evalueringsprocessen.

Den vejledende bevilling fra EF-budgettet til denne forslag-
sindkaldelse udgør 42 mio. EUR.

5. Evalueringsprocessen i forbindelse med at komme i
betragtning for Kommissionens tilskud er fastlagt i finans-
forordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget. Evalueringen gennemføres af Kommis-
sionen med bistand fra uafhængige eksperter.

Hvert enkelt forslag vil blive evalueret på grundlag af
evalueringskriterierne, der er inddelt i tre kategorier: anta-

gelighedskriterier, tildelingskriterier og udvælgelseskriterier.
Kun de forslag, der opfylder antagelighedskriterierne, går
videre i evalueringsprocessen.

De forslag, der kommer igennem evalueringsprocessen,
opstilles i prioriteret rækkefølge på grundlag af forslagenes
kvalitet.

Kriterierne, der lægges til grund ved evalueringen, er fast-
lagt i eTEN-arbejdsprogrammet for 2004.

6. Forslag i forbindelse med denne indkaldelse skal udfær-
diges ved hjælp af formularerne i vejledningen for forslags-
stillere og indsendes på papir. Kommissionen opfordrer
dog forslagsstillerne til at indsende del A i elektronisk
format.

Edb-værktøjet til at udfærdige del A i elektronisk format
findes på eTEN's websted, http://europa.eu.int/eten

Forslag, der indsendes pr. post, mærkes som anført
nedenfor og sendes til Kommissionen på følgende adresse:

»eTEN proposals«
Call 2004/1
Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles.

Forslag, der afleveres personligt eller via en befuldmægtiget
person (herunder også private kurertjenester (1)), mærkes
som anført nedenfor og afleveres til Kommissionen på
følgende adresse:

»eTEN proposals«
Call 2004/1
Europa-Kommissionen
Rue de Geneve, 1
B-1140 Bruxelles.

7. Forslag skal være Kommissionen i hænde senest den 9.
juni 2004, kl. 16.00 (lokal tid i Bruxelles). Forslag, der
modtages efter denne dato og tidspunkt, kommer ikke i
betragtning ved evalueringen og vil blive returneret uåbnet
til forslagsstillerne.

Kommissionen har til hensigt at informere forslagsstillerne
om resultatet af evaluerings- og udvælgelsesprocessen
senest fire måneder efter ovennævnte frist for indsendelse
af forslag. Forslagsstillerne vil enten blive indbudt til
forhandling eller placeret på en reserveliste med henblik
på forhandling, hvis der er budgetmidler tilovers efter
indgåelsen af kontrakter om den første kategori af udvalgte
forslag, eller de vil modtage besked om, at deres forslag er
afvist.
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(1) Til kurertjenester, der beder om modtagerens telefonnummer,
opgives følgende nummer (32-2) 295 58 75 (J.-C. Debouvère).



Kommissionen sigter mod at afslutte forhandlingerne med
de udvalgte forslagsstillere senest 8 måneder efter den
ovennævnte frist for indsendelse af forslag.

Projekterne påbegyndes, når forhandlingerne er afsluttet.

8. Hvis der indsendes flere udgaver af et forslag, behandler
Kommissionen den papirudgave, der er ankommet sidst
inden ovennævnte frists udløb.

9. Det er vigtigt, at der i al korrespondance vedrørende denne
indkaldelse anføres indkaldelsens referencenummer: eTEN
2004/1.

10. Foretagender fra tiltrædelseslandene opfordres til at deltage
i denne forslagsindkaldelse. Beslutninger om støtte til juri-

diske personer fra de nye medlemsstater vil imidlertid først
blive truffet efter den 1. maj 2004 og vil afhænge af, om
de pågældende lande rent faktisk tiltræder EU.

Ved at indsende forslag accepterer forslagsstillerne de
procedurer og vilkår, der er beskrevet i denne indkaldelse
og de dokumenter, der henvises til i indkaldelsen.

Alle forslag, Europa-Kommissionen modtager, vil blive
behandlet strengt fortroligt.

Det Europæiske Fællesskab fører en aktiv ligestillingspolitik
og hilser i denne forbindelse navnlig forslag med kvinders
deltagelse velkommen.

DAC 61/30 Den Europæiske Unions Tidende 10.3.2004


