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EVROPSKA KOMISIJA
Program HERKUL III
Razpis za zbiranje predlogov – 2019
Tehnična pomoč
(C/2018/8568)
(2019/C 111/09)
1. Cilji in opis
To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
o uvedbi programa Herkul III (1), zlasti členu 8(a) („Upravičeni ukrepi“) Uredbe, in na sklepu o financiranju za leto 2019
o sprejetju letnega delovnega programa za izvajanje programa Herkul III v letu 2019 (2), zlasti oddelku 2.1.1 sklepa
(„Tehnična pomoč“, ukrepi od 1 do 5). V sklepu o financiranju za leto 2019 je določena izvedba razpisa za zbiranje
predlogov z naslovom „Tehnična pomoč“.
2. Upravičeni prijavitelji
Organi, upravičeni do financiranja po programu, so nacionalne ali regionalne uprave („prijavitelji“) držav članic, ki spod
bujajo krepitev ukrepanja Evropske unije za zaščito njenih finančnih interesov.
3. Upravičeni ukrepi
Namen tega razpisa je povabiti nacionalne in regionalne uprave k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od nasle
dnjih štirih tematskih področij:
1. preiskovalna orodja in metode (tematsko področje 1) – nakup in vzdrževanje preiskovalnih orodij in metod, vključno
s specializiranim usposabljanjem za uporabo teh orodij;
2. orodja za odkrivanje in identifikacijo (tematsko področje 2) – nakup in vzdrževanje naprav za pregledovanje zabojni
kov, tovornjakov, železniških vagonov in vozil („orodja za odkrivanje“) ter za identifikacijo upravičencev do progra
mov denarne pomoči, vključno z biometričnimi sredstvi;
3. sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic (ANPRS) (tematsko področje 3) – nakup, vzdrževanje in (čez
mejno) medsebojno povezovanje sistemov za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic ali oznak zabojnikov;
4. analiza, hramba in uničenje zaseženega blaga (tematsko področje 4) – nakup storitev za analizo, hrambo in uničenje
zaseženih pristnih ali ponarejenih cigaret ter drugega ponarejenega blaga (3).
(1) Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na
področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES (UL L 84, 20.3.2014,
str. 6).
(2) Sklep Komisije o sprejetju letnega programa dela in financiranju programa Herkul III v letu 2019 (C(2018) 8568 final z dne
17. decembra 2018).
(3) Za uničenje zaseženega blaga s strani zunanjega ponudnika storitev se lahko zaprosi za finančno podporo. Nabava opreme, na primer
za postavitev sežigalnice, ni dovoljena.
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Prijavitelji lahko v okviru istega razpisa predložijo vloge za različne projekte. Pri posamezni vlogi morajo izbrati eno od
glavnih tematskih področij, vendar lahko vloga vsebuje tudi elemente drugih tematskih področij.
4. Proračun
V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 9 866 200 EUR.
Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stro
škov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča na največ 90 % upravičenih stro
škov. Merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov, so navedena v razpi
sni dokumentaciji.
Najnižji prag za projekt v okviru razpisa „Tehnična pomoč“ je 100 000 EUR. Proračun za projekt, za katerega se zapro
sijo nepovratna sredstva, ne sme biti nižji od tega praga.
Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
5. Rok za oddajo vlog
Vloge je treba oddati najpozneje do srede, 15. maja 2019, do 17.00 (po srednjeevropskem času). Vloge se lahko
oddajo le prek portala za udeležence programa Herkul III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Dodatne informacije
Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo s portala za udeležence, navedenega
v točki 5 zgoraj, ali z naslednjega spletišča:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_sl
Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba predložiti prek portala za udeležence.
Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v navodilih za prijavitelje, ki so na voljo na portalu za udeležence,
ter tudi na spletišču Komisije, če so pomembni za druge prijavitelje.

