Известие
ОТКРИТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ VP/2009/014
Пилотен проект за предотвратяване на малтретирането на възрастни хора
Бюджетен ред 04 04 11

С настоящата покана за представяне на предложения се цели предоставяне на
безвъзмездни средства на двама кандидати, които трябва да бъдат организации с
нестопанска цел като например публични органи, университети и изследователски
центрове, организации на гражданското общество или на заинтересовани страни.
Безвъзмездни средства ще бъдат предоставени по два проекта — по един за всеки от
следните два вида:
•

Мониторинг на малтретирането на възрастни хора на територията на
Европейския съюз в рамките на системите за обществено здравеопазване и за
дългосрочни грижи.

•

Проучване на съществуващите подходи в политиките и рамки на политическо
действие в Европейския съюз с цел установяване на добри практики и
представяне на референтна рамка, включваща необходимите за ефективното
предотвратяване на малтретирането на възрастни хора мерки и инструменти.

Бюджетът, определен за съфинансиране на двата проекта, избрани по настоящата
покана за представяне на предложения, е в размер на един милион евро (1 000 000 EUR)
— по 500 000 EUR за всеки от тях. Всеки проект ще обхваща дейност само по една от
двете цели на настоящата покана. Максималният размер на финансовото участие от
страна на Общността няма да надвишава 80 % от общия размер на допустимите
разходи за всеки от избраните проекти. Максималната продължителност на проектите е
24 месеца.
Крайният срок за подаване на кандидатурите е 27 септември 2009 г.
Пълната информация във връзка с поканата за представяне на предложения, заедно с
ръководството за кандидати и цялата съответна документация, могат да бъдат
изтеглени на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
Всякакви допълнителни въпроси във връзка с изискванията по поканата за представяне
на предложения или процедурата по кандидатстване могат да бъдат отправяни – само в
писмен вид — на посочения по-долу адрес на електронна поща, като се посочи
„VP/2009/014 – query“.
empl-e1-calls@ec.europa.eu
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