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1. Цели и описание

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 250/2014 на Евро
пейския парламент и на Съвета (1) за създаване на програма „Херкулес III“, и по-специално на член 8, буква а) („Допус
тими действия“), както и на Решението за финансиране за 2017 г. за приемане на годишната работна програма (2) за 
изпълнението на програма „Херкулес III“ през 2017 г., и по-специално раздел 6.1.1, действия 1—4 („Техническа помощ: 
действия“). В Решението за финансиране за 2017 г. се предвижда организирането на покана за представяне на предложе
ния за сектора на дейност „Техническа помощ“.

2. Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на дър
жава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови 
интереси.

3. Допустими действия

Целта на настоящото обявление е да се поканят национални или регионални административни структури да подадат 
заявления за действия в рамките на една от следните четири теми:

1. Закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализирано обучение за експлоа
тацията на тези инструменти („инструменти и методи за разследване“);

2. Закупуване и поддръжка на устройства и животни за извършване на проверки на контейнери, камиони, железопътни 
вагони и превозни средства на външните граници на Съюза с цел разкриване на контрабандни и фалшифицирани 
стоки („инструменти за разкриване“);

3. Закупуване, поддръжка и взаимно свързване на системи за разпознаване на регистрационните номера на превозни 
средства (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) или кодовете на контейнери. Тук е включено спе
циализираното обучение, необходимо за работата с тези системи;

4. Закупуване на услуги за подпомагане на капацитета на държавите членки за анализ, съхранение и унищожаване на 
иззети цигари („анализ и унищожаване на иззети стоки“).

В рамките на настоящата покана всеки кандидат може да подаде само едно заявление. Заявлението се подава за действие 
само по една от четирите теми, посочени по-горе. Заявление за действие, обхващащо повече от една от тези теми, няма да 
бъде прието.

(1) Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на 
дейности  в  областта  на  защитата  на  финансовите  интереси  на  Европейския  съюз  (програма  „Херкулес  III“)  и  за  отмяна  на  Решение 
№ 804/2004/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).

(2) Решение на Комисията относно приемането на годишната работна програма и финансирането на програмата „Херкулес III“ през 2017 г. 
C(2017) 1120 final от 22 февруари 2017 г.
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4. Бюджет

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 9 150 000 EUR. 
Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите раз
ходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-
много 90 % от допустимите разходи. В поканата за представяне на предложения се посочват критериите, които ще се 
прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи. Минималният праг за бюджета на конк
ретно действие, представено в дадено заявление, е определен на: 100 000 EUR.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5. Подаване на заявление и краен срок

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от: сряда, 9 август 2017 г., и могат да се подават само чрез портала 
за участниците по програма „Херкулес III“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6. Допълнителна информация

Всички документи, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, могат да бъдат изтеглени от портала за 
участници, посочен по-горе в точка 5, или от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се подават чрез пор
тала за участниците.

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма 
в указанията за кандидатите, поместени на портала за участниците и на уебсайта на Комисията.
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