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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Покана за представяне на предложения за непреки действия по многогодишната програма на ЕС за 
защита на децата при използване на интернет и на други комуникационни технологии 

(„По-безопасен интернет“) 

(текст от значение за ЕИП) 

(2013/C 107/06) 

1. В съответствие с Решение № 1351/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 г. за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на 
интернет и други комуникационни технологии ( 1 ) („По-безопасен интернет“), с настоящото Европейската 
комисия приканва към представяне на предложения за действия, които да бъдат финансирани по 
програмата. 

„По-безопасен интернет“ се основава на четири действия: 

а) осигуряване на обществена осведоменост; 

б) борба срещу незаконното съдържание и увреждащото поведение онлайн; 

в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда; 

г) създаване на база от знания. 

Програмата е правоприемник на програмата „По-безопасен интернет плюс“ (2005—2008 г.). 

2. В съответствие с член 3 от Решението на Европейския парламент и на Съвета Европейската комисия 
изготви работна програма ( 2 ), която да служи като основа за изпълнение на програмата през 2013 г. 
Работната програма съдържа допълнителна информация относно целите, приоритетите, индикативния 
бюджет и видовете действия, посочени и в настоящата покана, както и правилата за допускане до 
участие. 

3. Информация за това как да се подготвят и представят предложения, както и за процедурата на 
оценяване, е представена в наръчника за кандидатстване ( 3 ). 

Тази документация, заедно с работната програма и друга информация във връзка с настоящата покана, 
може да бъде получена от Европейската комисия, като се използва следният адрес: 

European Commission 
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology 
Media and Data 
Inclusion, Skills and Youth 
EUFO 2268 
2920 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Факс +352 4301-34079 
Електронна поща: CNECT-SAFERINTERNET@ec.europa.eu 
Интернет адрес: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals- 
2013
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( 1 ) ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 118. 
( 2 ) Решение на Комисията С(2013) 1954 от 11.4.2013 г. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet- 

programme-call-proposals-2013 
( 3 ) https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals-2013
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4. Предложения могат да се правят по посочените по-долу части на поканата. Кандидатите, желаещи да 
направят предложения по повече от една част от поканата, следва да направят отделни предложения по 
всяка част. 

5. На разположение е следният индикативен общ бюджет за 2013 г.: участие на ЕС в размер на 2 275 600 
EUR ( 4 ). 

Предоставянето на безвъзмездни средства по предложения, представени в отговор на настоящата покана, 
ще става чрез споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства. 

Въз основа на оценката на предложенията ще се направи списък на предложенията, които ще се 
финансират. Този списък може да се допълни с резервен списък на предложения с достатъчно добро 
качество, които ще се финансират, в случай че са налични бюджетни средства. 

6. Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за всички правни субекти, 
установени в държавите-членки. Могат да участват и правни субекти, установени в държавите от ЕАСТ, 
които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). 

Тя е открита за участие и на правни субекти, установени в други държави, съгласно условията, изложени 
в член 2 от Решението за програмата ( 5 ), при условие че бъде подписано двустранно споразумение. Ако 
за финансиране бъде избрано предложение, подадено от правен субект от тези държави, споразумението 
за предоставяне на безвъзмездни средства ще бъде подписано едва след предприемането от съответната 
държава на необходимите стъпки за присъединяването ѝ към програмата чрез подписването на 
двустранно споразумение. Актуализирана информация за това кои държави участват в програмата 
може да бъде намерена на уебсайта на програмата на: http://ec.europa.eu/saferinternet 

Правни субекти, установени в държави извън ЕС и различни от горепосочените, както и международни 
организации, могат да участват във всички проекти за своя собствена сметка. 

Част 1 — Части на поканата 

Действие 1 и действие 2: ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОГРАМАТА „ПО-БЕЗОПАСЕН 
ИНТЕРНЕТ“ ( 6 ) 

7. Идентификационен номер: 1.1. ПИЛОТНА ПЛАТФОРМА ЗА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 

В рамките на Програмата се приканва да бъдат отправени предложения за пилотен проект със следните 
цели: 

а) да бъде планирана, разработена и изпитана пилотна платформа за споделяне на ресурси, услуги и 
добри практики за центрове за по-безопасен интернет; 

б) да бъде създадена пилотна база данни, за да бъде разширен капацитетът на мрежата от горещи линии 
за идентифициране на детска порнография и за анализ на изображения и видеоклипове с насилие над 
деца. Резултатите от проекта трябва да бъдат достъпни за членовете на мрежата от горещи линии 
INHOPE и за правоприлагащите агенции и след края на проекта. 

Конкретните условия и изисквания за този пилотен проект са изложени по-подробно в работната 
програма. 

Потенциални крайни ползватели (целева група) на пилотната платформа трябва да бъдат най-малко 10 
центрове за по-безопасен интернет. 

Ориентировъчно пилотният проект трябва да приключи до октомври 2014 г. 

Пилотният проект ще се осъществява като интегрирана мрежа, а координаторите ще получат до 100 % 
от преките допустими разходи (както е определено в модела за споразумение за предоставяне на безвъз 
мездни средства), като се изключат косвените (режийни) разходи. 

Действие 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА ПО-БЕЗОПАСНА ОНЛАЙН СРЕДА 

8. Идентификационен номер: 3.1. ТЕМАТИЧНА МРЕЖА: МРЕЖА НА НПО ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В 
ИНТЕРНЕТ 

В рамките на Програмата се приканва към създаването на тематична мрежа за защита на децата в 
интернет, за да се гарантира, че защитата и правата на децата ще бъдат включени в дневния ред на 
дискусии на национално и международно равнище по въпроси, свързани с управлението на интернет, 
престъпленията в кибернетичното пространство и онлайн сигурността/безопасността.
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( 4 ) При условие, че проектобюджетът за 2013 г. се приеме без изменения от бюджетния орган. 
( 5 ) Виж бележка под линия на стр. 1. 
( 6 ) Действие 1 от Решение № 1351/2008/ЕО е „Осигуряване на обществена осведоменост“; Действие 2 е „Борба срещу 

незаконното съдържание и увреждащото поведение в онлайн среда“.

http://ec.europa.eu/saferinternet


Конкретните условия и изисквания за тази тематична мрежа са изложени по-подробно в работната 
програма. 

Разходите на координатора на мрежата във връзка с координирането и използването на мрежата се 
покриват в размер до 100 % от преките допустими разходи (както е определено в модела за спора 
зумение за предоставяне на безвъзмездни средства), като се изключват непреките (режийни) разходи. 
Членовете на мрежата покриват своите собствени текущи разходи, с изключение на пътните разходи за 
заседанията във връзка с мрежата, които могат да бъдат възстановени от бюджета на мрежата. 

Част 2 — Критерии за оценка 

Оценката на предложенията ще се извърши въз основа на принципите на прозрачност и равнопоста 
веност. Тя ще бъде направена от Комисията със съдействието на независими експерти. Всяка кандидатура 
ще бъде оценявана въз основа на критерии за оценка, разделени в три категории: критерии за съот 
ветствие с условията, критерии за възлагане и критерии за подбор. Само предложения, отговарящи на 
изискванията на критериите за допустимост, ще бъдат обект на последваща оценка. Тези критерии са 
описани по-долу. 

9. Критерии за допустимост 

При постъпването си всички предложения и заявления ще бъдат проверени за допустимост, за да се 
гарантира, че те отговарят на изискванията на поканата и на процедурата за подаване на документи. 

Ще бъдат извършени следните проверки: 

— получаване на предложението от Комисията на или преди крайния срок — дата и час, посочени в 
поканата, 

— пълнота на предложението. Предложения, които по същество са непълни — т.е. попълнените 
формуляри не съдържат достатъчно информация за идентифициране на партньорите и на техния 
правен статут, както и за оценка на обхвата на предложения проект — ще бъдат отхвърлени. 

Освен това вносителите на предложения трябва да удостоверят, че не се намират в една от ситуациите, 
изброени в работната програма, което би изключило тяхното участие. 

10. Критерии за възлагане 

За оценка на относителните достойнства на получените предложения, за всяко средство за изпълнение на 
програмата (интегрирани мрежи, целеви проекти и проекти за задълбочаване на познанията и тематични 
мрежи) ще се прилага специфичен набор от критерии за възлагане със специфични тегловни коефи 
циенти. Описание на тези критерии за възлагане е дадено в работната програма за 2013 г. на „По- 
безопасен интернет“ ( 7 ). 

11. Критерии за подбор 

Критериите за подбор служат за гаранция, че кандидатите притежават ресурси за съвместно финансиране 
на проекта и изискваните за успешно завършване на работата професионална компетентност и квали 
фикация. 

Критериите за подбор се прилагат въз основа на информацията, съдържаща се в предложението. Ако въз 
основа на нея се установят случаи на слабости във финансовия капацитет или в професионалната 
компетентност, може да са необходими компенсационни мерки, като например финансови гаранции 
или други действия. Успешните предложения, допуснати до преговори, ще бъдат обект на официално 
правно и финансово утвърждаване като изискване за сключване на споразумение за предоставяне на 
безвъзмездни средства. 

Описание на критериите за подбор е дадено в работната програма за 2013 г. на „По-безопасен интернет“. 

Част 3 — Административни подробности и краен срок 

12. Предложенията трябва да бъдат подготвени, като се използват формулярите в наръчника за канди 
датстване, и да бъдат изпратени на хартиен носител в 1 (един) оригинал и 5 (пет) копия, придружени 
от едно копие в електронен формат върху CD-ROM, до Комисията на следния адрес: 

European Commission 
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology 
Media and Data 
Inclusion, Skills and Youth 
EUFO 2268 
2920 Luxembourg 
LUXEMBOURG
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13. Краен срок за получаване на всички предложения: 23 май 2013 г., 17,00 часа (люксембургско 
местно време). 

Предложения, получени след крайния срок, или изпратени по факс или електронна поща, няма да се 
разглеждат. 

14. Примерен график за оценката и подбора: оценката ще се извърши до два месеца след крайния срок по 
настоящата покана. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от техните кандидатури след 
извършване на оценката (вероятно през септември), а споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства ще бъде подписано до края на 2013 г. Графикът за някои нови проекти ще бъде съобразен 
със съществуващите споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, за да се гарантира, че няма 
припокриване със сходни дейности, както и че е налице непрекъснатост на дейностите. В такива случаи 
кандидатите могат да поискат действието да започне между датата на подаването на техните пред 
ложения и подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

15. В цялата кореспонденция във връзка с настоящата покана (например когато се отправя искане за 
получаване на информация или се представя предложение) трябва да се посочва съответният идентифи 
кационен номер на частта от поканата. 

При представяне на предложение кандидатите приемат процедурите и условията, както са описани в 
настоящата покана и в документите, на които тя се позовава. 

Всички предложения, получени от Европейската комисия, ще бъдат разглеждани като строго повери 
телни. 

Европейският съюз води политика за предоставяне на равни възможности и в тази връзка жените се 
насърчават специално да представят предложения или да се включат в тяхното представяне.
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