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Központi Irányítás
OLAF Koordinációs Iroda

A Hercule III program 2018. évi pályázati felhívásai
Az Európai Bizottság az elektronikus támogatáskezelő rendszeren keresztül (E-grant
management system – Participant Portal) három pályázati felhívást tett közzé az Európai Unió
pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló
Hercule III program keretében az alábbiak szerint:
I. Technikai segítségnyújtás
A pályázati felhívás keretében a nemzeti és regionális hatóságok az alábbi négy témakör
egyikére nyújthatnak be pályázatot:
1. Olyan vizsgálati eszközök és módszerek, amelyek az Unió pénzügyi érdekeit sértő
szabálytalanságok, csalások és korrupció elleni küzdelmet szolgálják, különös
tekintettel a cigaretta hamisítás és/vagy csempészet elleni küzdelemre. Az Unió
pénzügyi érdekei kiterjednek a bevételi oldalra (tradicionális saját források és ÁFA) a
kiadási oldalra, különös tekintettel a megosztott irányítás keretében végrehajtott
programokra (strukturális alapok, agrártámogatások) továbbá a kutatási és
technológiafejlesztési tevékenységekre;
2. Olyan felderítési eszközök, amelyek a konténerek, a kamionok, a vasúti áruszállító
kocsik, járművek ellenőrzésére szolgálnak mind az Unió külső határainál, mind pedig
az Unión belül. A berendezésnek hozzá kell járulnia a kedvezményezett működési és
technikai kapacitásának megerősítéséhez a csempészett vagy hamisított áruk
felderítésével kapcsolatban, különös tekintettel azon cigaretta vagy dohányáruk
esetében, amelyek ÁFA, vám és/vagy jövedéki adó elkerülésének céljából kerülnek
behozatalra az Unióba;
3. Olyan automatikus rendszámfelismerő rendszer (ANPRS) vagy konténerazonosítókód felismerő rendszer, amelynek célja az Unió pénzügyi érdekeinek
védelme;
4. A lefoglalások elemzése és megsemmisítése.
Kizárólag eszközbeszerzést a Bizottság nem támogat. Az eszközbeszerzésnek olyan
projekt részét kell képeznie, amely hozzájárul a Program célkitűzésének
megvalósításához, például a beszerzett eszköz működtetéséhez szükséges képzési
tevékenységet is magában foglalja.

Finanszírozási keretösszeg: 9.547.500 euró
Támogatandó tevékenység minimális költségvetése: 100.000 euró
Pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 14.
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II. Jogi képzések és tanulmányok
A pályázati felhívás keretében tagállami és regionális hatóságok, valamint kutatási és oktatási
intézmények, illetve egyéb nonprofit szervezetek nyújthatnak be pályázatot az alábbi három
témakör egyikére:
1. Magas színvonalú kutatási tevékenységek fejlesztése, beleértve a tanulmányokat is
(magába foglalva az eredmények terjesztését és egy záró konferencia megtartását adott
esetben);
2. A gyakorlati és az elméleti szakemberek közötti együttműködés javítása (konferenciák
szervezésén keresztül, beleértve az európai büntetőjoggal és az EU pénzügyi
érdekeinek védelmével foglalkozó egyesületek elnökeinek éves találkozójának
szervezését);
3. A bíróságok és a jogi szakma egyes ágai figyelmének felkeltése tudományos
publikációk (időszakos) készítése és a tudományos ismeretek terjesztésén keresztül.

Finanszírozási keretösszeg: 500.000 euró
Támogatandó tevékenység minimális költségvetése: 40.000 euró
Pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 14.

III. Képzés, konferencia és tisztviselőcsere
A pályázati felhívás keretében a nemzeti és regionális hatóságok, valamint kutatási és oktatási
intézmények, illetve egyéb nonprofit szervezetek nyújthatnak be pályázatot az alábbi három
témakör egyikére:
1.

2.

3.

Célzott szakmai képzések fejlesztése a tagállamok, tagjelölt országok, egyéb harmadik
országok és nemzetközi szervezetek közötti hálózatépítés és strukturális platformok
létrehozására, az információ-, tapasztalat, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének
megkönnyítése érdekében;
Konferenciák (azaz konferenciák, szemináriumok, eszmecserék, kerekasztalok, és
workshopok) szervezése a tagállamok, tagjelölt országok, egyéb harmadik országok és
nemzetközi szervezetek közötti hálózatépítés és strukturális platformok létrehozására,
az információ-, tapasztalat, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése
érdekében;
A nemzeti és regionális hatóságok közötti tisztviselőcsere megszervezése (különösen
szomszédos országokkal) hozzájárulva ezzel a tisztviselők szakképzettségének és
szakértelmének fejlődéséhez, javításához és aktualizálásához az Unió pénzügyi
érdekeinek védelmében.

Finanszírozási keretösszeg: 1.000.000 euró
Támogatandó tevékenység minimális költségvetése: 50.000 euró
Pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 14.

Az egyes pályázati felhívásokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi internetes címen
érhetőek el:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html#c,c
alls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
A pályázat kizárólag a támogatáskezelő rendszerben található dokumentumok használatával
nyújtható be. A benyújtási eljárással, illetve bármilyen egyéb technikai témával kapcsolatos
kérdésekkel e-mailben a Participant Portal Helpdeskjéhez lehet fordulni.

