Lansarea apelurilor de proiecte în cadrul programului Hercule III
Au fost lansate apeluri de proiecte în cadrul programului Hercule III, dedicate
administrațiilor naționale și regionale din statele membre și institutelor de cercetare și
educație care desfășoară activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii
Europene, după cum urmează:
I. Asistență tehnică (inclusiv achiziția de echipamente): instrumente și metode de
investigare; instrumente de detectare; sistemul de recunoaștere automată a plăcilor auto sau
sistemele de recunoaștere a codurilor containerelor; analiza și distrugerea bunurilor
sechestrate.
Achiziționarea de echipamente trebuie să facă parte dintr-un proiect care contribuie la
realizarea obiectivelor programului și ar putea include, de exemplu, acțiuni de formare pentru
personalul beneficiarului pentru a opera echipamentele achiziționate.
Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 9 547 500 EUR iar costul minim total
obligatoriu al unui proiect este de 100 000 EUR.

II. Formare și studii: cercetare de prim rang, inclusiv studii în domeniul dreptului comparat;
îmbunătățirea cooperării între practicieni și cadre universitare; creșterea gradului de
conștientizare a justiției și a altor ramuri ale profesiei juridice prin dezvoltarea de publicații
științifice (periodice) și diseminarea cunoștințelor științifice.
Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 500 000 EUR, costul minim total
obligatoriu al unui proiect fiind de 40 000 EUR.

III. Training, conferințe și schimb de personal: dezvoltarea de programe de instruire
specializate pentru crearea de rețele și platforme structurale între statele membre, țările
candidate, alte țări terțe și organizațiile publice internaționale pentru a facilita schimbul de
informații, de experiență și de bune practici; organizarea de conferințe pentru a crea rețele și
platforme structurale între statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizațiile
publice internaționale pentru a facilita schimbul de informații și bune practici; organizarea de
schimburi de personal între administrațiile naționale și regionale (în special în statele membre
vecine) pentru a contribui la dezvoltarea, îmbunătățirea și actualizarea în continuare a
competențelor personalului în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii.
Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 1 000 000 EUR, costul minim total
obligatoriu al unui proiect fiind de 50 000 EUR.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 14 iunie 2018. Toate
informațiile referitoare la cele trei apeluri de proiecte sunt disponibile pe pagina de
internet: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.
html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/defaultgroup&+PublicationDateLong/asc

