HERCULE III
Despre
program și obiective principale
Programul HERCULE III are ca obiectiv principal protejarea intereselor financiare ale
Uniunii Europene prin prevenirea și combaterea fraudei, corupției și a altor activități

ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, dar și sporirea competitivității
în UE.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

prevenirea fraudei și a altor activități ilegale prin întărirea cooperării
transnaționale;

creșterea protecției intereselor financiare ale Uniunii prin facilitarea schimbului
de informații și bune practici;

consolidarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor personalului responsabil
pentru realizarea managementului financiar şi a achiziţiilor publice în cadrul
proiectelor finanţate de Uniunea Europeană cu privire la mecanismele naţionale şi
europene aplicabile în aceste domenii;

consolidarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor ofiţerilor de poliție în
domeniul investigării fraudelor astfel încât să poată lupta împotriva fraudelor,
corupţiei şi altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene.

Potențiali
beneficiari
administrațiile naționale sau regionale ale unui stat membru care promovează
consolidarea acțiunii la nivelul Uniunii în vederea protejării intereselor financiare
ale acesteia;

institutele de cercetare și de învățământ și entitățile nonprofit, cu condiția să fi
fost constituite și să fi funcționat timp de cel puțin un an într-un stat membru și
să promoveze consolidarea acțiunii la nivelul Uniunii în vederea protejării
intereselor financiare ale acesteia.

Buget total
Pentru perioada 2014-2020 bugetul este de 110 milioane EUR.
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Activități eligibile

Elaborarea unor cursuri de formare specializată cu obiective clare pentru a crea rețele și
platforme structurale între statele membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații
publice internaționale cu scopul de a facilita schimbul de informații, de experiență și de
cele mai bune 1practici în rândul personalului angajat de către beneficiari. Informațiile și
cele mai bune practici se referă, printre altele, la riscurile și vulnerabilitățile la care sunt
expuse interesele financiare ale Uniunii, precum și la practicile de investigare și/sau la
activitățile de prevenire;
Organizarea unor conferințe pentru a crea rețele și platforme structurale între statele
membre, țările candidate, alte țări terțe și organizații publice internaționale, cu scopul de a
facilita schimbul de informații, de experiență și de cele mai bune practici în rândul
personalului angajat de către beneficiari. Informațiile și cele mai bune practici se referă,
printre altele, la riscurile și vulnerabilitățile la care sunt expuse interesele financiare ale
Uniunii, precum și la practicile de investigare și/sau la activitățile de prevenire;
Organizarea unor schimburi de personal între administrațiile naționale și regionale (în
special între statele membre învecinate) pentru a contribui la continuarea dezvoltării, a
îmbunătățirii și a actualizării aptitudinilor și a competențelor personalului în ceea ce
privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii.
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Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
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