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1.

Mål og beskrivelse

Europa-Kommissionen påtænker at iværksætte Europa-Parlamentets pilotprojekt gennem en indkaldelse af
forslag med tre separate områder svarende til følgende indsatsområder:
1) Pasnings- og undervisningsfaciliteter for små børn
2) Selvstændigt erhverv og mikrokredit
3) Oplysningskampagner
Ansøgere kan kun indsende forslag vedrørende målsætningerne for ét af de tre indsatsområder.
Pilotprojektet yder støtte til nyskabende og integrerende tilgange med henblik på at løse de flerdimensionelle
problemer, romasamfundene står over for. Det undersøger metoder til at fremme integration af romaer
gennem uddannelsesmæssige, sociale, arbejdsmarkedsrelaterede og økonomiske aktiviteter, grænseoverskri
dende samarbejde og udveksling af god praksis, samtidig med at der trækkes på eksisterende erfaringer.
Pilotprojektet iværksættes især i medlemsstater og kandidatlande med store grupper af vanskeligt stillede
romasamfund.
2.

Støtteberettigede ansøgere

Ansøgere skal være etableret i en af de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union.
Forslagene skal indsendes af nonprofit-organisationer. Disse kan være:
— ngo'er og netværk
eller
— offentlige organer.
Det samme gør sig gældende for partnerorganisationer.
3.

Udelukkelses- og udvælgelseskriterier

Ansøgere, der befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93, artikel 94,
udelukkes.
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Udvælgelseskriterier
Ansøgeren skal have den faglige og administrative kapacitet til at fuldføre den aktivitet, hvortil der søges om
støtte. Ansøger skal have adgang til pålidelige og tilstrækkelige finansieringskilder, så den pågældende er i
stand til at opretholde aktiviteterne i projektperioden og bidrage til at finansiere projektet i nødvendigt
omfang. Han skal endvidere have de operationelle ressourcer (tekniske og ledelsesmæssige), som er nødven
dige for en vellykket gennemførelse af aktiviteten. Den tekniske kapacitet vil især blive vurderet i relation til
det foreslåede personales ekspertise, viden, effektivitet, erfaring og pålidelighed.
4.

Tildelingskriterier for hvert tema

Pasnings- og undervisningsfaciliteterne for små børn
— Metode og omkostningseffektivitet (30 %)
— Evaluering af den aktuelle situation, herunder kendskab til eksisterende erfaringer (20 %)
— Ledelsesstruktur og personale (30 %)
— Bæredygtig strategi (20 %)
Selvstændigt erhverv og mikrokredit
— Metode, målsætninger og omkostningseffektivitet (35 %)
— Ledelsesstruktur og personale (35 %)
— Bæredygtig strategi (30 %)
Oplysningskampagner
— Metode, målsætninger og omkostningseffektivitet (45 %)
— Ledelsesstruktur og personale (35 %)
— Bæredygtig strategi (20 %)
5.

Budget og projekternes varighed

5.1. Pasnings- og undervisningsfaciliteter for små børn
Der ydes tilskud til én ansøger. EU-bidraget (indtil 2 000 000 EUR) kan højst udgøre 95 % af de støttebe
rettigede omkostninger. Projektet skal vare i mindst 12 måneder og højst 24 måneder.
5.2. Selvstændigt erhverv og mikrokredit
Der ydes tilskud til én ansøger. EU-bidraget (indtil 1 500 000 EUR) kan højst udgøre 90 % af de støttebe
rettigede omkostninger. Projektet skal vare i mindst 12 måneder og højst 24 måneder.
5.3. Oplysningskampagner
Der ydes tilskud til én ansøger. Ansøgere opfordres derfor til at indsende ansøgninger for hele budget
tildelingen. EU-bidraget (indtil 1 000 000 EUR) kan højst udgøre 90 % af de støtteberettigede omkostninger.
Projektet skal vare i mindst 12 måneder og højst 24 måneder.
6.

Tidsfrister

Ansøgninger skal indsendes til Kommissionen senest den 25. september 2009.
7.

Yderligere oplysninger

Den komplette udgave af ansøgervejledningen i forbindelse med indkaldelsen af forslag og ansøgnings
skemaet findes på: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte vejledning og skal indgives
på ansøgningsskemaet.
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