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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ REGIO
Πιλοτικό σχέδιο «Πανευρωπαϊκός συντονισμός των μεθόδων για την ένταξη των Ρομ» — Ένταξη των Ρομ
(2009/C 171/08)
1.

Στόχος και περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εκτελέσει το πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω πρό
σκλησης υποβολής προτάσεων, που περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα θέματα που αντιστοιχούν στους ακόλουθους
τομείς παρέμβασης:
1. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας για παιδιά μικρής ηλικίας.
2. Αυτοαπασχόληση και μικροπίστωση.
3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σχετικές με τους στόχους ενός μόνον από τους τρεις επιμέρους
τομείς παρέμβασης.
Το πιλοτικό σχέδιο θα υποστηρίζει καινοτόμους και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και θα επιδιώκει να επιλύσει τα
πολύπλευρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομ. Θα διερευνά τρόπους για την προώθηση της
ένταξης των Ρομ μέσω εκπαιδευτικών, κοινωνικών, και οικονομικών δραστηριοτήτων, διασυνοριακής συνεργασίας
και ανταλλαγής ορθών πρακτικών αξιοποιώντας την υπάρχουσα πείρα.
Το πιλοτικό σχέδιο θα εφαρμοστεί πρωτίστως στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες με υψηλό ποσοστό
κοινοτήτων Ρομ που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
2.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να είναι:
— μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και δίκτυα,
ή
— δημόσιοι φορείς.
Το ίδιο ισχύει για τις οργανώσεις εταίρους.
3.

Κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

Οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν σε περίπτωση που εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 93 και 94 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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Κριτήρια επιλογής
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα για
την οποία ζητείται χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει σταθερούς και επαρκείς
χρηματοδοτικούς πόρους για να διεξαγάγει δραστηριότητες κατά την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου και να
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του σχεδίου αναλόγως προς τις ανάγκες, καθώς και να διαθέτει τους επιχειρη
σιακούς πόρους (τεχνικούς, διαχειριστικούς) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Η
τεχνική επάρκεια θα αξιολογηθεί με γνώμονα την εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις, την αποδοτικότητα, την πείρα
και την αξιοπιστία του προτεινόμενου προσωπικού.
4.

Κριτήρια ανάθεσης ανά θέμα

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας για παιδιά μικρής ηλικίας
— Μεθοδολογία και οικονομική αποδοτικότητα (30 %),
— Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της υπάρχουσας πείρας (20 %),
— Διοικητική δομή και κατανομή προσωπικού (30 %),
— Στρατηγική βιωσιμότητας (20 %).
Αυτοαπασχόληση και μικροπίστωση
— Μεθοδολογία, στόχοι και οικονομική αποδοτικότητα (35 %),
— Διοικητική δομή και κατανομή προσωπικού (35 %),
— Στρατηγική βιωσιμότητας (30 %).
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
— Μεθοδολογία, στόχοι και οικονομική αποδοτικότητα (45 %),
— Διοικητική δομή και κατανομή προσωπικού (35 %),
— Στρατηγική βιωσιμότητας (20 %).
5.

Προϋπολογισμός και διάρκεια σχεδίου

5.1. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας για παιδιά μικρής ηλικίας
Ο προϋπολογισμός θα διατεθεί σε ένα μόνον υποψήφιο. Η συνεισφορά της ΕΕ (έως 2 000 000 EUR) δεν είναι
δυνατόν να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 95 % των επιλέξιμων δαπανών. Η διάρκεια εκτέλεσης του σχεδίου
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών ούτε να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
5.2. Αυτοαπασχόληση και μικροπίστωση
Ο προϋπολογισμός θα διατεθεί σε ένα μόνον υποψήφιο. Η συνεισφορά της ΕΕ (έως 1 500 000 EUR) δεν είναι
δυνατόν να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90 % των επιλέξιμων δαπανών. Η διάρκεια του σχεδίου δεν
μπορεί να είναι κατώτερη των 12 μηνών ούτε να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
5.3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Ο προϋπολογισμός θα διατεθεί σε ένα μόνον υποψήφιο. Η συνεισφορά της ΕΕ (έως 1 000 000 EUR) δεν είναι
δυνατόν να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90 % των επιλέξιμων δαπανών. Η διάρκεια του σχεδίου δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από 12 μήνες ούτε να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
6.

Προθεσμία

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2009.
7.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα για την υποβολή αίτησης διατίθενται στον
ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν οπωσδήποτε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον ως άνω οδηγό και να υποβληθούν
με χρήση του προβλεπόμενου εντύπου.
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