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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIE
Cerere de propuneri – Comisia Europeană – DG REGIO
Proiect-pilot „Coordonare la nivel paneuropean a metodelor de integrare a rromilor” – Integrarea
rromilor
(2009/C 171/08)
1.

Obiectiv și descriere

Comisia Europeană intenționează să pună în aplicare proiectul-pilot al Parlamentului European prin inter
mediul unei cereri de propuneri, care include trei domenii independente și distincte corespunzând urmă
toarelor domenii de intervenție:
1. Educarea și îngrijirea copiilor de vârstă fragedă;
2. Activități independente și microcredit;
3. Informare și sensibilizare.
Candidații pot prezenta propuneri legate de obiectivele unui singur domeniu dintre cele trei domenii de
intervenție.
Proiectul-pilot va susține abordări inovatoare și integrate vizând rezolvarea problemelor multidimensionale
cu care se confruntă comunitățile de rromi. El va analiza modalități de promovare a integrării rromilor prin
activități educative, sociale și economice, cooperare transfrontalieră și schimburi de bune practici,
bazându-se pe experiențele existente.
Proiectul-pilot va fi pus în aplicare cu prioritate în statele membre și în țările candidate cu o proporție
ridicată de comunități rome defavorizate.
2.

Candidați eligibili

Candidații eligibili trebuie să fie stabiliți în unul din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Propunerile trebuie prezentate de organizații non-profit. Acestea pot fi:
— organizații neguvernamentale (ONG-uri) și rețele;
sau
— organisme publice.
Aceleași reguli se aplică organizațiilor partenere.
3.

Criteriile de excludere și de selecție

Vor fi excluși candidații care se află în una dintre situațiile menționate la articolele 93 și 94 din regula
mentul financiar.
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Criterii de selecție
Candidatul trebuie să aibă capacitatea financiară și operațională de a finaliza activitatea pentru care se solicită
finanțare. Prin urmare, candidatul trebuie să dispună de surse de finanțare stabile și adecvate pentru a
continua activitățile pe perioada proiectului și pentru a contribui la finanțarea acestora, dacă este necesar.
El trebuie, de asemenea, să dispună de resursele operaționale (tehnice, de gestionare) necesare pentru a
finaliza cu succes activitatea în cauză. Capacitatea tehnică va fi evaluată în special cu referire la compe
tențele, cunoștințele, eficiența, experiența și fiabilitatea personalului propus.
4.

Criterii de atribuire în funcție de domeniu

Educarea și îngrijirea copiilor de vârstă fragedă:
— Metodologie și raport cost-eficacitate (30 %);
— Evaluarea situației actuale, inclusiv cunoașterea experiențelor existente (20 %);
— Structura de gestionare și repartizarea personalului (30 %);
— Strategia de dezvoltare durabilă (20 %).
Activități independente și microcredit:
— Metodologie, obiective și raport cost-eficacitate (35 %);
— Structura de gestionare și repartizarea personalului (35 %);
— Strategia de dezvoltare durabilă (30 %).
Informare și sensibilizare:
— Metodologie, obiective și raport cost-eficacitate (45 %);
— Structura de gestionare și repartizarea personalului (35 %);
— Strategia de dezvoltare durabilă (20 %).
5.

Bugetul și durata proiectului

5.1. Educarea și îngrijirea copiilor de vârstă fragedă
Bugetul va fi alocat unui singur candidat. Contribuția comunitară (până la 2 000 000 EUR) nu poate
reprezenta mai mult de 95 % din costurile eligibile. Durata proiectului nu poate fi mai scurtă de 12 luni
și nu poate depăși 24 de luni.
5.2. Activități independente și microcredit
Bugetul va fi alocat unui singur candidat. Contribuția comunitară (până la 1 500 000 EUR) nu poate
reprezenta mai mult de 90 % din costurile eligibile. Durata proiectului nu poate fi mai scurtă de 12 luni
și nu poate depăși 24 de luni.
5.3. Informare și sensibilizare
Bugetul va fi alocat unui singur candidat. Contribuția comunitară (până la 1 000 000 EUR) nu poate
reprezenta mai mult de 90 % din costurile eligibile. Durata proiectului nu poate fi mai scurtă de 12 luni
și nu poate depăși 18 luni.
6.

Termen-limită

Candidaturile trebuie trimise Comisiei până la 25 septembrie 2009 cel târziu.
7.

Informații suplimentare

Textul integral al ghidului candidaților pentru cererea de propuneri și formularul de candidatură sunt
disponibile pe următorul site de internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Candidaturile trebuie să respecte cerințele prevăzute în ghidul menționat anterior și să fie depuse prin
intermediul formularului furnizat.
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