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(Обявления)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
Покана за представяне на предложения — Европейска комисия — ГД „Регионално развитие“
Пилотен проект „Паневропейска координация на методи за интеграция на ромите“ —
Приобщаване на ромите
(2009/C 171/08)
1.

Цел и описание

Европейската комисия планира да изпълнява пилотния проект на Европейския парламент чрез покана за
представяне на предложения, в която са включени три самостоятелни отделни теми, съответстващи на
следните области на интервенция:
1. Образование и грижи в ранна детска възраст;
2. Самостоятелна заетост и микрокредитиране;
3. Повишаване на информираността и осведомеността.
Кандидатите могат да представят предложения, които да са свързани с целите на само една от трите отделни
области на интервенция.
Пилотният проект ще подкрепя иновативни и интегрирани подходи за разрешаване на многостранните
проблеми, пред които са изправени ромските общности. Той ще потърси начини за насърчаване на приобща
ването на ромите чрез образователни, социални и икономически дейности, трансгранично сътрудничество и
обмен на добри практики, като се опира и на съществуващия досега опит.
Пилотният проект ще бъде изпълняван на първо място в държавите-членки и в страните кандидатки с висок
процент на ромски общности в неравностойно положение.
2.

Кандидати, които отговарят на критериите

Кандидатите трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел. Тези организации могат да
бъдат:
— неправителствени организации (НПО) и мрежи,
или
— публични структури.
Същото се отнася и до партньорските организации.
3.

Допускане до участие и критерии за подбор

Кандидатите, които са в ситуацията, посочена в членове 93 и 94 от финансовия регламент, нямат да бъдат
допуснати до участие.
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Критерии за подбор
Кандидатът трябва да има финансов и оперативен капацитет да доведе до край дейността, за която е поискано
финансирането. Кандидатът трябва да разполага със стабилно и адекватно финансиране да изпълнява
дейностите за периода на проекта и да допринася, ако е необходимо, за финансирането му, а трябва да
разполага и с необходимите за успешното приключване на дейността оперативни ресурси (технически,
управленски). Техническият капацитет ще бъде оценен по-специално във връзка с експертни познания,
знания, ефикасност, опит и надеждност на предложения персонал.
4.

Критерии по теми за възлагане на заданието

Образование и грижи в ранна детска възраст:
— Методология и икономическа ефективност (30 %),
— Оценка на настоящата ситуация, включително информираност относно съществуващия опит (20 %),
— Структура на управление и средства, заделени за персонал (30 %),
— Стратегия за устойчивост (20 %).
Самостоятелна заетост и микрокредитиране:
— Методология и икономическа ефективност (35 %),
— Структура на управление и средства, заделени за персонал (35 %),
— Стратегия за устойчивост (30 %).
Повишаване на информираността и осведомеността:
— Методология и икономическа ефективност (45 %),
— Структура на управление и средства, заделени за персонал (35 %),
— Стратегия за устойчивост (20 %).
5.

Бюджет и продължителност на проекта

5.1. Образование и грижи в ранна детска възраст
Бюджетът ще бъде присъден на един единствен кандидат. Участието на ЕС (до 2 000 000 евро) може да
достигне до максимум 95 % от допустимите разходи. Продължителността на проекта не може да бъде под 12
месеца и не може да превишава 24 месеца.
5.2. Самостоятелна заетост и микрокредитиране
Бюджетът ще бъде предоставен само на един кандидат. Участието на ЕС (до 1 500 000 евро) може да
достигне до максимум 90 % от допустимите разходи. Продължителността на проекта не може да бъде под
12 месеца и не може да превишава 24 месеца.
5.3. Повишаване на информираността и осведомеността
Бюджетът ще бъде предоставен на един единствен кандидат. Участието на ЕС (до 1 000 000 евро) може да
достигне до максимум 90 % от допустимите проектни разходи. Продължителността на проекта не може да
бъде под 12 месеца и не може да превишава 18 месеца.
6.

Срок

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от 25 септември 2009 г.
7.

Допълнителна информация

Пълният текст на указанията за кандидатите относно поканата за представяне на предложения, както и
формулярите за кандидатстване са достъпни на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_
en.htm
Заявленията за кандидатстване трябва да отговарят на изискванията, посочени в тези указания, и да бъдат
подадени чрез предвидените за целта формуляри.
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