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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

KOMISE
Výzva k předkládání návrhů – Evropská komise – GŘ pro regionální politiku
Pilotní projekt „Koordinace metod integrace Romů na celoevropské úrovni“ – začleňování Romů
(2009/C 171/08)
1.

Cíl a popis

Evropská komise hodlá uskutečnit pilotní projekt Evropského parlamentu prostřednictvím výzvy
k předkládání návrhů, která zahrnuje tři nezávislá, samostatná témata, jež odpovídají následujícím oblastem
pomoci:
1) Výchova dětí v raném věku a péče o ně
2) Samostatná výdělečná činnost a mikroúvěry
3) Zvyšování informovanosti a povědomí
Žadatelé mohou předkládat návrhy týkající se cílů pouze jedné ze tří uvedených oblastí pomoci.
Pilotní projekt poskytne podporu inovačnímu a integrovanému přístupu k řešení mnohorozměrných prob
lémů, s nimiž se potýkají romské komunity. Bude se zabývat možnostmi prosazování začleňování Romů
prostřednictvím vzdělávacích, sociálních a hospodářských činností, přeshraniční spolupráce a výměny osvěd
čených postupů, přičemž se použijí stávající zkušenosti.
Pilotní projekt bude nejdříve prováděn v členských státech a v kandidátských zemích, v nichž žije vysoký
počet znevýhodněných romských komunit.
2.

Způsobilí žadatelé

Žadatelé musí mít sídlo v jednom z 27 členských států Evropské unie.
Návrhy musí být předkládány neziskovými organizacemi. Mohou to být:
— nevládní organizace a sítě,
nebo
— veřejné orgány.
Stejné pravidlo platí pro partnerské organizace.
3.

Kritéria vyloučení a výběru

Žadatelé, kteří se nacházejí v jedné ze situací uvedených v článku 93 a 94 finančního nařízení, budou
vyloučeni.
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Kritéria výběru
Žadatel musí být z finančního a provozního hlediska schopen realizovat činnost, pro kterou žádá podporu.
Žadatel tedy musí mít přístup ke spolehlivému a odpovídajícímu financování pro pokračování v činnostech
po dobu trvání projektu a k pomoci jeho financování podle potřeby. Rovněž musí mít provozní zdroje
(technické i manažerské), které jsou potřebné k úspěšné realizaci činnosti. Technická způsobilost se bude
posuzovat zejména v souvislosti s odborností, znalostmi, výkonností, zkušenostmi a spolehlivostí navrho
vaných pracovníků.
4.

Kritéria přidělení s ohledem na téma

Výchova dětí v raném věku a péče o ně:
— Metodika a poměr nákladů a užitku (30 %),
— Posouzení stávající situace, včetně informovanosti o současných zkušenostech (20 %),
— Struktura vedení a pracovní zařazení personálu (30 %),
— Strategie udržitelného rozvoje (20 %).
Samostatná výdělečná činnost a mikroúvěry:
— Metodika, cíle a poměr nákladů a užitku (35 %),
— Struktura vedení a pracovní zařazení personálu (35 %),
— Strategie udržitelného rozvoje (30 %).
Zvyšování informovanosti a povědomí:
— Metodika, cíle a poměr nákladů a užitku (45 %),
— Struktura vedení a pracovní zařazení personálu (35 %),
— Strategie udržitelného rozvoje (20 %).
5.

Rozpočet a doba trvání projektu

5.1 Výchova dětí v raném věku a péče o ně.
Rozpočet bude přidělen jedinému žadateli. Příspěvek EU (do výše 2 000 000 EUR) může představovat
nejvýše 95 % způsobilých výdajů. Trvání projektu nesmí být kratší než 12 měsíců a delší než 24 měsíců.
5.2 Samostatná výdělečná činnost a mikroúvěry
Rozpočet bude přidělen jedinému žadateli. Příspěvek EU (do výše 1 500 000 EUR) může představovat
nejvýše 90 % způsobilých výdajů. Trvání projektu nesmí být kratší než 12 měsíců a delší než 24 měsíců.
5.3 Zvyšování informovanosti a povědomí
Rozpočet bude přidělen jedinému žadateli. Příspěvek EU (do výše 1 000 000 EUR) může představovat
nejvýše 90 % způsobilých výdajů na projekt. Trvání projektu nesmí být kratší než 12 měsíců a delší než
18 měsíců.
6.

Lhůty

Žádosti musí být zaslány Komisi nejpozději do 25. září 2009.
7.

Další informace

Úplné znění pokynů pro žadatele týkajících se výzvy k předkládání návrhů a formulář žádosti jsou
k dispozici na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Žádosti musí splňovat požadavky stanovené ve výše zmíněných pokynech a musí být předloženy na
poskytnutém formuláři.
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