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1.

Eesmärgid ja kirjeldus

Euroopa Komisjon kavatseb rakendada Euroopa Parlamendi katseprojekti konkursikutse kaudu, mis hõlmab
kolme iseseisvat teemat järgmistes valdkondades:
1. väikelaste haridus ja hooldus
2. füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine ja mikrokrediit
3. teavitamine ja teadlikkuse suurendamine.
Taotlejad saavad esitada ainult ühe individuaalse valdkonna eesmärkidega seotud taotlusi.
Katseprojektiga toetatakse uuenduslikke ja integreeritud lähenemisviise, et lahendada romide kogukonna ees
seisvaid mitmepalgelisi probleeme. Selle abil uuritakse viise, kuidas edendada romide kaasamist hariduse,
kultuuri ja majandustegevuse, piiriülese koostöö ja heade tavade vahetuse kaudu, toetudes olemasolevatele
kogemustele.
Katseprojekti rakendatakse eelkõige nendes liikmesriikides ja kandidaatriikides, mille territooriumil on palju
ebasoodsas olukorras olevaid romi kogukondi.
2.

Abikõlblikud taotlejad

Taotlejad peavad olema registreeritud ühes 27st Euroopa Liidu liikmesriigist.
Taotluse esitajad peavad olema mittetulundusorganisatsioonid. Nendeks võivad olla:
— valitsusvälised organisatsioonid ja võrgustikud,
või
— riigiasutused.
Sama kehtib ka partnerorganisatsioonide kohta.
3.

Välistamis- ja valikukriteeriumid

Välistatud on toetuse andmine taotlejatele, kes on mõnes finantsmääruse artiklites 93 ja 94 nimetatud
olukordadest.
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Valikukriteeriumid
Taotlejal peab olema vajalik finants- ja tegutsemissuutlikkus nende toimingute teostamiseks, mille rahasta
mist taotletakse. Seega peavad taotlejal olema kindlad ja piisavad finantsid, et projektiperioodil tegevus läbi
viia ja aidata projekti vastavalt vajadusele finantseerida, ning tal peavad olema tegevuse edukaks täideviimi
seks vajalikud tegevusressursid (tehnilised, juhtimisressursid). Tehnilist suutlikkust hinnatakse eelkõige
pakutud personali oskusteabe, teadmiste, tõhususe, kogemuste ja usaldusväärsuse kriteeriumide põhjal.
4.

Pakkumise edukaks tunnistamise kriteeriumid teemade kaupa

Väikelaste haridus ja hooldus
— Metoodika ja kulutasuvus (30 %)
— Praeguse olukorra hindamine, sealhulgas teadlikkus olemasolevatest kogemustest (20 %)
— Juhtimisstruktuur ja eraldatud personal (30 %)
— Jätkusuutliku arengu strateegia (20 %).
Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine ja mikrokrediit
— Metoodika, eesmärgid ja kulutasuvus (35 %)
— Juhtimisstruktuur ja eraldatud personal (35 %)
— Jätkusuutliku arengu strateegia (30 %).
Teavitamine ja teadlikkuse suurendamine
— Metoodika, eesmärgid ja kulutasuvus (45 %)
— Juhtimisstruktuur ja eraldatud personal (35 %)
— Jätkusuutliku arengu strateegia (20 %).
5.

Projekti eelarve ja kestus

5.1. Väikelaste haridus ja hooldus
Kogu eelarve summa eraldatakse ühele taotlejale, seega innustatakse taotlejaid esitama taotlust kogu summa
ulatuses. ELi panus (kuni 2 000 000 eurot) ei või moodustada üle 95 % abikõlblikest kuludest. Projekti
kestus ei tohi olla alla 12 kuu ega ületada 24 kuud.
5.2. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine ja mikrokrediit
Kogu eelarve summa eraldatakse ühele taotlejale. ELi panus (kuni 1 500 000 eurot) ei või moodustada üle
90 % abikõlblikest kuludest. Projekti kestus ei tohi olla alla 12 kuu ega ületada 24 kuud.
5.3. Teavitamine ja teadlikkuse suurendamine
Kogu eelarve summa eraldatakse ühele taotlejale, seega innustatakse taotlejaid esitama taotlust kogu summa
ulatuses. ELi panus (kuni 1 000 000 eurot) ei või moodustada üle 90 % projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti kestus ei tohi olla alla 12 kuu ega ületada 18 kuud.
6.

Tähtaeg

Taotlused tuleb saata komisjonile hiljemalt 25. septembril 2009.
7.

Lisateave

Konkursikutse taotlejate juhendi täielik tekst ja taotlusevormid on kättesaadavad järgmisel veebiaadressil:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Taotlused peavad vastama eespool nimetatud juhendis esitatud tingimustele ning nende esitamiseks tuleb
kasutada ettenähtud vormi.
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