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BIZOTTSÁG
Pályázati felhívás – Európai Bizottság – Regionális Politikai Főigazgatóság
„A romák integrálására irányuló módszerek összeurópai koordinációja” – kísérleti projekt a romák
integrációjának előmozdítására
(2009/C 171/08)
1.

Célok és a projekt leírása

Az Európai Bizottság pályázati felhívással szándékozik támogatni az Európai Parlament kísérleti projektjének
végrehajtását, amelynek három, egymástól független tárgykör képezi részét az alábbi területeken:
1. Korai gyermekkori oktatás és gondozás (ECEC).
2. Önfoglalkoztatás és mikrohitel.
3. Információ és figyelemfelhívás.
A pályázóknak olyan pályázatot kell benyújtaniuk, mely kizárólag a három önálló terület egyikének célja
ihoz kapcsolódik.
A kísérleti projekt olyan innovatív és integratív megközelítéseket kíván támogatni, melyek megoldást
kínálnak a roma közösségek többdimenziós problémáinak kezelésére. Keresi továbbá annak a módját,
hogy a meglévő tapasztalatokra alapozva miként tudja előmozdítani a romák integrációját oktatási, társa
dalmi és gazdasági intézkedések révén, határon átívelő együttműködéssel és a helyes gyakorlatok megosz
tásával.
A kísérleti projekt megvalósítására elsősorban azokban a tagállamokban és tagjelölt országokban kerül sor,
amelyekben jelentős a hátrányos helyzetű roma közösség aránya.
2.

Támogatható pályázók

A pályázóknak az Európai Unió 27 tagállamának egyikében kell székhellyel rendelkezniük.
Pályázatot csak nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek a szervezetek a következők lehetnek:
— nem kormányzati szervezetek és hálózatok,
vagy
— közintézmények.
A partnerszervezetekre ugyanezen szabályok vonatkoznak.
3.

Kizáró tényezők, illetve kiválasztási kritériumok

A pályázók kizárásra kerülnek, ha a költségvetési rendelet 93. és 94. cikkében említett helyzetek bármelyike
fennáll esetükben.
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Kiválasztási feltételek
A pályázónak a megpályázott tevékenység elvégzésére megfelelő pénzügyi és működési kapacitással kell
rendelkeznie. A pályázónak ennélfogva stabil és megfelelő forrással kell rendelkeznie, hogy a projekt futam
ideje alatt végezni tudja a vállalt tevékenységeket, és szükség esetén hozzájáruljon finanszírozásukhoz,
valamint rendelkeznie kell a tevékenysége sikeres megvalósításához szükséges működési (technikai, igazga
tási) forrásokkal. A technikai kapacitás értékelésénél elsősorban a javasolt személyzet gyakorlatát, ismereteit,
hatékonyságát, tapasztalatát és megbízhatóságát értékelik.
4.

A támogatás odaítélésének kritériumai – a résztémakörök szerint

Korai gyermekkori oktatás és gondozás (ECEC):
— Módszerek és költséghatékonyság (30 %),
— A jelenlegi helyzet elemzése, beleértve a meglévő tapasztalatok tudatosítását (20 %),
— Igazgatási struktúra és személyzeti összetétel (30 %),
— Fenntarthatósági stratégia (20 %).
Önfoglalkoztatás és mikrohitel:
— Módszerek, célok és költséghatékonyság (35 %),
— Igazgatási struktúra és személyzeti összetétel (35 %),
— Fenntarthatósági stratégia (30 %).
Információ és figyelemfelhívás:
— Módszerek, célok és költséghatékonyság (45 %),
— Igazgatási struktúra és személyzeti összetétel (35 %),
— Fenntarthatósági stratégia (20 %).
5.

Költségvetés és a projekt futamideje

5.1. Korai gyermekkori oktatás és gondozás (ECEC)
A pénzügyi forrást egyetlen pályázónak fogják odaítélni. Az uniós hozzájárulás (maximum 2 000 000 EUR)
a támogatható költségek legfeljebb 95 %-a lehet. A projekt futamideje legalább 12 hónap, és nem haladhatja
meg a 24 hónapot.
5.2. Önfoglalkoztatás és mikrohitel
A forrást egyetlen pályázónak fogják odaítélni. Az uniós hozzájárulás (maximum 1 500 000 EUR) a támo
gatható költségek legfeljebb 90 %-a lehet. A projekt futamideje legalább 12 hónap, és nem haladhatja meg a
24 hónapot.
5.3. Információ és figyelemfelhívás
A forrást egyetlen pályázónak fogják odaítélni. Az uniós hozzájárulás (maximum 1 000 000 EUR) a finan
szírozásra jogosult költségek legfeljebb 90 %-a lehet. A projekt futamideje legalább 12 hónap, és nem
haladhatja meg a 18 hónapot.
6.

Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2009. szeptember 25-ig kell megküldeni a Bizottságnak.
7.

További információk

A pályázati útmutató teljes szövege és a pályázati űrlap az alábbi internetes oldalon található: http://ec.
europa.eu/regional_policy/index_en.htm
A pályázatnak eleget kell tennie az említett útmutatóban meghatározott követelményeknek, és a megadott
űrlapon kell benyújtani.
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