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V
(Skelbimai)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas – Europos Komisija – Regioninės politikos generalinis direktoratas
(DG REGIO)
Bandomasis projektas „Romų integracijos metodų koordinavimas Europos mastu“ – Romų
integracija
(2009/C 171/08)
1.

Tikslas ir aprašymas

Europos Komisija planuoja įgyvendinti Europos Parlamento bandomąjį projektą, skelbdama kvietimą teikti
paraiškas, įskaitant tris atskiras nepriklausomas temas, kurios atitinka šias intervencijos sritis:
1. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra.
2. Savarankiškas darbas ir mikrokreditas.
3. Informuotumo ir sąmoningumo didinimas.
Pareiškėjai gali teikti pasiūlymus, susijusius tik su vienos iš šių trijų intervencijos sričių tikslais.
Bandomuoju projektu bus remiami naujoviški ir integruoti metodai, kuriais bus sprendžiamos daugialypės
problemos, su kuriomis susiduria romų bendruomenės. Bus nagrinėjami būdai, kaip būtų galima skatinti
romų integraciją, vykdant švietimo, socialinę ir ekonominę veiklą, bendradarbiaujant tarpvalstybiniu mastu ir
keičiantis gerąja patirtimi, šiam tikslui panaudojant sukauptą patirtį.
Bandomasis projektas pirmiausia bus vykdomas tose valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse, kuriose yra
didelės palankių sąlygų neturinčių romų bendruomenės.
2.

Kriterijus atitinkantys pareiškėjai

Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių.
Pasiūlymus turi pateikti pelno nesiekiančios organizacijos. Tai gali būti:
— nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir tinklai,
arba
— viešosios įstaigos.
Tas pats taikytina organizacijoms partnerėms.
3.

Išimtys ir atrankos kriterijai

Pareiškėjų, kurie yra patekę į vieną iš situacijų, nurodytų Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsniuose,
pasiūlymai bus atmesti.
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Atrankos kriterijai
Pareiškėjas privalo turėti finansinių ir veiklos pajėgumų įgyvendinti veiklą, kuriai prašo skirti finansavimą.
Todėl pareiškėjas privalo turėti patikimą ir pakankamą finansavimą, kad galėtų vykdyti veiklą per visą
projekto laikotarpį, pagal poreikį prisidėti prie finansavimo ir turėti veiklos išteklių (techninių, valdymo),
kurių reikia, norint sėkmingai įgyvendinti veiklą. Techninis pajėgumas bus vertinamas visų pirma atsižvel
giant į siūlomų darbuotojų praktinę patirtį, žinias, produktyvumą, patirtį ir patikimumą.
4.

Laimėtojo nustatymo kriterijai pagal temas

Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra
— Metodika ir ekonominis veiksmingumas (30 %)
— Dabartinės padėties, įskaitant žinias apie sukauptą patirtį, įvertinimas (20 %)
— Valdymo struktūra ir darbuotojų paskyrimas (30 %)
— Tvarumo strategija (20 %)
Savarankiškas darbas ir mikrokreditas
— Metodika, tikslai ir ekonominis veiksmingumas (35 %)
— Valdymo struktūra ir darbuotojų paskyrimas (35 %)
— Tvarumo strategija (30 %)
Informuotumo ir sąmoningumo didinimas
— Metodika, tikslai ir ekonominis veiksmingumas (45 %)
— Valdymo struktūra ir darbuotojų paskyrimas (35 %)
— Tvarumo strategija (20 %)
5.

Biudžetas ir projekto trukmė

5.1. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra
Numatytas biudžetas bus paskirtas vienam pareiškėjui. ES lėšos (iki 2 mln. EUR) gali sudaryti ne daugiau
kaip 95 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė nei 12 mėnesių ir ne
ilgesnė nei 24 mėnesiai.
5.2. Savarankiškas darbas ir mikrokreditas
Numatytas biudžetas bus paskirtas vienam pareiškėjui. ES lėšos (iki 1,5 mln. EUR) gali sudaryti ne daugiau
kaip 90 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė nei 12 mėnesių ir ne
ilgesnė nei 24 mėnesiai.
5.3. Informuotumo ir sąmoningumo didinimas
Numatytas biudžetas bus paskirtas vienam pareiškėjui. ES lėšos (iki 1 mln. EUR) gali sudaryti ne daugiau
kaip 90 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė nei 12 mėnesių ir ne
ilgesnė nei 18 mėnesių.
6.

Terminas

Paraiškos Komisijai turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 25 d.
7.

Papildoma informacija

Visas pareiškėjams skirto kvietimo teikti paraiškas vadovo tekstas ir paraiškos forma pateikiami svetainėje
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Paraiškos turi būti parengtos laikantis minėtame vadove nustatytų reikalavimų ir naudojantis interneto
svetainėje pateikta paraiškos forma.
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