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Izmēģinājuma projekts “Romu integrācijas metožu koordinēšana Eiropas mērogā” – romu
integrācija
(2009/C 171/08)
1.

Mērķi un apraksts

Eiropas Komisija plāno īstenot Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projektu, izsludinot uzaicinājumu iesniegt
priekšlikumus, kurā ietvertas trīs neatkarīgas un atšķirīgas tēmas šādās jomās:
1) izglītība un aprūpe agrā bērnībā (IAAB);
2) pašnodarbinātība un mikrokredīts;
3) informācija un izpratnes veicināšana.
Pretendenti var iesniegt priekšlikumus, kas ir saistīti tikai ar vienu no trim atsevišķajām jomām.
Izmēģinājuma projekts atbalstīs inovatīvu un integrētu pieeju, lai risinātu daudzdimensionālās problēmas, ar
kurām saskaras romu kopiena. Ar to tiks pētītas iespējas sekmēt romu integrāciju, veicot ar izglītību saistītas
darbības, sociālas un ekonomiskas darbības, īstenojot pārrobežu sadarbību un apmainoties ar labu praksi,
vienlaikus balstoties uz pieejamo pieredzi.
Izmēģinājuma projektu galvenokārt īstenos tajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kurās ir proporcionāli liela
romu kopienu daļa, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā.
2.

Atbilstīgie pretendenti

Pretendentiem ir jābūt reģistrētiem kādā no Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm.
Priekšlikumus drīkst iesniegt bezpeļņas organizācijas. Minētās organizācijas var būt šādas:
— nevalstiskās organizācijas (NVO) un to tīkli
vai
— publiskas iestādes.
Tas pats nosacījums attiecas arī uz partnerorganizācijām.
3.

Izslēgšanas un atlases kritēriji

Pretendentus var izslēgt no piedalīšanās gadījumā, ja viņi atrodas vienā no Finanšu regulas 93. un 94. pantā
minētajām situācijām.
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Atlases kritēriji
Pretendentam jābūt tādam finansiālajam nodrošinājumam un darbības spējai, lai tas varētu pabeigt darbību,
kurai finansējums tiek prasīts. Pretendentam ir jābūt pieejamiem stabiliem un adekvātiem finansēšanas
avotiem, lai varētu nodrošināt darbības īstenošanu visu projekta periodu un lai vajadzības gadījumā palī
dzētu finansēt projektu, turklāt tā rīcībā jābūt darbības resursiem (tehniskiem, pārvaldības), kas nepieciešami
sekmīgai darbības pabeigšanai. Tehniskā kapacitāte tiks novērtēta, jo īpaši ņemot vērā piedāvātā personāla
īpašās zināšanas, izglītību, efektivitāti, pieredzi un uzticamību.
4.

Piešķiršanas kritēriji pa tēmām

Izglītība un aprūpe agrā bērnībā (IAAB):
— Metodoloģija un rentabilitāte (30 %),
— Pašreizējās situācijas novērtējums, ietverot informētību par pastāvošo pieredzi (20 %),
— Pārvaldības struktūra un personāla norīkošana (30 %),
— Ilgtspējīga stratēģija (20 %).
Pašnodarbinātība un mikrokredīts:
— Metodoloģija, mērķi un rentabilitāte (35 %),
— Pārvaldības struktūra un personāla norīkošana (35 %),
— Ilgtspējīga stratēģija (30 %).
Informācija un izpratnes veicināšana:
— Metodoloģija, mērķi un rentabilitāte (45 %),
— Pārvaldības struktūra un personāla norīkošana (35 %),
— Ilgtspējīga stratēģija (20 %).
5.

Projekta budžets un darbības ilgums

5.1. Izglītība un aprūpe agrā bērnībā (IAAB)
Budžeta līdzekļus piešķirs vienam pretendentam. ES ieguldījums (līdz EUR 2 000 000) nedrīkst pārsniegt
95 % no attiecināmajām izmaksām. Projekta ilgums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem, ne arī pārsniegt
24 mēnešus.
5.2. Pašnodarbinātība un mikrokredīts
Budžeta līdzekļus piešķirs vienam pretendentam. ES ieguldījums (līdz EUR 1 500 000) nedrīkst pārsniegt
90 % no attiecināmajām izmaksām. Projekta ilgums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem, ne arī pārsniegt 24
mēnešus.
5.3. Informācija un izpratnes veicināšana
Budžeta līdzekļus piešķirs vienam pretendentam. ES ieguldījums (līdz EUR 1 000 000) nedrīkst pārsniegt
90 % no attiecināmajām projekta izmaksām. Projekta ilgums nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem, ne arī
pārsniegt 18 mēnešus.
6.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikumi jānosūta Komisijai ne vēlāk kā 2009. gada 25. septembrī.
7.

Papildu informācija

Pilnīgs to norādījumu teksts, kas paredzēti pieteikuma iesniedzējiem saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt
priekšlikumus, kā arī pieteikuma veidlapa ir atrodama šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/regional_
policy/index_en.htm
Pieteikumos jāievēro minētajos norādījumos noteiktās prasības, un tie jāiesniedz, izmantojot norādīto veid
lapu.
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