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BESTUURLIJKE PROCEDURES

COMMISSIE
Oproep tot het indienen van voorstellen — Europese Commissie — DG REGIO
Proefproject „Pan-Europese coördinatie van integratiemethodes voor de Roma” — integratie van de
Roma
(2009/C 171/08)
1.

Doel en omschrijving

De Europese Commissie is voornemens het proefproject van het Europees Parlement ten uitvoer te leggen
door middel van een oproep tot het indienen van voorstellen die de volgende drie afzonderlijke actieter
reinen bestrijkt:
1. opvang en onderwijs voor jonge kinderen;
2. zelfstandigen en microkrediet;
3. voorlichting en bewustmaking.
Aanvragers kunnen voorstellen indienen met betrekking tot slechts één van de drie actieterreinen.
In het kader van het proefproject zullen innovatieve en geïntegreerde initiatieven worden ondersteund voor
de aanpak van multidimensionale problemen waar de Romagemeenschappen mee worden geconfronteerd.
Er zal, voortbouwend op de bestaande ervaring, worden onderzocht hoe de integratie van de Roma kan
worden bevorderd via onderwijskundige, sociale en economische activiteiten, grensoverschrijdende samen
werking en uitwisseling van beproefde methoden.
Het proefproject zal in eerste instantie worden uitgevoerd in lidstaten en kandidaat-lidstaten met veel
benadeelde Romagemeenschappen.
2.

Wie komt in aanmerking

Aanvragers moeten in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie zijn gevestigd.
Voorstellen moeten worden ingediend door non-profitorganisaties, met name:
— niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en netwerken,
of
— overheidsinstanties.
Hetzelfde geldt voor partnerorganisaties.
3.

Uitsluitings- en selectiecriteria

Aanvragers die zich in een van de in artikelen 93 en 94 van het Financieel Reglement bedoelde situaties
bevinden, zullen worden uitgesloten.
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Selectiecriteria
De aanvrager moet over de nodige financiële draagkracht en operationele capaciteit beschikken om de
activiteit waarvoor hij financiering aanvraagt, te voltooien. Hij moet dus toegang hebben tot solide en
adequate financiering om de activiteiten tijdens de duur van het project in stand te houden en het zo
nodig te helpen financieren. Ook moet hij de nodige operationele middelen hebben (technisch, op vlak van
beheer) om de activiteit met succes te voltooien. De technische capaciteit zal voornamelijk worden beoor
deeld met betrekking tot de expertise, kennis, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid van de voorgestelde
medewerkers.
4.

Toekenningscriteria per actieterrein

Opvang en onderwijs voor jonge kinderen:
— methodologie en kosteneffectiviteit (30 %),
— beoordeling van de huidige situatie, waaronder kennis van bestaande projecten en initiatieven (20 %),
— beheersstructuur en personeelstoewijzing (30 %),
— duurzaamheidsstrategie (20 %).
Zelfstandigen en microkrediet:
— methodologie, doelstellingen en kosteneffectiviteit (35 %),
— beheersstructuur en personeelstoewijzing (35 %),
— duurzaamheidsstrategie (30 %).
Voorlichting en bewustmaking:
— methodologie, doelstellingen en kosteneffectiviteit (45 %),
— beheersstructuur en personeelstoewijzing (35 %),
— duurzaamheidsstrategie (20 %).
5.

Begroting en duur van de projecten

5.1. Opvang en onderwijs voor jonge kinderen
Het budget wordt aan één aanvrager toegewezen. De EU-bijdrage (tot 2 000 000 EUR) mag niet meer dan
95 % van de in aanmerking komende kosten bedragen. Het project mag niet minder dan 12 en niet meer
dan 24 maanden in beslag nemen.
5.2. Zelfstandigen en microkrediet
Het budget wordt aan één aanvrager toegewezen. De EU-bijdrage (tot 1 500 000 EUR) mag niet meer dan
90 % van de in aanmerking komende kosten bedragen. Het project mag niet minder dan 12 en niet meer
dan 24 maanden in beslag nemen.
5.3. Voorlichting en bewustmaking:
Het budget wordt aan één aanvrager toegewezen. De EU-bijdrage (tot 1 000 000 EUR) mag niet meer dan
90 % van de in aanmerking komende kosten bedragen. Het project mag niet minder dan 12 en niet meer
dan 18 maanden in beslag nemen.
6.

Uiterste datum

Aanvragen moeten uiterlijk op 25 september 2009 aan de Commissie worden toegezonden.
7.

Aanvullende inlichtingen

De volledige tekst van de leidraad voor aanvragers van de oproep tot het indienen van voorstellen en het
aanvraagformulier staan ter beschikking op de volgende website: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_
en.htm
Aanvragen moeten voldoen aan de vereisten uit bovengenoemde leidraad en moeten worden ingediend met
behulp van het daartoe verstrekte formulier.
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