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1.

Cieľ a opis

Európska komisia má v úmysle realizovať pilotný projekt Európskeho parlamentu prostredníctvom výzvy na
predkladanie návrhov, ktorá zahŕňa tri nezávislé a samostatné témy zodpovedajúce týmto oblastiam
činnosti:
1. Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne (ECEC).
2. Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery.
3. Zvyšovanie informovanosti a povedomia.
Žiadatelia môžu predkladať návrhy vzťahujúce sa k cieľom iba jednej z troch uvedených oblastí činnosti.
V rámci pilotného projektu sa podporia inovatívne a integrované prístupy k riešeniu mnohodimenzionál
nych problémov, ktorým čelia rómske spoločenstvá. Preskúmajú sa spôsoby podpory začleňovania Rómov
prostredníctvom vzdelávacích, sociálnych a ekonomických činností, cezhraničnej spolupráce a výmeny
osvedčených postupov, pričom sa využijú doterajšie skúsenosti.
Pilotný projekt sa uskutoční predovšetkým v členských štátoch a kandidátskych krajinách s vysokým
počtom znevýhodnených rómskych spoločenstiev.
2.

Oprávnení žiadatelia

Žiadatelia musia mať sídlo v jednom z 27 členských štátov Európskej únie.
Návrhy musia predložiť neziskové organizácie. Môže pritom ísť o:
— mimovládne organizácie a siete,
alebo
— verejné orgány.
To isté platí pre partnerské organizácie.
3.

Kritériá vylúčenia a výberu

Žiadatelia, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94 nariadenia o rozpočtových
pravidlách, budú vylúčení.
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Kritériá výberu
Žiadateľ musí byť z finančného a prevádzkového hľadiska schopný uskutočniť činnosť, ktorá je predmetom
žiadosti o financovanie. Žiadateľ musí mať teda prístup k stabilným a primeraným finančným prostriedkom,
aby mohol v daných činnostiach pokračovať počas trvania projektu a aby mohol podľa potreby prispieť
k ich financovaniu. Zároveň musí mať prevádzkové zdroje (odborné, riadiace) potrebné na úspešnú reali
záciu tejto činnosti. Odborná spôsobilosť sa bude posudzovať najmä s ohľadom na odbornosť a znalosti
navrhovaného personálu, ako aj s ohľadom na jeho efektivitu, skúsenosti a spoľahlivosť.
4.

Kritéria udelenia grantu podľa tém

Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne (ECEC):
— metodika a efektívnosť nákladov (30 %),
— posúdenie súčasnej situácie vrátane znalosti predchádzajúcich skúseností (20 %),
— štruktúra riadenia a pridelenie zamestnancov (30 %),
— stratégia trvalej udržateľnosti (20 %).
Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery:
— metodika, ciele a efektívnosť nákladov (35 %),
— štruktúra riadenia a pridelenie zamestnancov (35 %),
— stratégia trvalej udržateľnosti (30 %).
Zvyšovanie informovanosti a povedomia:
— metodika, ciele a efektívnosť nákladov (45 %),
— štruktúra riadenia a pridelenie zamestnancov (35 %),
— stratégia trvalej udržateľnosti (20 %).
5.

Rozpočet a trvanie projektu

5.1. Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne (ECEC)
Rozpočet bude pridelený jednému žiadateľovi. Príspevok EÚ (do 2 000 000 EUR) môže predstavovať najviac
95 % oprávnených nákladov. Projekt nesmie trvať kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 24 mesiacov.
5.2. Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery
Rozpočet bude pridelený jednému žiadateľovi. Príspevok EÚ (do 1 500 000 EUR) môže predstavovať najviac
90 % oprávnených nákladov. Projekt nesmie trvať kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 24 mesiacov.
5.3. Zvyšovanie informovanosti a povedomia
Rozpočet bude pridelený jednému žiadateľovi. Príspevok EÚ (do 1 000 000 EUR) môže predstavovať najviac
90 % oprávnených nákladov. Projekt nesmie trvať kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 18 mesiacov.
6.

Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosti musia byť zaslané Komisii najneskôr 25. septembra 2009.
7.

Ďalšie informácie

Úplné znenie príručky pre žiadateľov týkajúcej sa tejto výzvy na predkladanie návrhov a formulár žiadosti
sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Žiadosti musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenej príručke a musia byť predložené na
príslušnom formulári.
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