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KOMISIJA
Razpis za zbiranje predlogov – Evropska komisija – GD za regionalno politiko
Pilotni projekt „Vseevropsko usklajevanje metod za vključevanje Romov“ – vključevanje Romov
(2009/C 171/08)
1.

Cilj in opis

Evropska komisija namerava izvesti pilotni projekt Evropskega parlamenta z razpisom za zbiranje predlo
gov, vključujoč tri neodvisne in ločene teme, ki ustrezajo naslednjim področjem delovanja:
1. vzgoja in oskrba v zgodnjem otroštvu,
2. samozaposlitev in mikrokredit,
3. razširjanje informacij in ozaveščanje.
Upravičenci lahko predložijo predloge, povezane s cilji samo enega treh področij delovanja.
Pilotni projekt bo podprl inovativne in povezane pristope k obravnavi večdimenzionalnih problemov, s
katerimi se spopadajo romske skupnosti. Raziskal bo načine za spodbujanje vključevanja Romov z izobra
ževalnimi, družbenimi in gospodarskimi dejavnostmi, čezmejnim sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks
ter pri tem uporabil obstoječe instrumente.
Pilotni projekt se bo izvajal predvsem v državah članicah in državah kandidatkah z velikim deležem
prikrajšanih romskih skupnosti.
2.

Upravičenci

Kandidati morajo imeti sedež v eni od 27 držav članic Evropske unije.
Predloge morajo predložiti neprofitne organizacije. Te organizacije so lahko:
— nevladne organizacije (NVO) in mreže,
ali
— javna telesa.
Enako velja za partnerske organizacije.
3.

Merila za izključitev in izbiro

Kandidati, ki so v kateri izmed situacij iz členov 93 in 94 Finančne uredbe, bodo izključeni.
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Merila za izbiro
Kandidat mora biti finančno in operativno zmožen zaključiti dejavnost, za katero je vložil vlogo za
financiranje. Zato mora imeti dostop do zanesljivih in zadostnih sredstev za izvajanje dejavnosti med
potekom projekta, ki ga po potrebi pomaga financirati, ter operativne vire (tehnične, upravne), ki so
potrebni za uspešno izvedbo dejavnosti. Tehnična zmogljivost bo ocenjena zlasti z vidika strokovnosti,
znanja, učinkovitosti, izkušenj in zanesljivosti predlaganega osebja.
4.

Merila za dodelitev po temah

Vzgoja in oskrba v zgodnjem otroštvu:
— metodologija in stroškovna učinkovitost (30 %),
— ocena sedanjega stanja, vključno z ozaveščenostjo o obstoječih izkušnjah (20 %),
— upravna struktura in dodeljeno osebje (30 %),
— trajnostna strategija (20 %).
Samozaposlitev in mikrokredit:
— Metodologija, cilji in stroškovna učinkovitost (35 %),
— Upravna struktura in dodeljeno osebje (35 %),
— Trajnostna strategija (30 %).
Razširjanje informacij in ozaveščanje:
— metodologija, cilji in stroškovna učinkovitost (45 %),
— upravna struktura in dodeljeno osebje (35 %),
— trajnostna strategija (20 %).
5.

Sredstva in trajanje projekta

5.1 Vzgoja in oskrba v zgodnjem otroštvu
Sredstva bodo dodeljena enemu kandidatu. Prispevek EU (do 2 000 000 EUR) ne sme presegati 95 %
upravičenih stroškov. Projekt ne sme trajati manj kot 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev.
5.2 Samozaposlitev in mikrokredit
Sredstva bodo dodeljena enemu kandidatu. Prispevek EU (do 1 500 000 EUR) ne sme presegati 90 %
upravičenih stroškov. Projekt ne sme trajati manj kot 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev.
5.3 Razširjanje informacij in ozaveščanje
Sredstva bodo dodeljena enemu kandidatu. Prispevek EU (do 1 000 000 EUR) ne sme presegati 90 %
upravičenih projektnih stroškov. Projekt ne sme trajati manj kot 12 mesecev in ne več kot 18 mesecev.
6.

Rok

Vloge je treba Komisiji poslati najpozneje do 25. septembra 2009.
7.

Dodatne informacije

Celotno besedilo navodil za razpis in prijavni obrazec sta na voljo na naslednji spletni strani: http://ec.
europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Vloge se oddajo na priloženem obrazcu in morajo ustrezati zahtevam, določenim v zgoraj navedenih
navodilih.
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