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ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna projektförslag – Europeiska kommissionen – GD Regionalpolitik
Pilotprojekt avseende europeisk samordning av metoder för integration av romer – Integration av
romer
(2009/C 171/08)
1.

Syfte och beskrivning

Europeiska kommissionen planerar att genomföra Europaparlamentets pilotprojekt genom en inbjudan att
lämna projektförslag på följande insatsområden:
1. Skola och barnomsorg för yngre barn
2. Egenföretagande och mikrokrediter
3. Informationskampanjer
Sökandena kan lämna in förslag som är kopplade till målen inom endast ett av de tre insatsområdena.
Pilotprojektet ska stödja nya och integrerade metoder för att ta itu med de mångfacetterade problem som
drabbar romska grupper. Det ska prova olika sätt att främja integration av romer genom utbildning, social
verksamhet och ekonomisk verksamhet, gränsöverskridande samarbete och utbyte av bästa praxis och bygga
på tidigare erfarenheter.
Pilotprojektet ska huvudsakligen genomföras i medlemsstater och kandidatländer som har en hög andel
romska grupper med sämre förutsättningar.
2.

Krav på sökande

Sökandena måste vara etablerade i något av de 27 EU-länderna.
Projektförslagen ska lämnas in av organisationer som drivs utan vinstsyfte. Sådana organisationer kan
vara:
— icke-statliga organisationer och nätverk,
eller
— offentliga organ.
Samma krav gäller för partnerorganisationerna.
3.

Uteslutnings- och urvalskriterier

Sökande som befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen
kommer att uteslutas från deltagande.
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Urvalskriterier
Sökanden måste ha ekonomiska och praktiska möjligheter att genomföra den verksamhet som bidragsan
sökan avser. Sökanden måste ha tillgång till en stabil och tillräcklig finansiering för att kunna bedriva
verksamheten under hela projektets löptid och vid behov bidra till finansieringen. Sökanden måste också ha
de operativa resurser (teknisk kapacitet och ledning) som krävs för att genomföra verksamheten på ett
fullgott sätt. Den tekniska kapaciteten kommer företrädesvis att bedömas med avseende på fackkunskap,
praktiska kunskaper, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet hos den personal som föreslås.
4.

Tilldelningskriterier per tema

Skola och barnomsorg för yngre barn
— Metoder och kostnadseffektivitet (30 %)
— Bedömning av nuläget, inklusive kunskaper om tidigare erfarenheter (20 %)
— Ledningsstruktur och personaltilldelning (30 %)
— Strategi på längre sikt (20 %)
Egenföretagande och mikrokrediter
— Metoder, syften och kostnadseffektivitet (35 %)
— Ledningsstruktur och personaltilldelning (35 %)
— Strategi på längre sikt (30 %)
Informationskampanjer
— Metoder, syften och kostnadseffektivitet (45 %)
— Ledningsstruktur och personaltilldelning (35 %)
— Strategi på längre sikt (20 %)
5.

Budget och projektens löptid

5.1 Skola och barnomsorg för yngre barn
Budgeten kommer att tilldelas en enda sökande. EU-bidraget (högst 2 miljoner euro) får utgöra högst 95 %
av de bidragsberättigande kostnaderna. Projektet ska pågå under minst 12 månader och högst 24 månader.
5.2 Egenföretagande och mikrokrediter
Budgeten kommer att tilldelas en enda sökande. EU-bidraget (högst 1,5 miljoner euro) får utgöra högst 90 %
av de bidragsberättigande kostnaderna. Projektet ska pågå under minst 12 månader och högst 24 månader.
5.3 Informationskampanjer
Budgeten kommer att tilldelas en enda sökande. EU-bidraget (högst 1 miljon euro) får utgöra högst 90 % av
de bidragsberättigande kostnaderna. Projektet ska pågå under minst 12 månader och högst 18 månader.
6.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska skickas till kommissionen senast den 25 september 2009.
7.

Mer information

Den fullständiga ansökningshandledningen och ansökningsformuläret finns på följande webbplats: http://ec.
europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Ansökan måste uppfylla villkoren i ovannämnda handledning och ska lämnas in på det formulär som
tillhandahålls.
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