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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
Výzva k předkládání návrhů – Evropská komise – GŘ pro regionální a městskou politiku
Pomoc poskytovaná většímu počtu regionů při posuzování možného využití finančních nástrojů
podporovaných EFRR, FS, ESF a EZFRV v souladu s hlavou IV nařízení (EU) č. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Cíl a popis
Evropská komise prostřednictvím výzvy k předkládání návrhů zveřejněné na internetové adrese http://ec.europa.eu/
regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ plánuje spolufinancování akcí týkajících se možného
využití finančních nástrojů v rámci A) Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a/nebo Fondu soudržnosti (FS)
a/nebo B) Evropského sociálního fondu (ESF) a/nebo C) Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Akce budou sloužit cíli Unie, kterým je rozšíření využití finančních nástrojů spolufinancovaných z výše uvedených
fondů, jak je požadováno v dokumentu „Investiční plán pro Evropu“ (sdělení COM(2014)903). Žadatelé mohou předklá
dat návrhy týkající se cílů v jedné nebo více ze tří výše uvedených oblastí.

Podpora poskytovaná pro akce spolufinancované v rámci této výzvy by měla přispět k většímu využívání finančních
nástrojů, aby bylo dosaženo cílů souvisejících s EFRR, FS, ESF a EZFRV, zejména prostřednictvím rozšíření jejich využí
vání na nové/inovativní oblasti. Konkrétně jde o to zlepšit informovanost řídících orgánů/zprostředkujících subjektů
programů spolufinancovaných z EFRR, FS, ESF a EZFRV, a aby byla vybudována základna příslušných odborných zna
lostí pro možné využívání specifických finančních nástrojů, pokud jde o záležitosti, které jsou společné pro alespoň dva
regiony ve dvou různých členských státech.

2. Způsobilí žadatelé
Žádost musí být předložena konsorciem alespoň dvou řídících orgánů/zprostředkujících subjektů programů EFRR, FS,
ESF, EZFRV, které zahrnují alespoň dva různé členské státy.

3. Způsobilé akce
Způsobilé akce musí sloužit cílům stanoveným ve výzvě, být relevantní, přinášet prospěch nejméně dvěma regionům
alespoň ze dvou různých členských států EU a zahrnovat odpovídající podíl přeshraničních a/nebo nadnárodních čin
ností, což znamená, že by jejich součástí měla být značná součinnost žadatelů zaměřená na dosažení společných
výsledků. Musí rovněž využívat individualizované odborné znalosti finanční instituce/finančních institucí a její/jejich
podporu.

4. Kritéria vyloučení a výběru
Kritéria vyloučení
Žadatelé budou z účasti na této výzvě k předkládání návrhů vyloučeni, jestliže se nacházejí v některé ze situací uvede
ných v čl. 106 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (1). Finanční pomoc nebude poskytnuta žadatelům, kteří se
při řízení o udělení grantu nacházejí v některé ze situací uvedených v článku 107 uvedeného nařízení.
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrn
ném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Kritéria výběru
Žádost musí prokázat, že žadatelé mají provozní a finanční způsobilost k provedení navrhované akce. Žadatelé musí mít
stabilní a dostatečné zdroje financování pro udržení své činnosti během období provádění akce a pro účast na jejím
financování. Žadatelé musí mít provozní způsobilost a zejména patřičné odborné kompetence a příslušnou kvalifikaci
nezbytné k dokončení navrhované akce.
5. Kritéria přidělení
Způsobilé žádosti/grantové akce budou posouzeny na základě následujících kritérií a s ohledem na váhu přikládanou
každému z nich, jak je uvedeno v hranatých závorkách:
— Relevance: přínos grantové akce a její předpokládané výsledky s ohledem na cíle této výzvy; úroveň zapojení širšího
spektra zdrojů odborných znalostí, jako jsou vysokoškolské instituce; integrální a komplexní povaha plánovaných
činností, které mají být v rámci akce provedeny; a inovativní povaha grantové akce [40 %];
— Dopady: výsledné zeměpisné pokrytí; udržitelnost výsledků akce; převoditelnost a plánované využití očekávaných
výsledků, včetně plánovaného šíření [30 %];
— Kvalita: účinnost a účelnost navrhované metodiky a organizace (včetně harmonogramu a monitorování); relevant
nost a kvalita realizačních prostředků a využitých zdrojů ve vztahu k plánovaným cílům (zejména pokud jde
o nákladovou efektivnost); soudržnost návrhu akce [30 %].
6. Rozpočet a doba trvání projektu
Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování grantových akcí se odhaduje na 10,83 milionu EUR. Maximální výše
grantu na akci a oblast bude činit:
A) EFRR a/nebo FS: 2,5 milionu EUR,
B) ESF: 0,5 milionu EUR,
C) EZFRV: 1,4 milionu EUR.
Maximální výše grantu na akci kombinující A, B a/nebo C bude činit 2,5 milionu EUR.
S ohledem na cíle výzvy Komise očekává, že navrhované akce nebudou probíhat déle než jeden rok.
7. Lhůta
Žádosti musí být zaslány Komisi nejpozději 31. července 2015.
8. Další informace
Žádosti musí splňovat požadavky stanovené ve výzvě k předkládání návrhů zveřejněné na internetových stránkách
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ a musí být předloženy na poskytnu
tých formulářích. Další informace jsou uvedeny v pokynech, jež jsou k dispozici na stejných internetových stránkách.

