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ADMINISTRATIVE PROCEDURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
Indkaldelse af forslag — Europa-Kommissionen — GD REGIO
Bistand vedrørende flere regioner til vurdering af den potentielle brug af finansielle instrumenter,
der støttes af EFRU, Samhørighedsfonden, ESF og ELFUL i overensstemmelse med afsnit IV
i forordning (EU) nr. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Målsætning og beskrivelse
Med indkaldelsen af forslag, som er offentliggjort på http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/da/newsroom/
funding-opportunities/, har Europa-Kommissionen til hensigt at medfinansiere projekter vedrørende potentiel anvendelse
af finansielle instrumenter under A) Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og/eller Samhørighedsfonden
og/eller B) Den Europæiske Socialfond (ESF) og/eller C) Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
(ELFUL). Projekterne skal bidrage til at nå Unionens mål om en udvidet brug af finansielle instrumenter, som medfinan
sieres af de ovennævnte fonde, sådan som der blev opfordret til i »En investeringsplan for Europa« (Kommissionens
meddelelse COM(2014) 903). Ansøgerne kan indsende forslag, der vedrører målsætningerne for et eller flere af de tre
ovennævnte områder.
Den støtte, som ydes til projekter, der samfinansieres i henhold til denne indkaldelse af forslag, forventes at bidrage til
en øget anvendelse af finansielle instrumenter med det formål i sidste ende at nå målene for fondenes politikker, navnlig
ved at udvide instrumenternes anvendelse til nye/innovative områder. Mere specifikt er det hensigten at forbedre forvalt
ningsmyndighedernes og de bemyndigede organers kendskab til programmer, der samfinansieres under EFRU, Samhørig
hedsfonden, ESF og ELFUL, ved at opbygge ekspertise inden for mulig anvendelse af bestemte finansielle instrumenter på
områder, der er fælles for mindst to regioner i mindst to medlemsstater.
2. Ansøgningsberettigede
En ansøgning skal indsendes af et konsortium bestående af mindst to forvaltningsmyndigheder eller bemyndigede orga
ner under EFRU, Samhørighedsfonden, ESF eller ELFUL's programmer, der omfatter mindst to medlemsstater.
3. Støtteberettigede projekter
For at være støtteberettigede skal projekterne bidrage til at opfylde målene i indkaldelsen af forslag, være relevante og til
gavn for mindst to regioner i mindst to EU-medlemsstater og indeholde et passende antal grænseoverskridende og/eller
tværnationale aktiviteter, hvilket vil sige, at de skal indebære betydelig interaktion mellem ansøgerne med det formål at
opnå fælles resultater. Desuden skal der i forbindelse med projekterne trækkes på specialviden hos og bistand fra en eller
flere finansielle institutioner.
4. Udelukkelses- og udvælgelseskriterier
Udelukkelseskriterier
Ansøgerne udelukkes fra at deltage i denne indkaldelse af forslag, hvis de befinder sig i en af de situationer, der er
omhandlet i artikel 106, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1). Ansøgerne vil ikke få tildelt støtte, hvis de
under tildelingsproceduren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 107.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Uni
onens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
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Udvælgelseskriterier
Det skal i ansøgningen påvises, at ansøgerne har den finansielle og operationelle kapacitet til at gennemføre det foreslå
ede projekt. Ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres
aktiviteter i hele den periode, hvor projekterne gennemføres, og deltage i finansieringen af disse. Ansøgerne skal have
den operationelle kapacitet og navnlig den faglige kompetence og de kvalifikationer, der er nødvendige for at gennem
føre det foreslåede projekt.
5. Tildelingskriterier
Støtteberettigede ansøgninger/projekter vil blive vurderet på baggrund af følgende kriterier og vægtningen af hvert
enkelt af disse som anført i skarp parentes:
— Relevans: projektets bidrag til målene for indkaldelsen af forslag og dets forventede resultater, graden af inddragelse
af et bredt udvalg af ekspertkilder, f.eks. fra den akademiske verden, den integrerede og omfattende karakter af de
aktiviteter, der foreslås gennemført i forbindelse med projektet, og projektets grad af nyskabelse (40 %)
— Effekt: projektets geografiske dækning, projektresultaternes bæredygtighed og overførbarheden og den planlagte
anvendelse af de forventede resultater, herunder den planlagte formidling (30 %)
— Kvalitet: graden af effektivitet og rationalitet i den foreslåede metode og organisation (herunder tidsplanen og over
vågningen), relevansen og kvaliteten af de midler og ressourcer, der anvendes til at nå de planlagte mål (navnlig hvad
angår omkostningseffektivitet) og projektforslagets logiske sammenhæng (30 %).
6. Budget og projekternes varighed
Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekterne, er på 10,83 mio. EUR. Det maksimale til
skudsbeløb pr. projekt og pr. område er:
A) EFRU og/eller Samhørighedsfonden: 2,5 mio. EUR
B) ESF: 0,5 mio. EUR
C) ELFUL: 1,4 mio. EUR.
Det maksimale tilskudsbeløb pr. projekt, der kombinerer A, B og/eller C, er på 2,5 mio. EUR.
I betragtning af formålet med indkaldelsen af forslag forventer Kommissionen, at projekterne vil løbe over højst et år.
7. Frist
Ansøgninger skal sendes til Kommissionen senest den 31. juli 2015.
8. Yderligere oplysninger
Ansøgningerne skal opfylde kravene i forslagsindkaldelsen, som er offentliggjort på http://ec.europa.eu/regional_policy/
index.cfm/da/newsroom/funding-opportunities/, og skal indsendes ved brug af ansøgningsskemaet. Der findes yderligere
oplysninger i guiden på samme websted.

