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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ REGIO
Πολυπεριφερειακή βοήθεια για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τον τίτλο
IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Στόχος και περιγραφή
Με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/
newsroom/funding-opportunities/ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να συγχρηματοδοτήσει δράσεις σχετικά με τις δυνατότη
τες χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων βάσει Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και/ή του Ταμείου
Συνοχής (ΤΣ) και/ή Β) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και/ή Γ) του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τον στόχο της Ένωσης για τη διεύρυνση της χρήσης των χρηματο
δοτικών μέσων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία αυτά, όπως ζητείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα επενδυτικό
σχέδιο για την Ευρώπη» [Ανακοίνωση COM(2014)903]. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις συνδεόμενες με την
επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις ανωτέρω τομείς.
Η στήριξη που παρέχεται σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναμένεται να συμβάλει
σε αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη τελικά των στόχων των πολιτικών του ΕΤΠΑ, του ΤΣ, του ΕΚΤ και
του ΕΓΤΑΑ, ιδίως με την επέκταση της χρήσης τους σε νέους/καινοτόμους τομείς. Ειδικότερα, στόχος είναι να βελτιωθούν οι
γνώσεις των διαχειριστικών αρχών/των ενδιάμεσων φορέων των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ,
το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ, με την ανάπτυξη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης για την πιθανή χρήση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών
μέσων όσον αφορά ζητήματα κοινά σε τουλάχιστον δύο περιφέρειες τουλάχιστον δύο διαφορετικών κρατών μελών.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από κοινοπραξία τουλάχιστον δύο διαχειριστικών αρχών/ενδιάμεσων φορέων για τα προγράμματα
ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ ή ΕΓΤΑΑ, που να καλύπτει τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη.
3. Επιλέξιμες δράσεις
Οι επιλέξιμες δράσεις πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους που καθορίζονται στην πρόσκληση, να αφορούν και να ωφελούν
τουλάχιστον δύο περιφέρειες από τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και να περιλαμβάνουν την κατάλληλη ανα
λογία διασυνοριακών και/ή διακρατικών δραστηριοτήτων, δηλαδή με σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των υποψηφίων με
σκοπό την επίτευξη κοινών αποτελεσμάτων. Θα πρέπει επίσης να αξιοποιείται η εξατομικευμένη εμπειρογνωμοσύνη και
η βοήθεια από χρηματοπιστωτικό/-ά ίδρυμα/-τα.
4. Κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
Κριτήρια αποκλεισμού
Οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εάν βρίσκονται σε μία από τις κατα
στάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (1). Οι υποψήφιοι δεν
θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης, βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 107 του κανονισμού.
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
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Κριτήρια επιλογής
Στην αίτηση θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του υποψηφίου να φέρει σε πέρας την
προτεινόμενη δράση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, ώστε να διατηρήσουν τη
δραστηριότητά τους καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης της δράσης και να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή της. Οι υποψή
φιοι πρέπει να διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα και ιδίως τις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα κατάλληλα προσό
ντα που είναι αναγκαία για να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη δράση.
5. Κριτήρια ανάθεσης
Οι επιλέξιμες αιτήσεις/δράσεις για επιδότηση θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και λαμβανομένης υπόψη της
στάθμισης για καθένα από αυτά, όπως αναφέρεται στα κατωτέρω σημεία:
— Συνάφεια: η συνεισφορά της δράσης για επιδότηση και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της στους στόχους της πρόσκλη
σης· το επίπεδο της συμμετοχής σε ευρύτερης εμβέλειας πηγές εμπειρογνωμοσύνης, όπως τα πανεπιστήμια· ο αναπόσπαστος
και συνεκτικός χαρακτήρας των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της δρά
σης·και ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης για επιδότηση [40 %]·
— Αντίκτυπος: η προκύπτουσα γεωγραφική κάλυψη·η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της δράσης η δυνατότητα μεταφοράς
και η σχεδιαζόμενη χρήση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης
διάδοσης [30 %]·
— Ποιότητα: η αποτελεσματικότητα και ο ορθολογικός χαρακτήρας της προτεινόμενης μεθοδολογίας και οργάνωσης (συμπε
ριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και της παρακολούθησης)· η συνάφεια και η ποιότητα των μέσων υλοποίησης και
των πόρων που διατίθενται σε σχέση με τους στόχους που προβλέπονται (ιδίως από την άποψη της σχέσης κόστους-αποτε
λέσματος)· η συνοχή της πρότασης δράσης [30 %].
6. Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου
Ο συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων για επιδότηση ανέρχεται σε 10,83 εκατ.
ευρώ. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανά δράση και ανά τομέα θα είναι:
Α) ΕΤΠΑ και/ή Ταμείο Συνοχής: 2,5 εκατ. ευρώ,
Β) ΕΚΤ: 0,5 εκατ. ευρώ,
Γ) ΕΓΤΑΑ: 1,4 εκατ. ευρώ.
Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανά δράση που συνδυάζει Α, Β και/ή Γ θα είναι 2,5 εκατ. ευρώ.
Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της πρόσκλησης, η Επιτροπή αναμένει ότι οι δράσεις δεν θα διαρκέσουν περισσότερο από
ένα έτος.
7. Προθεσμία
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2015.
8. Περισσότερες πληροφορίες
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύτηκε
στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/newsroom/funding-opportunities/ και να υποβληθούν με τη
βοήθεια των παρεχόμενων εντύπων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλεύονται τον οδηγό που
διατίθεται στον ίδιο δικτυακό τόπο.

