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EUROOPA KOMISJON
Konkursikutse – Euroopa Komisjon – Regionaalpoliitika peadirektoraat
Euroopa Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist määruse (EL) nr 1303/2013 IV jaotise kohaselt toetatavate
rahastamisvahendite võimaliku kasutamise hindamiseks ette nähtud, mitut piirkonda hõlmav
toetus
(2015/C 152/09)
1. Eesmärk ja kirjeldus
Vastavalt veebisaidil http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ avaldatud kon
kursikutsele kavatseb Euroopa Komisjon kaasrahastada meetmeid, mis on seotud järgmiste fondide rahastamisvahendite
võimaliku kasutamisega: A) Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja/või Ühtekuuluvusfond ja/või B) Euroopa Sotsiaal
fond (ESF) ja/või C) Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). Nende meetmetega soovitakse saavutada liidu
eesmärki, s.o suurendada eespool nimetatud fondidest kaasrahastavate rahastamisvahendite kasutamist, nagu on märgi
tud Euroopa investeerimiskavas (teatis COM(2014)903). Taotlusi võib esitada ühe või mitme eespool nimetatud kolme
valdkonnaga seotud eesmärkide saavutamiseks.
Käesoleva projektikonkursi raames kaasrahastatavate meetmete toetamine peaks aitama suurendada rahastamisvahendite
kasutamist, et lõplikult saavutada ERFi, Ühtekuuluvusfondi, ESFi ja EAFRDga seotud poliitikavaldkondade eesmärgid,
eelkõige laiendades nende vahendite kasutust uutele/innovatiivsetele valdkondadele. Täpsemalt on eesmärk suurendada
ERFi, Ühtekuuluvusfondi, ESFi ja EAFRD raames kaasrahastatavate programmide korraldus-/vahendusasutuste asjatund
likkust ja anda asjakohaseid erialateadmisi konkreetsete rahastamisvahendite võimaliku kasutamise kohta vähemalt kahe
liikmesriigi vähemalt kahele piirkonnale ühistes küsimustes.
2. Rahastamiskõlblikud taotlejad
Taotluse peab esitama vähemalt kaht liikmesriiki hõlmavate ERFi, Ühtekuuluvusfondi, ESFi ja EAFRD programmidega
seotud vähemalt kahest korraldus-/vahendusasutusest koosnev konsortsium.
3. Rahastamiskõlblikud meetmed
Rahastamiskõlblikud meetmed peavad vastama konkursikutses nimetatud eesmärkidele, olema seotud vähemalt kahe
liikmesriigi vähemalt kahe piirkonnaga ja tooma neile kasu ning hõlmama asjakohase osa piiriüleseid ja/või rahvusvahe
lisi ettevõtmisi, nt kaasama taotlejaid ühiste eesmärkide saavutamiseks korraldatavasse ulatuslikku koostöösse. Samuti
peaksid need meetmed tuginema finantseerimisasutus(t)e individuaalsetele nõuannetele ja abile.
4. Välistamis- ja valikukriteeriumid
Välistamiskriteeriumid
Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (1) artikli 106 lõikes 1 osutatud olukordades olevad taotlejad jäetakse toetusetaotle
mise menetluses osalemisest kõrvale. Taotlejatele ei anta rahalist toetust, kui nad on toetusmenetluse ajal kõnealuse mää
ruse artiklis 107 osutatud mis tahes olukorras.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes
kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
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Kvalifitseerimistingimused
Taotluses tuleb tõendada tegevuslikku ja finantsilist suutlikkust viia kavandatav meede lõpule. Taotlejatel peavad olema
stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, et tagada tegevuse jätkumine meetme teostamise kogu perioodi jooksul ja osale
mine selle rahastamises. Taotlejatel peavad olema kavandatud meetme rakendamiseks vajalikud tegevuslik ja finantsiline
suutlikkus ning eelkõige kutseoskused ja sobiv kvalifikatsioon.
5. Toetuse määramise kriteeriumid
Rahastamiskõlblikke meetmeid/toetusmeetmeid hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel ja arvesse võetakse allpool
nurksulgudes iga kriteeriumi kohta märgitud osatähtsusmäära:
— asjakohasus: toetusmeetme panus ja eeldatavad tulemused seoses konkursi eesmärkide saavutamisega; laialdasema
ekspertidevõrgu, nt akadeemiliste ringkondade kaasamise määr; meetme raames kavandatud tegevuse integreeritus ja
hõlmavus; toetusmeetme innovatiivsus [40 %];
— mõju: geograafiline mõõde; meetme rakendamise tulemuste kestlikkus; eeldatavate tulemuste ülekantavus ja kavan
datud kasutus, sh tulemuste levitamine [30 %];
— kvaliteet: kavandatud metoodika ja töökorralduse tõhusus ja ratsionaalsus (sh ajakava ja järelevalve); kavandatud ees
märkide saavutamiseks rakendatavate vahendite ja ressursside asjakohasus ja kvaliteet (eelkõige kulutõhususe aspek
tist); kavandatud meetme järjepidevus [30 %].
6. Projekti eelarve ja kestus
Väljavalitud meetmete kaasrahastamiseks ette nähtud eelarvevahendite hinnanguline kogusumma on 10,83 miljonit
eurot. Maksimaalne toetussumma meetme ja valdkonna kohta:
A) ERF ja/või Ühtekuuluvusfond: 2,5 miljonit eurot,
B) ESF: 0,5 miljonit eurot,
C) EAFRD: 1,4 miljonit eurot.
Maksimaalne toetussumma võimalusi A, B ja/või C ühendava meetme kohta on 2,5 miljonit eurot.
Konkursi eesmärke silmas pidades eeldab komisjon, et meede ei kesta kauem kui üks aasta.
7. Tähtaeg
Taotlused tuleb saata komisjonile hiljemalt 31. juulil 2015.
8. Lisateave
Taotlused peavad vastama nõuetele, mis on avaldatud konkursikutses veebisaidil http://ec.europa.eu/regional_policy/
index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/, ja need tuleb esitada ettenähtud vormil. Taotlejatel on võimalik saada
täiendavat teavet samal veebisaidil olevast juhisest.

