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HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
Ehdotuspyyntö – Euroopan komissio – alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto
Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 IV osaston mukaisesti
tukemien rahoitusvälineiden mahdollisia käyttötapoja koskevalle arvioinnille annettava useampaa
aluetta koskeva tuki
(2015/C 152/09)
1. Tavoite ja kuvaus
Ehdotuspyynnöllä, joka on julkaistu verkkosivulla http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/newsroom/fundingopportunities/, Euroopan komissio aikoo osarahoittaa rahoitusvälineiden mahdollisia käyttötapoja koskevia toimia seu
raavista rahastoista: A) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja/tai koheesiorahasto ja/tai B) Euroopan sosiaalirahasto
(ESR) ja/tai C) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto). Toimien tarkoituksena on pal
vella unionin tavoitetta laajentaa edellä mainittujen rahastojen osarahoittamien rahoitusvälineiden käyttöä Euroopan
investointiohjelmassa (tiedonanto COM(2014)0903) edellytetyllä tavalla. Hakijat voivat tehdä ehdotuksia, jotka liittyvät
yhden tai useamman edellä mainitun kolmen alan tavoitteisiin.
Tästä ehdotuspyynnöstä osarahoitettavien toimien odotetaan lisäävän rahoitusvälineiden käyttöä erityisesti laajentamalla
niiden käyttöä uusille/innovatiivisille aloille, viime kädessä tavoitellen EAKR:oon, koheesiorahastoon, ESR:oon ja maaseu
turahastoon liittyvien politiikkojen tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti tavoitteena on kasvattaa EAKR:n, koheesiorahas
ton, ESR:n ja maaseuturahaston osarahoittamia ohjelmia hallinnoivien hallintoviranomaisten/välittävien elinten asiantun
temusta mahdollisista tavoista, joilla erityisiä rahoitusvälineitä voidaan käyttää vähintään kahta aluetta ja vähintään
kahta eri jäsenvaltiota koskevissa kysymyksissä.
2. Tukikelpoiset hakijat
Hakijana on oltava yhteenliittymä, joka koostuu vähintään kahdesta EAKR:n, koheesiorahaston, ESR:n tai maaseutura
haston ohjelmia hallinnoivasta hallintoviranomaisesta/välittävästä elimestä ja joka kattaa vähintään kaksi eri
jäsenvaltiota.
3. Tukikelpoiset toimet
Tukikelpoisten toimien on palveltava ehdotuspyynnön tavoitteita, niiden on oltava merkityksellisiä ja hyödytettävä vähin
tään kahta aluetta vähintään kahdessa eri Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja niissä on oltava riittävästi rajat ylittäviä
ja/tai valtioiden välisiä toimia. Toisin sanoen niissä tulee olla merkittävää vuorovaikutusta sellaisten hakijoiden välillä,
jotka pyrkivät yhteisiin tuloksiin. Niiden on myös hyödynnettävä yhden tai useamman rahoituslaitoksen yksilöllistä
asiantuntemusta ja apua.
4. Hylkäämis- ja valintaperusteet
Hylkäämisperusteet
Hakijat suljetaan ehdotuspyyntömenettelyn ulkopuolelle, jos ne ovat jossakin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1)
106 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista. Hakijoille ei myönnetä rahoitustukea, jos ne ovat avustuksen myöntä
mismenettelyn aikana jossakin asetuksen 107 artiklassa tarkoitetuista tilanteista.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talous
arvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298,
26.10.2012, s. 1).
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Valintaperusteet
Hakemuksessa on osoitettava, että taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ehdotetun hankkeen toteuttamiseksi ovat
olemassa. Hakijoilla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta ne voivat ylläpitää toimintaansa koko toimen
toteutusajan ja osallistua sen rahoitukseen. Hakijoilla on oltava toiminnalliset edellytykset ja erityisesti riittävä ammatilli
nen osaaminen ja pätevyys ehdotetun toimen toteuttamiseen.
5. Myöntämisperusteet
Vaatimukset täyttävät hakemukset / avustettavat toimet arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella ottaen huomioon
kunkin kriteerin painotus sen mukaan kuin hakasulkeissa on alla mainittu:
— Merkityksellisyys: Avustettavan toimen ja sen odotettavissa olevien tulosten myötävaikutus ehdotuspyynnön tavoittei
den toteutumiseen; taso, jolla laajemmat asiantuntijapiirit kuten tieteentekijät osallistuvat hankkeeseen; kokonaisuus,
jonka toimen yhteydessä tehtävät toiminnot muodostavat, ja toimintojen kattavuus; ja avustettavan toimen innovatii
vinen luonne (40 prosenttia);
— Vaikuttavuus: saavutettu maantieteellinen kattavuus; toimen tulosten kestävyys; odotettavissa olevien tulosten siirret
tävyys ja suunniteltu käyttö, mukaan lukien suunniteltu tulosten levittäminen (30 %);
— Laatu: ehdotetun metodologian ja organisaation tehokkuus ja mielekkyys (mukaan lukien aikataulutus ja seuranta);
toteutusvälineiden ja hyödynnettyjen resurssien merkityksellisyys ja laadukkuus tavoitteiden kannalta (erityisesti kus
tannustehokkuuden osalta); ehdotetun toimen johdonmukaisuus (30 %).
6. Määrärahat ja hankkeen kesto
Avustettavien toimien osarahoitukseen varattavien määrärahojen kokonaismäärä on arviolta 10,83 miljoonaa euroa.
Avustuksen enimmäismäärä toimea ja alaa kohden on seuraava:
A) EAKR ja/tai koheesiorahasto: 2,5 miljoonaa euroa,
B) ESR: 0,5 miljoonaa euroa,
C) maaseuturahasto: 1,4 miljoonaa euroa.
Avustuksen enimmäismäärä toimea kohden, kun A, B ja/tai C yhdistetään toimessa, on 2,5 miljoonaa euroa.
Ehdotuspyynnön tavoitteiden perusteella komissio arvioi, että toimet eivät kestä pidempään kuin yhden vuoden.
7. Määräaika
Hakemukset on lähetettävä komissiolle viimeistään 31. heinäkuuta 2015.
8. Lisätietoja
Hakemusten on oltava niiden vaatimusten mukaisia, jotka on määritelty seuraavalla verkkosivulla julkaistussa ehdotus
pyynnössä: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/newsroom/funding-opportunities/ Hakemukset on laadittava
sitä varten tarkoitetuilla lomakkeilla. Lisätietoja hakijoille on oppaassa, joka on saatavilla samalla verkkosivulla.

