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EURÓPAI BIZOTTSÁG
Pályázati felhívás – Európai Bizottság – Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
Többrégiós segítségnyújtás az ERFA, a Kohéziós Alap, az ESZA és az EMVA által az 1303/2013/EU
rendelet IV. címével összhangban támogatott pénzügyi eszközök esetleges felhasználásának
értékelésére
(2015/C 152/09)
1. Cél és leírás
A http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hu/newsroom/funding-opportunities/ oldalon közzétett pályázati felhí
vással az Európai Bizottságnak az a célja, hogy társfinanszírozást nyújtson A) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
(ERFA) és/vagy a Kohéziós Alapból; és/vagy B) az Európai Szociális Alapból (ESZA); és/vagy C) az Európai Mezőgazda
sági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott pénzügyi eszközök esetleges felhasználására irányuló fellépésekhez. A fellé
péseknek az európai beruházási tervben (COM(2014) 903 közlemény) meghatározott uniós célkitűzést kell szolgálniuk,
miszerint ki kell terjeszteni az említett alapokból társfinanszírozott pénzügyi eszközök használatát. A felhívásra olyan
pályázatok benyújtását várják, amelyek célkitűzése a fent említett három terület közül egyhez vagy többhöz kapcsolódik.
Az e pályázati felhívás alapján társfinanszírozott fellépésekhez nyújtott támogatás várhatóan hozzájárul azoknak a pénz
ügyi eszközöknek a fokozott felhasználásához, amelyek célja végeredményben az ERFA, a Kohéziós Alap, az ESZA és az
EMVA szakpolitikai céljainak megvalósítása, különösen ezen eszközök felhasználásának új/innovatív területekre való
kiterjesztése által. A konkrét cél az ERFA, a Kohéziós Alap, az ESZA és az EMVA által társfinanszírozott programok
irányító hatóságai/közreműködő szervezetei ismereteinek javítása a meghatározott pénzügyi eszközök legalább két tagál
lam legalább két régióját érintő közös projektekben való lehetséges felhasználására irányuló szakértelem kiépítése által.
2. Támogatható pályázók
Azok a konzorciumok nyújthatnak be pályázatot, amelyek valamely, az ERFA, a Kohéziós Alap, az ESZA vagy az EMVA
égisze alá tartozó, legalább két tagállamra kiterjedő program legalább két irányító hatóságából/közreműködő szervezeté
ből állnak.
3. Támogatható fellépések
A fellépések támogathatóságának feltétele, hogy a pályázati felhívásban meghatározott célkitűzések megvalósulását szol
gálják, érdemiek legyenek, legalább két uniós tagállam legalább két különböző régiójának érdekeit szolgálják, valamint
megfelelő arányban tartalmazzanak határokon átnyúló és/vagy transznacionális intézkedéseket, azaz magukban foglalják
a közös célért munkálkodó pályázók jelentős mértékű együttműködését. Emellett a fellépés során igénybe kell venni
a pénzügyi intézmény(ek) személyre szabott szakértelmét és támogatását.
4. Kizárási és kiválasztási kritériumok
Kizárási kritériumok
Kizárják a pályázati felhívásban való részvételből azokat a pályázókat, amelyekre a 966/2012/EU, Euratom rendelet (1)
106. cikkének (1) bekezdésében említett helyzetek bármelyike vonatkozik. Nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban
azok a pályázók, amelyekre a támogatás-odaítélési eljárás során a rendelet 107. cikkében említett helyzetek bármelyike
vonatkozik.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó
pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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Kiválasztási szempontok
A pályázatnak bizonyítania kell a javasolt fellépés végrehajtásához szükséges pénzügyi és működési kapacitás rendelke
zésre állását. A pályázóknak stabil és elegendő finanszírozási forrással kell rendelkezniük ahhoz, hogy fenntartsák tevé
kenységüket a fellépés végrehajtásának időszakában, valamint hogy részt vegyenek a fellépés finanszírozásában. A pályá
zóknak rendelkezniük kell a javasolt fellépés végrehajtásához szükséges működési kapacitással és különösen a szakmai
alkalmassággal és megfelelő képzettségekkel.
5. Odaítélési kritériumok
A támogatható pályázatokat/támogatási intézkedéseket a következő kritériumok alapján értékelik, melynek során a krité
riumok súlyát a szögletes zárójelben foglaltak szerint veszik figyelembe:
— Relevancia: a támogatási intézkedés hozzájárulása a pályázati felhívás célkitűzéseihez és várható eredményei;
a szakértői források átfogóbb, például a tudományos körökre is kiterjedő bevonásának szintje; a fellépés keretében
végrehajtandó javasolt tevékenységek integrált és átfogó jellege; és a támogatási intézkedés innovatív jellege [40 %].
— Hatás: a fellépés által biztosított földrajzi lefedettség; a cselekvés eredményeinek fenntarthatósága; a várt eredmények
átruházhatósága és tervezett felhasználása, beleértve a tervezett elterjedést [30 %].
— Minőség: a javasolt módszertan és szervezési feladatok hatékonysága és ésszerűsége (beleértve az ütemtervet és
a nyomon követést is); a végrehajtási eszközök és a célkitűzésekkel kapcsolatos erőforrások relevanciája és minősége
(kiemelt figyelemmel a költséghatékonyságra); a javaslat következetessége [30 %].
6. Költségvetés és a projekt futamideje
A támogatási intézkedések társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 10,83 millió EUR.
A támogatás maximális összege fellépésenként és területenként:
A) ERFA és/vagy Kohéziós Alap: 2,5 millió EUR;
B) ESZA: 0,5 millió EUR;
C) EMVA: 1,4 millió EUR.
Az A, a B és/vagy a C területet egyesítő fellépésekhez nyújtható maximális támogatás: 2,5 millió EUR/fellépés.
A pályázati felhívás célkitűzéseire való tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a fellépések időtartama nem fogja megha
ladni az egy évet.
7. Határidő
A pályázatokat legkésőbb 2015. július 31-ig kell eljuttatni a Bizottsághoz.
8. Kiegészítő információk
A pályázatoknak meg kell felelniük a http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hu/newsroom/funding-opportunities/
weboldalon közzétett pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, és a megadott űrlapon kell őket benyújtani.
A pályázók bővebb információkat az ugyanezen a honlapon elérhető útmutatóban találhatnak.

