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ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas. Europos Komisija. Regioninės politikos generalinis direktoratas
(DG REGIO)
Daugiaregioninė parama, skirta įvertinti galimybę naudoti finansines priemones, remiamas iš
Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV antraštinę dalį
(2015/C 152/09)
1. Tikslas ir aprašymas
Kvietimu teikti paraiškas, kuris paskelbtas http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/newsroom/funding-opportunities//, Euro
pos Komisija numato bendrai finansuoti veiksmus, susijusius su galimu finansinių priemonių naudojimu, iš a) Europos
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir (arba) Sanglaudos fondo (SF), ir (arba) b) Europos socialinio fondo (ESF) ir (arba)
c) Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Šiais veiksmais bus siekiama Sąjungos tikslo, būtent – plačiau
naudoti iš pirmiau minėtų fondų bendrai finansuojamas finansines priemones, kaip raginama Komisijos komunikate
„Investicijų planas Europai“ (COM(2014)903). Pareiškėjai gali teikti pasiūlymus, susijusius su vienos ar kelių nurodytų
trijų sričių tikslais.
Tikimasi, kad pagal šį kvietimą bendrai finansuojamiems veiksmams teikiama parama paskatins dažniau naudoti finansi
nes priemones, siekiant įgyvendinti su ERPF, SF, ESF ir EŽŪFKP susijusius politinius tikslus, ir ypač išplėsti jų naudojimą
naujose ir (arba) inovatyviose srityse. Tiksliau, pasiūlymo tikslas – gerinti vadovaujančiųjų institucijų ir (arba) tarpinių
institucijų žinias apie bendrai iš ERPF, SF, ESF ir EŽŪFKP finansuojamas programas, stiprinant reikiamą kompetenciją,
susijusią su galimu konkrečių finansinių priemonių naudojimu sprendžiant ne mažiau kaip dviejų valstybių narių bent
dviejų regionų problemas.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Paraišką turi pateikti bent dvi ERPF, SF, ESF arba EŽŪFKP programų, vadovaujančiosios institucijos ir (arba) tarpinės
institucijos atstovaujančios ne mažiau kaip dviem valstybėms narėms.
3. Tinkami finansuoti veiksmai
Tinkami finansuoti veiksmai turi atitikti kvietime išdėstytus tikslus, būti aktualūs ir naudingi ne mažiau kaip dviejų ES
valstybių narių bent dviems regionams; taip pat jais turi būti vykdoma tinkamo masto tarptautinė ir (arba) tarpvalsty
binė veikla, t. y. kai siekdami bendrų rezultatų pareiškėjai palaiko glaudų ryšį. Be to, turi būti galimybė naudoti kiekvie
nos finansų įstaigos individualią kompetenciją ir teikiamą paramą.
4. Atmetimo ir atrankos kriterijai
Atmetimo kriterijai
Pareiškėjams neleidžiama dalyvauti kvietimo teikti paraiškas procedūroje, jeigu jie patekę į vieną iš Reglamento (ES,
Euratomas) Nr. 966/2012 (1) 106 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų. Pareiškėjams finansinė parama nebus suteikta,
jeigu vykstant dotacijos skyrimo procedūrai, jie yra patekę į vieną iš to reglamento 107 straipsnyje nurodytų situacijų.
(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui tai
komų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
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Atrankos kriterijai
Paraiškoje turi būti įrodyta, kad yra finansinių ir veiklos pajėgumų siūlomam veiksmui įgyvendinti. Pareiškėjai turi turėti
stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius jų veiklai užtikrinti tuo laikotarpiu, kai bus vykdomas veiksmas, ir tam
veiksmui finansuoti. Pareiškėjai privalo turėti siūlomam veiksmui užbaigti reikiamų veiklos pajėgumų, profesinę kompe
tenciją bei tinkamas kvalifikacijas.
5. Sutarties sudarymo kriterijai
Tinkamos finansuoti paraiškos ir (arba) veiksmai, kuriems prašoma dotacijos, bus vertinami pagal toliau išvardytus krite
rijus ir atsižvelgiant į kiekvieno iš tų kriterijų svertinį koeficientą, kaip nurodyta laužtiniuose skliaustuose:
— atitiktis: veiksmo, kuriam prašoma dotacijos, ir jo tikėtinų rezultatų atitiktis kvietime nustatytiems tikslams; įvai
resnių kompetentingų subjektų, pvz., akademinės bendruomenės, įsitraukimo mastas; tuo veiksmu siūlomos veiklos
integruotas ir visapusiškas pobūdis; veiksmo, kuriam prašoma dotacijos, naujoviškumas [40 %];
— poveikis: veiksmo poveikio geografinė aprėptis; veiksmo rezultatų tvarumas; tikėtinų rezultatų perkeliamumas ir
numatytas naudojimas, taip pat numatyta jų sklaida [30 %];
— kokybė: siūlomos metodikos ir organizavimo veiksmingumas ir racionalumas (įskaitant tvarkaraštį ir stebėseną);
numatytų tikslų įgyvendinimo priemonių ir jam skirtų išteklių atitiktis ir kokybė (ypač atsižvelgiant į išlaidų panau
dojimo efektyvumą); siūlomo veiksmo nuoseklumas [30 %].
6. Biudžetas ir projekto trukmė
Bendram veiksmų, kuriems prašoma dotacijos, finansavimui numatytas bendras biudžetas yra 10,83 mln. EUR. Didžiau
sia dotacijos suma vienam veiksmui ir vienai sričiai bus:
A) ERPF ir (arba) SF: 2,5 mln. EUR,
B) ESF: 0,5 mln. EUR,
C) EŽŪFKP: 1,4 mln. EUR.
Didžiausia dotacijos suma vienam veiksmui, apimančiam A, B ir (arba) C fondus, bus 2,5 mln. EUR.
Atsižvelgiant į kvietimo tikslus, Komisija tikisi, kad šie veiksmai turėtų būti įvykdyti per ne ilgiau kaip vienus metus.
7. Galutinis terminas
Paraiškos Komisijai turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2015 m. liepos 31 d.
8. Daugiau informacijos
Paraiškos turi atitikti visus kvietime teikti paraiškas, kuris paskelbtas http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/lt/
newsroom/funding-opportunities/, nustatytus reikalavimus ir būti pateiktos nurodyta forma. Daugiau informacijos
pareiškėjai gali rasti toje pačioje svetainėje pateiktame vadove.

