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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – Eiropas Komisija – REGIO ĢD
Daudzreģionu palīdzība potenciālo finanšu instrumentu, ko atbalsta ERAF, KF, ESF un ELFLA
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 IV sadaļu, izmantošanas izvērtējumam
(2015/C 152/09)
1. Mērķis un apraksts
Ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas publicēts http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/
funding-opportunities/, Eiropas Komisija paredz līdzfinansēt pasākumus, kas ietver A) Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) un/vai Kohēzijas fonda (KF), un/vai B) Eiropas Sociālā fonda (ESF), un/vai C) Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finanšu instrumentu iespējamu izmantošanu. Pasākumi palīdzēs sasniegt Savienības mērķi –
paplašināt to finanšu instrumentu izmantošanu, ko līdzfinansē iepriekš minētie fondi, kā aicināts “Investīciju plānā Eiro
pai” (Paziņojums COM(2014) 903). Pretendenti var iesniegt priekšlikumus, kas saistīti ar vienu vai vairāku iepriekš
minēto trīs jomu mērķiem.

Ir paredzēts, ka atbalsts pasākumiem, kas līdzfinansēti saskaņā ar šo uzaicinājumu, sekmēs finanšu instrumentu plašāku
izmantojumu, lai tādējādi sasniegtu ar ERAF, KF, ESF un ELFLA saistītās politikas mērķus, jo īpaši, paplašinot to izman
tošanu jaunās/inovatīvās jomās. Konkrētāk, mērķis ir uzlabot ERAF, KF, ESF un ELFLA līdzfinansēto programmu pārval
des iestāžu/starpniekiestāžu zināšanas, veidojot atbilstošu zinātību, lai īpašus finanšu instrumentus varētu izmantot risi
not problēmas, kas ir kopīgas vismaz diviem reģioniem vismaz divās atsevišķās dalībvalstīs.

2. Pretendenti, kam ir tiesības pieteikties
Pieteikums jāiesniedz vismaz divu tādu ERAF, KF, ESF un ELFLA programmu pārvaldes iestāžu/starpniekiestāžu konsor
cijam, kuras aptver vismaz divas atsevišķas dalībvalstis.

3. Pasākumi kam ir tiesības saņemt finansējumu
Atbilstīgajiem pasākumiem ir jākalpo mērķiem, kas noteikti uzaicinājumā, jābūt atbilstošiem un no tiem jāgūst labums
vismaz diviem reģioniem vismaz divās dažādās ES dalībvalstīs, un tajos jābūt iekļautai atbilstošai daļai pārrobežu un/vai
starptautisku darbību, t. i., radot būtisku mijiedarbību starp pretendentiem, kuri tiecas sasniegt kopīgus rezultātus. Tiem
arī jāizmanto finanšu iestādes(-žu) individualizēta zinātība un palīdzība.

4. Izslēgšanas un atlases kritēriji
Izslēgšanas kritēriji
Pretendenti tiks izslēgti no dalības šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus procedūrā, ja viņi ir kādā no situācijām, kas
minētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) 106. panta 1. punktā. Pretendentiem nepiešķirs finansiālu atbalstu, ja
dotācijas piešķiršanas procedūras laikā viņi ir kādā no situācijām, kas minētas regulas 107. pantā.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro
Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
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Atlases kritēriji
Pieteikumā jāpierāda, ka pretendentu finansiālais stāvoklis un darbības spējas ļauj īstenot ierosināto pasākumu. Preten
dentu finansējuma avotiem jābūt stabiliem un pietiekamiem, lai nodrošinātu to darbību visā pasākuma īstenošanas laikā
un piedalītos tā finansēšanā. Pretendentiem jābūt pietiekamām darbības spējām un jo īpaši profesionālajai kompetencei,
kā arī atbilstošai kvalifikācijai, kas vajadzīga piedāvātā pasākuma pabeigšanai.
5. Piešķiršanas kritēriji
Atbilstīgos pieteikumus / dotāciju pasākumus novērtēs, pamatojoties uz šādiem kritērijiem un ņemot vērā katra kritērija
svērumu, kā norādīts turpmāk kvadrātiekavās:
— atbilstība: dotāciju pasākuma ieguldījums un tā gaidāmais rezultāts attiecībā uz uzaicinājuma mērķiem; plašāku zinā
tības avotu, piemēram, akadēmisko aprindu, iesaistes līmenis; saskaņā ar pasākumu ierosināto darbību integrālais un
visaptverošais raksturs; un dotācijas pasākuma novatoriskais raksturs [40 %],
— ietekme: kopējais ģeogrāfiskais pārklājums; pasākuma rezultātu ilgtspēja; gaidāmo rezultātu pārnesamība un plānotā
izmantošana, tostarp plānotā izplatīšana [30 %],
— kvalitāte: piedāvātās metodikas un organizācijas efektivitāte un lietderība (ieskaitot laika grafiku un uzraudzību); īste
nošanas līdzekļu un izmantoto resursu atbilstība un kvalitāte, ņemot vērā paredzētos mērķus (īpaši izmaksu savstar
pējas lietderības ziņā); pasākuma priekšlikuma saskanīgums [30 %].
6. Projekta budžets un darbības ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts dotācijas pasākumu līdzfinansēšanai, ir aplēsts EUR 10,83 miljonu apjomā. Dotācijas
maksimālā summa vienam pasākumam un vienā jomā būs:
A) ERAF un/vai Kohēzijas fonds: EUR 2,5 miljoni;
B) ESF: EUR 0,5 miljoni;
C) ELFLA: EUR 1,4 miljoni.
Dotācijas maksimālā summa vienam pasākumam, apvienojot A, B un/vai C variantu, būs EUR 2,5 miljoni.
Ņemot vērā uzaicinājuma mērķus, Komisija cer, ka šie pasākumi ilgs ne ilgāk par vienu gadu.
7. Termiņš
Pieteikumi jānosūta Komisijai ne vēlāk kā 2015. gada 31. jūlijā.
8. Papildinformācija
Pieteikumiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas publicēti http://ec.europa.eu/
regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/, un tos iesniedz, izmantojot norādītās veidlapas. Sīkāku
informāciju pretendenti var atrast norādījumos, kas pieejami tajā pašā tīmekļa vietnē.

