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PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Sejħa għal proposti — Kummissjoni Ewropea — DĠ REGIO
Assistenza multireġjonali għall-valutazzjoni tal-użu potenzjali ta’ strumenti finanzjarji appoġġjati
mill-FEŻR, il-FK, il-FSE u l-FAEŻR skont it-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Objettiv u deskrizzjoni
Bis-sejħa għal proposti ppubblikata f’http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/
il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra li tikkofinanzja l-azzjonijiet għall-użu potenzjali tal-istrumenti finanzjarji skont A)
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u/jew il-Fond ta’ Koeżjoni (FK), u/jew B) il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
u/jew C), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). L-azzjonijiet għandhom iservu l-objettiv tal-Unjoni li
jitwessa’ l-użu tal-istrumenti finanzjarji kkofinanzjati mill-Fondi ta’ hawn fuq kif jintalab fil-“Pjan ta’ Investiment għallEwropa” (Komunikazzjoni COM(2014)903). L-applikanti jistgħu jippreżentaw proposti marbuta mal-objettivi ta’ wieħed
jew aktar mit-tliet oqsma ta’ hawn fuq.
L-appoġġ ipprovdut għal azzjonijiet kofinanzjati skont din is-sejħa hu mistenni li jikkontribwixxi għal żieda fl-użu ta’
strumenti finanzjarji li fl-aħħar mill-aħħar jintlaħqu l-objettivi relatati mal-politiki tal-FEŻR, il-FK, il-FSE u l-FAEŻR,
b’mod partikulari billi jiġi estiż l-użu tagħhom għal oqsma ġodda/innovattivi. B’mod aktar speċifiku, l-objettiv hu li
jittejjeb l-għarfien tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni/korpi intermedji ta’ programmi kofinanzjati skont il-FEŻR, il-FK, il-FSE
u l-FAEŻR billi jinbena l-għarfien espert rilevanti għall-użu possibbli ta’ strumenti finanzjarji speċifiċi fir-rigward ta’
kwistjonijiet komuni għal mill-anqas żewġ reġjuni f’mill-anqas żewġ Stati Membri distinti.
2. Applikanti eliġibbli
It-talba għandha tiġi ppreżentata minn konsorzju ta’ mill-anqas żewġ awtoritajiet ta’ ġestjoni/korpi intermedji
tal-programmi tal-FEŻR, il-FK, il-FSE jew il-FAEŻR li jkopru mill-anqas żewġ Stati Membri distinti.
3. Azzjonijiet eliġibbli
Azzjonijiet eliġibbli għandhom iservu l-objettivi stabbiliti fis-sejħa, ikunu rilevanti, u ta’ benefiċċju ta’ mill-anqas żewġ
reġjuni f’mill-inqas żewġ Stati Membri differenti tal-UE u jinkludu proporzjon xieraq ta’ attivitajiet transkonfinali u/jew
transnazzjonali, jiġifieri li jinvolvu interazzjoni sinifikanti fost l-applikanti li jimmiraw lejn riżultati komuni. Huma
għandhom wkoll jibbażaw ruħhom fuq għarfien espert u assistenza individwalizzati permezz ta’ istituzzjoni(jiet)
finanzjarja(i).
4. Kriterji ta’ esklużjoni u ta’ għażla
Kriterji ta’ esklużjoni
L-applikanti jiġu esklużi milli jipparteċipaw fil-proċedura tas-sejħa għal proposti jekk huma jinsabu f’xi waħda
mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (1). L-applikanti mhux se
jingħataw appoġġ finanzjarju jekk, fil-proċedura tal-għoti tal-għotja, huma jinsabu fi kwalunkwe sitwazzjoni msemmija
fl-Artikolu 107 ta’ dan ir-Regolament.
(1) Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal- Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012,
p. 1).
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Kriterji ta’ għażla
L-applikazzjoni għandha turi l-kapaċità finanzjarja u operattiva biex twettaq l-azzjoni proposta. L-applikanti għandu
jkollhom sorsi stabbli u suffiċjenti ta’ finanzjament sabiex isostnu l-attività tagħħom matul il-perjodu li fih l-azzjoni
tkun qiegħda titwettaq u sabiex jipparteċipaw fil-finanzjament. L-applikanti jrid ikollhom il-kapaċità operazzjonali
u b’mod partikulari l-kompetenzi professjonali kif ukoll il-kwalifiki xierqa neċessarji biex itemmu l-azzjoni proposta.
5. Kriterji tal-għoti
L-azzjonijiet ta’ applikazzjonijiet/ta’ għotja eliġibbli se jkunu valutati abbażi tal-kriterji li ġejjin u jitqies il-piż għal kull
wieħed minnhom kif indikat fil-parentesijiet kwadri hawn taħt:
— Rilevanza: il-kontribuzzjoni tal-azzjoni ta’ għotja u r-riżultati mistennija għall-objettivi tas-sejħa; il-livell ta’ involvi
ment ta’ skop uża’ ta’ sorsi esperti bħall-akkademja; in-natura integrali u komprensiva tal-attivitajiet proposti li
għandhom jitwettqu skont l-azzjoni; u n-natura innovattiva tal-azzjoni tal-għotja [40 %];
— Impatt: il-kopertura ġeografika li tirriżulta; is-sostenibbiltà tar-riżultati tal-azzjoni; it-trasferibbiltà u l-użu ppjanat
tar-riżultati mistennija, inkluż it-tixrid ippjanat [30 %];
— Kwalità: l-effettività u razzjonalità tal-metodoloġija u l-organizzazzjoni proposti (inkluż l-iskeda ta’ żmien u monito
raġġ); ir-rilevanza u l-kwalità tal-mezzi ta’ implimentazzjoni u r-riżorsi użati biex jinkisbu l-objettivi previsti (partiko
larment f’termini ta’ kosteffettività); il-konsistenza tal-proposta ta’ azzjoni [30 %].
6. Baġit u tul tal-proġett
Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament ta’ azzjonijiet ta’ għotja hu stmat li jlaħħaq EUR 10,83 miljun. L-ammont
massimu tal-għotja għal kull azzjoni u għal kull qasam se jkun:
A) FEŻR u/jew FK: EUR 2,5 miljun,
B) FSE: EUR 0,5 miljun,
C) FAEŻR: EUR 1,4 miljun.
L-ammont massimu tal-għotja għal kull azzjoni li tikkombina A, B u/jew C se jkun ta’ EUR 2,5 miljun.
Wara li kkunsidrat l-objettivi ta’ din is-sejħa, il-Kummissjoni tistenna li l-azzjonijiet ma għandhomx jibqgħu għaddejjin
għal aktar minn sena.
7. Data tal-Għeluq
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2015.
8. Informazzjoni ulterjuri
L-applikazzjonijiet għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fis-sejħa għal proposti ppubblikata
f’http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ u għandhom jiġu sottomessi b’użu
tal-formoli pprovduti. Għal aktar informazzjoni l-applikanti jistgħu jikkonsultaw il-gwida disponibbli fl-istess sit web.

