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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
Oproep tot het indienen van voorstellen — Europese Commissie — DG REGIO
Multiregionale bijstand voor de beoordeling van het mogelijke gebruik van financiële
instrumenten ondersteund door het EFRO, het CF, het ESF en het Elfpo overeenkomstig titel IV
van Verordening (EU) nr. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Doel en omschrijving
Met de op http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/newsroom/funding-opportunities gepubliceerde oproep tot
het indienen van voorstellen beoogt de Europese Commissie de medefinanciering van acties inzake het mogelijke
gebruik van financiële instrumenten in het kader van A) het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en/of
het Cohesiefonds (CF), en/of B) het Europees Sociaal Fonds (ESF) en/of C) het Europees Landbouwfonds voor plattelands
ontwikkeling (Elfpo). De acties dragen bij tot de doelstelling van de Unie om het gebruik te verruimen van financiële
instrumenten die zijn medegefinancierd door deze fondsen, overeenkomstig de Mededeling over „Een investeringsplan
voor Europa” (Mededeling COM(2014)903). Aanvragers kunnen voorstellen indienen met betrekking tot de doelstellin
gen van een of meer van de hierboven genoemde drie gebieden.
De ondersteuning van acties die worden medegefinancierd in het kader van deze oproep, zal naar verwachting het
gebruik bevorderen van financiële instrumenten om uiteindelijk de beleidsdoelstellingen van het EFRO, het CF, het ESF
en het Elfpo te verwezenlijken, met name door de uitbreiding van het gebruik ervan tot nieuwe/innovatieve gebieden.
Meer in het bijzonder is het de bedoeling de beheerautoriteiten en de intermediaire instanties van de programma’s die
medegefinancierd worden door het EFRO, het CF, het ESF en het Elfpo, beter voor te lichten door voor knowhow te
zorgen over het mogelijke gebruik van specifieke financiële instrumenten met betrekking tot kwesties waarbij ten minste
twee regio’s in ten minste twee verschillende lidstaten betrokken zijn.
2. Wie komt in aanmerking
Een aanvraag moet worden ingediend door een consortium van ten minste twee beheerautoriteiten/intermediaire instan
ties van programma’s van het EFRO, het CF, het ESF of het Elfpo uit ten minste twee verschillende lidstaten.
3. Welke acties komen in aanmerking
Acties komen alleen in aanmerking als ze bijdragen aan de doelstellingen van deze oproep, relevant zijn en ten minste
twee regio’s uit ten minste twee verschillende lidstaten van de EU ten goede komen. Ze moeten voldoende grensover
schrijdende en transnationale activiteiten omvatten, d.w.z. gebaseerd zijn op aanzienlijke interactie tussen de aanvragers
met het oog op gemeenschappelijke resultaten. Zij moeten tevens gebruikmaken van op maat gesneden expertise en
bijstand door (een) financiële instelling(en).
4. Uitsluitings- en selectiecriteria
Uitsluitingscriteria
Aanvragers worden uitgesloten van deelname aan deze oproep tot het indienen van voorstellen indien zij zich bevinden
in een van de situaties als bedoeld in artikel 106, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1). Aanvragers
zullen geen financiële bijstand ontvangen wanneer zij zich in de loop van de gunningsprocedure in eender welke situatie
bevinden als bedoeld in artikel 107 van de verordening.
(1) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298
van 26.10.2012, blz. 1).
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Selectiecriteria
Uit de aanvraag moet blijken dat de aanvragers de financiële draagkracht en de operationele capaciteit hebben om de
voorgestelde actie uit te voeren. De aanvragers moeten over stabiele en toereikende financieringsbronnen beschikken om
hun activiteit tijdens de gehele uitvoeringstermijn van de actie te kunnen uitoefenen en om aan de financiering daarvan
te kunnen bijdragen. De aanvragers moeten operationele capaciteit hebben en met name beroepsbekwaamheid en de
juiste kwalificaties om de voorgestelde actie tot een goed einde te brengen.
5. Gunningscriteria
De in aanmerking komende aanvragen/subsidieacties zullen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria, en
rekening houdend met het gewicht van elk van hen, zoals aangegeven tussen de vierkante haakjes:
— Relevantie: de bijdrage van de actie en de verwachte resultaten voor de doelstellingen van de oproep; het niveau van
betrokkenheid van ruimere bronnen van expertise, zoals de academische wereld; de integrale en alomvattende aard
van de voorgestelde activiteiten in het kader van de actie, en het innovatieve karakter van de actie [40 %];
— Impact: de geografische dekking van de resultaten; de duurzaamheid van de resultaten van de actie; de overdraag
baarheid en het geplande gebruik van de verwachte resultaten, met inbegrip van de geplande verspreiding [30 %];
— Kwaliteit: de doeltreffendheid en de rationaliteit van de voorgestelde methode en organisatie (met inbegrip van het
tijdschema en de follow-up); de relevantie en kwaliteit van de voor de beoogde doelstellingen gebruikte uitvoerings
instrumenten en middelen (met name uit het oogpunt van kosteneffectiviteit); de samenhang van het
actievoorstel [30 %].
6. Begroting en duur van de projecten
Het voor de medefinanciering van de acties geoormerkte budget wordt geraamd op in totaal 10,83 miljoen EUR. Het
maximale subsidiebedrag per actie en per gebied is:
A) EFRO en/of Cohesiefonds: 2,5 miljoen EUR,
B) ESF: 0,5 miljoen EUR,
C) Elfpo: 1,4 miljoen EUR.
Het maximale subsidiebedrag per actie die A combineert met B en/of C bedraagt 2,5 miljoen EUR.
Gezien de doelstellingen van de oproep, verwacht de Commissie dat de acties niet langer dan een jaar duren.
7. Uiterste datum
Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2015 aan de Commissie worden toegezonden.
8. Verdere informatie
Aanvragen moeten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen gepubli
ceerd op http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/newsroom/funding-opportunities en aan de hand van de ver
strekte formulieren worden ingediend. Voor meer informatie kunnen aanvragers de gids raadplegen die beschikbaar is op
dezelfde website.

