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KOMISJA EUROPEJSKA
Zaproszenie do składania wniosków – Komisja Europejska – DG REGIO
Wsparcie w ramach wielu regionów w celu dokonania oceny potencjalnego wykorzystania
instrumentów finansowych wspieranych przez EFRR, Fundusz Spójności, EFS i EFRROW zgodnie
z tytułem IV rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Cel i opis
Za pomocą zaproszenia do składania wniosków opublikowanego na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/
index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ Komisja Europejska planuje współfinansować działania związane
z potencjalnym wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego (EFRR) lub Fundusz Spójności (FS), b) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub c) Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Działania te służą realizacji unijnego celu, jakim jest zwięk
szenie wykorzystania instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków ww. funduszy zgodnie z „planem
inwestycyjnym dla Europy” (komunikat COM(2014)903). Wnioskodawcy mogą składać wnioski związane z celami jed
nej lub kilku z trzech powyższych dziedzin.
Wsparcie dla działań współfinansowanych w ramach niniejszego zaproszenia ma przyczynić się do szerszego stosowa
nia instrumentów finansowych, aby ostatecznie osiągnąć cele polityk związanych z EFRR, FS, EFS i EFRROW, w szcze
gólności przez rozszerzenie ich stosowania na nowe, innowacyjne obszary. Konkretnie rzecz ujmując, celem jest podno
szenie poziomu wiedzy na temat instytucji zarządzających/organów pośredniczących programów współfinansowanych
w ramach EFRR, FS, EFS i EFRROW przez tworzenie odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie możliwego zastosowania
określonych instrumentów finansowych w odniesieniu do zagadnień wspólnych dla co najmniej dwóch regionów w co
najmniej dwóch różnych państwach członkowskich.
2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
Wniosek musi przedłożyć konsorcjum złożone z co najmniej dwóch instytucji zarządzających/organów pośredniczących
w ramach programów EFRR, FS, EFS i EFRROW, obejmujących co najmniej dwa różne państwa członkowskie.
3. Działania kwalifikujące się do finansowania
Działania kwalifikowalne muszą służyć celom określonym w zaproszeniu, mieć istotne znaczenie i przynosić korzyści
co najmniej dwóm regionom z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE oraz muszą obejmować odpo
wiednią część działań transgranicznych lub transnarodowych, tj. wiążących się ze znaczącą interakcją między wniosko
dawcami ukierunkowanymi na osiągnięcie wspólnych wyników. Należy również korzystać ze zindywidualizowanej wie
dzy fachowej i pomocy jednej lub kilku instytucji finansowych.
4. Kryteria wykluczające i kryteria kwalifikacji
Kryteria wykluczające
Wnioskodawcy zostaną wykluczeni z udziału w procedurze zaproszenia do składania wniosków, jeżeli znajdują się
w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (1). Wnioskodawcom
nie zostanie przyznane wsparcie finansowe, jeśli w trakcie procedury przyznawania dotacji znajdą się w jednej z sytua
cji, o których mowa w art. 107 rozporządzenia.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finan
sowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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Kryteria kwalifikacji
We wniosku należy wykazać zdolność finansową i operacyjną pozwalającą na realizację wnioskowanego działania.
Wnioskodawcy muszą posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności
w trakcie okresu przeprowadzania działań oraz w celu uczestniczenia w ich finansowaniu. Wnioskodawcy muszą posia
dać zdolność operacyjną, w szczególności kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do zrealizowania propono
wanego działania.
5. Kryteria przyznania finansowania
Kwalifikowalne wnioski/działania zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów i przy uwzględnieniu wagi
każdego z nich, jak wskazano w nawiasach kwadratowych poniżej:
— Adekwatność: udział działania w ramach dotacji w realizacji celów zaproszenia oraz spodziewane wyniki; poziom
udziału szerszego zakresu źródeł wiedzy specjalistycznej, takich jak środowisko akademickie; jednolity i wszech
stronny charakter działalności proponowanych w ramach działania; oraz innowacyjny charakter działania [40 %],
— Skutek: zakres geograficzny będący wynikiem działań; trwałość wyników działania; możliwość przenoszenia i plano
wanego wykorzystania oczekiwanych rezultatów, w tym zaplanowane rozpowszechnianie [30 %],
— Jakość: skuteczność i racjonalność proponowanej metodologii i organizacji (łącznie z harmonogramem i monitoro
waniem); adekwatność i jakość środków wdrażania oraz zasobów wykorzystywanych w związku z zamierzonymi
celami (w szczególności efektywność kosztowa); spójność wniosku [30 %].
6. Budżet i czas trwania projektu
Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie działań w ramach dotacji wynosi 10,83 mln EUR. Maksymalna
kwota dotacji na jedno działanie w danej dziedzinie to:
a) EFRR lub FS: 2,5 mln EUR;
b) EFS: 0,5 mln EUR;
c) EFRROW: 1,4 mln EUR.
Maksymalna kwota dotacji na jedno działanie łączące a), b) lub c) wyniesie 2,5 mln EUR.
Mając na względzie cele zaproszenia do składania wniosków, Komisja oczekuje, że działania nie będą trwały dłużej niż
rok.
7. Termin
Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 31 lipca 2015 r.
8. Dodatkowe informacje
Wnioski muszą być zgodne z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków opublikowanym na stro
nie internetowej http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ i muszą zostać zło
żone na formularzu przeznaczonym do tego celu. Więcej informacji dla wnioskodawców można znaleźć w przewod
niku dostępnym na tej samej stronie internetowej.

