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PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
Cerere de propuneri – Comisia Europeană – DG REGIO
Asistență destinată mai multor regiuni, pentru evaluarea potențialului de utilizare a instrumentelor
financiare sprijinite de FEDER, FC, FSE și FEADR în conformitate cu titlul IV din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Obiectiv și descriere
Prin cererea de propuneri publicată la adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/newsroom/fundingopportunities/, Comisia Europeană ia în considerare cofinanțarea acțiunilor cu privire la utilizarea potențială a instrumente
lor financiare în cadrul A) Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) și/sau Fondului de coeziune (FC), și/sau
B) Fondului social european (FSE) și/sau C) Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Acțiunile servesc
obiectivului Uniunii de a extinde utilizarea instrumentelor financiare cofinanțate de fondurile sus-menționate, astfel cum se
prevede în comunicarea intitulată „Un plan de investiții pentru Europa” [Comunicarea COM(2014)903]. Candidații pot pre
zenta propuneri legate de obiectivele unuia sau mai multor dintre cele trei domenii menționate mai sus.
Este de așteptat ca sprijinul acordat acțiunilor cofinanțate în cadrul acestei cereri de propuneri să contribuie la o utili
zare crescută a instrumentelor financiare pentru a îndeplini, în final, obiectivele politicilor legate de FEDER, FC, FSE și
FEARD, în special prin extinderea utilizării acestora la domenii noi/inovatoare. Mai precis, obiectivul este acela de
a îmbunătăți cunoștințele autorităților de gestionare/organismelor intermediare ale programelor cofinanțate în cadrul
FEDER, FC, FSE și FEADR, prin consolidarea expertizei relevante pentru posibila utilizare a unor instrumente financiare
specifice în ceea ce privește aspectele comune pentru cel puțin două regiuni în cel puțin două state membre diferite.
2. Candidații eligibili
Cererile trebuie depuse de un consorțiu alcătuit din cel puțin două autorități de gestionare/organisme intermediare ale
programelor din cadrul FEDER, FC, FSE și FEADR care acoperă cel puțin două state membre distincte.
3. Acțiunile eligibile
Acțiunile eligibile trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în cererea de propuneri, să fie relevante, și în
beneficiul a cel puțin două regiuni din cel puțin două state membre diferite ale UE și să cuprindă o proporție adecvată
de activități transfrontaliere și/sau transnaționale, și anume care implică interacțiune semnificativă între candidații care
vizează rezultate comune. Ele trebuie, de asemenea, să recurgă la expertiză individualizată și la asistență din partea
instituției (instituțiilor) financiare.
4. Criteriile de excludere și de selecție
Criteriile de excludere
Candidații vor fi excluși de la participarea la procedura de cerere de propuneri dacă aceștia se află într-una din situațiile
menționate la articolul 106 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului (1). Candidații nu vor beneficia de asistență financiară dacă, pe durata procedurii de atribuire a subvențiilor, se
găsesc într-una dintre situațiile menționate la articolul 107 din regulament.
(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele finan
ciare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298,
26.10.2012, p. 1).
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Criteriile de selecție
Candidatura va demonstra existența capacității financiare și operaționale de a îndeplini acțiunea propusă. Candidații tre
buie să dispună de surse de finanțare stabile și suficiente în vederea menținerii activităților acestora pe perioada
desfășurării acțiunii și a contribuției la finanțarea acesteia. Candidații trebuie să dețină capacitatea operațională și, în
special, competențele profesionale, precum și calificarea adecvată necesară pentru a finaliza acțiunea propusă.
5. Criteriile de atribuire
Cererile/măsurile de subvenționare eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor de mai jos și ținând seama de ponderea
pentru fiecare dintre ele, astfel cum se indică în parantezele pătrate de mai jos:
— Relevanța: contribuția măsurii de subvenționare și rezultatele preconizate pentru obiectivele cererii de propuneri;
nivelul de implicare al unui domeniu de aplicare mai larg al surselor de expertiză, cum ar fi mediul academic; carac
terul global și cuprinzător al activităților propuse spre a fi desfășurate în cadrul acțiunii; și caracterul inovator al
acțiunii de subvenționare [40 %];
— Impactul: acoperirea geografică realizată; durabilitatea rezultatelor măsurii; transferabilitatea și utilizarea planificată
a rezultatelor preconizate, inclusiv diseminarea planificată [30 %];
— Calitatea: eficacitatea și raționalitatea metodologiei și organizării propuse (inclusiv calendarul și monitorizarea); rele
vanța și calitatea mijloacelor de punere în aplicare și a resurselor utilizate în raport cu obiectivele vizate (în special
în ceea ce privește eficacitatea din punct de vedere a costurilor); coerența propunerii de măsuri [30 %].
6. Bugetul și durata proiectului
Bugetul total rezervat cofinanțării măsurilor de subvenționare este estimat la 10,83 de milioane EUR. Valoarea maximă
a subvenției per acțiune și per domeniu va fi:
(A) FEDER și/sau FC: 2,5 milioane EUR;
(B) FSE: 0,5 milioane EUR;
(C) FEADR: 1,4 milioane EUR.
Valoarea maximă a subvenției per acțiune care combină A, B și/sau C va fi de 2,5 milioane EUR.
Având în vedere obiectivele cererii de propuneri, Comisia se așteaptă ca acțiunile să nu dureze mai mult de un an.
7. Termen limită
Candidaturile trebuie trimise Comisiei cel târziu la 31 iulie 2015.
8. Informații suplimentare
Candidaturile trebuie să respecte cerințele prevăzute în cererea de propuneri publicată la adresa http://ec.europa.eu/
regional_policy/index.cfm/ro/newsroom/funding-opportunities/ și să fie depuse prin intermediul formularelor furnizate.
Pentru mai multe informații, candidații pot consulta ghidul disponibil pe același site internet.

