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Výzva na predkladanie návrhov – Európska komisia – GR pre regionálnu politiku
Multiregionálna pomoc na posúdenie potenciálneho využívania finančných nástrojov
podporovaných z fondov EFRR, KF, ESF a EPFRV v súlade s hlavou IV nariadenia (EÚ)
č. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Cieľ a opis
Vo výzve na predkladanie návrhov uverejnenej na internetovej stránke http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/
newsroom/funding-opportunities/ plánuje Európska komisia spolufinancovať činnosti na potenciálne využívanie finanč
ných nástrojov v rámci A) Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a/alebo Kohézneho fondu (KF) a/alebo
B) Európskeho sociálneho fondu (ESF) a/alebo C) Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Uvedené činnosti poslúžia cieľu Únie, ktorým je rozšírenie využívania finančných nástrojov spolufinancovaných z vyššie
uvedených fondov, ako sa požaduje v „Investičnom pláne pre Európu“ [oznámenie COM(2014)903]. Žiadatelia môžu
predložiť návrhy týkajúce sa cieľov jednej alebo viacerých z uvedených troch oblastí.
Podpora na činnosti spolufinancované v rámci tejto výzvy by mala prispieť k zvýšeniu využívania finančných nástrojov
na dosiahnutie cieľov politík súvisiacich s fondmi EFRR, KF, ESF a EPFRV, a to najmä rozšírením ich využívania na nové/
inovačné oblasti. Konkrétnejšie cieľom je zlepšenie poznatkov riadiacich/sprostredkovateľských orgánov o programoch
spolufinancovaných z fondov EFRR, KF, ESF a EPFRV, a to formou získavania príslušných odborných znalostí
o možnom využívaní osobitných finančných nástrojov v súvislosti s otázkami, ktoré sú spoločné najmenej pre dva
regióny v aspoň dvoch rôznych členských štátoch.
2. Oprávnení žiadatelia
Žiadosť musí byť predložená konzorciom prinajmenšom dvoch riadiacich/sprostredkovateľských orgánov programov
EFRR, KF, ESF, EPFRV, ktoré pokrývajú aspoň dva rôzne členské štáty.
3. Oprávnené činnosti
Oprávnené činnosti musia slúžiť na dosiahnutie cieľov stanovených vo výzve, musia byť relevantné a v prospech najme
nej dvoch regiónov z aspoň dvoch rôznych členských štátov EÚ a musia zahŕňať primeraný podiel cezhraničných
a/alebo medzinárodných aktivít, t. j. ich súčasťou bude významná interakcia žiadateľov zameraná na spoločné výsledky.
Treba tiež upozorniť na individuálne praktické alebo odborné znalosti finančnej inštitúcie (inštitúcií) alebo pomoc zo
strany tejto inštitúcie (inštitúcií).
4. Kritériá vylúčenia a výberu
Kritériá vylúčenia
Žiadatelia budú z účasti na tejto výzve na predkladanie návrhov vylúčení, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií
uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1). Finančná pomoc sa neposkytne žiadateľom,
ktorí sa počas postupu udeľovania grantu nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 107 uvedeného
nariadenia.
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú
na všeobecný rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Výberové kritériá
V žiadosti sa musí preukázať finančná a operačná spôsobilosť realizovať navrhovanú činnosť. Žiadatelia musia mať sta
bilné a dostatočné finančné zdroje na udržanie svojich aktivít počas celého obdobia, v ktorom sa vykonáva činnosť, a na
to, aby sa mohli podieľať na ich financovaní. Žiadatelia musia mať operačnú spôsobilosť a konkrétne odborné spôsobi
losti, ako aj primeranú kvalifikáciu potrebnú na vykonanie navrhovanej činnosti.
5. Kritériá pridelenia
Oprávnené žiadosti/grantové činnosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií a so zreteľom na závažnosť kaž
dého z nich, ako sa uvádza v hranatých zátvorkách:
— Relevantnosť: prínos grantovej činnosti a jej očakávaných výsledkov k cieľom výzvy; úroveň zapojenia širšieho
okruhu zdrojov odborných znalostí, napríklad akademickej obce; integrovaná a komplexná povaha aktivít, ktoré sa
majú vykonať v rámci činnosti; a inovačný charakter grantovej činnosti [40 %];
— Dosah: výsledné geografické pokrytie; udržateľnosť výsledkov činnosti; prenosnosť a plánované využitie očakáva
ných výsledkov vrátane plánovaného šírenia [30 %];
— Kvalita: efektivita a racionalita navrhovanej metodiky a organizácie (vrátane harmonogramu a monitorovania);
význam a kvalita spôsobov realizácie a finančných prostriedkov vynaložených v súvislosti s plánovanými cieľmi
(najmä z hľadiska nákladovej účinnosti); konzistentnosť návrhu činnosti [30 %].
6. Rozpočet a trvanie projektu
Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie grantových činností sa odhaduje na 10,83 milióna EUR. Maximálna
výška grantu na činnosť a na oblasť bude:
A) EFRR a/alebo KF: 2,5 milióna EUR;
B) ESF: 0,5 milióna EUR;
C) EPFRV: 1,4 milióna EUR.
Maximálna výška grantu na činnosť v kombinácii A, B a/alebo C bude 2,5 milióna EUR.
Vzhľadom na ciele výzvy Komisia očakáva, že činnosť nebude trvať dlhšie ako jeden rok.
7. Dátum uzávierky
Žiadosti musia byť Komisii zaslané najneskôr 31. júla 2015.
8. Ďalšie informácie
Žiadosti musia spĺňať požiadavky stanovené vo výzve na predkladanie návrhov uverejnené na stránke
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/newsroom/funding-opportunities/ a musia byť predložené na prísluš
ných formulároch. Ďalšie informácie môžu žiadatelia nájsť v príručke, ktorá je k dispozícii na tej istej webovej stránke.

