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EVROPSKA KOMISIJA
Razpis za zbiranje predlogov – Evropska komisija – GD REGIO
Pomoč več regijam za oceno morebitne uporabe finančnih instrumentov, ki jih podpirajo ESRR,
Kohezijski sklad, ESS in EKSRP v skladu z naslovom IV Uredbe (EU) št. 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Cilj in opis
Z razpisom za zbiranje predlogov, ki je bil objavljen na spletni strani http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/
newsroom/funding-opportunities/, namerava Evropska komisija sofinancirati ukrepe glede morebitne uporabe finančnih
instrumentov v okviru A) Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in/ali Kohezijskega sklada (KS) in/ali
B) Evropskega socialnega sklada (ESS) in/ali C) Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ukrepi slu
žijo cilju Unije glede razširitve uporabe finančnih instrumentov, ki se sofinancirajo iz navedenih skladov, kot se zahteva
v „naložbenem načrtu za Evropo“ (Sporočilo COM(2014) 903). Vložniki lahko predložijo predloge, povezane s cilji
v okviru enega ali več od zgoraj navedenih treh področij.

Podpora za ukrepe, sofinancirane v okviru tega razpisa, naj bi prispevala k večji uporabi finančnih instrumentov za
dokončno uresničitev ciljev politik, povezanih z ESRR, KS, ESS in EKSRP, zlasti z razširitvijo njihove uporabe na nova/
inovativna področja. Natančneje, cilj je izboljšati znanje organov upravljanja/posredniških organov za programe, ki se
sofinancirajo iz ESRR, KS, ESS in EKSRP, z oblikovanjem ustreznega strokovnega znanja za morebitno uporabo poseb
nih finančnih instrumentov v zvezi z vprašanji, ki so skupna vsaj za dve regiji v najmanj dveh različnih državah
članicah.

2. Upravičeni vložniki
Vloge je treba predložiti konzorciju vsaj dveh organov upravljanja/posredniških organov za programe ESRR, KS, ESS ali
EKSRP, ki zajemajo vsaj dve različni državi članici.

3. Upravičeni ukrepi
Upravičeni ukrepi morajo služiti ciljem, določenim v razpisu, biti ustrezni in v korist najmanj dveh regij iz vsaj dveh
različnih držav članic EU ter vključevati ustrezen delež čezmejnih in/ali nadnacionalnih dejavnosti, tj. tistih, ki vključu
jejo večje interakcije med vložniki in katerih cilj so skupni rezultati. Treba je tudi opozoriti na individualizirano stro
kovno znanje in pomoč finančnih institucij.

4. Merila za izključitev in izbiro
Merila za izključitev
Vložniki bodo izključeni iz sodelovanja na tem razpisu za zbiranje predlogov, če zanje velja katera od situacij iz
člena 106(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (1). Vložnikom se finančna pomoč ne bo dodelila, če so v času
postopka za dodelitev nepovratnih sredstev v kateri od situacij iz člena 107 Uredbe.
(1) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
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Merila za izbor
Vložniki morajo dokazati, da so finančno in poslovno sposobni izvesti predlagani ukrep. Vložniki morajo imeti stalna in
zadostna sredstva za financiranje svoje dejavnosti v obdobju, v katerem se dejavnost izvaja, in za udeležbo pri njenem
financiranju. Vložniki morajo imeti operativno zmogljivost ter morajo zlasti biti strokovno usposobljeni in imeti
izobrazbo, ki je potrebna za izvedbo predlaganega ukrepa.
5. Merila za dodelitev
Upravičene vloge/ukrepi nepovratnih sredstev bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril in ob upoštevanju ponderjev za
vsakega od njih, kakor je navedeno v oglatih oklepajih:
— Ustreznost: Prispevek ukrepa nepovratnih sredstev in njegovih pričakovanih rezultatov k ciljem razpisa; raven vklju
čitve širšega obsega virov strokovnega znanja, kot so akademski krogi; integralni in celovit značaj predlaganih dejav
nosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa; in inovativna narava ukrepa nepovratnih sredstev [40 %].
— Učinek: Posledična geografska pokritost; trajnost rezultatov ukrepa; prenosljivost in načrtovana uporaba pričakova
nih rezultatov, vključno z načrtovanim razširjanjem [30 %].
— Kakovost: Učinkovitost in racionalnost predlagane metodologije in organizacije (vključno s časovnim načrtom in
spremljanjem); ustreznost in kakovost načinov izvajanja in sredstev, ki se dodelijo glede na predvidene cilje (zlasti na
ravni stroškovne učinkovitosti), skladnost predloga ukrepa [30 %].
6. Sredstva in trajanje projekta
Skupni proračun, namenjen za sofinanciranje ukrepov nepovratnih sredstev, je ocenjen na 10,83 milijona EUR. Najvišji
znesek nepovratnih sredstev za ukrep in za področje bo:
(A) ESRR in/ali KS: 2,5 milijona EUR;
(B) ESS: 0,5 milijona EUR;
(C) EKSRP: 1,4 milijona EUR.
Najvišji znesek nepovratnih sredstev za ukrep, ki združuje A, B in/ali C, bo znašal 2,5 milijona EUR.
Glede na cilje razpisa Komisija pričakuje, da ukrepi ne bi trajali dlje kot eno leto.
7. Rok
Vloge je treba Komisiji poslati najpozneje do 31. julija 2015.
8. Dodatne informacije
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z zahtevami, določenimi v razpisu za zbiranje predlogov, ki je objavljen na spletni
strani http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/, in morajo biti predložene na
predvidenih obrazcih. Več informacij je vložnikom na voljo v navodilih na isti spletni strani:

