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ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna projektförslag – Europeiska kommissionen – GD Regional- och stadspolitik
Flerregionalt stöd för bedömning av eventuell användning av finansieringsinstrument som får stöd
från Eruf, Sammanhållningsfonden, ESF och Ejflu i enlighet med avdelning IV i förordning (EU)
nr 1303/2013
(2015/C 152/09)
1. Syfte och beskrivning
Genom inbjudan att lämna projektförslag på http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/fundingopportunities/ ämnar Europeiska kommissionen samfinansiera åtgärder för eventuell användning av finansieringsinstru
ment som får stöd från a) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och/eller Sammanhållningsfonden och/eller
b) Europeiska sociala fonden och/eller c) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). Åtgärderna syftar
till att uppfylla unionens mål att öka användningen av finansieringsinstrument som samfinansieras av dessa fonder,
något som efterlystes i kommissionens meddelande COM(2014) 903 om en investeringsplan för Europa. Sökandena kan
lämna in projektförslag som avser målen på ett eller flera av ovannämnda tre områden.
Stödet till de åtgärder som samfinansieras i denna inbjudan förväntas bidra till att användningen av finansieringsinstru
menten ökar och att målen för den politik som hänger samman med Eruf, Sammanhållningsfonden, ESF och Ejflu nås,
särskilt genom att användningen utökas till nya/innovativa områden. Målet är mer specifikt att förbättra de förvaltande
myndigheternas och de förmedlande organens kunskap om de program som samfinansieras med stöd från Eruf,
Sammanhållningsfonden, ESF och Ejflu genom att man bygger upp relevant sakkunskap om en eventuell användning av
särskilda finansieringsinstrument för frågor som är gemensamma för minst två regioner i minst två medlemsstater.
2. Vem kan söka?
En grupp på minst två förvaltande myndigheter eller förmedlande organ för program som får stöd från Eruf,
Sammanhållningsfonden, ESF eller Ejflu och som omfattar minst två medlemsstater.
3. Vilka åtgärder kan få stöd?
Stödberättigande åtgärder måste uppfylla målen i inbjudan, vara ändamålsenliga och gynna minst två regioner i minst
två EU-medlemsstater och omfatta en lämplig andel gränsöverskridande och/eller transnationell verksamhet, dvs. det
måste finnas en viktig samverkan mellan de sökande som syftar till samma resultat. Åtgärderna måste också dra nytta
av den målinriktade sakkunskap och det stöd som finansinstitut kan ge.
4. Uteslutnings- och urvalskriterier
Uteslutningskriterier
Sökande ska uteslutas från deltagande i inbjudan att lämna projektförslag om de befinner sig i någon av de situationer
som avses i artikel 106.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (1). Sökande kommer inte att beviljas ekonomiskt
stöd om de under förfarandet för beviljande av bidrag befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 107
i förordningen.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens
allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Urvalskriterier
Det ska framgå av ansökan att de sökande har den ekonomiska och tekniska kapacitet som krävs för att fullfölja åtgär
den. De sökande måste ha solida och adekvata finansieringskällor för att kunna upprätthålla verksamheten under den tid
projektet genomförs och för att kunna delta i dess finansiering. De sökande måste ha den tekniska kapacitet, och fram
för allt den yrkeskompetens och de kvalifikationer, som krävs för att genomföra den föreslagna åtgärden.
5. Tilldelningskriterier
De bidragsberättigande ansökningarna/åtgärderna kommer att bedömas på grundval av följande kriterier och hänsyn
kommer att tas till viktningen för var och en av dem enligt vad som anges i hakparenteserna nedan:
— Relevans: Hur mycket bidrar de bidragsberättigande åtgärderna till målen för inbjudan och vilka resultat förväntas?
I hur stor utsträckning deltar olika expertkällor, till exempel den akademiska världen? Hur integrerande och
omfattande är de insatser som föreslås under åtgärden? Hur innovativ är den bidragsberättigande åtgärden? [40 %].
— Effekt: Vilken geografisk täckning har åtgärden? Hur hållbara är resultaten från åtgärden? Kan de förväntade resulta
ten överföras och hur planerar man att de ska användas? Vilken är den planerade spridningen? [30 %].
— Kvalitet: Hur ändamålsenlig och rationell är den föreslagna metoden och organisationen (inklusive tidsplanen och
övervakningen)? Hur relevanta och av vilken kvalitet är metoderna för genomförandet och de använda resurserna
i förhållande till de planerade målen (särskilt vad gäller kostnadseffektivitet)? Hur enhetlig är den föreslagna
åtgärden? [30 %]
6. Budget och projektets löptid
Den totala budgeten för samfinansiering av de bidragsberättigande åtgärderna beräknas till 10,83 miljoner euro. Det
högsta bidragsbeloppet per åtgärd och per område är
a) Eruf och/eller Sammanhållningsfonden: 2,5 miljoner euro.
b) ESF: 0,5 miljoner euro.
c) Ejflu: 1,4 miljoner euro.
Det högsta bidragsbeloppet per åtgärd som kombinerar a, b och/eller c är 2,5 miljoner euro.
Med tanke på målen för inbjudan förväntar sig kommissionen att åtgärdernas löptid är högst ett år.
7. Tidsfrist
Ansökningarna ska skickas till kommissionen senast den 31 juli 2015.
8. Ytterligare upplysningar
Ansökningarna måste uppfylla kraven i inbjudan att lämna projektförslag på http://ec.europa.eu/regional_policy/
index.cfm/en/newsroom/funding-opportunities/ och lämnas in i rätt format. Mer information får du i handledningen på
samma webbsida.

