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1. Cele i opis 

Komisja Europejska rozważa wdrożenie projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego w drodze zapro
szenia do składania wniosków zawierającego trzy osobne tematy odnoszące się do następujących kategorii 
interwencji: 

1) wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem; 

2) praca na własny rachunek i mikrokredyty; 

3) upowszechnianie informacji i zwiększanie stanu wiedzy. 

Wnioskodawcy mogą składać wnioski powiązane z powyższymi celami i dotyczące wyłącznie jednej 
z trzech poszczególnych kategorii interwencji. 

W ramach projektu pilotażowego wspierane będzie innowacyjne i całościowe podejście do rozwiązywania 
wielowymiarowych problemów, z jakimi borykają się społeczności Romów. Projekt ma również na celu 
zbadanie możliwości w zakresie włączenia Romów poprzez edukację, działania społeczne i ekonomiczne, 
współpracę transgraniczną, a także wymianę dobrych praktyk w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. 

Projekt pilotażowy będzie wdrażany głównie w państwach członkowskich i w krajach kandydujących, 
w których istnieje wysoki odsetek społeczności romskich znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioskodawcy muszą posiadać siedzibę w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wnioski muszą być składane przez organizacje non-profit. Mogą to być: 

— organizacje pozarządowe (NGO) i ich sieci, 

lub 

— organy władzy publicznej. 

Powyższe ograniczenia mają również zastosowanie do organizacji partnerskich. 

3. Kryteria wykluczenia i naboru 

Wnioskodawcy będą wykluczeni w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności opisanych w art. 93 i 94 
rozporządzenia finansowego.
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Kryteria naboru 

Wnioskodawca musi posiadać zdolności finansowe i operacyjne do zakończenia działania, o finansowanie 
którego się ubiega. W związku z powyższym wnioskodawca musi posiadać dostęp do zagwarantowanego 
finansowania w odpowiedniej wysokości w celu utrzymania działalności w okresie realizacji projektu, 
zapewnienia odpowiedniego wkładu w finansowanie projektu oraz musi posiadać zdolności operacyjne 
(techniczne oraz w zakresie zarządzania) konieczne do zakończenia działania z powodzeniem. Zdolności 
techniczne będą oceniane szczególnie w odniesieniu do wiedzy fachowej, skuteczności, doświadczenia 
i rzetelności proponowanego personelu. 

4. Kryteria naboru w podziale na tematy 

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: 

— metodyka i efektywność pod względem kosztów (30 %), 

— ocena obecnej sytuacji, włącznie z dotychczasowymi doświadczeniami (20 %), 

— struktura zarządzania oraz przydział zasobów ludzkich (30 %), 

— strategia w zakresie trwałości projektu (20 %). 

Praca na własny rachunek i mikrokredyty: 

— metodyka, cele i efektywność pod względem kosztów (35 %), 

— struktura zarządzania oraz przydział zasobów ludzkich (35 %), 

— strategia w zakresie trwałości projektu (30 %). 

Upowszechnianie informacji i zwiększanie stanu wiedzy: 

— metodyka, cele i efektywność pod względem kosztów (45 %), 

— struktura zarządzania oraz przydział zasobów ludzkich (35 %), 

— strategia w zakresie trwałości projektu (20 %). 

5. Budżet i czas trwania projektów 

5.1. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem 

Cały budżet zostanie przyznany jednemu wnioskodawcy. Wkład UE (w wysokości do 2 000 000 EUR) nie 
może przekroczyć 95 % kosztów kwalifikowalnych. Czas trwania projektu nie może wynosić mniej niż 12 
miesięcy i przekraczać 24 miesięcy. 

5.2. Praca na własny rachunek i mikrokredyty 

Całość budżetu zostanie przyznana jednemu wnioskodawcy. Wkład UE (w wysokości do 1 500 000 EUR) 
nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowalnych. Czas trwania projektu nie może wynosić mniej niż 
12 miesięcy i przekraczać 24 miesięcy. 

5.3. Upowszechnianie informacji i zwiększanie stanu wiedzy 

Całość budżetu zostanie przyznana jednemu wnioskodawcy. Wkład UE (w wysokości do 1 000 000 EUR) 
nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Czas trwania projektu nie może wynosić 
mniej niż 12 miesięcy i przekraczać 18 miesięcy. 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 25 września 2009 r. 

7. Dodatkowe informacje 

Pełny tekst wytycznych dla wnioskodawców składających wnioski w ramach zaproszenia oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
index_en.htm 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w powyższych wytycznych i muszą zostać złożone na formu
larzu przeznaczonym do tego celu.
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