KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
2017CE16BAT063
„Parama informavimo priemonėms, susijusioms su ES sanglaudos politika“
1. TIKSLAI IR TEMOS

Šiuo kvietimu teikti paraiškas Europos Komisija siekia atrinkti galimus paramos gavėjus, kurie įgyvendintų
įvairias informavimo priemones, bendrai finansuojamas ES1. Pagrindinis tikslas – teikti paramą su ES sanglaudos
politika susijusios informacijos ir turinio kūrimui ir sklaidai, kartu užtikrinant visišką dalyvaujančių subjektų
redakcinę nepriklausomybę.
Konkretūs šio kvietimo teikti paraiškas tikslai:





propaguoti sanglaudos politikos vaidmenį remiant visus ES regionus ir skatinti geresnį jos supratimą;
didinti informuotumą apie ES finansuojamus projektus, visų pirma sanglaudos politikos, ir apie jų
poveikį žmonių gyvenimui;
skleisti informaciją ir skatinti atvirą dialogą apie sanglaudos politiką, jos rezultatus, vaidmenį siekiant
įgyvendinti ES politinius prioritetus ir jos ateitį;
skatinti piliečius dalyvauti sprendžiant klausimus, susijusius su sanglaudos politika, ir nustatant šios
politikos ateities prioritetus.

Pasiūlymais turėtų būti parodomas ir įvertinamas sanglaudos politikos vaidmuo siekiant įgyvendinti Europos
Komisijos politinius prioritetus ir sprendžiant dabartinius ir būsimus ES, valstybių narių, jų regionų ir vietos
lygmens uždavinius. Konkrečiau, jie turėtų būti susiję su sanglaudos politikos indėliu siekiant šių tikslų:






skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir
gerinti piliečių gyvenimo kokybę;
padėti įgyvendinti pagrindinius ES ir valstybių narių prioritetus, kurie be darbo vietų kūrimo ir
ekonomikos augimo taip pat susiję su kova su klimato kaita, aplinkos apsauga, mokslinių tyrimų ir
inovacijų skatinimu ir kt.;
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ES ir kartu mažinti skirtumus tarp ES šalių ir
regionų bei skirtumus jų viduje;
padėti regionams pasinaudoti globalizacijos teikiamomis galimybėmis randant savo nišą pasaulio
ekonomikoje;
stiprinti Europos projektą, nes sanglaudos politika tiesiogiai skirta ES piliečiams.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai (pagrindinis ir kiti pareiškėjai, taip pat susiję subjektai, jei jų yra) turi būti
juridiniai asmenys, įsisteigę arba registruoti ES valstybėje narėje. Reikalavimus atitinkančių pareiškėjų
pavyzdžiai:
o

o
o
o

žiniasklaidos organizacijos ir (arba) naujienų agentūros (televizija, radijas, spauda, interneto
žiniasklaidos priemonės, naujos žiniasklaidos priemonės, įvairių žiniasklaidos priemonių
derinys);
ne pelno organizacijos;
universitetai ir švietimo įstaigos;
mokslinių tyrimų centrai ir ekspertų grupės;

1 Pagal šį kvietimą teikti paraiškas „informavimo priemonė“ – tai atskira nuosekli informacinė veikla, susijusi su ES sanglaudos politika.

1

o

viešosios institucijos (nacionalinės,
vadovaujančiosios institucijos2.

regioninės

ir

vietos

valdžios),

kurios

nėra

Fiziniai asmenys, taip pat subjektai, įsteigti tik tam, kad įgyvendintų projektus pagal šį kvietimą teikti paraiškas,
nėra reikalavimus atitinkantys pareiškėjai.
Informacija pareiškėjams iš Didžiosios Britanijos: reikalavimus būtina atitikti visą dotacijos laikotarpį. Jei
Jungtinė Karalystė išstos iš ES per dotacijos laikotarpį ir nesudarys su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinta, kad
pareiškėjai iš Didžiosios Britanijos toliau atitiktų reikalavimus, jums nebebus teikiamas ES finansavimas (tačiau
pagal galimybes galėsite toliau dalyvauti) arba turėsite pasitraukti iš projekto pagal dotacijos susitarimo II
straipsnio 17 punktą.
3. ATMETIMO IR ATRANKOS KRITERIJAI

Pareiškėjas (pagrindinis ir kiti pareiškėjai) ir susiję subjektai turi savo vardu pasirašyti deklaraciją, kuria
patvirtina, kad jiems netaikoma nė viena situacija, nurodyta Finansinio reglamento3 106 straipsnio 1 dalyje ir
107 straipsnyje (dėl draudimo dalyvauti procedūroje).
Pareiškėjas (pagrindinis ir kiti pareiškėjai) privalo turėti veiklos pajėgumų ir stabilius bei pakankamus
finansavimo šaltinius, kad veiklą galėtų vykdyti per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį arba tais metais,
kuriems skiriama dotacija, ir prisidėti prie jos finansavimo.
4. SKYRIMO KRITERIJAI

Į projektus įtrauktos įvairios priemonės ir įvairių rūšių veikla turėtų būti glaudžiai susijusios, turėtų būti pateikta
aiški jų koncepcija ir siektini rezultatai. Jos turėtų daryti didelį poveikį, kurį būtų galima įvertinti taikant
atitinkamus rodiklius. Jos turi būti orientuotos į regioninį lygmenį.
Paraiškos bus vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus.
Kriterijai
1.

Priemonės aktualumas ir indėlis
siekiant kvietimo teikti paraiškas tikslų

Aspektai, į kuriuos turi būti atsižvelgta







2.

Informavimo priemonės aprėptis ir
veiksmingumas






Pasiūlymo tikslų aktualumas atsižvelgiant į
kvietimo teikti paraiškas tikslus ir prioritetus
Regiono (-ų) atžvilgiu vykdomų informavimo
veiksmų rūšių aktualumas
Papildoma
nauda
esamoms
Europos
regionuose jau vykdomoms iniciatyvoms
Projekto novatoriškas pobūdis, susijęs su
komunikacijos raida, pvz., siūlomo veiksmo
ryšys su multimedijos priemonėmis
Informavimo priemonės ex ante vertinimas,
susijęs su tiksline auditorija
Konkretūs, išmatuojami, pasiekiami ir aktualūs
aprėpties ir sklaidos tikslai
Aprėpties plano (įskaitant, pavyzdžiui,
transliacijos tvarkaraštį, platinimo kanalą (-us)
ir garantuotų kontaktų remiantis ankstesniais
įrašais skaičių) gebėjimas kiek įmanoma
pasiekti skirtingas tikslines auditorijas vietiniu,
regioniniu, daugiaregioniu ir nacionaliniu
lygmenimis (didinamasis poveikis), pavyzdžiui,
pareiškėjams bendradarbiaujant su tinklais
ir (arba) regioniniais subjektais / žiniasklaida
Siūlomų metodų veiksmingumas pasiekti šio
kvietimo teikti paraiškas tikslus, įskaitant

Korekcinis koeficientas
(taškai)
35 taškai (minimali riba –
50 proc.)

35 taškai (minimali riba –
50 proc.)
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/m/managing-authority
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui
taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
3

2






turinio
kūrimo
metodus,
redakcinės
nepriklausomybės užtikrinimo mechanizmą ir
techninių sprendimų kūrimo metodus
Veiklos viešinimo planas ir rezultatų sklaidos
metodai
Pažangos stebėjimo priemonės
Ex post vertinimo metodika
Galimybės tęsti projektą pasibaigus prašomam
ES paramos laikotarpiui

3.

Priemonės veiksmingumas



Su siūlomais ištekliais susijęs išlaidų
veiksmingumas, atsižvelgiant į išlaidas ir
numatomus rezultatus

20 taškų (minimali riba –
50 proc.)

4.

Projekto grupės organizavimas ir
projekto valdymo kokybė



Siūlomų koordinavimo mechanizmų, kokybės
kontrolės sistemų ir rizikos valdymo
priemonių kokybė
Užduočių paskirstymo kokybė atsižvelgiant į
siūlomos priemonės veiklos rūšis

10 taškų (minimali riba –
50 proc.)



Didžiausias pasiūlymo kokybei skirtinų taškų skaičius – 100. Reikalaujamas bendras mažiausias taškų skaičius –
60 iš 100 ir bent 50 proc. pagal kiekvieną kriterijų. Tik visas pirmiau nurodytas minimalias ribas atitinkantys
pasiūlymai bus įtraukti į eilės sąrašą. Minimalios ribos pasiekimas automatiškai nereiškia, kad bus suteikta
dotacija.
5. BIUDŽETAS IR PROJEKTO TRUKMĖ

Bendras biudžetas, numatytas bendram informavimo priemonių finansavimui pagal šį kvietimą, yra
4 000 000 EUR.
Mažiausia dotacijos suma bus 70 000 EUR, o didžiausia – 500 000 EUR. Didžiausia dotacijos suma negali būti
viršyta. ES dotacija bus padengiama iki 80 proc. faktinių reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų. Pareiškėjai
privalo užtikrinti, kad likusi suma bus bendrai finansuojama iš nuosavų išteklių.
Orientacinė veiksmų trukmė turėtų būti 12 mėnesių (2018 m. vasario 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.).
6. TVARKARAŠTIS IR GALUTINIS PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Etapai
Paraiškų pateikimo terminas
Vertinimo laikotarpis (orientacinis)
Pareiškėjų informavimas (orientacinis laikotarpis)
Susitarimų dėl dotacijų pasirašymas (orientacinis
laikotarpis)

Data ir laikotarpis
2017 m. spalio 16 d.
2017 m. lapkričio – gruodžio mėn.
2018 m. sausio mėn.
2018 m. vasario mėn.

7. DAUGIAU INFORMACIJOS
Paraiškos formas, taip pat papildomą informaciją apie kvietimą teikti paraiškas galima rasti pareiškėjams
skirtose gairėse adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-forproposal/.
Paraiškos turi atitikti reikalavimus, nustatytus pirmiau nurodytose gairėse pareiškėjams.
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