VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
2019CE16BAT117

„Podpora informačních opatření v oblasti politiky soudržnosti EU“
1. CÍLE A TÉMATA

Tato výzva se vztahuje na návrhy týkající se financování informačních opatření ve smyslu čl. 58 písm. f) nařízení
(EU) č. 1303/2013 z rozpočtových prostředků na rok 2019, které byly oznámeny rozhodnutím Komise
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C(2018)8730 ze dne 19. prosince 2018 .
Prostřednictvím této výzvy k předkládání návrhů hodlá Evropská komise vybrat potenciální příjemce pro
2
provedení řady informačních opatření spolufinancovaných EU. Hlavním cílem je poskytnout podporu v oblasti
3
produkce a šíření informací a obsahu souvisejících s politikou soudržnosti EU tak, aby redakční nezávislost
zúčastněných subjektů zůstala zcela zachována.
Plánují se dvě hlavní opatření:
Opatření č. 1 – podpora v oblasti produkce a šíření informací a obsahu souvisejících s politikou soudržnosti EU
médii a jinými způsobilými subjekty (viz „způsobilí žadatelé“)
Opatření č. 2 – podpora politiky soudržnosti EU univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi
Žadatelé mohou v rámi této výzvy podat pouze jednu žádost na jedno opatření.
Specifické cíle této výzvy k předkládání návrhů jsou:





podpořit a posílit lepší porozumění úloze politiky soudržnosti při podpoře všech regionů EU,
zvýšit povědomí o projektech financovaných EU – prostřednictvím politiky soudržnosti především – a o
jejich dopadech na životy lidí,
šířit informace a podporovat otevřený dialog o politice soudržnosti, o jejích výsledcích, o její úloze při
plnění politických priorit EU a o její budoucnosti,
podpořit účast občanů na záležitostech týkajících se politiky soudržnosti a zvýšit jejich účast
na stanovování priorit pro budoucnost této politiky.

Návrhy musí popsat a zhodnotit úlohu politiky soudržnosti při plnění politických priorit Evropské komise a při
řešení stávajících a budoucích výzev pro Evropskou unii, její členské státy, její regiony a obce. Konkrétně by se
návrhy měly týkat aktivit, kterými politika soudržnosti přispívá k:





podpoře tvorby pracovních míst, růstu a investic na regionální a vnitrostátní úrovni a ke zlepšení
kvality života občanů,
plnění hlavních priorit EU a členských států, které zahrnují – kromě tvorby pracovních míst a růstu –
řešení změny klimatu, ochranu životního prostředí, posílení výzkumu a inovací atd.,
posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU za současného snižování rozdílů mezi
členskými státy a regiony EU a v jejich rámci,
využití globalizace regiony tak, že jim pomáhá najít své místo ve světovém hospodářství,

1

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2019_financing_decision_ta.pdf
2Pro účely této výzvy k předkládání návrhů se „informačním opatřením“ rozumí svébytný a ucelený soubor informačních aktivit týkajících
se politiky soudržnosti EU.
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Touto výzvou k předkládání návrhů Evropská komise podporuje informační opatření týkající se politiky soudržnosti EU, která se provádí
prostřednictvím tří hlavních fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu (ESF).
V tomto smyslu je způsobilý projekt, který se zaměřuje na dopad kteréhokoli z těchto tří fondů v regionu.
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posílení evropského projektu, neboť politika soudržnosti přímo slouží občanům EU.

2. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ
Opatření č. 1:

Způsobilí žadatelé (hlavní žadatel a spolužadatelé, stejně jako případné přidružené subjekty) musí být
4
právnické osoby, jež jsou usazeny a registrovány v některém z členských států EU. Způsobilými žadateli jsou
například:
o
o
o
o
o
o
o

mediální organizace / zpravodajské agentury (televize, rozhlas, tištěná média, on-line média,
nová média, kombinace různých sdělovacích prostředků),
neziskové organizace,
vysoké školy a jiné vzdělávací instituce,
výzkumná střediska a expertní skupiny typu „think tank“,
sdružení evropského zájmu,
soukromé subjekty,
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veřejné orgány (celostátní, regionální a místní), s výjimkou orgánů odpovědných za
provádění politiky soudržnosti v souladu s článkem 123 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.

Opatření č. 2:

Způsobilí žadatelé (hlavní žadatel a spolužadatelé, stejně jako případné přidružené subjekty) musí být
právnické osoby, jež jsou usazeny a registrovány v některém z členských států EU. Pro opatření č. 2 jsou
způsobilé pouze vysoké školy a vzdělávací instituce.

Fyzické osoby, jakož i subjekty vytvořené pouze za účelem provedení projektů v rámci této výzvy k předkládání
návrhů nejsou způsobilými žadateli (ani pro opatření č. 1 ani pro opatření č. 2).
Informace pro britské žadatele: Kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže
během grantového období Spojené království vystoupí z EU, aniž by s Unií uzavřelo dohodu, která zajistí
zejména to, aby britští žadatelé byli i nadále způsobilí, přestanou se vám poskytovat finanční prostředky z EU
(přičemž, pokud to bude možné, zůstanete do projektu zapojeni) nebo budete muset na základě článku II.17
grantové dohody projekt opustit.
Žadatelé, kteří se účastnili výzvy, již Evropská komise vyhlásila v roce 2017 (výzva k předkládání návrhů
2017CE16BAT063, „Podpora informačních opatření v oblasti politiky soudržnosti EU“) a v roce 2018 (výzva
k předkládání návrhů 2018CE16BAT042, „Podpora informačních opatření v oblasti politiky soudržnosti EU“)
jsou způsobilí bez ohledu na výsledek jejich předchozí žádosti.
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Neúplný seznam
Veřejnoprávní subjekty nebo soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby.
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3. KRITÉRIA VYLOUČENÍ A VÝBĚRU

Žadatel (hlavní žadatel a spolužadatelé) a přidružené subjekty musí podepsat čestné prohlášení o tom, že se
6
nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 136 odst. 1 a v článku 141 finančního nařízení (týkajícího se
vyloučení z účasti a odmítnutí).
Žadatelé (hlavní žadatel a spolužadatelé) musí mít odborné kompetence a příslušnou kvalifikaci nezbytné k
dokončení navrhovaného informačního opatření i stabilní finanční zdroje dostatečné k tomu, aby byli schopni
pokračovat v činnosti po celou dobu provádění projektu nebo po celý rok, na nějž je grant udělen, a podílet se
na financování opatření.

4. KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ

Žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

1.

Kritéria
Význam opatření a příspěvek k cílům
této výzvy

2.

Dosah a účinnost opatření

Faktory, k nimž je třeba přihlédnout

význam cílů návrhu s ohledem na cíle
a priority této výzvy k předkládání návrhů

význam typů informačních činností pro
daný region / dané regiony

přidaná hodnota ke stávajícím iniciativám
probíhajícím v evropských regionech

inovační charakter projektu s ohledem
na vývoj komunikačního prostředí











Váhové body
30 bodů; (minimální
prahová hodnota je 50 %)

konkrétní, měřitelné, dosažitelné a relevantní
cíle z hlediska dosahu a šíření
schopnost informačního plánu (včetně
například programu vysílání, distribučního
kanálu / distribučních kanálů a počtu
zajištěných kontaktů na základě předchozích
záznamů) maximalizovat dosah, pokud jde o
jednotlivé cílové skupiny na místní, regionální
a celostátní úrovni (multiplikační efekt),
například prostřednictvím spolupráce žadatelů
se sítěmi a/nebo regionálními aktéry /
sdělovacími prostředky
účinnost navržených metodik pro dosažení
cílů této výzvy, včetně metod tvorby obsahu,
mechanismu k zajištění redakční nezávislosti
a metod budování technických řešení
plánovaná propagace činností a metody šíření
výsledků
opatření ke sledování pokroku
metodika hodnocení ex post
možnosti pokračování projektu i po ukončení
požadovaného období pro získání grantu EU

40 bodů; (minimální
prahová hodnota je 50 %)

3.

Efektivnost opatření



nákladová
efektivnost
z
hlediska
navrhovaných
zdrojů
(s přihlédnutím
k nákladům a očekávaným výsledkům)

20 bodů; minimální
prahová hodnota je 50 %)

4.

Organizace projektového týmu



kvalita

10 bodů; minimální

navrhovaných

koordinačních
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro
souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU)
č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst.
L 193, 30.7.2018, s. 1).
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a kvalita řízení projektů


mechanismů, systémů kontroly kvality, jakož
i opatření pro řízení rizik
kvalita přidělování úkolů za účelem provádění
činností navrhovaného opatření

prahová hodnota je 50 %)

Za kvalitu návrhu bude uděleno maximálně 100 bodů. Návrh musí celkově dosáhnout minimálně 60 bodů ze
100 a u každého kritéria je nutné získat alespoň 50 % bodů. Na pořadník budou zařazeny pouze ty návrhy, které
splní výše uvedené kvalitativní limity. Dosažení prahové hodnoty neznamená automatické udělení grantu.

5. ROZPOČET A DÉLKA PROJEKTU

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování informačních opatření v rámci této výzvy dosahuje přibližně
4 800 000 EUR (4 000 000 EUR na opatření č. 1 a 800 000 EUR na opatření č. 2).
Výše grantu bude činit nejméně 70 000 EUR a nejvýše 300 000 EUR. Grant EU bude mít formu úhrady do výše
80 % skutečných způsobilých nákladů na akci. Žadatelé musí zaručit spolufinancování zbývající částky z vlastních
zdrojů.
Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.
Maximální doba trvání projektů je dvanáct měsíců.
6. HARMONOGRAM A LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Fáze
Lhůta pro podávání žádostí
Období hodnocení (přibližně)
Informování žadatelů (přibližně)
Podpis grantových dohod (přibližně)

Datum a období
10. 12. 2019
leden až březen 2020
duben 2020
květen 2020–červenec 2020

7. DALŠÍ INFORMACE
Formuláře žádosti a další informace o výzvě k předkládání návrhů lze nalézt v pokynech pro žadatele, jež jsou
k dispozici
na internetové
adrese
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls-for-proposal/.
Žádosti musí splňovat požadavky stanovené ve výše zmíněných pokynech pro žadatele.
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