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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0669/2012 af Davide Giovanni Daleffe, italiensk statsborger, om 
støtte til initiativer til fordel for handicappede

1. Sammendrag

Andrageren ansøger om EU-støtte til civilsamfundsinitiativer til fordel for handicappede og 
henviser særligt til "MapAbility Association", der tilvejebringer nyttige oplysninger om 
tilgængelighed i byerne, blandt andet ved på sin internetside at oplyse om de transportruter i 
byen, der er lettest tilgængelige for personer med handicap.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Kommissionen gennemfører forskellige politiske tiltag til forbedring af situationen for 
handicappede på europæisk plan, men den yder ikke direkte finansiering til støtte af 
civilsamfundsinitiativer til gavn for handicappede. Det omtalte initiativ, der tilvejebringer 
nyttige oplysninger om tilgængelighed i byerne ved at oplyse om de transportruter i byen, der 
er lettest tilgængelige for personer med handicap, er muligvis berettiget til at modtage 
finansiel støtte fra Den Europæiske Socialfond eller fra andre af EU's strukturfonde. Disse 
fonde forvaltes i overensstemmelse med prioriteter, der er aftalt mellem de nationale 
myndigheder og Kommissionen, af forvaltningsmyndigheder, der er oprettet under nationale 
ministerier eller lignende myndigheder.

Andrageren kan undersøge finansieringsmulighederne under Den Europæiske Socialfond 
(ESF) og andre fonde ved at kontakte den relevante regionale forvaltningsmyndighed for EU-
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fonde i Italien. De relevante kontaktoplysninger kan findes her: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it#2.
Mere information om ESF findes her: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en.

Sædvanligvis tager ansøgningsprocedurerne for disse støttemuligheder nogen tid. 
Kommissionen håber imidlertid oprigtigt, at de nationale italienske myndigheder vil være i 
stand til at støtte dette initiativ.

Konklusioner

Efter at have gennemgået de oplysninger, andrageren har forelagt, fastslår Kommissionen, at 
de omtalte forhold alene henhører under den respektive medlemsstat, i dette tilfælde Italiens, 
beføjelse. 


