2006.6.16.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

III
(Közlemények)

BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC No 26/06
Az oktatás területén európai szinten tevékenykedő európai szövetségek
(2006/C 141/09)
(EGT vonatkozású szöveg)

1. Célkitűzések és leírás
E pályázati felhívás célja, hogy támogatást biztosítson az oktatás és szakképzés terén európai szinten tevékenykedő szövetségeknek, közülük is elsősorban azoknak, melyek célcsoportjukat tekintve kifejezetten
reprezentatívak. A támogatás eszköze a szövetségek európai szintű programjainak juttatott működési és
adminisztratív költség-hozzájárulás. A pályázni kívánó szervezeteknek egyéves munkatervet kell benyújtaniuk, melyben ismertetik az alaptevékenységük keretében elvégezni kívánt feladatokat (pl. tagság tevékenysége, az alapszabályban meghatározott tevékenységek, kommunikáció, a tagság érdekeinek európai szintű
képviselete, egyéb ismétlődő európai tevékenységek stb.). E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk – vagy
képeseknek kell lenniük arra, hogy hozzájáruljanak – a közösségi együttműködési politika és közösségi
fellépés kialakításához és megvalósításához az oktatás és szakképzés terén (1).

2. Jogosult pályázók
A kedvezményezetteknek meg kell felelniük az alábbi minimumkövetelményeknek:
– a költségvetési rendelet 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben megállapított végrehajtási szabályainak 162. cikke értelmében általános európai érdeket szolgáló célt képviselő szervként kell
működniük,
– az oktatás és szakképzés terén európai szintű tevékenységet kell végezniük, s az alapszabályukban lefektetett, egyértelmű és pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell törekedniük,
– az Európai Unió legalább tizenkét tagállamában tagokkal kell rendelkezniük,
– nemzeti, regionális vagy helyi szövetségekből kell állniuk (2),
– legalább két éve székhellyel és jogállással kell rendelkezniük az Európai Unió valamelyik tagállamában,
– tevékenységüket elsősorban az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térségbe tartozó országokban és/vagy a tagjelölt országokban kell kifejteniük.
3. Költségvetés és a projekt időtartama
A munkatervek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 750 000 euro. A Bizottság által nyújtott
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a szövetség jóváhagyott munkatervében feltüntetett teljes támogatható költség 75 %-át. A maximálisan nyújtható támogatás 100 000 EUR. A Bizottság előreláthatólag 15
szövetségnek biztosít pénzügyi támogatást.
(1) Lásd: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/consultation_en.html
(2) Meg kell jegyezni, hogy az európai szövetségeknek legalább 12 tagállam mindegyikében nemzeti, regionális és helyi
szövetségből kell állni.
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A munkatervben ismertetett tevékenységeket 2007. január 1-je és 2007. április 1-je között kell megkezdeni. A támogatásban részesülő szövetségek jóváhagyott munkaterveinek tervidőszaka legfeljebb 12 hónap.
A tervidőszaknak a kedvezményezett ugyanazon költségvetési évében kell befejeződnie, mint amelyben
megkezdődik.
4. Határidő
A pályázatokat legkésőbb 2006. július 31-ig meg kell küldeni a Bizottságnak.
5. További információk
A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok hozzáférhetők az alábbi honlapon:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html
A pályázatoknak, melyeket a megadott űrlapon kell benyújtani, meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott valamennyi követelménynek.
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