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LEONARDO DA VINCI PROGRAM
Második szakasz (2000-2006)
Pályázati felhívás EAC/21/06
„Támogatások odaítélése a Leonardo da Vinci-projektek keretében elért eredmények ismertetését
és hasznosítását szolgáló tevékenység (konferenciák/szemináriumok) számára”
A pályázati felhívás Interneten való közzététele
(2006/C 133/07)
1. Célok és leírás
A pályázati felhívás célja az elért eredmények ismertetését és hasznosítását szolgáló tevékenységek (különösen konferenciák/szemináriumok) támogatása a Leonardo da Vinci-projektek keretében elért eredmények
átadásának és kiaknázásának ösztönzése érdekében, valamint a kínálat és a kereslet közötti találkozás létrehozása 2-3 téma kapcsán.
A kezdeményezés a közvetkező három szakaszon keresztül történik: előkészítő tevékenységek, elsődleges
tevékenységek és a rendezvényt követő tevékenységek. Csak azokat a pályázatokat veszik figyelembe,
amelyek mindhárom szakasz követelményeinek megfelelnek.
1) Előkészítő szakasz: A felhasználók igényeinek és válogatott projektek eredményeinek meghatározása és
összehangolása. A meghatározott felhasználói igények kielemzése alapján legalább 3 különböző
országban megvalósult legkevesebb 5 különböző Leonardo da Vinci-projekt eredményeit kell
meghatározni, majd ismertetésre és hasznosításra kiválasztani.
2) Az elsődleges tevékenység megszervezése: Konferencia, szeminárium, kiállítás, alkotói műhely vagy
interaktív partnerség-teremtő összejövetelek megszervezése a kereslet és a kínálat egymásra találása
céljából. A projektek támogatóinak és a felhasználóknak interaktív kommunikációt kell folytatniuk a
projekteredmények átadásának és hasznosításának megkönnyítésére, és új felhasználók igényeinek kielégítésére.
3) Záró szakasz: a rendezvényt követő tevékenységek. Javaslatok olyan további tevékenységekre, amelyek
elősegítik az eredmények átadását, és amelyek során kidolgozzák a rendezvény hatását felmérő mutatókat.
2. Támogatásra jogosult pályázók
E felhívás keretében elsősorban olyan egyetemek, tanárképző intézmények, iskolák, felnőttoktatással foglalkozó szervezetek, európai, nemzeti, regionális, helyi ágazati vállalatok vagy szervezetek – az európai hálózatokat is beleértve – nyújthatják be támogatás iránti igényüket, amelyek megfelelnek a jogosultsági feltételeknek, az oktatás és szakképzés területén fejtik ki tevékenységüket, és szándékukban áll az e pályázati
felhívásban meghatározott konkrét területeken ismertetést és hasznosítást szolgáló rendezvényt szervezni.
A pályázók jogszerű megalapítása óta legalább három évnek kellett eltelnie, és a pályázók székhelyének a
következő országok egyikében kell lennie:
Az EU 25 tagállama, az EFTA/EGT-államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia), illetve a tagjelölt országok
(Bulgária, Románia, Törökország).
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3. A potenciális kedvezményezettek
A pályázati felhívás olyan közösségeknek szól, amelyek bizonyíthatóan „többfunkciós” tevékenységet folytatnak (az oktatás és a szakképzés területén tevékenykedő szervezetek, nemzeti ügynökségek stb.) az
oktatás és a szakképzés rendszereinek és gyakorlatainak javítása érdekében.

4. A kiválasztás szempontjai
Azon igénylők támogatás iránt benyújtott kérelmét vizsgálják meg, akik:
– a javasolt tevékenység végrehajtásához pénzügyi kapacitással rendelkeznek (lásd a felhívás szövegét)
– a javasolt tevékenység végrehajtásához működési kapacitással rendelkeznek.

5. Odaítélési szempontok
A támogatásokat a következő kritériumok összességének figyelembe vételével ítélik oda:
– a pályázat tartalmának és a rendezvény (konferencia/szeminárium) várt eredményeinek helytállósága az e
pályázati felhívásban szereplő célkitűzések fényében, azaz Leonardo da Vinci-projektek keretében elért
újszerű eredmények ismertetéséhez és kiaknázásához (hasznosításához) való hozzájárulás, képzési
igények meghatározása és a megállapított igények megválaszolása;
– a javasolt szervezeti felépítés minősége, azaz az eredmények ismertetésére, hasznosítására és hatékony
nyomon követésére való képessége;
– a tevékenység résztvevőinek száma, arculata és minősége (a felhasználók/jelenlegi és potenciális célcsoportok, a projektek támogatóinak és partnereinek, a szinteket képviselő döntéshozók és a szakképzés
kulcsfontosságú szereplőinek felsorolása);
– a módszer minősége és hatékonysága, az elemzés, valamint a felhasználók igényeinek és a projektek
eredményeinek összehangolásának javasolt eszközei és megközelítései; a projekt szabványosításának és
az életképességének lehetősége;
– a tevékenység európai dimenziója a tartalomhoz és a célkitűzéshez való hozzájárulás, a Leonardo da
Vinci-projektben részt vevő számos országból érkezett résztvevők (támogatók és felhasználók) száma és
a várható következmények fényében;
– munkaterv (a célkitűzések és a javasolt eszközök pontossága és megfeleltetésük);
– a projekt ütemterve;
– a költségvetés és munkaterv közötti összhang;
– a nyomon követés és az értékelés módszertana.

6. Indikatív összeg, maximális finanszírozási összeg és ütemterv
E pályázati felhívás céljára kiutalt összeg 1 000 000 euro. Ezzel az összeggel az Oktatásügyi és Kulturális
Főigazgatóság olyan projekteket kíván támogatni, amelyek maximum 100 000 euro összegű támogatásban
részesültek – s ez a 100 000 euro a támogatható költségek legalább 75 %-át fedezte. E keret 30 %-át kötelezően a rendezvényt követő tevékenységek (3. szakasz) finanszírozására fordítják.
A tevékenységek a szerződés aláírása után veszik kezdetüket, amelynek várható időpontja legkésőbb 2006.
november 1. és december 31. között lesz.
A javasolt ismertetési és hasznosítási tevékenységeket úgy kell befejezni, hogy a projekt vége előtt elég idő
maradjon a rendezvényt követő tevékenységekre (4–6 hónap).
A projektek maximális időtartama elméletben 18 hónap.
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7. Határidő
A javaslatokat legkésőbb 2006. július 10-ig el kell juttatni a Bizottságnak.
8. További információk
A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2106/index_en.html
Bővebb tájékoztatásért kérjük, a következő címre írjon:
Eac-B5-Call-Eac/21/06@ec.europa.eu
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