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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – OKTATÁSÜGYI ÉS KULTURÁLIS FŐIGAZGATÓSÁG No. 69/04

„Aktív európai állampolgárság előmozdítása”, az európai szociális párbeszédben 2005-ben részt
vállaló, iparág feletti szakszervezetek számára

(2004/C 252/05)

1. A FELHÍVÁS CÉLKITŰZÉSEI ÉS LEÍRÁSA

Ezen ajánlati felhívás az európai szociális párbeszédben részt vállaló, iparág feletti szakszervezetek (1) kezde-
ményezéseit támogatja olyan meghatározott témákban, melyek kapcsolódnak az aktív európai állampol-
gárság programcéljaihoz.

A projektajánlatoknak a következő témák legalább egyikére kell irányulni, különös tekintettel az Európai
Unió építését taglaló elgondolások és diskurzus ösztönzésére és/vagy célkitűzéseinek, értékrendszerének
népszerűsítésére, terjesztésére:

1. a javasolt új Alkotmányos Szerződés kihatásai;

2. a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseinek, valamint a tagállamok közt a gyakorlatban jól bevált intézkedé-
seknek a közlése a fogyasztókkal, polgárokkal, valamint a legfőbb érdekeltekkel, a szakszervezetek
tagjait is beleértve;

3. az aktív európai állampolgárság támogatása céljából oktatási és tréningeszközök kifejlesztése a szakszer-
vezetek számára (pl. oktatóanyagok, tréningmodulok, tanterv-kialakítási stratégiák);

4. európai értékek és célkitűzések, valamint ezek kapcsolata a közszolgáltatásokkal.

2. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULT SZERVEZETEK

Ajánlattételre jogosultak az európai szociális párbeszédben mind EU, mind pedig nemzeti szinten részt
vállaló iparág feletti szakszervezetek.

Az ilyen szervezeteknek az alább felsorolt, a programban részt vevő országok egyikében kell székhellyel
rendelkezniük:

– az Európai Unió 25 tagállama, 2004. május 1-jét követően (Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Német Szövetségi Köztársaság,
Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia),

– az Európai Gazdasági Térség (EGT)/EFTA országai az EGT-megállapodásban meghatározott feltételekkel
összhangban,

– Románia és Bulgária tekintetében a részvételi feltételek a következőkkel összhangban határozandók meg:
Európai Megállapodások, ezek kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a megfelelő Társulási Tanácsok által
hozott határozatok,
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(1) Ilyennek minősülnek a 2002. június 26-i közlemény 1. számú mellékletének megfelelő szakszervezetek (COM(2002)
341 végleges), amely az 1998. május 25-i közlemény 1. számú mellékletét helyettesíti (COM(1998) 322 végleges); a
Költségvetési Rend 114. cikkétől eltérve, az európai szociális párbeszédben részt vállaló, iparág feletti szakszervezetek
jogi személyiség hiányában is jogosultak ajánlattételre.



– Törökország viszonylatában a részvételi feltételeket a következőkkel összhangban kell meghatározni: az
Európai Közösség és a Török Köztársaság közötti keretmegállapodás a Török Köztársaság közösségi
programokban való részvételére vonatkozó általános elveiről (1).

3. A PROJEKTEK KÖLTSÉGVETÉSE ÉS IDŐTARTAMA

A javaslatok:

– finanszírozási igényének támogatható része 20 000–150 000 euró között mozoghat, és ez nem halad-
hatja meg az összes indokolt projektköltség 60 %-át,

– olyan tevékenységhez vagy tevékenységsorozathoz kell kapcsolódjanak, melyek kezdő időpontja nem
előzi meg 2005. április 1-jét (valamennyi projektnek 2005. november 1. előtt kell megkezdődnie), illetve
amelyek legkésőbb 2006. március 31-ig lezárulnak.

4. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Az ajánlatok 2004. december 3-ig nyújtandók be.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További részletek és a jelentkezési formanyomtatványok megtalálhatóak az interneten az EUROPA szer-
veren, az Európai Bizottság következő internetcímén:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

A támogatásra beadandó pályázatoknak meg kell felelniük a jelentkezési formanyomtatványokon feltünte-
tett pályázati feltételeknek.
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(1) HL L 61., 2003.3.2., 29. o.


