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„AKTÍV EURÓPAI POLGÁRSÁG ELŐMOZDÍTÁSA”

Európai érdekeket képviselő nonprofit szervezetek, társulások, valamint szövetségek támogatására

(2004/C 252/06)

1. A FELHÍVÁS CÉLKITŰZÉSEI ÉS LEÍRÁSA

Az ajánlati felhívás az európai párbeszédben részt vállaló a) nonprofit szervezetek valamint b) európai érde-
keket képviselő társulások és szövetségek kezdeményezéseit hivatott támogatni, melyek az aktív európai
polgárság programcéljaihoz kapcsolódnak.

A projektajánlatoknak a következő témák legalább egyikére kell irányulni, különös tekintettel az Európai
Unió megszilárdítását célzó elgondolások és diskurzus ösztönzésére és/vagy célkitűzéseinek, értékrendsze-
rének népszerűsítésére, terjesztésére:

a) az Európai Unió célkitűzéseinek, értékrendszerének népszerűsítése és terjesztése;

b) az Európai Unió, annak intézményei és a polgárok közti távolság mérséklése, a polgárok ösztönzése az
intézményekkel való mind gyakoribb kapcsolatfelvételre;

c) a polgárok bevonása az Európai Unió építését taglaló elgondolásokba és eszmecserébe;

d) az aktív részvételi demokráciáért dolgozó szervek kezdeményezéseinek ösztökélése.

Témakörök:

a) Nonprofit szervezetek:

i. az Európai Uniós polgárságból adódó jogok és kötelezettségek, cél a szélesebb körű ismertség, a
helyes értelmezés és alkalmazás;

ii. olyan elgondolások támogatása, melyek a hazájuktól eltérő tagállamban lakó polgárok
lakóhelyszintű beilleszkedését segítik elő a fogadó társadalomba (ideértve a jobb oktatási, képzési és
foglalkoztatási lehetőségeket);

iii. az Európai Unió alapjogi chartájában garantált jogok által ill. ezek alapján a tevékeny polgári lét
megszilárdítása;

iv. generációk közti összetartás, gyermekek jogainak védelme;

v. a társadalom sokszínűsége (türelem, összetartás, a sokféleség tisztelete) és diszkriminációmentesség.

b) Európai érdekeket képviselő társulások és szövetségek:

i. az európai haladás etikai és szellemi értékeit tárgyaló dialógus és gondolkodás serkentése;

ii. a politika és etika közti kapcsolatok fejlesztése, tekintettel a tevékeny polgári lét elősegítésére;

iii. az Unió jövője, értékeinek nemzetközi szintű ösztönzése, különösen a folyamatos interkulturális
párbeszéd kontextusában;

iv. olyan európai azonosság megteremtési lehetőségének feltérképezése, mely tiszteli és épít a kulturális
sokszínűségre;

v. különféle európai etnikai és/vagy vallási csoportosulások bevonása, cél az e csoportok közti
megértés, a tisztelet és a tolerancia erősítése.
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2. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULT SZERVEZETEK

Ajánlattételre jogosultak a jogi személyiséggel bíró, az alább felsorolt országok egyikében bejegyzett, állami
szervektől független nonprofit szervezetek, valamint európai érdekeket képviselő társulások és szövetségek,
amennyiben rendelkeznek a projekt megvalósításhoz szükséges megfelelő szakértelemmel, elégséges
pénzeszközökkel és szervezeti kapacitással, erkölcsi feddhetetlenségük pedig közismert.

A jogi személyiséggel bíró, az alább felsorolt országok egyikében bevezetett nonprofit szervezetek valamint
európai érdekeket képviselő társulások és szövetségek kérvényei a következő esetekben bírálhatóak el:

– 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 EGT/EFTA országai az EGT egyezményben 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,

– Törökország viszonylatában a részvételi feltételek a következőkkel összhangban határozandók meg: az
Európai Közösség és a Török Köztársaság közti Keret-megállapodás a Török Köztársaság közösségi prog-
ramokban való részvételére vonatkozó általános elveiről (1).

3. A PROJEKTEK IDŐTARTAMA ÉS FINANSZÍROZÁSA

Az előirányzott projekttámogatások teljes pénzösszege:

a) nonprofit szervezetek esetében mintegy 2,85 millió euró.

A projektajánlatok finanszírozási igényének támogatandó része 35 000–70 000 euró közt mozoghat, és
ez nem haladhatja meg az összes projektköltség 60 %-át;

b) európai érdekeket képviselő társulások és szövetségek esetében mintegy 1,32 millió euró.

A projektajánlatok finanszírozási igényének támogatandó része legfeljebb 35 000 euró lehet, és ez nem
lépheti túl az összes projektköltség 60 %-át;

A projekt kezdő időpontjának 2005. május 1. és 2005. november 1. közé kell esnie.

Egy projekt maximális időtartama 12 hónap.

4. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Az ajánlatok 2004. november 30-ig nyújtandók be.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A pályázati feltételek 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 pályázati feltételeknek, és azok a rendelkezésre
bocsátott jelentkezési formanyomtatványokon nyújtandók be.
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(1) HL L 61., 2002.3.2., 29. o.


