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Általános megfigyelési, elemzési és innovációs tevékenységekre vonatkozóan a 2005. évi ajánlatok
megtételére irányuló felhívás

(A Socrates program 6.1.2. és 6.2. akciója)

(2005/C 5/04)

1. A felhívás célkitűzései és leírása

A Socrates közösségi oktatási cselekvési program második szakaszának létrehozásáról szóló európai parla-
menti és tanácsi határozat (1) alapján a Bizottság felhívást tesz közzé az „Általános megfigyelési és elemzési
tevékenységek” [6.1.2. akció, c) és d) pont], valamint az „Az új igényekre választ adó innovációs kezdemé-
nyezések” (6.2. akció) végrehajtását elősegítő ajánlatok olyan intézkedések formájában történő benyújtására,
amelyek a Socrates programban részt vevő országok között az oktatás területén elősegítik és megkönnyítik
az információk és tapasztalatok cseréjét, valamint az innovációs tevékenységet.

2. Ajánlattételre jogosultak

A támogatási kérelmeket a Socrates programban részt vevő országok intézményei nyújthatják be, illetve
azokra vonatkozhat, vagyis:

– az Európai Unió 25 állama;

– az EFTA és az EGT államai: Izland, Liechtenstein, Norvégia;

– a csatlakozni kívánó államok: Bulgária, Románia, Törökország.

Ajánlattételre jogosultak a Socrates programban részt vevő államok olyan szervezetei és intézményei,
amelyek a javasolt cselekvés végrehajtásához megfelelő képesítésekkel és tapasztalattal rendelkeznek, vala-
mint a projektben aktívan részt vesznek a Socrates programban részes legalább öt államhoz – amelyek
közül legalább az egyik az Európai Unió tagállama – tartozó intézmények, ideértve a projektet koordináló
intézmény államát is.

Az ajánlattételre jogosult intézmények ezen felhívás 2. mellékletében, „A pályázatban használandó kódok
listája” cím alatt vannak osztályozva és felsorolva.

3. A projektek finanszírozása és időtartama

A projektek társfinanszírozására rendelkezésre álló teljes összeg körülbelül 2 297 000 EUR. A Bizottság
általi pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek teljes összegének 75 %-át. A
Bizottság által nyújtott támogatás maximális összege 220 000 EUR évente.

A tevékenységeket 2005. október 1-jén meg kell kezdeni. A projektek maximális időtartama 24 hónap.
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(1) 2000. január 24-i 253/2000/EK határozat, EKHL L 28., 2000.2.3., 1–15. o.



4. Határidő

A finanszírozási kérelmeket legkésőbb 2005. március 18-ig kell elküldeni a Bizottsághoz.

5. További információk

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege, valamint a pályázati nyomtatvány és a mellékletek a következő inter-
netes oldalon érhetők el:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/call_en.html

A kérelmeknek meg kell felelniük a szövegben foglalt valamennyi előírásnak, és a rendelkezésre bocsátott
nyomtatványon kell benyújtani azokat.
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