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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC No 85/04

Pályázati felhívás újító jellegű együttműködési, képzési és információs projektek támogatására,
5. Alprogram – Támogató projektek

(2005/C 30/12)

1. CÉLOK ÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Ezen, innovatív projektek támogatására szóló felhívás keretében
az Európai Bizottság a nem-formális nevelés területén megvaló-
suló, újító jellegű együttműködési, képzési és információs
projekteket kíván támogatni. A pályázatoknak az alábbi témák,
illetve területek valamelyikére kell összpontosítaniuk:

1. Kulturális sokszínűség és tolerancia

2. Hátrányos helyzetű régiók

3. Kelet-Európa – Kaukázus – Dél-kelet Európa

4. Új ötletek az ifjúsági munkában

5. Helyi, illetve regionális hatóságok és ifjúsági szervezetek
közötti együttműködés

Alapvető fontosságú, hogy a pályázók pontosan meghatá-
rozzák, hogy az általuk megvalósítani szándékozott projekt
mennyiben újító jellegű, innovatív. A projekteknek világos
nemzetközi, európai vonatkozásai kell, hogy legyenek, egyér-
telműen támogatniuk kell az európai ifjúsági együttműködést.
Konkrétabban: ifjúsági szervezetek egymás közötti, vagy ifjúsági
szervezetek és más társadalmi szervezetek, szervek közötti
együttműködés létrejöttéhez, vagy a meglévők megerősödésé-
hez kell, hogy vezessenek.

2. TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Az ún. „programországok” valamelyikében bejegyzett, jogi
személyiséggel rendelkező nem-kormányzati ifjúsági szerve-
zetek, helyi, vagy regionális intézmények nyújthatnak be pályá-
zatot, vagy vehetnek részt partnerként e felhívás keretében.

A „programországok”:

– az Európai Unió 25 tagállama,

– a három EEA/EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia,

– a három tagjelölt ország: Bulgária, Románia, Törökország.

Az Európai Unióval szomszédos országokban (Algéria,
Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria, Tunézia, a
Nyugati part és a Gázai övezet, Fehéroroszország, Moldova,
Oroszország, Ukrajna, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia,
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia és Monte-
negró, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság) működő szerve-
zetek partnerként részt vehetnek az e felhívás keretében támo-
gatott projektekben, de pályázatot nem nyújthatnak be.

A projekteknek legalább négy különböző országból kell partne-
rekkel rendelkezni (a pályázót is beleértve), úgy, hogy az
országok közül legalább egy az Unió tagja kell, hogy legyen.

3. A KÖLTSÉGVETÉS; A PROJEKT IDŐTARTAMA

Az e felhívás keretében elfogadott projektek támogatására
összesen 2 000 000 euro áll rendelkezésre, amennyiben a
2005. évi költségvetés jóváhagyására illetékes hatóságok azt el-
fogadják.

Az egy projekt támogatására megítélhető összeg nem halad-
hatja meg az évi (12 havonkénti) 100 000 eurót, illetve a teljes
támogatási összeg a 300 000 eurót.

Az előzetes elképzelések szerint e felhívás keretében 10–15
kiemelkedő minőségű projekt támogatására lesz mód.
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Az egyes projektek minimális időtartama 18 hónap. Indokolt
esetben a maximális támogatott projektidőszak 36 hónap lehet.
A tevékenységek 2005. október 1. és 2005. december 31.
között kell, hogy kezdődjenek.

4. HATÁRIDŐ

A pályázatokat legkésőbb 2005. március 31-ig kell beküldeni a
Socrates, Leonardo & Youth TAO (Technikai közreműködő
iroda) címére.

5. TELJESKÖRŰ INFORMÁCIÓ

Jelen felhívás teljes szövege, valamint a pályázati űrlap megta-
lálható az alábbi internetcímen: http://europa.eu.int/comm/
youth/call/index_en.html.

A pályázatok a teljes szövegben leírt valamennyi követel-
ménynek meg kell hogy feleljenek, továbbá csak a megfelelő
űrlapon történő benyújtás esetén fogadhatók el.
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