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1. Támogatható tevékenységek

Ez a pályázati felhívás az eTanulási program négy célterülete közül háromra kíván összpontosítani:

(a) A digitális eszköztudás támogatása

– A digitális eszköztudás támogatása terén a követendő gyakorlat megállapítása, értékelése, ismertetése,
valamint terjesztése, beleértve mind fogalmi mind gyakorlati kérdéseket, kezdve a digitális eszköz-
tudás megértésétől a konkrét célcsoportokra irányuló korrigáló intézkedésekig; például online és
offline digitális információforrások rendelkezésre bocsátása olyan személyek számára, akik nehezen
férnek hozzá információs és kommunikációs technológiához (IKT), vagy a digitális eszköztudás
támogatása az élethosszig tartó tanulás területén. Ezenkívül a pályázatok a megállapított követendő
gyakorlaton alapuló, a digitális eszköztudást támogató kezdeményezések megvalósítására is vonat-
kozhatnak.

– Tudatosító kezdeményezések tervezése és megvalósítása az ezen a területen aktív európai hálózatok
révén. A program támogatja európai hálózatok, szövetségek, hatóságok, köz- és magánszféra közötti
partnerségek (PPP) stb. azon kezdeményezéseit, amelyek erősítik egymással való kapcsolataikat és
elősegítik a követendő gyakorlat cseréjét.

(b) Európai virtuális egyetemek

– A legfontosabb kiemelt területek a tapasztalatcsere, a levont tanulságok megosztása egymással, az
olyan mintákra és gyakorlatra összpontosító követendő gyakorlat meghatározása, fejlesztése és foko-
zott terjesztése, amelyek jól általánosíthatók az IKT-nak az oktatási és képzési rendszerekbe történő
hatásos beépítéséhez, valamint nemezetek feletti virtuális egyetemekhez.

– A második kiemelt terület az olyan európai virtuális mobilitási projektek támogatása, amelyek
felsőoktatási intézmények közötti együttműködésre és a virtuális egyetemek integrálása szempont-
jából kulcsszerepet játszó intézményesült, tematikus vagy egyéb hálózatokra épülnek (vagy azokat
bővítik). A projekteknek elő kell segíteniük a bolognai folyamatra és annak működési eszközeire
(Európai Kreditátszámítási Rendszer – EKR –, minőségbiztosítás stb.) építő hatásos és folyamatos
fejlesztést, és támogatniuk kell a megfelelő szervezeti és gazdasági modelleken alapuló hosszú távú
partnerségeket.

(c) Keresztirányú kezdeményezések

A felhívás ezen részére pályázó projekteknek integrált, koherens és gyakorlati szolgáltatásokat kell
kínálniuk a digitális tananyag feldolgozásához (e-tananyag) az e-tanulás végfelhasználóinak (pl. taná-
roknak, oktatóknak, konzulenseknek és a tanulóknak maguknak). A pályázatoknak információs és/vagy
tanulássegítő szolgáltatásokat kell nyújtaniuk:

– Információs szolgáltatások a végfelhasználóknak az e-tananyag feldolgozásának gyakorlati vonatko-
zásaival kapcsolatban, valamint útmutatás arra vonatkozóan, hogy hol kaphatnak további informá-
ciókat, tanácsot és segítséget.

– Tanulássegítő szolgáltatások végfelhasználóknak az e-tananyag feldolgozásához.

A negyedik célterület – európai e-testvériskolák és a tanárképzés támogatása – külön korlátozott
felhívások tárgyát képezi.
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2. Kik pályázhatnak?

A koordináló/támogató intézménynek és az egyéb érintett szervezeteknek jogi személyiséggel kell rendel-
kezniük. Mind a koordináló/támogató szervezetnek, mind a partner szervezeteknek a következő államok
valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük: a 25 EU-tagállam valamelyike, Izland, Liechtenstein,
Norvégia vagy Bulgária.

Az EGT-államok és Bulgária részvételének feltételeit és részletes szabályait a Közösség és az ezen országok
közötti kapcsolatokat szabályozó eszközök vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.

3. Költségvetés és a projektek időtartama

Cím Rendelkezésre álló
költségvetési keret

A támogatás
aránya a teljes
támogatható

összeghez képest

Átlagos közösségi
támogatás

Maximális közösségi
támogatás

Digitális eszköztudás 1,3 millió euró Legfeljebb
80 %

170 000 euró 300 000 euró

Európai virtuális egyetemek 4,1 millió euró 500 000 euró 1 000 000 euró

Keresztirányú kezdeménye-
zések

1 millió euró 250 000 euró 500 000 euró

Az egyes projektek időtartama 12–24 hónapig terjed. A költségek bizottsági támogathatósága 2006. január
1-jével kezdődik.

4. A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2005. július 4.

5. A pályázatok benyújtása

A pályázati felhívás teljes dokumentációja és további részletek a következő internetes oldalon találhatók
meg:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
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