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1. CÉLKITŰZÉSEK – A PROJEKTEK FORMÁTUMA

E pályázati felhívás célja a testvérvárosi program keretein belül
támogatást biztosítani az Európai Unió tagállamaiban vagy
más, támogatásra jogosult országokban olyan projektek
számára, melyek hozzájárulnak az európai identitástudat elmé-
lyítéséhez, erősítik a helyi hatóságok között kialakult kapcsolat-
rendszereket és hálózatokat, illetve elősegítik új kapcsolatok és
hálózatok létrejöttét, ösztönzik az Unió állampolgárai között
folytatott párbeszéd elmélyülését, népszerűsítik a testvérvárosi
program alapgondolatát és az e téren bevált, követendő
gyakorlat európai elterjesztését szolgálják.

Jelen pályázati felhívás tárgyát konferenciák, képzési szemi-
náriumok, tájékoztatási kampányok és más, a testvérvárosi
program keretében megszervezett rendezvények, események
képezik. A testvérvárosi kapcsolatot ápoló települések lakói
közötti találkozók megszervezésével külön pályázati felhívás
foglalkozik majd.

E felhívás olyan projektek támogatására irányul, melyek formá-
tuma megfelel az alábbiakban ismertetett három formátum
valamelyikének:

formátum: a testvérvárosi program keretében megrendezésre
kerülő tematikus konferenciák, melyek célja elősegíteni az
európai szakpolitikai törekvések jobb megismerését. A konfe-
renciák résztvevőivel kapcsolatban támasztott követelmény,
hogy legalább két támogatásra jogosult ország településeit
képviseljék, mely országok közül legalább az egyiknek európai
uniós tagállamnak kell lennie.

formátum: testvérvárosi témájú képzési szemináriumok,
melyek célja a testvérvárosi kapcsolatokért felelős személyek
képzése annak érdekében, hogy azok megszerezhessék az
európai tartalommal rendelkező, igényes testvérvárosi projektek
szervezéséhez szükséges tudást és képességeket.

formátum: a testvérvárosi kapcsolatokat ösztönző tájékoztatási
kampányok: a program új elemeként céljuk elősegíteni, hogy a
megfelelő szervezetek, így például a helyi hatóságok regionális,
nemzeti vagy európai szövetségei képesek legyenek a testvérvá-
rosi kapcsolatok fejlesztését támogató új, innovatív kezdemé-
nyezéseket megvalósítani.

A tájékoztatási kampányok célkeresztjében a települések állnak.
A kampányok a testvérvárosi program alapgondolatát hiva-
tottak népszerűsíteni Európában azáltal, hogy terjesztik a test-
vérvárosi programmal kapcsolatos tudnivalókat, és hangsú-
lyozzák a testvérvárosi mozgalom jelentőségét Európában. A
tájékoztatási kampányoknak legalább két, támogatásra jogosult
országot kell érinteniük, melyek közül legalább az egyiknek
európai uniós tagállamnak kell lennie.

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

A támogatásra jogosult pályázók azok a jogállással rendelkező
szervezetek (jogi személyek), amelyeket támogatásra jogosult
ország területén alapítottak.

Kizárólag a következő szervezettípusok részesíthetők támoga-
tásban:

– települések és az általuk létrehozott testvérvárosi szövet-
ségek/bizottságok

– helyi és regionális önkormányzatok

– a helyi hatóságokat képviselő szövetségek

Támogatásra jogosult országok:

– Az Európai Unió 25 tagállama (Ausztria, Belgium, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyaror-
szág, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyol-
ország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia);

– Bulgária és Románia (1)
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(1) Bulgária esetében a jogosultság az egyetértési megállapodás ratifiká-
ciójának függvénye. Illetve azon EGT / EFTA ország illetve EU-tagje-
lölt ország Törökország, amely tekintetében az ország és az Európai
Bizottság között programrészvételi megállapodás születik a támoga-
tási kérvények benyújtási határidejét megelőzően.



3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT FUTAMIDEJE

Az ezen pályázat keretében a projektek társfinanszírozására
rendelkezésre álló teljes összeg előreláthatólag 2 500 000 EUR.

Az odaítélt támogatás nem haladhatja meg a részletes költség-
vetési előirányzatokban feltüntetett összes támogatható költség
60 %-át.

A támogatás összege projektenként nem haladhatja meg a
60 000 EUR értéket. A legkisebb odaítélhető támogatási összeg
10 000 EUR.

A projektek maximális futamideje (az előkészítéstől a végrehaj-
táson át a jelentésig) 10 hónap.

4. HATÁRIDŐK

Ez a felhívás olyan projektekre vonatkozik, melyek 2006.
április 15-e és 2006. december 31-e között indulnak.

A pályázatok benyújtásának határideje:

Első szakasz: 2005. október 17-ig a 2006. április 15-e és
augusztus 31-e között induló projektek esetében;

Második szakasz: 2006. március 1-jéig a 2006. szeptember 1-je
és december 31-e között induló projektek esetében.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi webol-
dalról tölthetők le:

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

A pályázatoknak, melyeket az előírt űrlapokon kell benyújtani,
meg kell felelniük a felhívás szövegében megfogalmazott vala-
mennyi követelménynek.
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