
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC no 54/05

Különleges események a fasizmus alóli felszabadulás 60. évfordulója alkalmából az európai unió
demokrácia kampányának keretében

Pályázati felhívás 2005 az 15 06 06-os eu költségvetési tétel szerinti pénzügyi hozzájárulás elnyeré-
sére irányuló pályázatok benyújtására

(2005/C 245/07)

1. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS – TÉMAKÖRÖK

1.1. Általános célkitűzés

Annak hangsúlyozásával, hogy a békét, a szabadságot és a demokráciát nem lehet eleve adottnak tekinteni,
e pályázati felhívás projektjeinek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az európai polgárok elkötelezzék magukat
a demokratikus Európa továbbépítése mellett, annak érdekében, hogy egy erőszaktól, rasszizmustól és
diszkriminációtól mentes kontinensé váljon.

Ezért minden projektnek:

– aktívan be kell vonnia a polgárokat az európai értékekre és vívmányokra vonatkozó elgondolásokba,
valamint az Európai Unió építésébe;

– a polgárokat – különösen a fiatalokat – közvetlenül be kell vonnia;

– a nemzetek közötti partnerségeket és cseréket támogatnia kell.

1.2. Témakörök:

Ez a pályázati felhívás támogatja az Európai Unió demokrácia programjában való részvételre irányuló
kezdeményezéseket azokon a sajátságos területeken, amelyek a felhívás általános és egyedi célkitűzéseihez
kapcsolódnak.

Ebben az összefüggésben a pályázati felhívás két témakörre tagolódik:

a) Megemlékezés

Az ebben a kategóriában benyújtott projekteknek elő kell segítenie az európai II. világháborúra vonat-
kozó, különböző nemzeti, regionális, vallási, etnikai és generációs szemszögből származó vélemények és
tapasztalatok cseréjét a II. világháború okainak és következményeinek magasabb szintű tudatosítására
irányuló sajátos szándékkal, különösen a fiatalok körében, például a II. világháború katasztrófáit átélők
emlékeinek megosztásával. Ezek a projektek a kölcsönös megértést, elismerést és toleranciát hivatottak
elősegíteni Európában.

b) Demokrácia

Az ebben a témakörben benyújtott projekteknek az alábbi területek egyikére kell irányulniuk:

– az európai értékek (úgymint a béke, a szabadság, a biztonság, a demokrácia) és célkitűzések (úgymint
a pluralizmus, a diszkrimináció-mentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és az
egyenlőség) tudatosságának erősítése az európai identitás és az európai integrációs folyamat építőkö-
veiként, különös tekintettel a II. világháború óta bekövetkezett fejlődésükre.

– A vonatkozó elgondolások, viták vagy intézkedések támogatása a demokráciát fenyegető veszélyekről
(úgymint a diszkrimináció, intolerancia és az elszakítás) vagy az Európai Unió és demokratikus értékei
konszolidációjáról és jövőjéről, különösen az európai polgárok bevonásához vezető új, közvetlen utak
feltárásával.
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2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

Az alábbi támogathatósági feltételeket teljesítő pályázatokat további értékelésnek vetik alá.

2.1 Támogatásra jogosult szervezetek

A támogatásra való jogosultsághoz a szervezetnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

– helyi vagy regionális szintű közjogi vagy magánjogi szervezet, amelyik rendelkezik jogi formával
és jogi személyiséggel (következésképpen természetes személyek – azaz egyének – nem nyújthatnak be
pályázatot); vagy

– nonprofit és független szervezet, amely e felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó területeken tevékeny-
kedik.

– megfelelő képzettséggel és a szükséges pénzügyi és működési forrásokkal rendelkezik a projekt megvaló-
sításához.

2.2 Támogatásra jogosult országok:

Az alábbi országok egyikéből érkező pályázatok jogosultak a támogatásra:

– az Európai Unió 25 tagállama: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svéd-
ország, Szlovákia, Szlovénia

A fent felsorolt országoktól különböző országokban alapított szervezetek nem jogosultak a támogatásra.

3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKTEK IDŐTARTAMA

A teljes rendelkezésre álló összeg mintegy 2 500 000 EUR.

Az Európai Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható projekt-
költség 50 %-át.

a) Megemlékezés

Ebben a kategóriában a projektekre a teljes rendelkezésre álló összeg körülbelül 1 000 000 EUR, ami a
teljes rendelkezésre álló költségvetés 40 %-a.

A pályázatokban 150 000 és 400 000 EUR közötti összegű támogatás igényelhető.

A kezdeményezések megvalósítását 2006. április 1. és 2006. október 31. között kell megkezdeni, és
legkésőbb 2007. július 31-ig kell befejezni.

Egy projekt maximális időtartama 9 hónap.

b) Demokrácia

Ebben a kategóriában a projektekre rendelkezésre álló teljes összeg körülbelül 1 500 000 EUR, amely a
teljes rendelkezésre álló költségvetés 60 %-nak felel meg.

A pályázatokban 200 000 és 450 000 EUR közötti összegű támogatás igényelhető.

A kezdeményezések megvalósítását 2006. április 1. és 2006. október 31. között kell megkezdeni, és
legkésőbb 2007. július 31-ig kell befejezni.

Egy projekt maximális időtartama 9 hónap.

4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatokat legkésőbb 2005. november 15-én meg kell küldeni a Bizottságnak.
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5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

A pályázatoknak meg kell felelniük a teljes szövegben meghatározott követelményeknek és az előírt forma-
nyomtatványon kell benyújtani őket.
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