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1. Célkitűzések és leírás 

A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson az Unió új vállalkozóinak a tapasztalatszerzésben, tanulásban, 
valamint hálózatépítésben oly módon, hogy lehetővé teszi számukra, hogy bizonyos időt az Unió más 
tagállamaiban, tapasztalt vállalkozók vállalatainál töltsenek el. Az előkészítő fellépés általános célkitűzése a 
vállalkozás indítását fontolgatók, valamint az újonnan alapított mikro- és kisvállalkozások vállalkozó 
kedvének, nemzetközi tapasztalatszerzésének és versenyképességének a javítása az Unióban. A tevékenység 
célközönségébe azok tartoznak, akiknek szándékában áll vállalkozást alapítani, illetve akik a közelmúltban 
indítottak vállalkozást. 

A felhívás két tételből áll, melyekbe két tevékenységfajta tartozik: 

1. tétel: Kezdő vállalkozók mobilitását fokozó és elősegítő közvetítő szervezetek. 

2. tétel: Az 1. tételben említett tevékenységeket végző közvetítő szervezetek támogatása, összehangolása és 
hálózatba szervezése. 

2. Támogatásra jogosult pályázók 

Minden olyan köz- vagy magánszervezet pályázhat, amely a vállalkozások támogatása terén működik. Ilyen 
szervezetek lehetnek különösen: 

— közhatóságok, amelyek gazdasági ügyekben, vállalkozásokkal, vállalkozástámogatással vagy ezekkel 
kapcsolatos témákkal foglalkoznak, illetve ilyenekért felelősök, 

— kereskedelmi és iparkamarák, kézműipari kamarák és hasonló testületek, 

— vállalkozásokat támogató szervezetek, vállalkozásindítást segítő központok és inkubátorházak, 

— vállalkozásokat tömörítő szervezetek és vállalkozásokat támogató hálózatok, 

— vállalkozásokat támogató szolgáltatásokat kínáló köz- és magánszervezetek. 

1. tétel: A pályázók egyénileg vagy konzorciumba tömörülve (partnerség) jelentkezhetnek. A konzorcium 
legalább két, ugyanabból vagy különböző uniós országból származó jogi személyből álljon. 

2. tétel: A pályázóknak egyénileg kell eljárniuk. 

A pályázóknak az Európai Unió tagországainak valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.
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3. Költségvetés és a projekt futamideje 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 4 300 000 EUR. A Bizottság által nyújtott 
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg egy projekt teljes támogatható költségének 90 %-át. 

1. tétel: Egyetlen támogatás sem haladhatja meg a 180 000 EUR összeget a partnerségek, illetve a 
150 000 EUR összeget az egyéni pályázatok esetében. A projektek maximális futamideje 21 hónap. 

2. tétel: A legmagasabb nyújtható támogatás 350 000 EUR. A projektek maximális futamideje 25 hónap. 

A tevékenység tervezett kezdő időpontja: 2011. február 1. 

4. Határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2010. június 28-án be kell nyújtani a Bizottságnak. 

5. További információk 

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

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4258 

A pályázatot, amelynek meg kell felelnie a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, a 
megadott űrlapon kell benyújtani.
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