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Nemzetközi tevékenységek támogatása: információs, képzési és segítségnyújtási központok 

(2010/C 292/07) 

1. Célkitűzések és leírás 

Az európai műholdas navigációs rendszerrel kapcsolatos tevékenységek széles körben való ismertetése, a 
helyi szintű műholdas navigációs kezdeményezések nyomon követése, valamint az EU-beli műholdas navi
gációs ágazat támogatása izraeli és latin-amerikai információs, képzési és segítségnyújtási központok és 
tevékenységek támogatása révén. 

A támogatandó tevékenységek a következőkre terjedhetnek ki: 

— kommunikációs stratégia kialakítása és alkalmazása az európai GNSS-programok eredményeinek az 
érintett harmadik országokban történő ismertetése és népszerűsítése érdekében, valamint az együtt
működés támogatása, 

— weboldal létrehozása és üzemeltetése a projekt futamideje alatt, 

— európai termékek népszerűsítése EU-beli vállalatok megfelelő dokumentumainak rendezvényeken való 
terjesztése révén, 

— a technológiai fejlődés nyomon követése, különös tekintettel a műholdas navigációs rendszerek fejlődé
séről havonta készített megfigyelési jelentések célországban/-régióban történő közzétételére, 

— tájékoztató szemináriumok szervezése a különféle eszközök keretében rendelkezésre álló együttműködési 
lehetőségek bemutatása céljából (hetedik kutatási keretprogram), 

— ösztönzők bevezetése azon európai kkv-k számára, amelyek – például az Európai Beruházási Bankkal 
együttműködve – kiviteli tevékenységet kívánnak folytatni, 

— a célország/-régió szervezeteivel való kapcsolatteremtés elősegítése. 

2. Támogatható pályázók 

A pályázati felhívásra a célországban/-régióban (Izrael, Latin-Amerika) székhellyel rendelkező, illetve az 
Európai Unióban székhellyel rendelkező és a célországban/-régióban tevékenységet folytató állami vagy 
magánszervezetek jelentkezhetnek. 

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük: 

— az Európai Unió 27 tagállama, 

— egyéb országok: Brazília, Argentína, Chile és Izrael. 

3. Költségvetés és a projekt futamideje 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes összeg 250 000 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi 
támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 70 %-át. 

A jelenlegi pályázati felhívás keretében két projekt részesül társfinanszírozásban. 

A maximálisan nyújtható támogatás 250 000 EUR. További részletekért lásd a pályázati felhívás 4. fejezetét. 

A tevékenységek tervezett kezdeti időpontja: 2011. május. 

A projektek maximális futamideje 24 hónap. 

4. Határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2011. január 15-ig kell beküldeni a Bizottsághoz. 

5. További információk 

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon érhetők el: http://ec.europa. 
eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_hu.htm 

A pályázatok a megadott űrlapon nyújtandók be, és meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatá
rozott követelményeknek.
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