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A Külügyminisztérium részletes pályázati felhívása és ûrlap a Magyar
Közlöny 2003/123. számában is megtalálható.
A pályázat célja, hogy teret adjon azoknak a kezdeményezéseknek, melyek a
hazai lakosság EU-s tájékoztatását és a tagságra való sikeres felkésmlést szolWják.
A kiemelt célcsoportok: a fiatalok, a vidéken élõk, a nõk és a nyugdíjasok.
Támogatott tevékenységi körök: Az érdeklõdõk elõadások, lakossági
fórumok, konferenciák, oktatás, kiállítások szervezése, idõszaki kiadványok
megjelentetése, médiaprojekt, illetve bánnilyen, a bevezetõben említett célok
megvalósítását szolgáló ötlet megvalósítására pályázhatnak. .
A pályázónak rendelkeznie kell az igényelt támogatási összeg minimum
15 %-ának megfelelõ önerõvel, kivéve, ha az igényelt támogatás összege a
300.000 Ft-ot nem haladja meg.
A támogatás összege kizárólag akkor használható fel az egyes költségek után
járó áfa' kifizetésére, ha a támogatással fedezett tevékenységgel kapcsolatban a
KedvezményeZett áfa levonására vagy visszaigénylésre nem jogosult.
A benyújtott pályázatokat a Külügyminisztérium illetékes munkabizottsága bírálja
el folyamatosan, a pályázatok beadását követõ ülésen. A Külügyminisztérium
az ert?dményrõl a döntést követõ 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.
A pályázatok beérkezése folyamatos, végsõ határidõ 2004. február 1. A
projektek megvalósítását legkésõbb 2004. május 31-ig kell befejezni.
Postacím: Külügyminisztérium EU Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok
Fõosztálya, 1027 Budapest, Bern rkp. 47.
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RENDEZVENYNAPT AR 2003.

Infannáció
Fonyó Istvánné
Fülöp Ágnes
Ásványi Ilona

Idõ
Xli. 8-10.
Xli. 12.
Havonta

Helyszín
Bp. Kongr. Közp.
FSZEK, Bp.
Országos Katolikus
Gyûjteményi Közp.

Téma Szervezõ
DAT konferencia MA TISZ
IKSZ közgyúlés IKSZ
A kulturális örökség Egyházi Könyvtárak

Egyesülése

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk,
mindig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a váJtozásokat. Ezért kérjük, országos
érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikr61 idõben tájékoztassák a szerkesztõséget,
még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így
érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy ,jeles" napra a szabna fontos eseményei.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat d61t betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedVéé~
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