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Pályázati felhívás EAC/92/04

„Támogatások odaítélése a Leonardo da Vinci projektek keretében elért eredmények hasznosítá-
sáról szóló értékelő konferenciák számára”

A pályázati felhívás interneten való közzététele

(2005/C 48/10)

1. Célkitűzések és leírás

Ezen pályázati felhívás célja olyan értékelő rendezvények (konferenciák és kiállítások) támogatása, amelyek
révén elősegíthető a Leonardo da Vinci projektek keretében elért eredmények hasznosítása. A rendezvé-
nyekre a szakoktatáshoz és szakképzéshez kapcsolódó egyéb EU-programok projekteredményei is ajánl-
hatók.

A tevékenységnek az alábbiakban leírt három szakaszból kell állnia. A támogatást csak a mindhárom
szakasz követelményeit teljesítő ajánlatok nyerhetik el:

1) Előkészítő szakasz: A felhasználók igényeinek és a kiválasztott projekt eredményeinek összehangolása.
A felhasználók meghatározott igényeinek elemzése alapján minimum 5 különböző Leonardo da
Vinci projekt – melyek legalább 3 különböző országból származnak – termékeit és eredményeit kell
megnevezni, illetőleg támogatásra és felhasználásra kiválasztani.

2) Rendezvényszervezés: Konferencia/workshop/kiállítás megszervezése a kínálat és kereslet összehozása
céljából. A projekt kezdeményezői és a felhasználók közötti interaktív cserék megszervezése a projekt-
eredmények átadásának és hasznosításának megkönnyítése céljából, az új felhasználók igényeinek kielé-
gítésére.

3) Záró szakasz: Nyomonkövető tevékenységek. Javaslatok nyomonkövető lépésekre, amelyek elősegítik az
átadást, és a rendezvény hatásának felmérését szolgáló mutatók kidolgozásához vezetnek.

2. Támogatásra jogosult pályázók

E felhívás keretében elsősorban olyan európai, nemzeti, regionális, helyi és ágazati szervezetek vagy gazda-
sági társaságok, beleértve európai hálózatok nyújthatják be támogatás iránti igényüket, amelyek megfe-
lelnek a jogosultsági feltételeknek, a szakoktatás és szakképzés területén fejtik ki tevékenységüket és szándé-
kukban áll ezen pályázati felhívásban meghatározott területen értékelő rendezvényt szervezni. A pályázók
jogszerű megalapításától több mint 3 évnek kell eltelnie, és székhelyüknek a következő országok egyikében
kell lennie:

Az EU 25 tagállama, EFTA-/EGK-államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy a tagjelölt országok
(Bulgária, Románia és Törökország).

3. Költségvetés és a projekt időtartama

A pályázatra rendelkezésre álló költségvetés 1 500 000 EUR. Ezen összeg alapján az Oktatásügyi és Kultu-
rális Főigazgatóság 15–20 projekt támogatását irányozza elő, legfeljebb 100 000 EUR-t meg nem haladó
támogatás odaítélésével, az elszámolható költségek legfeljebb 75 %-áig terjedő mértékben. A költségvetés
30 %-ának nyomonkövető tevékenységek (3. szakasz) finanszírozására kell irányulnia.

A tevékenységeket 2005. augusztus 1. és 2005. október 1. között kell megkezdeni.

A javasolt értékelő rendezvényeknek legkésőbb 2006. áprilisáig le kell zárulniuk annak érdekében, hogy a
projekt befejezése előtt elegendő idő álljon rendelkezésre a nyomonkövető tevékenységek kivitelezésére.

A záróbeszámolót legkésőbb 2006. október 1-jéig be kell nyújtani.

A projektek maximális időtartama 12 hónap.
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4. Határidő

A pályázatoknak a Bizottsághoz legkésőbb 2005. május 3-ig be kell érkezniük.

5. További információk

A pályázati felhívás teljes szövege és a jelentkezési lapok az alábbi weboldalon találhatók:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/valorisation/callevents_en.html

További információkat a következő e-mail címen kaphat: eac-unite-c3@cec.eu.int
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