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1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS

A Tempus, az Európai Unió európai felsőoktatási együtt-
működési programja támogatásokat biztosít a partnerorszá-
gokban folyó felsőoktatási tevékenységek fejlesztésére és szerke-
zetátalakítására. A Tempus az EU-tagállamok és a partneror-
szágok felsőoktatási intézményeit projektkonzorciumként
magába foglaló többoldalú együttműködési projektekhez nyújt
támogatást. A Tempus-program végrehajtása során a nemzeti
koordinációt a Bizottság és az egyes partnerországok illetékes
hatóságai által évente meghatározott, nemzeti prioritásokat
figyelembe vevő projektek benyújtása biztosítja.

A Tempus-program keretében történő együttműködés három
fő eszköze az alábbi:

– Közös európai projektek (JEP): középtávú, lentről felfelé való
megközelítést alkalmazó projektek, amelyek fő célja az intéz-
ményi szintű reform.

– Strukturális és kiegészítő tevékenységek (SCM): rövid távú,
felülről lefelé való megközelítést alkalmazó projektek,
amelyek fő célja a nemzeti szintű reform.

– Egyéni mobilitási támogatások (IMG): céljuk, hogy a felsőok-
tatásban tudományos vagy ügyviteli munkakörben foglalkoz-
tatott személyzetnek lehetőséget nyújtsanak arra, hogy
külföldi, korlátozott számban rendelkezésre álló mobilitási
programban részt vegyen.

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

A Tempus-programban részvételre jogosult intézmények és
szervezetek magukban foglalnak felsőoktatási intézményeket,
akárcsak olyan, nem tudományos tevékenységgel foglalkozó
intézményeket, mint a nem kormányzati szervezetek, az üzleti
célú vállalkozások, a különféle iparágak, illetve a hatóságok.

Ezeknek az intézményeknek az alábbi, a programban részt
vevő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:

– Az Európai Közösség huszonöt tagállamában;

– A partnerországokban – jelenleg ezek közé tartoznak a
következő nyugat-balkáni országok: Albánia, Bosznia és
Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró (1); A
következő kelet-európai és közép-ázsiai országokban: Azer-
bajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Moldova, Orosz Föderáció, Örményország, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán; és a földközi-tengeri
partnerországokban – ezek közé tartoznak Algéria,
Egyiptom, Izrael (2), Jordánia, Libanon, Marokkó, a Palesztin
Nemzeti Hatóság, Szíria és Tunézia.

Az alábbi országok intézményeinek és szervezeteinek önfinan-
szírozási alapon nyílik lehetőségük a Tempus-projektekben való
részvételre:

– A következő tagjelölt országok: Bulgária, Románia és Török-
ország (3);

– A következő, fejlett iparral rendelkező országok: Amerikai
Egyesült Államok, Ausztrália, Izland, Japán, Kanada, Liech-
tenstein, Norvégia, Svájc és Új-Zéland.

3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKTEK IDŐTARTAMA

A Tempus-program finanszírozása a CARDS (Nyugat-Balkán), a
MEDA (földközi-tengeri országok), valamint a TACIS (Kelet-
Európa, Kaukázus és Közép-Ázsia) regionális együttműködési
programok keretében történik. A várakozások szerint a
következő összegek lesznek hozzáférhetők: a CARDS keretében
hozzávetőlegesen 16 millió euró, a MEDA keretében hozzá-
vetőlegesen 20 millió euró, és a TACIS keretében hozzávetőle-
gesen 27 millió euró.
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(1) Koszovó ideiglenes nemzetközi polgári igazgatás alatt áll az ENSZ
Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása értel-
mében.

(2) Mivel nem részesül MEDA kétoldalú támogatásban, Izrael részvétele
a programban önfinanszírozáson alapszik.

(3) Horvátország szintén tagjelölt ország, a Tempus-finanszírozás szem-
pontjából ennek ellenére továbbra is támogatható partnerországnak
számít.



A strukturális és kiegészítő tevékenységekhez, valamint a közös
európai projektekhez kérelmezett támogatások a projekt teljes
támogatható költségének 95 %-át fedezik; a projekt teljes támo-
gatható költségének fennmaradó 5 %-át a pályázó, illetve a
konzorcium társfinanszírozzák.

A különböző intézkedések időtartama, általános szabályként,
közös európai projektek esetében három évre, a struktúrális és
kiegészítő tevékenységek esetében egy évre és az egyéni mobili-
tási támogatások esetében nyolc hétre korlátozott.

A kétéves közös európai projektek esetében a támogatás maxi-
mális összege 300 000 euró, a hároméves közös európai
projektek esetében 500 000 euró.

A strukturális és kiegészítő tevékenységek maximális támogatási
összege 150 000 euró.

Az egyéni mobilitási támogatásokra heti 840 eurót és az
utazási költségekre maximális 1 500 euró maximális költséget
számítanak.

4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az egyéni mobilitási támogatásokra vonatkozó pályázatok éves
benyújtási határideje: 2005. október 15. és 2006. február 15.

A strukturális és kiegészítő tevékenységekre vonatkozó pályá-
zatok éves benyújtási határideje: 2005. október 15. és 2006.
február 15.

A közös európai projektekre vonatkozó pályázatok éves
benyújtási határideje: 2005. december 15.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Tempus-programra vonatkozó pályázati felhívásokat
(„Útmutató pályázók számára” a 2005/2006. évi végrehajtás
tekintetében) már közzétették az alábbi weboldalon. Ezen a
weboldalon tájékoztató található az egyes kiválasztott pályáza-
tokról és az egyes partnerországokhoz kapcsolódó támogatási
jogosultságokról is:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/inde-
x_en.html

A támogatást igénylő pályázatokat a pályázati felhívás által
előírt feltételek figyelembevételével, a fenti weboldalon szereplő
elektronikus formanyomtatványokon kell benyújtani.
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