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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC no 25/05

„Az aktív európai polgárságért”

A testvérvárosi kapcsolatok előmozdítását célzó tevékenységek támogatása polgárok találkozója
2006

(2005/C 230/05)

1. A FELHÍVÁS CÉLKITŰZÉSEI ÉS LEÍRÁSA

Ennek a pályázati felhívásnak a célkitűzése, hogy támogassa a polgárok találkozóit a testvérvárosi
kapcsolatok keretében, amelyek:

– növelik az emberek Európai Unióval kapcsolatos tudatosságát és az Európai integráció iránti elkö-
telezettségét

– közelebb hozzák egymáshoz az Európai Unió polgárait és erősítik az európai összetartozás érzését

– lehetővé teszik, hogy a polgárok aktívan részt vegyenek az Európai Unió építéséről és jövőjéről szóló
párbeszédben

– lehetővé teszik az Európai Unió és a többi résztvevő ország önkormányzatai közötti új hálózatok és
kapcsolatok létrehozását és a meglévők erősítését.

A polgárok találkozóinak a következő három szempontot kell magukban foglalniuk:

1) Az európai integráció iránti elkötelezettség

A polgárok találkozóinak erősíteniük kell a résztvevők elkötelezettségét az európai integráció iránt.

2) Európai barátság

A találkozóknak elő kell segíteniük a testvérvárosok lakosainak kölcsönös megértését és barátságát.

3) Aktív részvétel

A polgárok találkozóinak az aktív polgári részvételre irányuló kísérletnek kell lenniük. Ennek megfe-
lelően a találkozóknak jelentős helyi részvételen és a résztvevőknek az összes tevékenységben való aktív
bevonásán kell alapulniuk.

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

A pályázók azok az önkormányzatok vagy jogi személyiséggel rendelkező testvérszervezetek/testvérbizott-
ságok, amelyek a találkozóknak helyt adnak.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell élniük:

– Az Európai Unió 25 tagállama (Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svéd-
ország, Szlovákia, Szlovénia);

– Bulgária és Románia (1)
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(1) Továbbá egy EGT-/EFTA-ország vagy Törökország mint tagjelölt ország támogatásra jogosult, ha a pályázatok benyúj-
tási határidejéig az érintett ország és a Bizottság között létrejön egy, a programban való részvételről szóló megálla-
podás.



3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT FUTAMIDEJE

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés mintegy 7,5 millió EUR.

A támogatásokat egy átalánydíjra alapozva számították ki. Az egyes támogatások összege 2 000 és
20 000 EUR között lesz.

A tevékenységeket 2006. március 15. és december 31. között meg kell kezdeni. A találkozók maximális
időtartama 21 nap.

4. HATÁRIDŐK

Első szakasz: 2005. november 15-ig a 2006. március 15-e és május 31-e között induló tevékenységek
esetében;

Második szakasz: 2006. február 1-jéig a 2006. június 1-je és július 31-e között kezdődő tevékenységek
esetében.

Harmadik szakasz: 2006. április 3-ig a 2006. augusztus 1-je és szeptember 30-a között kezdődő tevékeny-
ségek esetében.

Második szakasz: 2006. június 1-jéig a 2006. október 1-je és december 31-e között kezdődő tevékenységek
esetében.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

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

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

A pályázatoknak, melyeket az előírt űrlapokon kell benyújtani, teljesíteniük kell a felhívás szövegében
megfogalmazott valamennyi követelményt.
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