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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC No 59/05

Az aktív európai polgári részvétel elősegítéséért dolgozó szervezetek támogatását célzó közösségi
cselekvési program

„Azon szervezetek éves munkaprogramja, amelyek az aktív európai polgári részvétel elősegítése
érdekében általános európai jelentőségű célkitűzés, vagy az e téren végzett európai uniós tevé-

kenységek kapcsán kitűzött cél megvalósításán dolgoznak”

15 060103/15 060105 költségvetési jogcím

(2005/C 275/05)

1. ÁLTALÁNOS CÉL – TÉMÁK SZERINTI TERÜLETEK

1.1. Általános cél

A 2004/100/EK tanácsi határozat „közösségi cselekvési programot [hoz létre], hogy támogassa az aktív
európai polgárság területén tevékenykedő szervezeteket, és hogy előmozdítsa az e területtel kapcsolatos
cselekvéseket”. (1. cikk)

A program általános célja, hogy támogassa „az aktív uniós polgárság területén végzett munkát az e terü-
leten tevékenykedő intézmények cselekvéseinek és működésének az elősegítésével. Ez a támogatás …
működési támogatás, amely társfinanszírozást nyújt azokra a költségekre, amelyek az aktív európai
polgárság területén az általános európai érdeket vagy az Európai Unió e területen végzett tevékenységének
részét képező célokat követő intézmény folyamatos munkaprogramjához kapcsolódnak.” (a határozat
melléklete, (1) bekezdés)

1.2. Konkrét célkitűzések

A fentieknek megfelelően az említett tevékenységet végző szervezetet éves működési támogatásban lehet
részesíteni állandó munkaprogramjának megvalósítása érdekében.

Az éves munkaprogram célkitűzései között szerepelnie kell – többek között – az alábbi célkitűzések közül
legalább háromnak (3):

a) a legalább öt (5) tagállam részvételével létrejövő transznacionális vagy transzregionális/határokon átívelő
európai szintű tapasztalatcsere, mobilitás és együttműködés erősítése és ösztönzése;

b) az alábbi kategóriák egyikébe tartozó szervezetek hálózat- és platformépítő képességének ösztönzése és
javítása;

c) az érintett szervezetek tevékenysége révén keletkező, európai vonatkozású többletérték növelése és
népszerűsítése;

d) a későbbiekben ismertetett kategóriák egyikével kapcsolatos információk vonatkozásában a terjesztés
minőségének javítása;

e) az aktív polgári részvétel ösztönzését célzó kezdeményezések minőségének és hatékonyságának növe-
lése;
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f) az aktív polgári részvétel ösztönzését célzó intézkedések folyamatosságának és újszerűségének elősegí-
tése;

g) az intézkedések hatékonyságnövelő, a tapasztalatok széles körben történő átadását eredményező –
egyben mérhető – hatásának növelése, továbbá az intézkedések által hozott eredmények terjesztésének
elősegítése (kiadványok száma, az új technológiákkal kapcsolatos információk).

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK

A pályázatok elbírálására csak abban az esetben kerül sor, ha a pályázók az alábbi, támogatási jogosultsá-
gokkal kapcsolatos követelményeknek megfelelnek.

2.1. Támogatásra jogosult szervezetek

Működési támogatásra jogosult az a szervezet, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

– jogállással és jogi személyiséggel rendelkező állami- vagy magánszervezet, (következésképp termé-
szetes személyek – pl. egyének – nem pályázhatnak) (1);

– az aktív európai polgári részvétel elősegítésén vagy az Európai Unió e területtel kapcsolatos politikája
keretében meghatározott célkitűzés megvalósításán dolgozó független, nonprofit szervezet, a pályázati
felhívás 2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően;

– felépítése lehetővé teszi, hogy a szervezet tevékenysége az Európai Unió egészére hatást gyakoroljon.

2.2. Támogatásra jogosult országok

Azok a jogi személyek pályázhatnak, akiknek székhelye a következő országok valamelyikében található:

– 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,

– az EFTA-EGT államok, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban megállapított feltételeknek
megfelelően,

– Románia és Bulgária, melyek esetében a részvétel feltételeit az Európa-megállapodásoknak, ezek kiegé-
szítő jegyzőkönyveinek, valamint a megfelelő Társulási Tanácsok által hozott határozatoknak megfe-
lelően kell kialakítani,

– Törökország, melynek esetében a részvétel feltételeit az Európai Közösség és a Török Köztársaság között
a Török Köztársaság közösségi programokban való részvételének általános elveiről szóló keretmegállapo-
dásnak megfelelően kell megállapítani (2).

A fentiektől eltérő országban székhellyel rendelkező szervezetek nem jogosultak támogatásra.

3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKTEK FUTAMIDEJE

A 2006-ra rendelkezésre álló teljes költségvetés 3 360 000 EUR.

A működési támogatás nem fedezheti a szervezet összes olyan támogatható kiadását, mely abban a naptári
évben merül fel, amelyre a támogatást odaítélték. A szervezetek költségvetésének legalább 20 %-át nem
közösségi forrásokból kell társfinanszírozni.

A jogosultsági időszaknak egybe kell esnie a kedvezményezett költségvetési évével.

Amennyiben a kedvezményezett költségvetési éve megfelel a naptári évnek, a jogosultsági időszak 2006.
január 1-jétől 2006. december 31-ig tart.
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(1) Lásd az A. mellékletet – támogatás igénylésére szolgáló adatlap – a fogalommeghatározások az 1.2. pontban talál-
hatók

(2) HL L 61., 2002.3.2., 29. o.



Egyedi helyzet

Amennyiben egy szervezet költségvetési éve nem esik egybe a naptári évvel, a pályázatot a szervezetnek
egy hónappal azt megelőzően be kell nyújtania, hogy költségvetési éve 2006-ban megkezdődnék. E
kedvezményezettek esetében a jogosultsági időszak 12 hónapot ölel fel, kezdetét költségvetési évük 2006-
os kezdőnapja jelöli ki.

4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatokat legkésőbb 2005. december 30-én kell megküldeni az Európai Bizottságnak.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

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

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

A pályázatoknak – amelyeket a megadott űrlapon kell benyújtani – meg kell felelniük a felhívás teljes
szövegében meghatározott követelményeknek.
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