
III

(Közlemények)

BIZOTTSÁG

AJÁNLATKÉRÉS – DG EAC 24-06

A Római Szerződés 50. évfordulóján az európai integráció történetét nyomon követő, Brüsszelben
megrendezésre kerülő kiállítás megszervezése

(2006/C 98/09)

1. Célkitűzések és leírás

A „15 06 06 – Különleges éves rendezvények” költségvetési tételhez tartozó megjegyzések a következő-
képpen rendelkeznek: „1 000 000 EUR a Római Szerződés 50. évfordulóján az európai integráció törté-
netét nyomon követő, Brüsszelben megrendezésre kerülő kiállítás előkészítésének és megszervezésének
finanszírozására. Egy iskolák közötti versenyt lehetne rendezni annak lehetővé tételére, hogy valamennyi
tagállam egy iskolája ellátogathasson Brüsszelbe és megtekinthesse a kiállítást.”

E megjegyzések alapján ezen ajánlatkérés célja a Római Szerződés 50. évfordulóján az európai integráció
történetét nyomon követő, Brüsszelben megrendezésre kerülő kiállítás előkészítésének és megszervezésének
támogatása.

A kiállításnak ki kell emelnie mindent, ami a Közösség segítségével és a Közösség által az európai polgárok
számára nyújtott előnyök révén valósult meg.

A kiállítás legyen továbbá nevelési és oktatási jellegű is, hogy a látogatók jobban rálássanak az európai
integráció kérdésére. Ez az oktatási dimenzió magában foglalhatja például egy iskolák közötti verseny
rendezését annak lehetővé tételére, hogy valamennyi tagállam egy iskolája ellátogathasson Brüsszelbe és
megtekinthesse a kiállítást.

2. Támogatható pályázók

Támogatható pályázók azon jogállással rendelkező közjogi vagy magánjogi szervezetek, amelyek fő tevé-
kenységüket a kultúra területén fejtik ki.

A következő országok egyikében székhellyel rendelkező pályázók pályázatai támogathatók:

– az Európai Unió huszonöt tagállama (Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lett-
ország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svédország, Szlovákia, Szlovénia).

3. A projektek költségvetése és időtartama

Az erre a rendezvényre engedélyezett teljes költségvetés 1 000 000 EUR. A Bizottság pénzügyi támogatása
nem haladhatja meg a támogatható költségek teljes összegének 60 %-át. A költségvetés összegét egy kiál-
lítás megszervezésére rendelik el, és ily módon egyetlen kedvezményezettnek juttatják. A támogatás
maximális összege 1 000 000 EUR.

A tevékenységeknek kötelezően 2006. július 1-je és 2006. december 31-e között kell megkezdődniük. A
tevékenységeknek kötelezően legkésőbb 2008. június 30-án kell befejeződniük. A projekt maximális időtar-
tama 24 hónap.
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4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006. június 30-ig (péntek) kell elküldeni a Bizottságnak.

5. Kiegészítő információk

Az ajánlatkérés teljes szövege és a pályázati formanyomtatvány a következő címen található:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html.

A pályázatokat kötelezően a teljes szöveg rendelkezéseinek tiszteletbentartásával és az előírt nyomtatvány
felhasználásával kell benyújtani.
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