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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC 22/06

A Leonardo da Vinci program második szakaszában

Az európai képesítési keretrendszer – ideértve a nemzeti és ágazati képesítési keretrendszereket is
– kifejlesztésére és tesztelésére irányuló fellépések számára támogatás odaítélése

(2006/C 149/12)

1. Célkitűzések és leírás

E pályázati felhívás célja, hogy támogatást ítéljen hozzávetőle-
gesen tíz javaslat számára, amelyek résztvevői a lehető legtöbb
országból származnak, és az alábbi területeken létrejött partner-
ségek támogatására szerveznek fellépéseket:

– a jövőbeli európai képesítési keretrendszer elveinek és
mechanizmusainak kifejlesztése és tesztelése

– tapasztalatcsere a nemzeti és ágazati keretrendszerek kifej-
lesztése során, illetve az ilyen keretrendszerek elveinek és
mechanizmusainak tesztelése az európai képesítési keretrend-
szer mint közös referenciapont alkalmazásával

2. Jogosult pályázók

A felhívás értelmében pályázatok benyújtását elsősorban
európai, nemzeti, regionális és ágazati szervezetek közötti part-
nerségektől várjuk, ideértve például minisztériumokat, képesí-
tési hatóságokat, ágazati társulásokat, szociális partnereket és
más olyan kulcsfontosságú érdekelteket, amelyek szerepet
játszanak a képesítési rendszerekben. Pályázatot csak olyan
partnerségek nyújthatnak be, amelyek legalább öt országot
felölelő szervezetekből állnak.

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell szék-
hellyel rendelkezniük:

– az Európai Unió 25 tagállama;

– az EFTA- és EGK-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia

– a tagjelölt országok: Bulgária, Románia, Törökország

3. Költségvetés és a projekt futamideje

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés
1 millió EUR. A Bizottság pénzügyi támogatása nem haladhatja
meg a támogatható költségek teljes összegének 75 %-át.

A támogatások 50 000 és 125 000 EUR között várhatók.

A tevékenységeknek legkésőbb 2007. január 1-jén kell kezdőd-
niük. A projektek maximális időtartama 24 hónap.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006. augusztus 18-ig – a postai
bélyegzőn szereplő dátum tekintendő hitelesnek – meg kell
küldeni a Bizottságnak.

5. További információk

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi webol-
dalról tölthetők le:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programme/calls/
2206/index_en.html

A pályázatoknak, amelyeket a megadott űrlapon kell benyúj-
tani, meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatáro-
zott valamennyi követelménynek.
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