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AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSI PROGRAM KERETÉBEN

Támogatás odaítélése az európai képesítési keretrendszer – beleértve a nemzeti és ágazati képesítési
keretrendszereket – kifejlesztésére és tesztelésére irányuló intézkedésekre

(2007/C 115/08)

1. Célkitűzések és leírás

A pályázati felhívás célja támogatás odaítélése minél több országból és ágazatból származó, körülbelül
10-15 pályázat részére, konzorciumokat támogató tevékenységek szervezésére:

– a jövőbeli európai képesítési keretrendszer (EKK) elveinek és mechanizmusainak kifejlesztése és tesztelése,

– az EKK mint közös referenciapont alkalmazásával (beleértve a képesítő keretrendszerek kidolgozását), vala-
mint például az európai felsőoktatási térség és az európai képesítési keretrendszer közötti szorosabb
kapcsolatok kialakításával kapcsolatos nemzeti és ágazati szintű tapasztalatok cseréje.

2. Támogatásra jogosult pályázók

A felhívás értelmében pályázatok benyújtását elsősorban európai, nemzeti, regionális és ágazati szerveze-
tekből álló konzorciumoktól várjuk, ideértve például minisztériumokat, képesítő hatóságokat, ágazati társulá-
sokat, szociális partnereket és más olyan kulcsfontosságú érdekelteket, amelyek szerepet játszanak a képesí-
tési rendszerekben. A pályázóknak képviseletre való jogosultsággal is rendelkezniük kell a projektjükben
támogatni kívánt ágazatban, munkaerőpiacon illetve oktatási és továbbképzési rendszerben.

Pályázatot legalább 5 különböző ország szervezetéből álló konzorciumok nyújthatnak be.

A következő országok egyikében székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

– az EU 27 tagállama,

– az EFTA-EGT három tagországa (Izland, Liechtenstein és Norvégia) (*),

– Törökország (*).
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(*) Ezen országok részvételét megalapozó megállapodások megkötése folyamatban van, és várhatóan a válogatás napjáig
érvénybe lép. Frissített információk az alábbi weboldalon találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm#update



3. Költségvetés és a projekt futamideje

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 2 millió EUR. A Bizottság által nyújtott
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 75 %-át.

A támogatások 50 000 és 200 000 EUR között várhatók.

A tevékenységeknek legkésőbb 2008. február közepéig kell elkezdődniük. A projektek maximális futamideje
24 hónap.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2007. augusztus 31-ig kell eljuttatni postai úton az Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Ügynökséghez (a postai bélyegzőn szereplő dátum az irányadó).

5. További információ

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html

A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, és a meg-
adott űrlapon kell őket benyújtani.
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