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Pályázati felhívás a digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és haszno-
síthatóbbá tévő többéves közösségi program keretében végrehajtandó közvetett cselekvésekre

(e-tartalom-plusz program)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 154/05)

1. Célkitűzések és leírás

Az Európai Bizottság 2007-re munkaprogramot és pályázati felhívást fogadott el az e-tartalom-plusz elneve-
zésű program (1) végrehajtására.

E felhívás keretében közvetett cselekvésekre várunk pályázatokat a következő területeken és a következő
tevékenységekre:

– Földrajzi információk

3.1. A földrajzi információk szempontjából a legjobb gyakorlatot jelentő hálózatok

– Oktatási tartalom

4.1. Az oktatási tartalmak szempontjából a legjobb gyakorlatot jelentő hálózatok

4.2. Célzott projektek az oktatási tartalom területén

– Digitális könyvtárak

5.1. A digitális könyvtárak szempontjából a legjobb gyakorlatot jelentő hálózatok

5.2. Célzott projektek a digitális könyvtárak területén

5.3. Célzott projektek a tudományos/egyetemi tartalom területén

– A digitális tartalomban érdekelt felek közötti együttműködés megerősítése

6.1. Tematikus hálózat a nyelvi források területén

2. Jogosult pályázók

Az e-tartalom-plusz programban részt vehet bármely, az EU tagállamaiban székhellyel rendelkező jogi
személy.

A program nyitott az EGT-megállapodásban részes EFTA-államokban (Izlandon, Liechtensteinben és Norvé-
giában) székhellyel rendelkező jogalanyok előtt is, a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően (2).
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 456/2005/EK határozata a digitális tartalmat Európán belül hozzáfér-
hetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tevő, többéves közösségi program létrehozásáról (HL L 79., 2005.3.24.,
1. o.).

(2) A programban részt vevő országokról naprakész tájékoztatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható. Ezen országok
naprakész jegyzéke a program internetes honlapján is megtekinthető: http://ec.europa.eu/econtentplus.



A program nyitva áll továbbá a Horvátországban, Törökországban és a Macedónia, volt Jugoszláv Köztársa-
ságban székhellyel rendelkező jogi személyek előtt is, de csak abban az esetben részesül támogatásban,
amennyiben az érintett országgal e tárgyban fennáll kétoldalú megállapodás.

Lehetőség van harmadik országokban székhellyel rendelkező jogalanyok, valamint nemzetközi szervezetek
részvételére is, de részükre közösségi pénzügyi támogatás nem adható.

3. Költségvetés

A közvetett cselekvések társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült nagysága 46,7 millió EUR.

4. Határidő

A pályázatoknak legkésőbb 2007. október 4-én, luxemburgi helyi idő szerint 17.00-ig kell beérkezniük a
Bizottsághoz.

5. További információ

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon találhatók: http://ec.europa.eu/econ-
tentplus.

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati felhívás teljes szövegében, a munkaprogramban és a pályá-
zóknak szóló útmutatóban foglalt előírásoknak és feltételeknek. A felsorolt dokumentumok a Bizottság fent
megjelölt weblapján, angol nyelven hozzáférhetők, és tájékoztatást adnak a pályázatok elkészítésére és
benyújtására vonatkozóan.

A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód alapelveire épül. Az értékelést a Bizottság
külső szakértők bevonásával végzi. Az egyes benyújtott pályázatok értékelése az e-tartalom-plusz munkaprog-
ramban meghatározott kritériumok szerint történik.

Az Európai Bizottsághoz beérkező valamennyi pályázat szigorúan bizalmas kezelésben részesül.
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