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Az oktatás és a képzés területén európai szinten tevékenykedő európai szervezetek

(2007/C 158/04)

1. Célkitűzések és leírás

A pályázati felhívás célja olyan európai szervezetek működésének támogatása, amelyek az oktatás és a
képzés területén tevékenykednek, vagy amelyek egy európai uniós politika részét képező célkitűzést kívánnak
elérni.

A pályázat jogalapját az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott új cselekvési program (2007-2013) (1)
és különösen a Jean Monnet akció elnevezésű alprogram alkotja.

A pályázati felhívás irányításáért az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megbízásából
eljáró Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) felelős.

A szervezetek tevékenységeinek különösen a közösségi együttműködési politika területén, valamint az
oktatás és a képzés területén kialakított tevékenységek fejlesztéséhez és végrehajtásához kell hozzájárulniuk,
illetve képesnek kell lenniük ilyen hozzájárulásokra. Az oktatással és a képzéssel kapcsolatos politikák kidol-
gozásának közösségi szintű stratégiai referenciakerete az Oktatás és képzés 2010 elnevezésű munka-
program (2).

Az európai szervezeteknek legalább 12 tagállam nemzeti, regionális és helyi szervezeteiből kell állniuk. A
magánszemélyek, az egyéni szolgáltatók, az egyetemek vagy a tagállamok nem tekinthetők „szervezeteknek”.

2. Közösségi társfinanszírozás

A Közösség az európai szervezetek működési költségeinek társfinanszírozásához járul hozzá. A közösségi
társfinanszírozás formája lehet az ügynökség és a kedvezményezett között létrejött, három évre szóló
(2008-2010) partnerségi egyezmény, vagy éves működéssel kapcsolatos egyezmény.

– Az egyezményi keret partnerségi kapcsolatot hoz létre az ügynökség és a partnerintézmény között annak
érdekében, hogy lehetővé tegye a szervezet számára hosszú távú közösségi politikájának megvalósítását. A
szervezetnek be kell nyújtania a célkitűzéseket, a prioritásokat és a várható eredményeket meghatározó, a
2008-2010 közötti időszakot felölelő cselekvési tervet, illetve a 2008. évre vonatkozó részletes munka-
programot, a hozzá tartozó költségvetéssel.
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás
terén egy cselekvési program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 45. o.).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_327/l_32720061124hu00450068.pdf

(2) Lásd: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_fr.html



– Azok a szervezetek, amelyek nem kívánnak hosszú távra elköteleződni, éves működés támogatására
vonatkozó pályázatot nyújthatnak be. E kérelemnek részletes munkaprogramot kell tartalmaznia a 2008.
évre vonatkozóan, amelyet a hozzá tartozó költségvetésnek kell kísérnie.

3. Támogatható szervezetek

A pályázatot benyújtó szervezeteknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

– az oktatás és képzés terén európai szintű tevékenységet kell végezniük, s az alapszabályukban lefektetett,
egyértelmű és pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell törekedniük,

– a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági (1) rendeletben megállapított költségvetési rendelet végrehajtási
szabályainak 162. cikke értelmében általános európai érdeket szolgáló célt képviselő szervként kell
működniük,

– nemzeti, regionális vagy helyi szervezetekből kell állniuk,

– az Európai Unió legalább 12 tagállamában kell tagokkal rendelkezniük,

– több mint két éve kell az egyik támogatható országban működniük és jogi formával rendelkezniük.

4. Költségvetés és a költségek támogathatósának időtartama

A szervezetek társfinanszírozására vonatkozó teljes közösségi költségvetés a 2008. évre 1 700 000 EUR. Az
ügynökség 17 olyan pályázatot kíván finanszírozni, amelyet e pályázati felhívás keretében választanak ki.

A maximális támogatás szervezetenként és 12 hónapos (költségvetési év) munkaprogramként nem lépheti
túl a 100 000 EUR. A Közösség pénzügyi támogatása nem haladhatja meg a szervezet munkaprogramjára
vonatkozó költségvetésben szereplő támogatható összköltségek 75 %-át.

A 12 hónapos munkaprogram és a költségek támogathatóságának időtartama 2008. január 1-je és 2008.
április 1-je között kezdődik, és nem lépheti túl a kedvezményezett költségvetési évét.

5. Határidő és a jelentkezés benyújtása

A pályázatok beküldési határideje 2007. szeptember 15. (2) E pályázatok lehetnek:

– három évre szóló partnerségi keretegyezmény (ideértve a 2008-ra vonatkozó különleges működési támo-
gatás iránti kérelmet is) iránti pályázatok,

– a 2008-as évre vonatkozó éves működésre vonatkozó támogatás iránti pályázatok.

A pályázatokat a következő címre kell küldeni:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Lifelong Learning — Erasmus, Jean Monnet Programme
Call for Proposals DG EAC/28/07
Mr. Ralf RAHDERS
Office: BOUR 2/61
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels

Csak azok a kérelmek fogadhatók el, amelyeket hivatalos nyomtatványon nyújtottak be, amelyeket a kérelmet
benyújtó szervezet nevében jogszerűen eljáró személy szabályszerűen írt alá, és amelyek a felhívás teljes
szövegében előírt valamennyi információt és mellékletet tartalmazzák. A faxon vagy elektronikus levélben
beküldött kérelmek nem fogadhatók el.

6. Kiegészítő információk

A felhívás teljes szövege (ideértve azokat a feltételeket is, amelyek segítségével az ajánlatokat értékelik), illetve
a támogatás igénylésére vonatkozó hivatalos nyomtatvány az ügynökség honlapján található: http://eacea.ec.
europa.eu
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(1) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(2) A postabélyegző számít hitelesnek.


