
BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ENTR/CIP/09/E/N02S001
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1. Célkitűzések és leírás

A támogatás célja, hogy elősegítse az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagnak és különösen annak
1. alapelvének, valamint a vállalkozói ismeretek európai oktatására irányuló oslói menetrendnek a végrehaj-
tását azáltal, hogy a vállalkozási ismeretek oktatása és az európai fiatalok vállalkozó kedvének javítása terén
segíti az életrevaló ötletek elterjedését.

Azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek céljai között szerepel az alábbiaknak legalább egy része
(prioritások):

1. tétel:

– egész Európát átfogó műhelyprogram létrehozása felsőfokú vállalkozói ismereteket oktató tanárok
számára, tudásmegosztás és a gyakorló vállalkozóktól való tanulás céljából (vállalkozásismereti nyári
egyetem).

2. tétel:

– közös on-line platform létrehozása vállalkozási ismereteket oktatók és gyakorló vállalkozók számára,

– európai vállalkozásismereti oktatási hálózat létrehozása,

– vállalkozó kedv erősítése a diplomás nők körében,

– fiatalok vállalkozó kedvének erősítése az oktatási rendszeren kívül,

– innovatív és gyakorlatalapú felsőoktatási (egyetemi szintű) vállalkozásismereti tananyag kidolgozása, főleg
valódi esetek és gyakorlati tanulás alapján.

A tevékenységeknek egyértelműen európai szintű többletértéket kell nyújtaniuk. A 2. tétel keretében olyan
pályázatok is beadhatók, amelyek nem esnek a fenti prioritások alá, ha megfelelnek a vállalkozói ismeretek
európai oktatására irányuló oslói menetrendben felsorolt valamely kezdeményezésnek és jelentős többletér-
téket nyújthatnak.

A vállalkozói ismeretek európai oktatására irányuló oslói menetrend megtalálható az alábbi weboldalon, és
onnan letölthető:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final.pdf

2. Támogatásra jogosult pályázók

A pályázatot jogi személynek kell benyújtania. A bejegyzett szervezeteknek meg kell felelniük az alapításra
és bejegyzésre vonatkozó jogszabályoknak.

Minden olyan köz- vagy magánszervezet pályázhat, amely igazolni tudja a felhívás 6.3. pontjában előírt
szakmai tapasztalat meglétét. Ilyen szervezetek lehetnek különösen:

– a közigazgatás minden szintje; nemzeti, regionális és helyi hatóságok,

– oktatási intézmények (általános iskolák és középiskolák, szakiskolák, egyetemek stb.),

– az érintett területeken tevékenykedő civil szervezetek, egyesületek és alapítványok,

– oktatási és képzési szolgáltatók (köz- és magánszolgáltatók),

– kereskedelmi és iparkamarák, és hasonló testületek,

– gazdasági társaságok és vállalkozástámogató hálózatok.

2009.1.27.C 20/26 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Az alábbi országok egyikében működő jogi személy nyújthat be pályázatot:

– EU-tagállamok,

– EGT-országok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

– a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a CIP-ben részt vevő más országok: Albánia, Horvátország,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izrael, Montenegró, Szerbia és Törökország.

A Bizottság elbírálhat a társult országok, a tagjelölt országok és más országok pályázóitól származó pályá-
zatot, feltéve, hogy az elbírálás napjáig megállapodást kötöttek az adott országnak a versenyképességi és
innovációs keretprogram (CIP) (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat szerinti, 2009-es vállalkozási és innovációs munkaprogramban való részvételéről.

3. Költségvetés és a projekt futamideje

A műveletre elkülönített összeg legfeljebb kb. 2 750 000 EUR.

A projektek indikatív száma/átlagos mérete:

Az 1. tétel keretében legfeljebb 2 projekt kaphat támogatást.

A 2. tétel keretében legfeljebb 10 projekt kaphat támogatást.

A közösségi társfinanszírozás plafonja:
Csak olyan projekt kaphat támogatást, amelynél a közösségi finanszírozási igény legalább 200 000 és legfel-
jebb 500 000 EUR.

Az elszámolható költségek közösségi társfinanszírozási aránya:
Az 1. tételnél legfeljebb 60 %.

A 2. tételnél legfeljebb 50 %.

A projektek tervezett kezdési ideje: 2009. november 1.

A projektek leghosszabb futamideje:

1. tétel: 36 hónap.

2. tétel: 15 hónap.

4. Határidő

A pályázatot legkésőbb 2009. április 20-ig kell beküldeni a Bizottsághoz.

5. További infromációk

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le: http://ec.europa.
eu/enterprise/funding/index.htm

A pályázatnak meg kell felelnie a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, és a megadott
űrlapon kell benyújtani.
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