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1. Célkitűzések és Leírás 

A pályázati felhívás célja, hogy hozzájáruljon a szövetkezetekre és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztá
rakra vonatkozó, nemzeti és európai szintű, megbízható statisztikák létrehozásához. Ezt szatellitszámlák 
létrehozásával, illetve a már meglévő szatellitszámlák frissítésével, fejlesztésével és/vagy kiigazításával, vala
mint transznacionális együttműködéssel és a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjével (közös projektek, 
az eredmények terjesztésére szolgáló publikációk, szemináriumok) lehet elérni. 

2. Támogatásra jogosult pályázók 

Statisztikai adatok gyűjtésében részt vevő nemzeti statisztikai hivatalok vagy a nemzeti számlákért felelős 
szolgálatok, szövetkezetekből és/vagy önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakból álló nemzeti szervezetek, 
valamint oktatási és kutatóközpontok, nonprofit szervezetek vagy magáncégek pályázhatnak. A nemzeti 
statisztikai hivataloknak vagy nemzeti számlákért felelős szolgálatoknak vagy egyéni pályázóként, vagy más 
partnerekkel együtt koordinátorként, vagy egyéb szervezet által koordinált konzorcium partnereként minden 
projektben részt kell venniük. 

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük: 

— az Európai Unió tagállamai; 

— az EGT-országok: Izland, Liechtenstein és Norvégia; 

— csatlakozó országok, tagjelölt országok és a versenyképességi és innovációs keretprogramban (CIP) részt 
vevő más országok: Albánia, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izrael, Montenegró, 
Szerbia és Törökország. 

3. Költségvetés és a projekt futamideje 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 200 000 EUR. A Bizottság által nyújtott 
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 95 %-át. A támogatás maximális 
összege 66 500 EUR. 

A projektek megvalósítását legkésőbb 2010 januárjában meg kell kezdeni, és 2010. december 31. előtt be 
kell fejezni. A projektek maximális futamideje 12 hónap.
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4. Határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2009. szeptember 4-én meg kell küldeni a Bizottságnak. 

5. További információk 

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&fosubType=p&lang=en 

A pályázatokat, melyeknek meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott valamennyi köve
telménynek, a megadott űrlapon kell benyújtani.

HU 2009.6.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/9

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&amp;fosubType=p&amp;lang=en

