
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/26/09 

Az oktatás és szakképzés terén európai uniós szinten aktív európai szövetségek 

(2009/C 247/10) 

1. A pályázati felhívás célja és leírása 

A pályázati felhívás célja az oktatás és szakképzés terén működő, vagy az európai politika részét képező 
valamely célkitűzésért dolgozó európai szövetségek tevékenységének támogatása. 

A támogatás jogalapja az élethosszig tartó tanulást célzó cselekvési program (az egész életen át tartó tanulás 
programja) ( 1 ), azon belül is annak „Jean Monnet alprogramja”. 

A Jean Monnet program 3. kulcstevékenységének végrehajtása során e pályázati felhívás célkitűzései a 
következők: 

— az oktatás és szakképzés terén aktív, magas minőségi szintet képviselő európai szövetségek támogatása, 

— az „Oktatás és szakképzés 2010” munkaprogramban közreműködő európai szövetségek támogatása ( 2 ), 

— az európai integrációs folyamattal kapcsolatos tudásnak és tudatosságnak az oktatáson és szakképzésen 
keresztüli növelésében közreműködő európai szövetségek támogatása. 

A pályázati felhívás végrehajtásáért az Európai Bizottság („a Bizottság”) által felhatalmazott Oktatási, Audi
ovizuális és Kulturális Ügynökség („az Ügynökség”) felel. 

2. Pályázásra jogosultak 

Az az európai szövetség jogosult a pályázásra, amely megfelel a következő feltételeknek. A szervezet: 

— nonprofit szervzet, 

— a pályázásra jogosult országok (a 27 EU-tagállam, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország) 
valamelyikében található jogi személy, és ott (2009. december 10-én) megszakítás nélkül több mint 
két éve székhellyel rendelkezik, 

— tevékenységének nagy részét az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó 
országokban és/vagy a tagjelölt országokban végzi, 

— a költségvetési rendelet végrehajtási szabályairól szóló, a legutóbb a 2007. április 23-i 478/2007/EK 
rendelettel módosított 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 162. cikkének meghatározása szerinti 
általános európai érdeket szolgáló célt képviselő szervezetként működik ( 3 ),
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( 1 ) Lásd az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 
1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot. (HL L 327., 2006.11.24., 45. o.) http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/site/en/oj/2006/c_327/c_32420061230en00590067.pdf 

( 2 ) Lásd: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html 
( 3 ) E meghatározás szerint az általános európai érdeket szolgáló célt képviselő szervek a következők: 

— az oktatás, képzés, tájékoztatás, valamint az európai politikák tanulmányozásának és kutatásának területén 
működő európai szerv vagy európai szabványügyi testület; vagy 

— a tagállamokban, illetve a tagjelölt országokban működő nonprofit szerveket képviselő és a Szerződések célkitű
zéseivel összhangban lévő elveket és politikákat támogató európai hálózatok. 

— HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_327/c_32420061230en00590067.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_327/c_32420061230en00590067.pdf


— európai uniós szinten tevékenykedik az oktatás és szakképzés területén, hivatalos alapokmányában 
lefektetett világos, pontosan meghatározott célok megvalósítása érdekében, 

— az „Oktatás és szakképzés 2010” munkaprogram prioritásainak megfelelő tevékenységet folytat, és/vagy 
hozzájárul az európai integrációs folyamattal kapcsolatos tudásnak és tudatosságnak az oktatáson és 
szakképzésen keresztüli növeléséhez, 

— vannak legalább 12 különböző EU-tagállamban székhellyel rendelkező tagszervezetei ( 1 ). Ezen tagszer
vezeteknek „teljes értékű tag” státusszal kell rendelkezniük (a társult tagszervezetek és a megfigyelők nem 
számítanak „teljes értékű tagnak”) transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szinten. 

Megjegyzés: A magánszemélyek, egyéni ajánlattevők, egyes felsőoktatási intézmények vagy a tagállamok 
közigazgatási struktúrájának részét képező államháztartási szervek és intézmények nem tekintendők „szövet
ségnek”. 

3. Támogatható tevékenységek 

A pályázati felhívás keretében nyújtott közösségi támogatás a 2010. évre szóló, egyéves működési támogatás 
a kiválasztott európai szövetségek bizonyos működési és adminisztratív kiadásainak finanszírozására. 

A legfeljebb 12 hónapos munkaprogram költségei támogathatóságának időszaka 2010. január 1. és 2010. 
április 1. között kell, hogy elkezdődjön, és nem tarthat tovább, mint a kedvezményezett pénzügyi évének 
vége. 

4. Odaítélési feltételek 

A jogosult pályázatokat a 2010. évre szóló 12 hónapos, részletes munkaprogram minősége alapján fogják 
értékelni, a következő kritériumok szerint: 

— a rövid távú (12 hónapos) célkitűzések fontossága, érthetősége és egységessége, 

— a munkaprogram lebonyolításának minősége (a tevékenységek, valamint a célkitűzések elérését szolgáló 
javasolt költségvetés világos és koherens volta, menetrend), 

— a tevékenységek valószínű hatása európai szinten az oktatásra és/vagy a szakképzésre (különösen, hogy a 
pályázó európai szövetségek milyen mértékben járulnak hozzá az „Oktatás és szakképzés 2010” munka
programhoz és/vagy az európai integrációs folyamattal kapcsolatos ismeretek és tudatosság növeléséhez), 
a tervezett tevékenységek nyilvánossága és népszerűsítése, valamint az eredmények terjesztése, európai 
hozzáadott érték. 

Mindhárom odaítélési kritériumot egyforma súllyal veszik figyelembe; a pályázók által az egyes odaítélési 
kritériumokra vonatkozóan benyújtandó információk részletesebb ismertetése a Pályázati útmutató 1. 
mellékletében szerepel. 

5. Költségvetés 

A jelen pályázati felhívás keretében az európai szövetségek társfinanszírozására előirányzott teljes közösségi 
költségvetés 600 000 EUR. 

Az egy szövetségnek egy 12 hónapot felölelő (egy pénzügyi évnek megfelelő) éves munkaprogramra adható 
maximális működési támogatás nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t. 

A pályázó szervezetek két társfinanszírozási rendszer közül választhatnak: 

a) Költségvetés alapján történő támogatás: a támogatható költségek szokásos megtérítése, amely esetben 
a közösségi támogatás nem haladhatja meg a szövetség munkaprogramjának költségvetésében szereplő 
összes támogatható költség 75 %-át. 

b) Átalányfinanszírozás: átalányfinanszírozás (a személyzet tagjainak létszáma alapján), amely esetben a 
közösségi támogatás nem haladhatja meg az adott évre vonatkozó előzetes pénzügyi eredménykimutatás 
főösszegének 75 %-át.
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( 1 ) Az európai szövetség rendelkezhet továbbá olyan tagszervezetekkel, amelyek székhelye más, az egész életen át tartó 
tanulás programjában részt vevő országokban (az Európai Unión kívüli országokban) található.



6. A pályázatok benyújtása és a határidő 

A 2010-es költségvetési évre vonatkozó működési támogatásról szóló megállapodással kapcsolatos pályá
zatokat a kötelező e-formanyomtatvány segítségével kell elkészíteni, amely az Ügynökség honlapján 
található: http://eacea.ec.europa.eu 

Az e-formanyomtatványon készült pályázatok beadásának határideje 2009. december 10., brüsszeli idő 
szerint 12 óra. 

Ezt az online módon beadott pályázatot tekintjük az eredeti példánynak. Emellett azonban biztosítékként 
a pályázók és az Ügynökség számára, valamint a további szükséges információk beadása céljából, a benyúj
tott e-formanyomtatvány egy teljes nyomtatott példányát a kiegészítő dokumentumokkal együtt (lásd a 
Pályázati útmutatót) 2009. december 10-ig (a postabélyegző dátuma) postai úton is el kell küldeni az 
Ügynökségnek, a következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet 
Call for Proposal EACEA/26/09 
Office: BOU2 3/57 
Avenue du Bourget 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

7. További információk 

A pályázók számára készült útmutató, valamint az online pályázati formanyomtatvány a következő címen 
érhető el: http://eacea.ec.europe.eu
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