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Az egész életen át tartó tanulás programja – Két verseny támogatása a nyelvtanulás elősegítésére 
rövid audiovizuális produkciókon keresztül 

(2010/C 184/07) 

1. Célkitűzések és leírás 

A pályázati kiírás alapját az Európai Parlament és a Tanács által 2006. november 15-én elfogadott, majd az 
Európai Parlament és a Tanács által 2008. december 16-án elfogadott 1357/2008/EK határozattal módo
sított, az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó 1720/2006/EK határozat ( 1 ) képezi. 

A felhívás két, rövid audiovizuális produkciókra kiírt verseny megszervezésére kíván pénzügyi támogatást 
biztosítani, amelyek megszervezésére két egymást követő évben (2011-ben és 2012-ben) kerülne sor. A 
versenyek és az azokra benevezendő rövid audiovizuális produkciók célja a nyelvtanulás támogatása, egyben 
az Európa nyelvi és kulturális sokféleségből származó előnyök kiemelése. 

A kiválasztott audiovizuális produkciók – a projekt terjesztésének és hasznosításának legfőbb eseményeként 
– részt vehetnek a rangos PRIX EUROPA fesztiválon. 

2. Pályázók köre 

A verseny megtervezésére, irányítására és lebonyolítására az audiovizuális produkciók területén működő 
szervezetek, például audiovizuális művészetekre és reklámra szakosodott iskolák kapnak lehetőséget. 

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük: 

— az Európai Unió 27 tagállama 

— az EFTA- és az EGK-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia 

— a tagjelölt ország: Törökország 

Tárgyalások folynak Horvátországgal, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és Svájccal az egész életen át 
tartó tanulás programjában való jövőbeli részvételről. A részt vevő országok aktualizált listája az Oktatás
ügyi és Kulturális Főigazgatóság honlapján érhető el.
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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: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF; és az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1357/2008/EK hatá
rozata az 1720/2006/EK határozat módosításáról: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF


3. Költségvetés és a projekt futamideje 

A 2011. és a 2012. évi versenyekre nyújtható támogatás maximális összege 500 000,00 EUR. 

Az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 
75 %-át. 

A Bizottság fenntartja annak jogát, hogy ne kerüljön kiosztásra a rendelkezésre álló pénzeszköz egésze. 

A tevékenységeket 2011. január 1. és 2011. január 31. között kell megkezdeni. 

Befejezésük határideje pedig 2013. január 31. 

A projektek maximális futamideje 24 hónap. 

4. Határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2010. szeptember 30-ig kell megküldeni a Bizottságnak. 

5. További információk 

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi internetes oldalon érhetők el: http://ec. 
europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html 

A pályázatot, amelynek meg kell felelnie a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, a 
megadott űrlapon kell benyújtani.
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