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Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 29/05

Europejskie stowarzyszenia działające na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji

(2005/C 216/05)

1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest udzielenie wsparcia stowarzyszeniom
działającym w dziedzinie edukacji i szkoleń na szczeblu europejskim, które są najbardziej reprezenta-
tywne pod względem grup docelowych jakie obejmują, poprzez wkład w pokrycie operacyjnych i admi-
nistracyjnych kosztów ich europejskich działań. Stowarzyszenia występujące z wnioskiem są proszone
o przedstawienie planu działań obejmującego ich główną działalność (np. działalność statutowa i ich
członków, przekazywanie informacji, reprezentowanie interesów ich członków na szczeblu europej-
skim, inne stałe działania itd.) za jeden rok. Działania te muszą przyczyniać się, lub mieć możliwość
przyczyniania się, do rozwoju i wdrażania wspólnotowej polityki współpracy oraz działań w dziedzinie
edukacji i szkolenia.

2. Kwalifikowalni wnioskodawcy

Beneficjenci muszą spełnić następujące kryteria minimalne:

— funkcjonować jako organ dążący do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuro-
pejskiego, zgodnie z definicją z art. 162 zasad wykonania rozporządzenia finansowego ustanowio-
nych przez rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002,

— działać w dziedzinie edukacji i szkolenia na szczeblu europejskim i realizować przejrzyste i jasno
określone cele ustanowione w ich oficjalnym statucie,

— posiadać członków w co najmniej dwunastu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej,

— składać się z krajowych, regionalnych i lokalnych stowarzyszeń,

— mieć siedzibę i status prawny przez ponad dwa lata w jednym z Państw Członkowskich Unii Euro-
pejskiej,

— prowadzić większą część swej działalności w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, w
państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub w państwach kandydujących.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie planów działań wynosi 750 000 EUR. Pomoc
finansowa ze strony Komisji nie może przekroczyć 75 % łącznych kwalifikowalnych kosztów określo-
nych w zatwierdzonym dla stowarzyszenia planie działań. Komisja przewiduje finansowanie najwyżej
15 stowarzyszeń.

Okres objęty planem działań musi rozpocząć się między 1 stycznia 2006 r. a 1 kwietnia 2006 r.
Maksymalny okres zatwierdzonych planów działania stowarzyszenia otrzymującego dofinansowanie
wynosi 12 miesięcy. Okres objęty planem działań nie może wykraczać poza jeden rok budżetowy bene-
ficjenta.

4. Termin składania wniosków

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 4 października 2005 r.
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5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod nastę-
pującym adresem:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/2905/index_en.html

Wnioski muszą być zgodne z wymogami zawartymi w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na
formularzu przeznaczonym do tego celu.
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