KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Europe for Citizens

Pályázat megnevezése
(magyar)

Városok hálózatai 2016 - második kiírás

Pályázat megnevezése (angol)

Network of towns 2016 - second deadline

Pályázat kódja

Network of towns 2016 - second deadline

Általános információk
Célok
A program célja, hogy a hosszú távon, a közös témán együtt dolgozó települések és
egyesületek projektjeit támogassa. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban
rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó
együttműködés kialakítására.
Elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok. Ennek aktuális listája a
Tempus Közalapítvány honlapján magyar nyelven megtalálható az alábbi linken:
http://tka.hu/docs/palyazatok/prioritasok_2016-tol...

Támogatott tevékenységek

Az „Európa a polgárokért” program 2. ága a "Demokratikus
szerepvállalás és polgári részvétel", amely az uniós szintű
demokratikus szerepvállalást és a polgári részvételt
ösztönzi.
A települések és az egyesületek közötti együttműködések
tartósabbá tételének érdekében hálózatok kialakítását,
valamint a jó/bevált gyakorlatok cseréjét támogatja a
program.
A tevékenységeknek a támogatható országok
valamelyikében kell megrendezésre kerülniük. Projektenként
legalább négy eseményt kell megtervezni.

Kedvezményezett

Pályázók:
• városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai
vagy hálózatai;
• más helyi szintű regionális hatóságok;
• helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
• helyi önkormányzatokat képviselő nonproﬁt szervezetek.
Partnerek:
• a fenti pályázói kör, valamint
• nonproﬁt civil társadalmi szervezetek.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A projektben legalább négy támogatható ország
településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább egy
uniós tagállam.
Támogatható országnak minősül az Európai Unió 28
tagállama, valamint Szerbia, Montenegró, a Macedón
Köztársaság és Albánia.
A projektben legalább 30% meghívott résztvevőnek kell
szerepelnie. A meghívott résztvevők a támogatható
partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők.

Pénzügyi információk
Teljes keret

185 000 000 euró (2014-2020)

Támogatási intenzitás

A maximális támogatási összeg projektenként: 150
000 EUR, de maximum az elszámolható költségek 70%
-a.

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A városok hálózatai projekteknél lehet előﬁnanszírozást
kérni. Az előﬁnanszírozás a támogatás teljes összegének
50%-áig vehető igénybe. A kiﬁzetés folyósítására
(támogatási megállapodás esetén) a megállapodás EACEA
általi aláírását követő 30 napon belül, illetve (támogatási
határozat esetén) a támogatási határozatról való értesítés
kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.

Elszámolható közvetlen
költségek

• a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személyzeti
költségek
• a rendezvények résztvevőinek utazási és tartózkodási
költségei
• a rendezvényekhez szükséges terembérlet/ tolmácsolás/
fordítás költségei
• a rendezvényekkel kapcsolatos kommunikáció/terjesztés
költségei
• a több szervezet részvétele miatti általános koordinációs
költségek

Elszámolható közvetett
költségek

A támogatást átalányalapú ﬁnanszírozási rendszer alapján,
sávos módszerrel számítják ki.

Határidők
Felhívás közzététele

2016. június

Benyújtási határidő

2016.09.01.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Támogató döntés

2016. november

Szerződéskötés

2016. december

Projekt megkezdése

2017. január 1-től

Megvalósítás

24 hónap

