KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Tudatosságnövelő tevékenységek "A kompetenciafejlesztési
pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára"

Pályázat megnevezése (angol)

Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New
Opportunities for Adults”

Pályázat kódja

VP/2017/011

Általános információk
Célok
A kiírás célja a 2016/C 484/01 számú, A kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek
felnőttek számára című, 2016. december 19-ei Európai Unió Tanácsi Ajánlás sikeres
végrehajtásának támogatása.
Ezáltal elősegítve az alacsonyan képzett és / vagy alacsony képzettségű felnőttek szakmai
pályákhoz való hozzáférését. Az írástudás, a számolás és a digitális készségek fejlesét és a
tanulást újra bevonva a munkahely-teremtés, a növekedés és a beruházások új
fellendülésének részeként.

Támogatott tevékenységek

• A hatékony eszközök és gyakorlatok feltérképezésére és
felülvizsgálatára irányuló intézkedések:
• egyéni és személyre szabott készségértékelések (pl.
szűrés), amelyek felmérik a felnőttek meglévő készségeit és
tanulási szükségleteit;
• Testreszabott tanulási csomagok kidolgozása és
rendelkezésre bocsátása az igények szerint;
• A meglévő és az újonnan szerzett tudás keretrendszerekkel
való felmérése;
• támogató intézkedések, ideértve a tájékoztatást,
útmutatást és pénzügyi és egyéb eszközöket;
• Ösztönzés a felnőttképzésben részt vevő felnőttek számára.
• a felnőttek elsőbbségi csoportjainak meghatározása,
amelyek nemzeti szinten támogathatók.
• Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek (pl.
konferenciák, szemináriumok, képzési tevékenységek),
amelyek célja a tudatosság növelése az érdekeltek körében
• Képességfejlesztő tevékenységek támogatása és az
érdekelt felek bevonása

Kedvezményezett

Konzorciumvezető olyan állami szervezet lehet, amelynek
feladata nemzeti vagy a regionális szinten a
kompetenciafejlesztés.
Konzorciumi partner lehet állami vagy magán szervezet.

Részvételi forma

Választható

Konzorcium

A pályázat egyénileg és konzorciumban is benyújtható.

Pénzügyi információk
Teljes keret

1.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• Utazás, szállás es napi díj költségei
• Rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei
• Tevékenységhez kapcsolódó fordítási, tolmácsolási,
kommunikációs es publikációs feladatok költségei
• alvállalkozói költségek
• Adminisztrációs költségek
• Fogyóeszközök es értékcsökkenésük költségei

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők
Felhívás közzététele

2017. május

Benyújtási határidő

2017.06.30.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&cal
l
Id=515&furtherCalls=yes

Támogató döntés

2017. szeptember

Szerződéskötés

2017. október-november

Projekt megkezdése

2017. december után

Megvalósítás

18-24 hónap

