KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Justice Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Cselekvési támogatás nemzeti vagy transznacionális eigazságszolgáltatási projektek támogatása céljából

Pályázat megnevezése (angol)

Action Grants to Support National or tTansnational e-Justice
Projects.

Pályázat kódja

JUST/2015/JACC/AG/E-JU

Általános információk
Célok
az Európai Unió e-Igazságszolgáltatás Stratégia 2014-2018 és az Európai e-Igazságszolgáltatás
Cselekvési Terv céljainak megvalósítása. Az e-Igazságszolgáltatás projektjeinek támogatása az
Európai e-Igazságszolgáltatás Portálon belül, valamint nemzeti szinten, amennyiben az európai
dimenzióban valósul meg. Nevezetesen a kiírás az alábbi e-igazságszolgáltatási projektek
megvalósítását támogatja:
nemzeti ﬁzetésképtelenségi eljárások nyilvántartásainak összekapcsolása (National
Insolvency Registers, IRI);
Find a Lawyer (FAL – ügyvédkereső program);
Find a Notary (FAN – jegyzőkereső program);
Find a Bailiﬀ (FAB – bírósági végrehajtó kereső program);
az európai esetjogi azonosítóról szóló joganyag végrehajtása (ECLI) esetjogi adatbázisok
összekapcsolása az európai e-Justice Portallal;
e-Codex.

Támogatott tevékenységek

-IT tevékenységek és egyéb tevékenységek, melyek az eIgazságszolgáltatás Stratégiához és a Cselekvési Tervéhez
kapcsolódnak;
-elemzői, koncepcionális tervezés, IT szoftverfejlesztés, új IT
szoftverek minőségbiztosítása és segédanyagok készítése;
-projektmenedzsment, tartalom-előkészítés, szerzői munka,
kommunikáció, népszerűsítés.

Kedvezményezett

Az Európai Unió valamely tagállamában (kivéve Egyesült
Királyság és Dánia) alapított, jogi személyiséggel rendelkező
közszervezet, magánszervezet vagy nemzetközi szervezet.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Proﬁtorientált szervezet csak nonproﬁt szervezettel közösen
pályázhat.

Pénzügyi információk
Teljes keret

2.755.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

a támogatási összeg 80%-a (szerződéskötéstől számított 30
napon belül).

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• HÉA (ÁFA) visszaigényelhető, kivéve ha levonható, illetve
közintézmény vásárlásai esetén
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előﬁnanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)
beszerzett eszközök arányos értékcsökkenése

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők
Felhívás közzététele

2015. szeptember 29.

Benyújtási határidő

2016.01.06.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html

Támogató döntés

várhatóan 2016. április

Szerződéskötés

várhatóan 2016. június

Projekt megkezdése

A projekt nem kezdhető meg a pályázat benyújtását
megelőzően. A szerződéskötést megelőzően csak kivételes
esetekben kezdhető meg a projekt.

Megvalósítás

max. 24 hónap hónap

