KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Europe for Citizens

Pályázat megnevezése
(magyar)

Testvérváros program

Pályázat megnevezése (angol)

Town twinning 2015- second deadline

Pályázat kódja

Town twinning 2015- second deadline

Általános információk
Célok
A program célja helyi és uniós szinten ösztönözni a polgárokat az uniós politikai menetrend
konkrét kérdéseiről folytatott vitára, emellett törekszik a polgárok körében az uniós
döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására, valamint lehetőséget teremt az
uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.

Támogatott tevékenységek

- A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell
szerepelnie. A „meghívott résztvevők” a támogatható
partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők.
- Testvérvárosi találkozók szervezése
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható
országok valamelyikében kell megrendezni.

Kedvezményezett

- városok / települések
- testvérvárosi bizottságaik
- helyi önkormányzatokat képviselő nonproﬁt szervezetek
Testvérváros fogalma:
- valamennyi olyan település, amely testvérvárosi
megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget
vállalt
- azok a települések, amelyek más partnerség formájában
erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A projektben legalább két támogatható ország
településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább
egynek uniós tagállamnak kell lennie.

Pénzügyi információk
Teljes keret

185 millió EUR (2014-2020)

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

25 EUR

Támogatási intenzitás

max. az elszámolható költségek 50% -a

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

a támogatási összeg 50%-a (a szerződéskötéstől számított
30 napon belül)

Elszámolható közvetlen
költségek

• a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személyzeti
költségek
• a rendezvények résztvevőinek utazási és tartózkodási
költségei
• a rendezvényekhez szükséges terembérlet/ tolmácsolás/
fordítás költségei
• a több szervezet részvétele miatti általános koordinációs
költségek
• az intézkedés előkészületei során szükséges kutatások és
az informatikai eszközök költségei
• A támogatást átalányalapú ﬁnanszírozási rendszer alapján,
sávos módszerrel számítják ki.

Elszámolható közvetett
költségek

A támogatást átalányalapú ﬁnanszírozási rendszer alapján,
sávos módszerrel számítják ki. A testvérvárosok esetében az
átalány kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó
országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező
nemzetközi részvevők száma alapján kerül meghatározásra.

Határidők
Felhívás közzététele

2015. június

Benyújtási határidő

2015.09.01.

Benyújtás

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

Támogató döntés

legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő 4. hónapban,
azaz 2016. januárban

Szerződéskötés

legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő 4. hónapig

Projekt megkezdése

a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük 2016.
január 1-je és szeptember 30-a között

Megvalósítás

A projekt maximális időtartama: 21 nap hónap

