KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (COSME)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Csomagküldemény-kézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó
információs platform

Pályázat megnevezése (angol)

Information platform on parcel delivery services

Pályázat kódja

COS-IPPDS-2015-2-02

Általános információk
Célok
A felhívás célja egy, a csomagküldemény-szolgáltatásokra vonatkozó web-alapú
információs platform létrehozásának és üzemeltetésének támogatása. A platform a
határon átnyúló elektronikus kereskedelem alkalmazásának népszerűsítését, valamint egy
olyan környezet kialakítását támogatná, amely a kis- és középvállalkozások számára
teremtene lehetőséget arra, hogy azok is részesedjenek a határon átnyúló elektronikus
kereskedelem növekedéséből.
A kezdeményezés a már létező és különösen a határon útnyúló csomagküldemény-kézbesítési
megoldásokra vonatkozó információkat kívánja átláthatóbbá tenni. A különböző
csomagszállítási megoldásokat bemutató és összehasonlító web-alapú információs platform
létrehozásának további célja, hogy megkönnyítse a határon átnyúló szállítmányozást. A
platform egyablakos információs pontként szolgálná azokat az elektronikus kiskereskedőket,
akik az európai határon átnyúló szállítmányozást kívánnak végezni.

Támogatott tevékenységek

A pályázatnak olyan web-alapú platform létrehozását
kell szolgálnia, amely pontos, hozzáférhető és lényeges
információkkal nyújt az európai szolgáltatókról. Kötelező
tevékenységek:
1. A platform követelményeinek és szerkezetének
meghatározása, IT infrastruktúra kifejlesztése, tesztelés,
prototípus-gyártás és megvalósítás.
2. Releváns tartalom folyamatos gyűjtése és a platformra
való feltöltése legalább valamennyi EU tagállamra
kiterjedően.
A pályázónak egy olyan, a platform fenntarthatóságát
garantáló üzleti modellt is javasolnia kell, amely biztosítja:
1. megkülönböztetéstől mentes tartalom elérhetőségét;
2. az adatbázis KKV-k (és esetlegesen magánszemélyek)
általi elérhetőségét;
3. különösen a határon átnyúló küldeményekre vonatkozó
frissített és releváns információk disszeminációját.
A projektnek fenntarthatónak kell lennie és a COSME
program támogatásától függetlenül kell működnie a
felhívásban előirányzott tevékenységek befejezését
követően.

Kedvezményezett

Valamely EU tagállamban vagy a COSME programban
résztvevő országban (COSME rendelet 6. cikk szerint)
alapított jogi személy.
Csak konzorcium nyújthat be pályázatot.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Legalább két partnerszervezet legalább két COSME
országból.
A konzorciumnak tartalmaznia kell:
1. egy olyan egyesületet, szövetséget vagy szervezetet,
amely egyéni fogyasztókat („individual consumers”) vagy
kiskereskedőket („retailers”) képvisel, ideális esetben az
elektronikus kereskedelem területén;
2. egyet az alábbi entitások közül:
1. KKV-k;
2. egyetemek, oktatási intézmények;
3. kutatóközpontok;
4. nemzetközi szervezetek;
5. nemzeti/regionális/helyi hatóság;
6. egyéb, a területen aktív szervezet.

Támogatott projektek várható
száma

1 db

Pénzügyi információk
Teljes keret

360.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

360.000 EUR

Támogatási intenzitás

75%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 70 %-a (szerződéskötéstől számított 30
napon belül).

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előﬁnanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők
Felhívás közzététele

2015.07.07.

Benyújtási határidő

2015.09.16.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/cosme/

Támogató döntés

várhatóan 2015. október

Szerződéskötés

várhatóan 2016. január

Projekt megkezdése

2016.01.01. előtt nem kezdődhetnek tevékenységek. Az
akció várható kezdete 2016. január.

Megvalósítás

min. 6 – max. 24 hónap hónap

