KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

EURES: Határon átnyúló hálózatok - A szaktudás fejlesztése
az ipari kapcsolatok területén

Pályázat megnevezése (angol)

Improving expertise in the ﬁeld of industrial relations

Pályázat kódja

VP/2016/004

Általános információk
Célok
A felhívás célja a szakértelem és a tudás uniós szinten történő megszerzése és fejlesztése
elemző és kutató tevékenységeken keresztül az ipari kapcsolatok területén. Mindez hozzájárul
az ipari kapcsolatok erősítéséhez és minőségének javításához.

Támogatott tevékenységek

• A már elért európai szintű eredmények elmélyítése és
elemzése;
• Kutatási tevékenység, mint például tanulmányok,
felmérések készítése és adatgyűjtés valamint ellenőrzési
feladatok;
• Figyelemfelhívó kezdeményezések a hatékony
munkakapcsolatok gyakorlatára, mind nemzeti, mind
európai szinten, beleértve a releváns szereplőket, mint
például egyetemeket, a szociális partnereket és a
döntéshozókat;
• Intézkedések azonosítása és információcsere a
munkakapcsolatok terén;
• Kiadványok készítése, kerekasztal-beszélgetések,
szemináriumok, konferenciák, képzések szervezése.

Kedvezményezett

Alapítás helye szerint:
• a konzorciumvezetőnek székhellyel kell rendelkeznie
valamelyik EU tagállamban;
• a konzorciumi partnernek székhellyel kell rendelkeznie
valamelyik EU tagállamban vagy csatlakozásra váró
tagállamban, ez alól kivételt jelent az ENSZ és más
nemzetközi szervezetek,
Szervezeti típus szerint valamely alábbi kategóriába
kell esnie:
• non-proﬁt szervezet kapcsolódó ipari tevékenységgel;
• egyetem vagy kutatóközpont;
• szociális szervezet;
• nemzeti hatóság;
• nemzetközi szervezet ipari kapcsolatokkal kapcsolatos
vagy szociális tevékenységgel.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Lásd "Kedvezményezett" rovat vonatkozó kritériumai.

Pénzügyi információk
Teljes keret

4.150.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

150 ezer - 500 ezer EUR

Támogatási intenzitás

90%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

Amennyiben a projekt időtartama
• 12 hónap vagy annál kevesebb: a támogatási összeg 70%a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a
garanciák rendelkezésre állása esetén;
• 12 hónapot meghaladó, de 24 hónapot el nem érő: az
előﬁnanszírozás két részletben történhet: az első részlet a
támogatási összeg 40%- a szerződés hatályba lépését
követő 30 napon belül, a garanciák rendelkezésre állása
esetén; a második 40% pedig az első részletről történő
előrehaladási jelentés és a ﬁzetési kérelem beérkezését
követő 60 napon belül.

Elszámolható közvetlen
költségek

• Személyi költségek;
• Utazás és ellátás költségei;
• Szolgáltatások költségei: fordítás, dokumentumok
előállítása, honlapkészítés, informatikai támogatás,
könyvelés, catering, alvállalkozói költségek stb;
• Egyéb költségek: eszközbeszerzés arányos
értékcsökkenése, fogyóeszközök és anyagok,
rendezvényekhez kapcsolódó terembérlet beleértve a
kávészüneteket, szükség esetén auditköltségek és
bankgarancia költségei.

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők
Felhívás közzététele

2016. április 29.

Benyújtási határidő

2016.07.15.

Benyújtás

Elektronikusan és postai úton
https://webgate.ec.europa.eu/swim/
A postai és a személyes benyújtási cím eltérő. Lásd:
pályázati felhívás.

Támogató döntés

2016. október közepe

Szerződéskötés

2016. december

Projekt megkezdése

A szerződés aláírását követő hónap első napja

Megvalósítás

24 hónap

