KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

EaSI - Progress Pillér – A munkavállalók szolgáltatások
nyújtása keretében történő kiküldetéséről: hivatali
együttműködés és információ-hozzáférés elősegítése

Pályázat megnevezése (angol)

Posting of workers: enhancing administrative cooperation
and access to information

Pályázat kódja

VP/2015/007

Általános információk
Célok
1. A 96/171/EK és 2014/67/EU irányelvek végrehajtásában résztvevő nemzeti szintű
szervezetek és a szociális párbeszéd partnerei közötti adminisztratív együttműködés további
erősítése az irányelvek végrehajtásának, ellenőrző követésének és helyes alkalmazásának
tekintetében.
2. Az irányelvek végrehajtásában érintett szervezetek és partnerek közötti együttműködés
támogatása, tisztségviselők cseréjének és továbbképzésének előmozdítása.
3. Legjobb gyakorlatok kidolgozása és terjesztése.

Támogatott tevékenységek

-Csereprogramok és/vagy képzések kifejlesztése és
elősegítése (például közös látogatások, közös monitoring,
rövid képzési programok) az illetékes állami hatóságok
tisztviselői és/vagy az érintett szociális partnereknek
részére, akik az irányelvek végrehajtására vonatkozó
közigazgatási együttműködésében, a tapasztalatok és bevált
gyakorlatok terjesztésében működnek együtt.
-Az irányelvek végrehajtásához kapcsolódó alkalmazandó
jogszabályok ellenőrzésével foglalkozó illetékes állami
tisztségviselők és/vagy szociális párbeszéd partnerei
számára kifejlesztett csereprogramok és / vagy legjobb
gyakorlatok (például közös látogatások, közös ellenőrzések,
rövid képzési tevékenységek) kifejlesztése és terjesztése.
-Hatékonyabb információ hozzáférést és a jogszabályi
környezet megismerését előmozdító csereprogramok és
legjobb gyakorlatokat megosztó tevékenységek kialakítása
pl. vállalkozások és munkavállalók számára nyújtott
szolgáltatások az alkalmazott jogszabályi háttérről és
munkakörülményekről, ágazat speciﬁkus munka
körülmények, a kiküldött munkavállalók számára
információit tartalmazó adatbázisok, weboldalak és
tartalmak kifejlesztése és frissítése.
-Legjobb gyakorlatok és információcsere terjesztésére
szolgáló tevékenységek (pl. szemináriumok, konferenciák,
kerekasztal beszélgetések szervezése, beszámolók,
kézikönyvek, iránymutatások, szórólapok, hírlevelek,
weboldalak, kézikönyvek készítése).

Kedvezményezett

Állami hatóságok, társadalmi párbeszéd szervezetei,
nemzetközi szervezetek, non-proﬁt szervezetek,
kutatóintézetek és központok, egyetemek és civil társadalmi
szervezetek

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Pénzügyi információk

• Jogi személyek
• Szociális párbeszéd szervezetei, ha nem jogi alanyok,
csak akkor vehetnek részt amennyiben a Pénzügyi
Szabályzat 131-es cikkelyében foglaltaknak megfelelnek
- EU tagállamból vagy EFTA/EGK tagországi jogi alanyok
csak akkor, ha az EaSI Progress pillérben részt vevő
országból származnak (Izland és Norvégia)
Fő és alpályázói szereplők: állami hatóságok, szociális
párbeszéd szervezetei, nemzetközi szervezetek, non-proﬁt
szervezetek, kutatóintézetek és központok, egyetemek és
civil társadalmi szervezetek

Teljes keret

2.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

Az Európai Bizottság kb. 6 db egyenként 350.000,eurós nagyságú pályázatot tervez támogatni; 150 000
eurónál kisebb volumenű pályázatokat nem
támogatnak.

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Visszatérítendő

Elszámolható közvetlen
költségek

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

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők
Felhívás közzététele

2015.05.21.

Benyújtási határidő

2015.09.18.

Benyújtás

Elektronikusan és postai úton
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Támogató döntés

2015 november

Szerződéskötés

2015 november

Projekt megkezdése

2015 november - december

Megvalósítás

24 hónap hónap

