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BBEVEZETÉSEVEZETÉS

A "Közösségi Programok" együttese az Európai Bizottság által elfogadott, integrált intézkedések sorozata,
amelynek célja a tagállamok közötti együttmûködés erõsítése különbözõ, a közösségi politikákhoz kap
csolódó területeken, több éves idõtartam alatt. A Közösségi Programokat az Unió általános költ-
ségvetésébõl finanszírozzák. A Közösségi Programok eredeti feladata - megalkotóinak szándéka szerint -
az, hogy a programokban kijelölt céljainak megvalósítása révén közelebb hozza a tagállamok lakóihoz az
Európai Uniót, megismertesse a polgárokkal a közösségi politikák lényegét, a támogatási-újraelosztási
rendszer mûködését, a "miérteket" és a "hogyanokat". Ezért a programokban eredetileg csak tagállami
szervezetek vehettek részt.

Egy-egy Közösségi Program megnyitásáról az ún. 'nyitási klauzula' (opening clause) rendelkezik, amelyet
az adott programra vonatkozó jogszabály (ez többnyire EU Tanácsi határozat) tartalmaz. A Bizottság min-
den egyes tagjelölt ország számára keret-jellegû Társulási Tanácsi határozatokat dolgozott ki. Ez a keret-
jellegû jogi eszköz az adott ország minden egyes Közösségi Programban való részvételének általános jel-
legû elveit, rendelkezéseit tartalmazza. Az egyes programokban való részvétel specifikus rendelkezéseit,
feltételeit, valamint a pénzügyi hozzájárulás mértékét az országonként különbözõ Egyetértési Nyilatkoza-
tok (Memorandum of Understanding) tartalmazzák, amelyet a Bizottság és az adott ország közötti
kétoldalú egyeztetéseken fogalmaztak meg. Ezeket a dokumentumokat az Európai Bizottság és az érintett
országok kormányainak illetékes hatóságai írják alá.

Az uniós politikák szinte mindegyikéhez köthetünk Közösségi Programot. Közösségi szinten dõl el, hogy
mely területekhez kapcsolódóan, milyen programokat, mekkora költségvetéssel, milyen hosszú idõszakra
vezetnek be. Az Európai Tanács minden esetben egy-egy ciklusra (általában 4-5-6-7 évre) határozza meg
a program költségvetését. Az adott keretben meghatározott összegre szabadon lehet pályázni, nemzeti
kvóták nincsenek. A forrásokra bármely jogi személy (bizonyos esetekben magánszemély is) beadhatja
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pályázatát. Mind a beadás, mind a bírálat, az elszámolás, a teljes adminisztráció az Európai Unió (Európai
Bizottság Fõigazgatóságai) intézményrendszerén keresztül bonyolódik le. A pályázás konzorciumokban
történik, többnyire minimum 2-3 tagállambeli szervezet részvételével. A pályázatokat angol nyelven
bírálják el, de az EU bármely hivatalos nyelvén beadhatók, vagyis 2004 májusa óta magyar nyelven is. A
Bizottság a pályázatot saját költségén, saját fordítóival lefordíttatja angolra. Az adminisztráció,
szerzõdéskötés, elszámolás, stb. azonban angol nyelven zajlik le.

A pályázók közvetlenül az Európai Bizottság illetékeseivel állnak kapcsolatban, oda nyújtják be
pályázatukat, és onnan kapnak értesítést az eredményrõl. Ugyanakkor minden országban programirodát
hoznak létre (vagy a program területéhez kötõdõ Minisztériumon belül, vagy az ahhoz kapcsolódó külön
szervezeten belül), amelynek feladata az információnyújtás és -közvetítés.

A Közösségi Programok az Európai Unió polgárainak gazdasági-társadalmi életének szinte minden
területét átfogják. Íme néhány példa:

· adózás
· audiovizuális technológiák
· belügyi jogi együttmûködés
· energetika 
· ifjúság
· információs társadalom
· kis- és középvállalkozások fejlesztése
· környezetvédelem
· közegészségügy 

A programok felelõsei az Európai Bizottság adott
Fõigazgatóságai (DG). Feladatuk az adott szakpoli-
tikák elfogadott céljainak, prioritásainak meg-
valósítása. (pl. Employment & Social Affairs DG -
szociális programok, Education DG - oktatási pro-
gramok, Research DG - kutatási programok, stb.)

Az Európai Tanács a koppenhágai csúcstalálkozón,
1993-ban úgy döntött, hogy az integrációs
felkészülés érdekében egyes közösségi pro-
gramokhoz az akkor még csak társult közép-kelet-
európai (KKE) országok, köztük Magyarország is
csatlakozhat. A döntés célja az volt, hogy a tagjelölt
országok a közösségi programok révén is megis-
merhessék az Unió szakterületi politikáit és az
intézményrendszer gyakorlati mechanizmusait. A
programokhoz való csatlakozás fejében ezeknek az
országoknak tagdíjat kellett befizetniük, amelynek
összegét a Bizottsággal folytatott tárgyalások során
határozták meg.

A rendszerváltozás utáni legfontosabb reform a tár-
sult KKE országok és az Európai Unió kapcso-
latában 1997-ben következett be. Az amszterdami
csúcstalálkozón az Agenda 2000 dokumentumban a
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· közlekedés
· kultúra
· kutatás
· küzdelem az erõszak ellen 
· oktatás
· polgári jogok védelme
· szakképzés
· szociális politika
· vámügyek, stb.



Bizottság javasolta a Közösségi Programok szélesebb körének megnyitását (progresszív módon). A csat-
lakozási folyamat egyik középtávú céljává vált, hogy még a csatlakozás idõpontja elõtt lehetõvé váljon a
közép-kelet-európai (KKE) országok számára bármely Közösségi Programhoz való csatlakozás. Szintén
javasolták, hogy a csatlakozó tagállamoknak legyen módja részt venni bizonyos ügynökségek és szervek
munkájában, ami elõsegíti az aquis (közösségi joganyag) átvételét.

Az Európai Tanács 1997 decemberében, luxemburgi ülésén elfogadta az Agenda 2000-ben rögzített, a
bõvítéssel kapcsolatos javaslatokat (KKE országokra, Ciprusra, Törökországra vonatkozóan és képviselõik
részvételével). Az 1999-es helsinki csúcson megerõsítették a luxemburgi csúcson hozott határozatokat,
beleértve a Közösségi Programokhoz való kapcsolódás lehetõségét, kibõvítve azt mind a 13 tagjelölt
államra. 
A helsinki csúcs után a Miniszterek Tanácsa közleményt adott ki (COM (1999) 710), amelyben bejelentet-
ték: a csatlakozó államok részvétele a Közösségi Programokban és közremûködése az Ügynökségekben
teljes mértékben illeszkedik az Elõcsatlakozási Stratégia céljaihoz, de a részvétel független magától, a csat-
lakozási tárgyalások folyamatától.

Magyarországon a 12/1996. (I. 26.) számú kormányrendelet teremtette meg a jogi feltételeket a közösségi
programokban való részvételhez. A részvételi költségek egy részét a magyar költségvetés állta, s a magyar
hozzájáruláshoz a Phare programból is igénybe vehetõ volt támogatás a teljes Phare költségvetés 10%-ig.
Elengedhetetlen volt, hogy a pályázóknak legyen bizonyos nagyságú saját forrása, ez valamennyi program-
ra érvényes. 

Magyarország 1997 és 2004 között 18 Közösségi Programhoz csatlakozott. Hazánk különösen sikeresen
vett részt az oktatási-, ifjúsági-, képzési- és kutatási projektekben. 
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Az Európai Környezeti Ügynökség volt az elsõ a 15 európai ügynökség között, amely lehetõséget teremtett
a 10 tagjelölt ország számára az ügynökségi  munkába való bekapcsolódásra. Magyarország 2002. január
1-jétõl vesz részt a közös munkában.  

Hazánk immáron, mint teljes jogú európai uniós tagállam minden Közösségi Programban alanyi jogon
vesz részt a régi tagállamokkal azonos feltételek mellett.

A közösségi politikák megismerése és fokozatos alkalmazása a magyar szervezetek számára is elenged-
hetetlen. A programokban való részvétel révén e szervezetek a gyakorlatban is megtapasztalhatják az Unió
mûködését, szabályait, rendszerét, emellett a magyar intézmények, cégek olyan területeken juthatnak
támogatáshoz, amelyeken jelenleg tõke hiányában a kívánatosnál lényegesen lassúbb a fejlõdés (kutatás-
fejlesztés, oktatás, környezetvédelem, stb.).

Az európai országokban nagy hagyományai vannak a pályázatírásnak, s ezt a munkát mi még csak
jószerint próbálgatjuk. Ám lemaradásunk nem behozhatatlan. A magyar résztvevõknek mind több jó és
még jobb pályázatot kell benyújtani! Ennek eredményeként a magyar szervezetek széleskörû nemzetközi
kapcsolatokra, nemzetközi tapasztalatokra tesznek szert, amelyekkel garantáltan növelhetik
versenyképességüket az európai piacon.

A továbbiakban részletesen bemutatjuk szinte mindegyik Közösségi Programot. A leírás tartalmazza a
programok fõ céljait, prioritásait, pályázati eszközeit, költségvetésüket, megkereshetõ információ-forrá-
sait, stb. Külön figyelmet szentelünk az azon programokból leszûrhetõ tapasztalatoknak, amelyekben
hazánk a csatlakozás elõtt is részt vett, és konkrét projekt-példákkal segítjük a programok jobb megértését.
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A Közösségi Programok Kézikönyve a Geonardo Európa Klub szakmai támogatásával jött létre. A folya-
matosan több tucat közvetlen bizottsági finanszírozású projektben résztvevõ cég brüsszeli bírálói oldalon
is jártas ügyvezetõ igazgatója, Bodó Balázs beszél a Közösségi Programokban szerzett tapasztalatairól.

A háttér...

- Öt éve nyerték az elsõ pályázatukat. Nehéz volt az indulás?

Második próbálkozásra nyertünk 300 ezer eurót az Európai Bizottság FP5-ös programjából (Ötödik
Kutatás-fejlesztési és Technológia Demonstrációs Keretprogram -szerk.). Utána gyors egymásutánban egy
tucat pályázatunkat fogadta be Brüsszel, és 2-3 év alatt kialakult az a rutin, hogy ma már lényegében biz-
tosra megyünk, amikor elkészítünk és beadunk egy pályázatot.

- Az Európa Média információi szerint az Önök sikeressége Európában is egyedülálló. Ennek a tapaszta-
latnak minden bizonnyal van piaci értéke. Mégis úgy tûnik, hogy nincsenek jelen a pályázatírói piacon. Mi
ennek az oka?

Két évvel ezelõtt hoztunk egy olyan stratégiai döntést, hogy nem kívánunk többé pályázatkészítéssel
foglalkozni. Ennek több oka is volt. A legfontosabb talán az, hogy nagyon sok programon indulhattunk
komoly eséllyel, így nem akartuk az erõforrásainkat elaprózni. Ez a stratégia sikeres volt, hiszen amíg ide-
haza a pályázatírói "piac" recesszióban van, addig a mi brüsszeli szerzõdésállományunk hosszú évekre fix
és kiszámítható bevételeket garantál. 

- A Közösségi Programok Kézikönyve az Önök szakmai hátterére alapozva készült el. Milyen magyar vál-
lalkozások gondolkozhatnak reálisan a Közösségi Programokon való részvételben?

Elsõsorban azoknak a hazai cégeknek lehetnek vonzóak a kiírások, akik érdekeltek a nemzetközi kapcso-
latépítésben - például közös termékfejlesztés kapcsán -, vagy szeretnének szolgáltatásaikkal, termékeikkel
bejutni a közös piacra, esetleg olyan területen kívánnak pályázni, amelyre idehaza nem lenne mód. 

- Ön szerint kik azok, akiknek nem érdemes a Közösségi Programokkal foglalkozniuk?

Ezek a programok elsõsorban a versenyszférának és néhány esetben a kutatóknak, egyetemeknek szólnak.
Így például önkormányzatok számára kevésbé lehet érdekes ez a forrás. A versenyszféra esetében pedig
jellemzõ módon a tisztán kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások találnak majd kevesebb lehetõséget a
Közösségi Programok között.

- Sok pályázót elriaszt a brüsszeli adminisztráció, hiszen sokaknak a magyarországi rendszerrel is negatív
tapasztalataik vannak. Miben számíthatnak másra a cégek a Közösségi Programok esetében?

Elõször is fontos leszögezni, hogy az egész adminisztráció és a kifizetések is az Európai Bizottságon
keresztül történnek. Ez óriási elõny, hiszen a Közösségi Programoknak egy olajozott, több évtizede mûködõ
és folyamatosan korszerûsödõ pályázati rendszere van Brüsszelben. A Geonardo Kft. a teljes piaci
stratégiáját erre az objektív és átlátható pályázati rendszerre alapozta, amelynek lényege: egy jó pályázat
(szinte) biztosan nyer, míg egy gyengén összeállított pályázat vagy tender biztosan elutasításra kerül.

- Nos, ez egy olyan állítás, amelyet kevesen fognak elhinni. Mi a helyzet a brüsszeli lobbizással, kapcso-
latokkal, stb.?
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Nincs lehetõség lobbizásra, vagy az eredmények befolyásolására. Ha lenne ilyen, tudnék róla, hiszen évek
óta meghívott bírálóként veszek részt a Bizottság munkájában. Soha semmilyen befolyásolási szándékkal
nem találkoztam, még a nagyobb volumenû pályázatok esetében sem. Még egyszer mondom, a jól megírt
pályázatok kivétel nélkül nyernek. Nincs olyan, hogy "brüsszeli lobbizás".

- Mekkora pályázati kerettel lehet számolni?

Programonként változó. Évente körülbelül 5-7 milliárd euró az az összeg, amely a hazai vállalkozások
számára is hozzáférhetõ. Ez a forrás teljesen független az NFT programjaitól és nemzeti kvóták sincsenek
az egyes programokon belül.

- Ahogy mondta, ezeknek a programoknak az adminsiztrációja Brüsszelen keresztül történik. Milyen
nehézségekkel találkozhat a pályázó ebbõl adódóan?

Minden kifejezetten egyszerûen történik. A pályázó megköti a szerzõdést az Európai Bizottsággal, majd
megkapja az elõleget (jellemzõen bankgarancia nélkül) és ezt követõen elvégzi a feladatot. Minden gyor-
san, hatékonyan és olajozottan mûködik. Talán egy kicsit el is kényelmesedik az ember, mi most már semmi
pénzért nem indulnánk például a GVOP pályázatain... A Nemzeti Fejlesztési Terv szép és jó, de ha valaki
már egyszer  megszokta a Közösségi Programok objektív bírálati rendszerét, a kifizetések és az elszámolá-
sok egyszerû adminisztrációját, azzal nehéz lesz elfogadtatni a hazai rendszer nehézkességét.

Az Európa Klubbról...

- Ez a kiadvány a Geonardo Európa Klub szakmai támogatásával jött létre. Kérem, mondjon pár szót errõl
a kezdeményezésrõl.

Az Európa Klub-ot 2004-ben hoztuk létre. Az volt a célunk, hogy egy olyan közösséget alakítsunk ki, amely
a sikeres, független, magyar tulajdonú vállalkozásokat tömöríti és segíti õket az európai piacon történõ
boldogulásban.

- Az ilyen zártkörû "elitklubbokat" kevesen tartják szimpatikus megoldásnak.

Szó sincs "elitklubról", hiszen kifejezetten kerüljük a formaságokat. Zártnak pedig semmiképpen nem
nevezném, hiszen a tagdíj befizetésével bárki részesülhet a tagság elõnyeibõl.

- Melyek ezek az elõnyök?

A Klubtagoknak közvetlen formában adjuk át a tapasztalatainkat, hozzáférnek az adatbázisainkhoz és
segítünk nekik az üzleti partnerkeresésben. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünkön keresztül a
Klubtagokat folyamatosan bevonjuk különbözõ, a tevékenységüket érintõ európai uniós projektekbe, szak-
mai tanáccsal látjuk el õket az általános üzletvitelt, a pályázás folyamatát, illetve a konzorciumépítést
illetõen. 

- Kiknek szól ez a kezdeményezés?

Képzeljen el egy olyan szakmai közösséget, amelynek minden tagja a saját környezetének meghatározó
szereplõje. Olyan versenyképes cégek, amelyek az elmúlt évek során folyamatosan bizonyították
versenyképességüket, akár az országhatárokon túl is. Vizionárius emberek klubja, akik az Európai Unió
legkiválóbb üzleti és szakmai partnereivel közösen vesznek részt éppúgy mikro szintû, mint nagy társadal-
mi-gazdasági jelentõségû projektekben.
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- Hogyan mûködik az Európa Klub?

Belépésekor a Klubtagról egy részletes elemzés készül, amely kitér erõsségeire és azon területekre, ame-
lyek fejlesztésre szorulnak. A helyzetfelmérésre alapozva a Geonardo szakemberei, a Klubtag felsõ
vezetésével szorosan együttmûködve, olyan fejlesztési javaslatokat dolgoznak ki, amely lefekteti a Klubtag
rövid és középtávú fejlesztési irányait és lehetõségeit. Ezek alapján a Klubtag folyamatosan részt vesz
tevékenységi profiljához illõ, olyan hazai és nemzetközi projektekben, amelyeken keresztül kapcsolatba
kerülhet potenciális üzleti partnerekkel - sõt - új üzletágakat építhet ki Európa szerte. Az Európa Klub tag-
jai így fejlesztéseikhez egy olyan anyagi, szakmai és kapcsolati háttérhez jutnak, amely ma még egyedülál-
ló Közép-Kelet Európában.

- Milyen további elõnyökkel jár a klubtagság?

Az Európa Klub tagjai számos olyan szolgáltatást élvezhetnek, amelyekre ma Magyarországon nincs
példa. Az Európa Klubon keresztül egy dinamikus és merész magyar cég hazai és nemzetközi kapcso-
latrendszert építhet ki és vissza nem térítendõ támogatást kaphat saját piacképes ötletei megvalósításához.
Emellett a Klubtag munkatársai az együttmûködés során a napi rutin részeként elsajátíják az uniós pro-
jektmenedzsment trükkjeit, annak érdekében, hogy késõbb tudásukat minél színvonalasabb és innovatívabb
projektek kapcsán kamatoztathassák.

- Hogyan lehet belépni a Geonardo Európa Klubba?

Ennek a termékünknek saját weboldala van, ahol minden információ megtalálható: www.europaklub.hu.
Az érdeklõdõk az itt található információk alapján eldönthetik, hogy igénybe kívánják-e venni ezt a szol-
gáltatást. Az Európa Klub értékesítési rendszerérepedig kifejezetten büszkék vagyunk ...

- Amennyiben?

Egyáltalán nincs értékesítési rendszerünk. A jelentkezés és regisztráció teljes egészében az Interneten
keresztül történik. Nincsenek telemarketingeseink vagy ügyfélmenedzsereink. Nincsenek értékesítõink.
Leginkább szájhagyomány útján, a meglévõ tagjaink közvetítésével jelentkeznek az érdeklõdõk. Az Európa
Klub annyiban is különleges, hogy a témával közvetlenül én foglalkozom. Ez az egész tulajdonképpen a
személyes hobbim. Szeretem a dinamikus emberek társaságát, kifejezetten jó érzés olyan vezetõkkel napi
szinten tartani a kapcsolatot, akiknek valódi ambícióik vannak, célkitûzéseiket megvalósítják, és valóban
felismerték az egységes európai piacban rejlõ hihetetlen lehetõségeket. Õk azok az emberek akik európai
szinten akarják bizonyítani innovációs képességeiket, kreativitásukat és rátermettségüket.

Európa Média Kht szerkesztõbizottság
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KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK BEMUTATÁSA

·  LIFE III. - környezetvédelem (Utódai: LIFE+ és CIP)
·  Intelligens Energiát Európának Keretprogram (SAVE, ALTENER, COOPENER, STEER) - energetika

(Utódja: CIP)
· eEurope (eContent plus, Safer Internet Plus, IDABC, eTen) - információs társadalom (Utódaik: CIP)

·  Kultúra 2000 - kultúra  (Utódja: Culture 2007)
·  Leonardo da Vinci - szakképzés

·  Socrates - oktatás       
(Oktatási programok utódja: Integrated Action Prog in Lifelong Learning )

·  Ifjúság 2000 - ifjúságpolitika  (Utódja: Youth in Action)
·  Media + - audiovizuális politika  (Utódja: MEDIA 2007)

·  Vám 2007 - vámügyi együttmûködés
·  Fiscalis - az euró védelme

· MAP - vállalkozásfejlesztés (Utódja: CIP)
·  Marco Polo - szállítmányozás

· Közegészségügyi keretprogram - egészségügy
·  Daphne - erõszak elleni küzdelem
·  Gender Equality - egyenjogúság

·  EU6 K+F Keretprogram - kutatás      
·  Egyéb programok

ÚJ PROGRAMOK 2007-TÕL

·  CIP - Versenyképességi és Innovációs Keretprogram
· LIFE +

·  EU7 K+F Keretprogram
·  Integrated Action Plan in Lifelong Learning 

·  Youth in Action

Közösségi Programok Kézikönyve
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LIFE-III

L'Instruments Financiers pour l'Environement

Az Európai Unió környezetvédelmi programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/life.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 11-21 oldalakat állítsa be.
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“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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LIFE-III

LIFE - L'Instruments Financiers pour l'Environement
Az EU környezetvédelmi programja.

A program leírása

A LIFE elnevezésû közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy annak révén a tagorszá-
gokban (és a késõbbiekben a társult országokban) megvalósuló innovatív, demonstratív jellegû környezet- és ter-
mészetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. A LIFE három fõ tevékenységi körre kiterjedõ horizontális jogi
eszközrendszer, amely a környezet- és természetvédelem teljes területén igyekszik kifejteni hatását. Prioritásainak
meghatározásakor elsõsorban az éppen aktuális környezetvédelmi akcióprogramokra támaszkodtak.
Idõtartam: 2000-2006 Költségvetése: 957 millió euró, 2005-2006-ra: 317 millió EUR. 
A LIFE-III. program jelenleg 3 alfejezetre oszlik (zárójelben az egyes alfejezetekhez tartozó költségvetési hányad):
·    LIFE-ENVIRONMENT - környezetvédelem (47%)
·    LIFE-NATURE - természetvédelem (47%)
·    LIFE-THIRD COUNTRIES - harmadik országok (6%)

Támogatott tevékenységek

ENVIRONMENT - Környezetvédelem - Ezen a kategórián belül a LIFE ipari innovációs és demonstratív projekteket támo-
gat a területhasználat és városi környezet (1. Land use development), a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés (2. Water
management), a gazdaság káros hatásainak csökkentése (3. Impact of economic activities), a hulladékgazdálkodás (4.
Waste management) és az integrált termeléspolitika (5. Integrated product policy) területén.
NATURE- Természet megõrzése - A természetvédelmi LIFE támogatás célja a vadon élõ állatok és növények élõhelyeinek
megõrzésére irányuló projektek támogatása a releváns uniós irányelvek szerint.
THIRD COUNTRIES - Harmadik országok - technikai segítségnyújtás  adminisztratív környezetvédelmi szervezet létre-
hozásához, valamint a tartós fejlõdést elõsegítõ természetvédelmi tevékenységekhez, bemutatók megvalósításához 

Ki pályázhat?

A LIFE-III. pályázatok nyitva állnak bármely természetes vagy jogi személy elõtt, így magánszemélyektõl kezdve a KKV-
kon át az egyetemekig, nemzeti parkokig bárki pályázhat. A nemzeti parkok a LIFE-NATURE-ben jellemzõen elõnyt
élveznek, míg a LIFE-ENVIRONMENT-ben a komplementer konzorciumoknak van nagy esélyük.

Linkajánló

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya, LIFE External Monitoring Team:
http://www.ktm.hu EU Oldal: http://www.euoldal.hu/kozossegi/life.php
LIFE program hivatalos honlapja: http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm        

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 1655/2000/EK (2000.07.17) és 1682/2004/EK (2004.09.15) határozatai 

Egy sikeres projektpélda: BALATON PROJEKT 

Integrált döntés-elõkészítési rendszer bevezetése a fenntartható turizmus érdekében a Balatoni Régióban - innovatív
megoldás a fenntartható turizmus megvalósítására. Elsõdleges cél a Balatoni régióban a fõként a tömegturizmus által
kiváltott környezeti kockázat csökkentése vagy kivédése a döntés-elõkészítõ rendszer (DSS) segítségével. A projekt során
átfogó környezeti- gazdasági- társadalmi állapotfelmérés valósul meg, ezeknek és a turizmus kapcsolatának vizsgálata,
illetve mindezek összegzése egy komplex GIS rendszerben. Egy új, on-line monitoring modell telepítésével pontos infor-
mációt kapható a szezonális turizmus szélsõségeibõl adódó környezeti terhelésrõl. A modell magában foglal egy turis-
taszámláló és egy forgalomszámláló rendszert, továbbá egy vízminõség monitoring rendszert. A szimulációs program
segítségével következtetések vonhatók le a Balaton Régió egész területére vonatkozóan, valamint modellezhetõvé vál-
nak a különbözõ szélsõséges esetek, haváriák is.

Koordinátor: Balatoni Fejlesztési Tanács

www.balatonproject.hu



1.1. A program elõzményei

1.1.1. Az Európai Unió környezetvédelmi politikája

A hetvenes évek elejére világossá vált, hogy a környezet állapotának megõrzése, védelme érdekében szük-
ség van egységes, közös környezetvédelmi politika kidolgozására. A környezetkárosítás megelõzésének
alapelve azonban csak a nyolcvanas évek elején került elõtérbe. A Maastricht-i, majd az Amsterdami
Szerzõdések alapján meghatározó alapelvvé vált, hogy minden szakpolitika kialakításakor figyelembe kell
venni a környezeti hatásokat, szempontokat (Római Szerzõdés 6. cikk). 

Az Unió 2001-ben, Göteborgban fogadta el az Unió "Fenntartható Fejlõdés" c. stratégiáját. Ennek lényege,
hogy az EU jövõbeni stratégiáját hármas szempontrendszerre, nevezetesen a környezetvédelem, a gazdasá-
gi növekedés és a szociális elõrehaladás egységére építi.

Az Európai Unió által meghirdetett, 2001-2010-es idõszakra szóló hatodik környezetvédelmi akció-
program igyekszik újabb lendületet adni a közös környezetvédelmi politikának. A program prioritásai:

· Klímavédelem (Kiotói Jegyzõkönyv ratifikálása)
· Természetvédelem (biodiverzitás, biológiai egyensúly)
· Környezet és egészség (környezet-biztonság)
· Természeti erõforrások racionális felhasználása (hulladékgazdálkodás) 
· EU globális szerepe (nemzetközi együttmûködés)
· Társadalmi kooperáció (szemléletformálás, információk)

A közös környezetvédelmi politika keretében megvalósuló célokat, programokat az Unió több anyagi for-
rásból is támogatja. 
· Strukturális Alapok: regionális támogatás a térség környezeti állapotának javításával összefüggõ projek-

teknek
· Kohéziós Alap: a szegényebb tagállamok környezetvédelmi beruházásai
· EU6 K+F Keretprogramon belül: a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási projektek támogatása
· Európai Beruházási Bank: környezetvédelmi beruházásokhoz nyújtott hitelek (nagyjából a Bank által

finanszírozott projektek 20%-a sorolható ide)
· LIFE

1.1.2. MEDSPA és ACE

Az Európai Unió egyik elsõ, környezetvédelmi projekteket finanszírozó pénzügyi alapja a mediterrán
térségben végrehajtott vízgazdálkodási, vízszennyezés-megelõzési, hulladék-elhelyezési és biotóp-védel-
mi programokat támogató MEDSPA volt. A MEDSPA keretbõl fennállásának 5 éve alatt mintegy 200 pro-
jektet finanszíroztak összesen 38 millió euró értékben. 

A másik jelentõs pénzügyi forrás az ACE (Actions by the Commission relating to the Environment ) nevû
program volt, amelynek megvalósítását idõben két részre oszthatjuk. Az 1984-1987 közötti idõszakban
elsõsorban az új, tiszta technológiák kifejlesztését szolgálta, ugyanakkor a környezet állapotának minél
pontosabb leírását lehetõvé tevõ eszközrendszerek kidolgozását és a különösen veszélyeztetett biotópok
védelmét támogatta. A második szakasz folyamatos átmenettel egészen 1991-ig tartott. Ekkor a program -
a fentihez hasonló célok mellett - már bemutató jellegû, elsõsorban hulladékgazdálkodási és ún. terület-
menedzselési projekteket támogatott.

A fenti programok iránti nagy érdeklõdés és a sok sikeres projekt fényében az EU úgy döntött, hogy immár
szélesebb körben továbbra is támogatja a környezet- és természetvédelmi fejlesztéseket. Az akkoriban még
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csak tervezett, a természetes élõhelyek megõrzését és a vadon élõ állat- és növényfajok védelmét szolgáló
irányelv ('Habitats' irányelv ) bevezetés érdekében kidolgozták az ACNAT (Actions by the Community for
Nature ) programot. Az ACNAT azonban rendkívül rövid életûnek bizonyult, miután a fenti irányelv
bevezetésével egyidejûleg az Európai Unió megalkotta azt a horizontális jogi és pénzügyi eszközt, amely
a természet- és környezetvédelem minden területére hatással van, vagyis a LIFE programot.

1.1.3. LIFE

A LIFE program elsõ szakasza 1992-1995 között zajlott le. Céljainak kidolgozásakor elsõsorban az éppen
érvényben levõ "Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogram", valamint a 'Birds'  és a 'Habitats' irányelvek
prioritásait vették figyelembe. Az elsõ négyéves idõszakra elõirányzott költségvetés 400 millió euró volt.
A LIFE-II (1996-1999) prioritásainak összeállításkor már figyelembe vették az elsõ szakasz eredményeit,
a pályázatok elkészítése és a projektek végrehajtása során adódott problémákat. Egyszerûsödött a pályáza-
tok beadásának rendje, áttekinthetõbbé váltak a pénzügyi jelentések. A mintegy 450 millió eurós költ-
ségvetésbõl fele-fele arányban fedezték a környezetvédelmi és a természetvédelmi projektek kiadásait. A
LIFE-II érvényességi idõtartama alatt csatlakozott a programhoz az elsõ tagjelölt ország, Románia.  
A jelenleg érvényben levõ LIFE-III. (2000-2006) programhoz fokozatosan csatlakoztak a társult országok,
köztük Magyarország 2001-ben. Ennek eredményeképpen kibõvültek a nemzetközi kooperáció
lehetõségei, ugyanakkor nõtt a verseny a pályázók és pályázatok között, hiszen a 640 millió eurós keretre
immár nem 15, hanem 30 ország szervezetei, intézményei pályázhatnak. (2003 végén 2006-ig meghossz-
abbították az eredetileg 2004-ig tartó III. szakaszt, és a pénzügyi keretet 957 millió euróra növelték.) A ter-
mészetvédelmi és környezetvédelmi pályázatok mellett be lehet nyújtani pályázatokat technológia
átadását-átvételét elõsegítõ projektekre is - kifejezetten harmadik országok javára.  

1.2 A LIFE-III. általános céljai

A hatodik környezetvédelmi akcióprogram stratégiai céljai:
· Jogi elõírások hatékonyabb érvényesítése 
· Környezeti és szakterületi érdekek egyeztetése
· Környezetorientált piaci ösztönzõk támogatása

» Partneri viszony a gazdasággal (KKV-k kiemelt szerepe, öko-hatékonysági programok, integrált ter-
mékpolitika, önkéntes szerzõdések, KIR)

» Környezetbarát fogyasztás, ill. beszerzés
» Állami szubvenciók és támogatások átgondolása
» A pénzügyi szféra aktivizálása
» Közösségi szintû környezeti felelõsségi szabályozás

· A civil szféra és személyek részvételének erõsítése
· A környezet- és a területfejlesztés szinkronizálása

A LIFE-III. program célja, hogy - összhangban a környezetvédelmi akcióprogramokkal, az idevonatkozó
irányelvekkel és rendelkezésekkel - pénzügyi támogatást nyújtson különbözõ demonstratív, európai dimen-
zióban értékelhetõ projektek számára. Magyarország 2001-tõl, mint teljes jogú tag vehet részt a LIFE-III.
programban. A fizetendõ éves tagdíj 2,2 millió euró, amelyet az ország nagyrészt a PHARE elõcsatlakozási
alapból fedezett. 

A LIFE-III. program 3 fõ részre osztható:

LIFE-ENVIRONMENT: környezetvédelmi projektek
LIFE-NATURE: természetvédelmi projektek
LIFE-THIRD COUNTRIES: harmadik országok
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A fenti alfejezetekben rögzítettek összességükben a környezetvédelem csaknem minden területén elõsegí-
thetik a fejlõdést, ezért is nevezik a LIFE-ot ún. horizontális jogi eszköznek. A LIFE-III. programot a
1655/2000/EK határozat szabályozza, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európa Parlament
2000.07.17-én fogadott el. Mivel a LIFE-III. program pénzügyi és szakmai szerkezetét is ez a határozat
szabályozza, így az érdekelteknek és érdeklõdõknek feltétlenül meg kell ismerni a határozatot! A másik
fontos dokumentum az ún. SAP (Standard Administrative Provisions), azaz Irányadó Rendelkezések címet
viseli. Ezekben a dokumentumokban a részvétel és a pályázás feltételeit a projekt benyújtásától annak
lezárásáig aprólékosan rögzítették.

1.3. Alfejezetek, prioritások bemutatása

1.3.1. A LIFE-NATURE program

A LIFE program természetvédelemmel foglalkozó alfejezetében felsorolt célokra a teljes költségvetési
forrás 47%-a jut. Az ide benyújtott pályázatokban általában valamilyen, Európa számára kiemelten fontos
állat- vagy növényfaj, vagy biotóp védelmére szolgáló projektekre kérnek támogatást. A legfõbb cél az
Unió természetvédelemmel foglalkozó irányelveinek, így a 'Birds' Direktíva, a 'Habitats' Direktíva
betartásának és érvényesülésének elõsegítése. További kiemelt cél a Natura2000 hálózat kiépítése az in situ
(élõhely) menedzsment és Európa legjellegzetesebb állat- és növényfajainak, valamint élõhelyeinek
védelme érdekében. A LIFE NATURE program érdekessége, hogy a tagországok, illetve a programhoz már
csatlakozott tagjelölt országok számára eltérõ pályázati prioritásokat foglal rendszerbe. Ennek oka fõként
az, hogy a tagországok és a tagjelöltek természetvédelmi joganyaga még nem teljesen egységes.

Pályázható tevékenységek a tagországok számára:
- NA1: olyan területek, természetes élõhelyek védelme, amelyek a 'Habitats' Irányelv alapján ún. SCI (Sites
of Community Importance - Közösségi Érdek Területei) besorolás alá esnek 
- NA2: olyan területek, természetes élõhelyek védelme, amelyek a 'BIRDS' Irányelv alapján ún. SPA (Spe-
cial Protection Area - Speciális Védett Terület) besorolás alá esnek
- NA3: olyan állat- vagy növényfajok védelme, amelyek a 'Habitats' Irányelv II. vagy IV. Függelékében,
vagy a 'Birds' Direktíva I. Függelékében szerepelnek

Pályázható tevékenységek a LIFE-hoz csatlakozott tagjelölt országok számára:
- NA1: olyan kiemelt fontosságú területek védelme, amelyek a 'Habitats' Irányelv I. vagy II. függelékében
vagy a Berni Konvenció (n° 4 - 1996 and n° 6 -1998) mellékleteiben szereplõ fajok élõhelyei, és ame-
lyeknek speciális intézkedésekre, védelemre van szükségük
- NA2: olyan kiemelt fontosságú területek védelme, amelyeken a 'Birds' Irányelv II. Függelékében, vagy a
Berni Konvenció (n° 4 - 1996 and n° 6 -1998) mellékleteiben felsorolt vándor madárfajok élnek, és ame-
lyeknek speciális intézkedésekre, védelemre van szükségük
- NA3: a 'Habitats' Irányelv II. vagy IV., illetve a 'Birds' Irányelv I. Függelékében, vagy a Berni Konven-
ció I. vagy II. mellékletében felsorolt állat- vagy növényfajok védelme érdekében foganatosított
intézkedések 

Mindkét kritérium-rendszerre vonatkoztatva elmondható: a pályázónak el kell döntenie, hogy a tervezett
projekt mely célokhoz kapcsolódik elsõsorban. Abban az esetben, ha egy NA1/NA2 célhoz beadott
pályázat közvetlenül szolgálja vándormadárfajok /'Habitats' Irányelvben felsorolt fajok/ védelmét, akkor a
területnek mind SCI-, mind SPA-védelem alatt is állnia kell. Ellenkezõ esetben a kiadások nem tekinthetõk
jogosnak (pl. NA1 projektben vándormadarak védelmére fordított pénzösszeg), kivéve, ha bizonyított,
hogy a kiadásokra az elsõdlegesen védett fajok (itt: NA1, azaz 'Habitats' Irányelv Függelékeiben felsorolt)
közvetlen védelme érdekében volt szükség.

Közösségi Programok Kézikönyve

15

www.euoldal.hu

LIFE-III



A LIFE-NATURE általában nem támogat menedzsment-jellegû projekteket, például földhasználati
menedzsment-rendszer vagy védelmi monitoring kialakítását. Ezek a tevékenységek csak akkor támogath-
atók, ha valamilyen konkrét intézkedéscsomaghoz kapcsolódnak.

Lehetõség van arra, hogy a projekt olyan területek védelmét tûzze ki célul, amelyek a beadáskor még nem
szerepelnek a NATURA2000 rendszerben. Ez esetben a projekt végére el kell érni a NATURA2000 szin-
tû besorolást (tagállamoknál), vagy a lehetõ legmagasabb szintû jogi védelmet (tagjelöltek esetében).
Állat- vagy növényfajok visszatelepítését a LIFE-NATURE csak akkor támogatja, ha azok megfelelnek a
pályázati kiírásban felsorolt igen szigorú kritériumoknak. Ugyancsak lehetõség van - a pályázati útmu-
tatóban foglaltak alapján - futó NATURE projektek meghosszabbítására.

1.3.2. A LIFE-ENVIRONMENT -program

A LIFE-ENVIRONMENT program támogatásaira olyan innovatív, a környezet védelmét szolgáló munka-
projektekkel és technológiai projektekkel lehet pályázni, amelyek elõsegítik a környezet állapotának
javítását, és a közösségi politika céljait szolgálják, illetve demonstrációs jelleggel valósulnak meg. A
demonstrációs tevékenységet élesen el kell különíteni mind a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységtõl,
mind a Kohéziós Alapból finanszírozott (késõbb ismertetendõ), szintén környezetvédelmi beruházásoktól. 
A LIFE ENVIRONMENT a kettõ között helyezkedik el: célja valamely K+F tevékenység vagy projekt
révén megszületett új eljárás, technológia elsõ alkalommal történõ, demonstratív megvalósítása. A fõ szem-
pont tehát az, hogy a pályázó új, innovatív módszert alkalmaz, nem pedig valamely bevált technológiát
vesz át (v.ö.: mechanikus szennyvíztisztító beruházások, Kohéziós Alap).

A LIFE-ENVIRONMENT az alábbi öt témakörre (tematikus prioritás) osztható:
1. Területhasználat és használat-menedzsment
2. Víz- és szennyvízgazdálkodás
3. Gazdasági tevékenységek káros hatásainak csökkentése
4. Hulladékgazdálkodás
5. Integrált termeléspolitikai eszközök.

Bár az egyes tematikus prioritások elméletileg azonos súllyal szerepelnek, az elmúlt évek tapasztalatai
alapján elmondható, hogy a 1., 2. és a 4. témakörben benyújtott pályázatok, illetve projektek együttesen a
támogatások mintegy 80%-át nyerték el.

1. Fenntartható területhasználat-fejlesztés és területrendezés, a városi és a part menti övezetekben egyaránt

1.1. Fenntartható városfejlesztés
· A városok fenntartható közlekedési tervének fejlesztése és támogatása (a városi közlekedés iránti kereslet
csökkentése, a tömegközlekedés részesedésének növelése, a kevésbé környezetszennyezõ közlekedési for-
mák támogatása és a teljes közlekedési rendszer környezeti teljesítményének javítása).
· Integrált városi környezetgazdálkodás végrehajtása a városokban, valamint a sajátos környezeti célk-
itûzések teljesítését.

1.2. Levegõtisztaság-védelem
· A környezeti levegõ minõségérõl szóló 96/62/EK keretirányelv értelmében a tervek és a programok támo-
gatása: a légszennyezettség csökkentését szolgáló innovatív megoldások nyújtása, az ilyen tervek és pro-
gramok elindítása, monitoringja és értékelése az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás indiká-
torainak segítségével.
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2. A talajvíz és a felszíni vizek fenntartható gazdálkodása

2.1. A mezõgazdasági és erdészeti tevékenységek hatása a vízminõségre a vízgyûjtõ-gazdálkodásra (fel-
színi és talajvizek) és a tengeri környezetre (eutrofizáció) gyakorolt következmények tekintetében. 

2.2. A háztartási szennyvíz-gazdálkodás és a hulladékfeldolgozási- technológiák javítása a szennyvíz
minõségének javítása és az újrahasználata. A háztartási szennyvíz - beleértve az esõvizet is - valamint a
mezõgazdasági szennyvíz ismételt felhasználása.

2.3. Forgalomból történõ fokozatos kivonás, a veszélyes anyagok elfolyásának, kibocsátásának és
veszteségeinek a megszüntetése.

2.4. Árvízmegelõzés és -ellenõrzés a vízgyûjtõ-gazdálkodás tekintetében.

3. A gazdaság környezeti hatásának minimalizálása.

3.1. Tiszta technológiák
· Az ún. IPPC (Integrált szennyezés megelõzés és szabályozás) irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek
- közelebbrõl:
a) a környezetvédelemmel kapcsolatosan a hivatkozott BAT-dokumentumban az Elérhetõ Legjobb Tech-
nikákká (Best Available Techniques/Technologies) minõsített technikáknál fejlettebb technikák végreha-
jtása. 
b) ágazatok, melyekben még nem készültek olyan referenciadokumentumok, melyek célja, hogy az
Elérhetõ Legjobb Technikákkal kapcsolatos kérdéseket felvessék.
· Olyan tevékenységek támogatása, amelyek az IPPC irányelv hatálya alá nem tartozó - különösen a kis-
és középvállalatok által alkalmazott - tiszta technológiák fejlesztésének akadályaival foglalkoznak.

3.2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése
· Olyan innovatív technikák vagy módszerek fejlesztése, amelyek számottevõen és mennyiségi értelemben
csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.
· Megújuló energiaforrásokat alkalmazó innovatív alkalmazások - egyéb Közösségi energiatámogatási pro-
gramok kiegészítéséül - a helyi (pilot) skálán (<10 MW) terjesztett hõ- és villamosenergia-termeléshez.

4. Mindenféle hulladék képzõdésének megelõzése, újra felhasználása, hasznosítása és újra feldolgozása
Prioritások a fontosság sorrendjében:

4.1. A hulladékképzõdés megelõzése a minõség és a környezeti hatások tekintetében, beleértve az alábbi
célú innovatív eszközöket:
· a hulladékmennyiség csökkentése
· a termékekben található veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok csökkentése.

4.2. Termékek, termékalkatrészek ismételt felhasználása, vagy a termékek életciklusának kiterjesztése:
· az újrahasználati rendszerek elfogadhatóságának demonstrációja;
· a jelenlegi piaci keresletnek megfelelõ innovatív újrahasználati rendszerek tervezése.

4.3. Az újrafeldolgozás támogatása az alábbi eszközökkel:
· akkumulátorok, csomagolóanyagok, használt gépjármûvek, elektromos és elektronikus berendezések hul-
ladékainak újrafeldolgozását megkönnyítõ innovatív rendszerek kifejlesztése; 
· új technológiák alkalmazása és/vagy az újrafeldolgozott anyagok új felhasználási formáinak demon-
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strálása a - különösen a mûanyag, gumi és a szárazelem, vagy egyéb, általában nem újrafeldolgozott
anyagok - újrafeldolgozásával.

5. A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak csökkentése

5.1. A termékek és szolgáltatások környezettervezése
· A környezeti hatások csökkentése a termék vagy termékcsoport életciklusának ideje alatt innovatív ter-
vezéssel (pl. az ISO I. típusú címkézés) és az ellátási láncon belüli információáramlás javításával (pl. az
ISO III. típusú címkézés).

5.2. A termékek és szolgáltatások felhasználási szakasza során felmerült környezeti hatások csökkentése
· Olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos használati szokások és fogyasztói minták megújításá-
nak támogatása, amelyek a bennük rejlõ jellemzõk széles körû felhasználása miatt jelentõs általános
környezeti hatással bírnak.

Forrás: Official Journal, 2004.7.27. C 191/4

1.3.3. LIFE-THIRD COUNTRIES- program

A LIFE program legkisebb alfejezete, a teljes kiadási keretbõl mindössze 6 %-kal részesedõ LIFE-THIRD
COUNTRIES (LIFE-TC) elsõsorban az Európai Unióval határos mediterrán és balti térségbeli államoknak
nyújt segítséget. A LIFE-TC projektek célja elsõsorban a helyi környezeti hatóságok segítése, a kapacitá-
sok bõvítése. Segít kidolgozni a regionális vagy nemzeti környezeti politikákat, így közvetetten az EU
környezeti érdekeinek érvényesülését is támogatja. A támogatásra jogosult országok: Albánia, Algéria,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria, Tunézia,
Törökország, Oroszország balti vidéke (Kalinyingrád és Szentpétervár Régió), Gáza és Ciszjordánia.

Mivel a LIFE-TC támogatásai csupán a fenti országok pályázói számára hozzáférhetõk, így jelen kiad-
ványban nem szentelünk neki bõvebb terjedelmet. 
További információk a http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/third_countries.htm  oldalon talál-
hatók. 

1.4. A pályázat szerkezete, a résztvevõk 

1.4.1. A pályázat szereplõi

A LIFE-III. program támogatásaira, ellentétben a legtöbb  közösségi programmal, nem kötelezõ sem a kon-
zorciális pályázás, ebbõl következõen pedig a nemzetközi partnerség sem. A LIFE program elméletileg
nyitott minden természetes és jogi személy számára, azonban a magánszemélyeknek nyilvánvalóan
nagyságrendekkel kisebb esélye van támogatás elnyerésére, mint valamely jó komplementer konzorcium-
nak. Érdemes olyan konzorciumokkal pályázni, amelyek képesek minimális külsõ segítséggel hiánytalan-
ul megvalósítani az adott projektet. Emellett elmondható, hogy a LIFE-NATURE-ben foglalt célokra
benyújtott pályázatok szinte csak akkor nyernek, ha a konzorcium tagja, sõt vezetõje valamely releváns
Nemzeti Park.

A pályázat résztvevõi az alábbiak lehetnek:

· Kedvezményezett (Beneficiary): a pályázat benyújtója
· Partnerek (Partners): bizonyos támogatásért meghatározott feladatokat látnak el

Közösségi Programok Kézikönyve

18

www.euoldal.hu

LIFE-III



· Alvállalkozók (Sub-contractors): nem részesei a projektnek, csupán meghatározott részfeladatokra
szerzõdnek
· Társfinanszírozók (Co-financers): nem vesznek részt tevékenyen a projekt megvalósításában, csupán
anyagilag járulnak hozzá 

A projektet a Kedvezményezett vezeti, Brüsszel kizárólag vele áll kapcsolatban. A Kedvezményezett felel
partnereiért, akiknek (amelyeknek) - csakúgy, mint a Kedvezményezettnek - lehetnek alvállalkozói. Az
Alvállalkozók nem részesei a projektnek, így nem részesülhetnek annak eredményeibõl sem. A Társfinan-
szírozót (csakúgy, mint a Bizottságot) külsõ "mecénásnak" nevezhetjük. Mind a Kedvezményezettnek,
mind a Partnereknek igen jól behatárolt a felelõssége és a mozgástere. 

A Kedvezményezett feladatai

· A Kedvezményezett jogilag és pénzügyileg személyes felelõsséggel tartozik a projekt végrehajtásáért a
Bizottság elõtt. 
· A Kedvezményezett kapja a Bizottság pénzügyi hozzájárulását, és felelõs - partneri együttmûködés esetén
a Partnerekkel létrejött megállapodásokban rögzített módon - annak elosztásáért. 
· A Kedvezményezett állja a projekt költségeinek egy részét. 
· A Kedvezményezett a Bizottság egyedüli kapcsolattartója és az egyedüli résztvevõ, aki közvetlenül a
Bizottságnak tesz jelentéseket a projekt technikai és pénzügyi elõrehaladásáról. 
· A Kedvezményezett közvetlenül részt vesz a projekt technikai kivitelezésében és a projekt eredményeinek
ismertetésében.

A Partnerek feladatai

· A Partnerek a projekt megvalósítása során egy vagy több feladat megoldásában mûködnek közre, és
felelõsek azok költségeiért.  
· A Partnerek a Kedvezményezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint részesülnek a Bizottság
pénzügyi hozzájárulásából. 
· A Partnerek naprakész könyvelést vezetnek a törvényekben és a más, érvényben levõ szabályokban
rögzített elõírások szerint az általános könyvelési szokásoknak megfelelõen. 
· A Partnerek kötelesek a Bizottságnak elküldendõ jelentések elkészítéséhez szükséges összes dokumentu-
mot a technikai és pénzügyi jelentések elkészítésével megbízott Kedvezményezett rendelkezésére bocsá-
tani! 
· A Partnerek közvetlenül nem tesznek jelentéseket a Bizottságnak a technikai és pénzügyi elõmenetelrõl,
hacsak erre a Bizottság külön nem kéri õket. 
· A Partnerek garanciát vállalnak azért, hogy az Alvállalkozók számláikat világosan a projektre utalva állít-
sák ki. Minden, az Alvállalkozók kiválasztását támogató és a végrehajtott szolgáltatás részletérõl szóló
dokumentumot iktatnak. 

Az Alvállalkozók feladatai

· Meghatározott feladatokra és idõtartamra a projekt megvalósításához alkalmazhatnak Alvállalkozókat,
akik (amelyek) nem minõsülnek Partnernek. 
· Az Alvállalkozók szolgáltatásokat nyújtanak a projekt számára, és teljes mértékben finanszírozzák ezt a
tevékenységet. 
· Az Alvállalkozók nem részesülnek semminemû, a projekt eredményeként létrejövõ szellemi tulajdon
jogaiból. 
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A Társfinanszírozó(k) feladatai

· A Társfinanszírozók hozzájárulnak a projekt pénzügyi forrásaihoz, de nem részesülnek a közösségi támo-
gatásból, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a Társfinanszírozók egyben a projekt Partnerei is. 
· A Társfinanszírozókkal szemben nem követelmény, hogy közvetlenül részt vegyenek a projekt gyakor-
lati-technikai kivitelezésében. 

1.4.2. A pályázat pénzügyi vonatkozásai

A rendelkezésre álló pénzügyi keret a LIFE-III.-ra, 2000-2006 között: 957 millió euró. A pénzügyi támo-
gatás aránya jellemzõen 50%, ettõl azonban mind felfelé, mind lefelé el lehet térni. A LIFE természetvédel-
mi pályázatokra adott támogatása a prioritások között felsorolt természetes élõhelyek, fajok, illetve a
kihalás szélén álló madárfajok védelmére a 92/43/EGK számú irányelv szerint akár 75% is lehet.
Ugyanakkor a LIFE-ENVIRONMENT pályázatait illetõen, amennyiben a projekt várhatóan jelentõs
bevételt termel, a Bizottság fenntartja a jogot a 30%-os finanszírozásra.

(A pályázatok elkészítése során mindkét esetben érdemes a maximális támogatást kérni, ugyanis a bírálók
az értékelés, ill. a szerzõdéskötés igen hosszú folyamatában elõszeretettel alkudnak le a projektben szere-
plõ támogatási arányból, ill. összegbõl.)

A maximális támogatási összeg nincs meghatározva. A Bizottság "nem szereti" sem a túl kicsi (néhány
százezer eurós), sem a túl nagy (5-10 millió eurós) projekteket. Az elõbbiek brüsszeli adminisztrációja akár
többe is kerülhet, mint maga a projekt, míg az utóbbiak túl nagy összeget kötnek le az éves költségvetés-
bõl, így kevesebb pályázatot tudnának támogatni. 

Általánosságban elmondható, hogy egy-egy átlagos LIFE projekt összköltsége 1-5 millió euró, futamideje
18-36 hónap.

1.4.3. Egyéb információk

A pályázatokat angol nyelven kell elkészíteni és benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
LIFE fõosztályára, ahonnan továbbküldik azt bírálatra a brüsszeli Directorate Generale Environmentre
(DG ENV). A beadási határidõk folyó év szeptember vége-október eleje a LIFE NATURE esetében, és
október vége-november eleje a LIFE-ENVIRONMENT esetén.
Az ûrlapok, a kitöltési útmutatók és a kontaktszervezetek címei a LIFE honlapról
(http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm) letölthetõk.

1.6. Összefoglalás 

A LIFE-III. program az Európai Unió környezet- és természetvédelmi fejlesztéseket, beruházásokat támo-
gató program, egyike a Közösségi Programoknak.  Mint ilyen, nem támogat K+F tevékenységet - még
környezetvédelmi technológiák kifejlesztését sem - hiszen az az EU6 K+F Keretprogram célja. A sikeres
LIFE-projekt innovatív eljárásokkal éri el a LIFE célokat. A projektek megvalósítása demonstrációs jel-
leggel történik. A LIFE tehát a laboratóriumban, félig üzemi körülmények között már mûködõ tech-
nológiák elsõ, a piacon még nem jövedelmezõ alkalmazását támogatja ipari méretekben.

A LIFE-III. alfejezetei:
- NATURE (természetvédelem), fõként nemzeti parkok számára, jól definiált célokkal és kritériumokkal.
- ENVIRONMENT (környezetvédelem), innovatív fejlesztések a területhasználat, vízgazdálkodás, gaz-
dasági tevékenységek, hulladékmenedzsment és ökopolitika területén. Ez a program nyitott a kis- és
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középvállalkozások számára is, sõt, a tapasztalatok szerint leginkább õk pályáznak.
- THIRD-COUNTRIES (harmadik országok), technológiák és ismeretek átadása harmadik országoknak.

A LIFE III. támogatásaira pályázhat bármely jogi vagy természetes személy. A LIFE pályázatokat minden
év õszén kell a magyarországi szakminisztériumnak - esetünkben a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumnak - benyújtani.  A szaktárca felelõs a pályázatok Brüsszelbe történõ kijuttatásáért, ahol azok
bírálatára sor kerül. Eredmény legkorábban a beadást követõ év nyarán várható.

1.7 További projektpéldák
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EMSs for SMEs - Tool for small and medium-sized transportation companies to improve their envi-
ronmental performance

Eszköz a kis- és közepes méretû szállítmányozó cégek környezetvédelmi tevékenységének fejlesztésére.  A projektet a Helsin-
ki Mûszaki Egyetem kezdeményezte és nyújtotta be a LIFE-III program alatt. Az egyetem egy környezetirányítási modellt dol-
gozott ki a szállítmányozásra vonatkozóan, valamint közúti szállítmányozási cégeknek olyan internet-alapú környeze-
tirányítási rendszert akarnak kifejleszteni, amely méri, dokumentálja és modellezi a környezeti hatásokat (pl. kibocsátás), és
alapul szolgálhat egy ISO14001-es KIR rendszer bevezetéséhez.A rendszer vizsgálja a közúti szállításban alkalmazott jár-
mûvek kibocsátását, annak légszennyezõ hatását, szimulálja a közúti forgalmazás környezetre káros hatásait és megoldási
alternatívák kidolgozását is támogatja. A rendszert úgy kívánják kifejleszteni, hogy alkalmas legyen ISO14001 és EMAS
környezeti minõsítésekhez szükséges jelentések elõállítására. 

Koordinátor: Helsinki Mûszaki Egyetem, Dr. Tuula Pohjola; e-mail: tuula.pohjola@hut.fi

www.life02.net 

IT Recycling, Az információs társadalom hulladékának szelektív gyûjtése és újrahasznosítása

A projekt célja számítástechnikai és mobil-telekommunikációs hulladék szelektív gyûjtése és hasznosítása Észak-Kelet- Ma-
gyarországon. A projekt során létrejön egy demonstrációs üzem, ahol éves szinten mintegy 1000 tonna elektronikai hulladék
újrahasznosítása oldható meg. A projekt céljai között szerepel a magyar lakosság környezettudatos gondolkodásának erõsítése.

Koordinátor: Hazai Térségfejlesztõ Rt.

www.itrecycling.hu  
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Intelligens Energiát Európának Keretprogram

Az Európai Unió energetikai programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_Energia.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 22-28 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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EIE - Intelligent Energy for Europe

INTELLIGENS ENERGIÁT EURÓPÁNAK KERETPROGRAM

A program leírása

Az Intelligens Energiát Európának Keretprogram az energetika témakörébe esõ közép- és hosszútávú fejlesztéseket támo-
gatja. A program az Unió energiafüggõségének enyhítésére és a fenntartható fejlõdés megvalósítására való törekvésbõl
ered, és a meglévõ energetikai rendszerek ésszerûbb, hatékonyabb felhasználására és a megújuló energiaforrások elter-
jesztésére törekszik. A program hangsúlyt fektet a létrejött kutatási eredmények nemzetközi elterjesztésére és a fejlõdõ
országokkal közösen kialakított projektek támogatására. A program költségvetése 215 millió euró 4 évre, mely a bõvítést
követõen 50 millióval gyarapodott. A program pályázati eszközei prioritási területenként: ALTENER, SAVE, STEER, COOPEN-
ER.

Támogatott tevékenységek

A program a megújuló energiaforrásokból elõállított energiamennyiség részarányának növelését, az energia
hatékonyabb felhasználását és a közlekedés energiahatékonyságát támogatja. Megkülönböztetett figyelmet szentel a
megújuló energiaforrások elterjesztésének a fejlõdõ országokban.

Ki pályázhat?

Kutató központok, helyi és regionális hatóságok, vállalatok, képzõ közpintok, szövetségek és szakszervezetek, kor-
mányzati hivatalok, ügynökségek és kamarák, kis-és középvállalkozások, egyetemek, egyesületek, stb.

Linkajánló

Az Intelligens Energiát Európának Keretprogram hivatalos honlapja: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

Az Európai Bizottság megújuló energiákkal foglalkozó honlapja: http://europa.eu.int/comm/energy/res/index_en.htm,

A Programra vonatkozó Bizottsági javaslat címe:
http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/intelligent_energy/doc/com2002_162_corr/en.pdf

Az Energetikai és Közlekedési Fõigazgatóság honlapja: http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html,

Információkérés: tren-intelligentenergy@cec.eu.int http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_Energia.php

SAVE program: http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_save_en.html

ALTENER program: http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_altener_en.html 

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 1230/2003/EK határozata (2003. 06. 26.) 

Egy sikeres projektpélda: BIOFUEL MARKETPLACE

A Biofuel Marketplace egy online piactér ahol bioüzemenyagokat adnak-vesznek a piac szereplõi. A projekt további célja,
hogy a web-alapú rendszer segítségével egy európai fórum jöjjön létre, ahol a bioüzemenyagok piacainak szereplõi
bemutathatják technológiai megoldásaikat, ötleteket és tapasztalatot cserélhetnek, adhatnak és vehetnek bioüze-
menyagokkal kapcsolatos termékeket, terjeszthetnek új megoldásokat nemzeti és nemzetközi szinten a szakmai és
egyéb érdeklõdõknek. Az on-line piactér egy gazdaságos megoldást kínál Európa hagyományos üzemenyagoktõl való
függõségének enyhítésére.

Koordinátor: Geonardo Kft.

www.geonardo.hu



2.1. A program elõzményei

A közösségi energiapolitikában az elsõ kezdeményezés a SAVE program (1991) megalkotása volt az ener-
giahatékonyság növelése érdekében. Ezt követte a megújuló energiaforrások támogatása 1993-ban, az
ALTENER program meghirdetésével. A két kezdeményezés sikerén felbuzdulva az Európai Unió a foly-
tatást már többéves keretprogramba ágyazta: megszületett az Elsõ Energia Keretprogram, amely 1998-tól
2002-ig tartó idõszakra szólt. 

A program 175 millió eurós keretére hét alprogramon belül lehetett pályázni, nevezetesen a következõkre:
· ETAP (5 millió euró): tanulmányok, piackutatás,
· SYNERGY (15 millió euró): nemzetközi energetikai együttmûködés,
· CARNOT (3 millió euró) a szilárd tüzelõanyagok tiszta és hatékony felhasználását célzó technológiák
alkalmazása,
· SURE (9 millió euró) a nukleáris iparág együttmûködése,
· ALTENER (77 millió euró) megújuló energiaforrások,
· SAVE (66 millió euró) energiahatékonyság.

Az új keretprogram kidolgozását és meghirdetését az Unió nagyfokú és egyre növekvõ energia-importfüg-
gõsége, valamint a Kiotói Egyezményben foglalt elõírások indokolták. Elõzetes számítások szerint a füg-
gõség 2030-ra elérheti a 70%-ot, a kõolajat illetõen akár a 95%-ot. 
A Kiotói Egyezményben az EU vállalta, hogy a tagországokban CO2 kibocsátást 2010-re 18%-kal
csökkenti. A programjavaslatot a Bizottság 2002 áprilisában nyújtotta be az Európai Parlamentnek, amely
véleményezte és továbbította a Tanácsnak. Az Európai Tanács a javaslatot 2003. június 16-án fogadta el. 

Az Intelligens Energiát Európának Keretprogram (továbbiakban Program) az Elsõ Energia Keretprogram
folytatása olyan változtatásokkal, amelyeket független szakértõi csoportok javasoltak a Bizottságnak -
értékelve a Keretprogram sikerét, átláthatóságát. Ennek eredményeképpen eltûntek a nehezen
értelmezhetõ, alacsony érdeklõdést kiváltó felhívások, a pályázati eszközök jól elkülöníthetõvé váltak,
továbbá javult a program adminisztrációja, elbírálási rendszere, s nagyobb hangsúlyt kap az eredmények
közlése.

A program egyfajta ötvözete különbözõ szakterületek energetikát érintõ stratégiáinak, így a közép- és
hosszú távú energiaellátásnak, a fenntartható fejlõdésnek, a környezetvédelemnek és a közlekedés
fejlesztésének. Mivel ezek összehangolására nagy figyelmet kellett fordítani, ezért a programban megfo-
galmazott célok csak ún. "intelligens beavatkozás" formájában végezhetõk el, ez magyarázza az intelligens
jelzõt a program címében.

A program 4 éves, 2003-tól 2006-ig tart, és négy, jól elkülöníthetõ terület részesül támogatásban:

· SAVE: az ésszerû energiafelhasználás és -kereslet menedzsment javítása, különösen az építõipari és az
ipari szektorban. A program támogatja jogszabályok elõkészítését és alkalmazását 
· ALTENER: a megújuló energiaforrások központosított és decentralizált termelésének támogatása, inte-
grációjuk a városi környezetbe, az ide vonatkozó jogszabályok elõkészítése és alkalmazása
· STEER: a közlekedés energetikai szempontjaihoz kötõdõ kezdeményezések támogatása, az üzemanyagok
diverzifikálása, megújuló energiafajták a közlekedésben, energiahatékonyság. A program támogatja jogsz-
abályok elõkészítését és alkalmazását. 
· COOPENER: az energiahatékonyságot és a megújuló energiák felhasználását célul kitûzõ nemzetközi
projektek támogatása, különösen a fejlõdõ országokban
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2.2. Általános célok

A program legfontosabb célja, hogy a támogatott tevékenységek serkentsék az Unió piacát, egyszersmind
elõsegítsék a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek betartását.

Ezen egyezmények szerint az Unióban a javuló energiahatékonyság révén a felhasználás évi egy száza-
lékos csökkenését kell elérni. A CO2 kibocsátást jelentõsen redukálni kell, miközben a megújuló ener-
giaforrások részarányát a termelési kapacitásban 2010-re 12 százalékra, az ebbõl a forrásból nyert energia
részarányát pedig a felhasználásban 22,1 százalékra kell emelni. A kiotói célok megvalósítását segíti a
fenntartható energiarendszerek   elterjesztése a fejlõdõ országokban. A program a megújuló energiaforrá-
sokat alkalmazó rendszerek támogatása mellett továbbá ösztönzi a kombinált, azaz hõt és elektromos
áramot egyszerre termelõ rendszerek kiépítését, mivel ezek hatékony alkalmazásával jelentõsen megcsap-
pan a kibocsátott CO2 mennyisége. A fenntartható fejlõdés követelményeinek figyelembe vételével a
program közép és hosszú távú energiagazdálkodási stratégia kialakítását, és jogszabályi környezetének
megteremtését teszi lehetõvé. Fontos, hogy a program ezek mellett jelentõs változást hozzon az Unió
egészében. Ezt a célt hatékony tájékoztatási stratégiával lehet elérni, megszólítva a piac összes szereplõjét
(pl. fiatalok oktatása).

A program a kutatást, a technológia-technika fejlesztését és ezek eredményeinek demonstrációját nem
támogatja, tehát a 6. Kutatás-fejlesztési Keretprogram (lsd. 90.old) és e program között nincs átmenet.
Azonban vannak kapcsolódási pontok más közösségi területekkel, mint pl. a fenntartható fejlõdés pro-
gramjával, az Európai Klímaváltozás Programjával, a fejlesztési együttmûködéssel, valamint a gazdasági
és társadalmi kohézió erõsítését célzó programokkal.

A prioritások munkaprogramjait a Bizottság javaslata alapján a következõ szempontok (key-action)
figyelembe vételével körvonalazták:
· alacsony energiafogyasztással mûködtethetõ, gazdaságos épületek tervezése, megépítése,
· energiabiztonság, utcai világítás, közlekedési építmények, felszerelések;
· víz- és energiaellátás tengerparti és turisztikai régiókban;
· 100%-ban megújuló energián alapuló települések;
· "zöld" közlekedés a városokban;
· a fenntartható fejlõdés oktatása,
· az energiatermelés és -felhasználás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és felmérése a klímavál-

tozás szempontjából;
· az energiastratégiák és az energiapiac közösségi szintû vizsgálata,
· közösségi kezdeményezés az energiaszektor változásainak vizsgálatára.

A javaslatok alapján a felsorolt súlyponti akciók egymástól függetlenül csak a program bizonyos idõsza-
kaszaiban lesznek nyitottak, tehát nem végig, mind a négy évben.

4. táblázat: Alfejezetek javasolt költségvetése
(millió euró)
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Program \ Év 2003 2004 2005 2006 Összesen
SAVE 21 18 18 18 75
ALTENER 23 21 21 21 86
COOPENER 4 11 9 11 35
STEER 2 5 7 5 19
Összesen 50 55 55 55 215*

* a feltüntetett összeget 4 millió euróval csökkenti a program végrehajtását kísérõ adminisztrációs költség



A pályázatokat mind a négy prioritás esetében az alábbi hat pályázati típusra lehet benyújtani:

1. Közép és hosszú távú energetikai stratégiák koncepciói, amelyek hozzájárulnak a fenntartható
fejlõdéshez, a biztonságos energiaellátáshoz, a versenyképességhez és a környezetvédelemhez.
2. A fenntartható energiaellátást célzó struktúrák és eszközök létrehozása és bõvítése, mind helyi, mind
regionális szinten.
3. A fenntartható energiarendszerek és technológiák piacra jutásának megkönnyítése és felgyorsítása. A
befektetések ösztönzése azért, hogy a demonstratív jelleggel már bemutatott legjobb technológiák teljes
piaci bevezetése könnyebbé váljon.
4. A tájékoztatási, az oktatási és a képzési struktúrák fejlesztése, az eredmények hasznosítása, a tudásbázis
és a legjobb technológiák alkalmazásának elterjesztése, azok támogatása.
5. Az EU által elfogadott fenntartható energiagazdálkodási stratégia megvalósulásának és hatásának meg-
figyelése.
6. A program által támogatott projektek és tevékenységek hatásainak értékelése.

2.4. A programokban való részvétel feltételei

A program széles célközönségnek szól, mind a köz-, mind a magánszférát igyekszik bevonni. Az egyete-
mek, kutatóközpontok, európai, nemzeti, helyi, regionális és városi ügynökségek, testületek, és az egész
vállalati szektor részvételére számítanak, gyakorlatilag minden intézményre, amely érintett a megújuló
energiaforrások részarányának és az energiagazdálkodás hatékonyságnak növelésében. Az elbírálásnál
elõnyt élveznek a kis- és középvállalkozások.

A program végrehajtásában és a támogatandó projektek kivitelezésében a végrehajtó ügynökség segéd-
kezik, mintegy kapcsolattartó intézményként a Bizottság és a programban résztvevõ partnerek között. A
támogatandó projektek költségek arányában maximum 50%-os támogatásban részesülhetnek.

2.5. ALTENER

Az ALTENER program a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történõ alkalmazását segíti elõ.
Az Altener program kialakításában meghatározó szerepe van a Bizottság által 1997-ben kiadott,  "A jövõ
energiái a megújuló energiaforrások" címû Fehér Könyvnek.

Az ALTENER általános célkitûzései a következõk:
· a megújuló energiaforrásokra vonatkozó közösségi rendelkezések megvalósítása és végrehajtása,
· a "megújuló energiapiac" termékeinek és technológiáinak támogatása,
· az infrastruktúrafejlesztés támogatása a befektetõi bizalom növelésének érdekében, a megújuló energián
alapuló technológiák elfogadásának ösztönzése és az ágazat versenyképességének javítása,
· a tájékoztatás hatékonyságának növelése minden szinten, az ágazat érvényesítése a piacon,
· a megújuló energiaforrások termelõ kapacitásának növelése.

Az ALTENER II fõleg multiregionális projekteket támogat. Az ilyen jellegû projektek ösztönzik a tech-
nológia- és tudástranszfert, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltatók kedvezõbb feltételekkel
állapodhassanak meg a fogyasztókkal, és juthassanak egyéb külsõ finanszírozáshoz. 

Az ALTENER II olyan energiaforrásokra összpontosít, amelyek már alkalmazhatók, illetve közel állnak az
alkalmazhatósághoz: 
· biomassza (erdészeti, mezõgazdasági termékek és kommunális hulladék felhasználása) 
· napenergia (napkollektor és fényelektromos rendszerek) 
· kis volumenû vízenergia (10 MW kapacitás körüli vízerõmûvek) 
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· szélenergia (modern szélturbinákkal termelt energia) 
· geotermális energia (termálvíz energiafelhasználás). 

2.6. SAVE

A SAVE program az Európai Unió 'nem-technológiai', többéves energiahatékonysági programja. A SAVE
program keretében az energiahatékonyságot elõsegítõ, több országot érintõ témákban tanulmányok
készítése, oktatási programok és tréningek szervezése, valamint ügynökségek létrehozása kaphat támo-
gatást. Beruházási jellegû tevékenységre általában nem lehet pályázni.

Ami az energiaügynökségeket illeti, a program célja a helyi és regionális tevékenységek, az alulról jövõ
kezdeményezések támogatása az energiahatékonyság javítása érdekében, a helyi energiaforrások
kihasználásával, az optimális energiaellátás feltételeinek megteremtése érdekében. 

A kitûzött célok érdekében, a SAVE II:
· támogatja a különféle együttmûködések által létrehozott, független, helyi és regionális szintû energia-
hatékonysági ügynökségek létrehozását; 
· létrehoz olyan hálózatokat, amelyek Európa -szerte információkat terjesztenek a helyi és regionális
hatóságoknak. 

A jelenleg futó SAVE II célkitûzése a végsõ energiafelhasználás intenzitásának javítása évenként 1,5%-kal.
Ennek elérése érdekében a következõ területekre koncentrál: 
· új épületek szigetelése; 
· bojlerek rendszeres ellenõrzése; 
· energiamegtakarítás elérése érdekében történõ harmadik feles finanszírozás népszerûsítése; 
· kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelés; 
· a közlekedés és szállítás terén az energiafelhasználás szabványainak kidolgozása. 

Az elsõ kiírás a következõ témákat nevezte meg: 
1. ésszerû energiafelhasználás épületekben;
2. az ésszerû energiafelhasználás technológiái;
3. ésszerû energiafelhasználás a közlekedésben és szállításban;
4. ésszerû energiafelhasználás az iparban;
5. felhasználói szempontú menedzsment és integrált készlettervezés;
6. a kapcsolt hõ- és villamosenergia -termelés népszerûsítése;
7. uniós szintû intézkedések bevezetésének elemzése;
8. az energiahatékonyság folyamatának követése;
9. információs és népszerûsítõ tevékenységek;
10. regionális és helyi energiaügynökségek létrehozása;

Az Unió hozzájárulása az elsõ hat akcióban a projektek teljes költségének maximum 50%-át tette ki, a 7-
9. akciók projektjei 100%-os támogatottságot is kaphattak, míg a 10. akcióban maximum 40%-os támoga-
tottság járt az egyes projektekhez. Általában a projektek megvalósításához legalább 2 uniós országbeli (EU
tagállambeli vagy norvég, izlandi, svájci, stb.) résztvevõre van szükség. 

Ha ez a feltétel teljesült, a továbbiakban a programhoz csatlakozott társult országokban bejegyzett
résztvevõk ugyanolyan feltételekkel vehettek részt a projektekben, mint az EU-ban bejegyzett társaik. 
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2.5. Összefoglalás

Az Intelligens Energiát Európának Keretprogramot az Unió jelenlegi és a jövõben tovább növekvõ ener-
giaimport-függõsége és a Kiotói Egyezményben foglaltak indokolják. Tekintettel az energiafelhasználás
sokrétûségére, ez a program is ötvözi az eltérõ szakterületek energetikát érintõ problémáinak megoldásait,
így a közép és hosszú távú energiaellátásról, a fenntartható fejlõdésrõl, a környezetvédelemrõl és a
közlekedés szempontjairól is szól. 

A keretprogram jelentõs, 255 (215+50) millió eurós támogatásban részesül. A Bizottság javaslata alapján
összesen négy jól elkülöníthetõ terület részesül támogatásban. Így az ésszerû energiafelhasználás és -
kereslet menedzsment, amelyhez a SAVE kiírás tartozik, 75 millió euró támogatási összeggel szerepel; a
megújuló energiaforrásokra az ALTENER kiírás vonatkozik 86 millió euró támogatási összeggel; a
közlekedés energetikai kérdéseinek megoldására a STEER szolgál 35 millió euróval; s a program céljainak
megfelelõ energetikai projektek támogatására a fejlõdõ országokban, a COOPENER alfejezetben
különítettek el 19 millió eurót.

A pályázati eszközök, kiírások megújultak, minden kiíráson belül hatféle pályázati típus lesz alkalmazható.
A korábbi keretprogram értékelésének köszönhetõen az új program logikusabb, világosabb kiírásokat tar-
talmaz, az elbírálás gyorsabb és pontosabb lesz, továbbá a Bizottság a támogatott projektek eredményeinek
közlésére nagyobb hangsúlyt fektet.

A potenciális pályázók között megtalálhatók a kutatóintézetek, az egyetemek, a vállalkozások, kormányza-
ti és nem kormányzati szervek.

A program a 6. Kutatás-fejlesztési Keretprogramban foglalt tevékenységeket, tehát a kutatást, technológia-
fejlesztést és ezek eredményeinek demonstrációját nem támogatja. A programnak azonban vannak kapc-
solódási pontjai más Közösségi területekkel, mint pl. a fenntartható fejlõdés programmal, vagy az Európai
Klímaváltozás Programmal.

Közösségi Programok Kézikönyve

28

www.euoldal.hu

EIE



EEEEUROPEUROPE 2005 2005 AAKCIÓTERKCIÓTERVV

A következõ fejezetekben ismertetendõ Közösségi Programok mind az eEurope Akciótervhez kapcsolód-
nak, vagy annak részei, így részletesebben foglalkozunk az Unió ezen stratégiai tervével.

Az akcióterv céljai
- Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet; 
- A szakképzést és az Internethez való hozzáférés megkönnyítését szolgáló befektetések; 
- Az Internet használatának ösztönzése. 

Támogatott területek
1. Olcsóbb és biztonságos Internet

a) Olcsóbb és gyorsabb Internet-elérés
b) Gyorsabb Internet a kutatóknak és a diákoknak
c) Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák

2. Befektetés emberekbe és szakértõkbe
a) Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba
b) Munka a tudásalapú gazdaságban
c) Részvétel mindenki számára a tudásalapú gazdaságban

3. Az Internet használatának ösztönzése
a) Az e-kereskedelem bõvítése és meggyorsítása
b) On-line közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
c) Táv-egészségügy
d) Digitális tartalom a világhálón
e) Intelligens közlekedési rendszerek

Az eEurope Akcióterv megvalósítását az Európai Bizottság 1999 decemberében kezdte meg azzal a céllal,
hogy "on-line kapcsolatba" hozza Európát. Az eEurope kezdeményezés további célja, hogy meggyorsítsa
Európában a tudásalapú gazdaság kiépítését, és erõsítse a kohéziót az Európai Unió tagállamai között. 

Az Európai Tanács a 2000. március 23-24-én tartott lisszaboni találkozón igen ambiciózus célt jelölt ki:
Európa 2010-re a világ legversenyképesebb és a legütõképesebb gazdasági régiójává kell váljon. Az Euró-
pai Unió vezetõi szükségesnek látták, hogy Európa mielõbb aknázza ki a tudásalapú gazdaság, illetve az
Internet adta lehetõségeket. Az eEurope Akcióterv meghatározza a lisszaboni csúcson kitûzött célok
elérése érdekében szükséges lépéseket. 

Az Európai Bizottság javaslatát az Európai Tanács 2000. június 19-20-án, a feirai csúcson hagyta jóvá.
Ezzel olyan stratégiai cselekvés-sor vette kezdetét, amelynek során felmérik az Internet terjedésének
kilátásait és korlátait Európában, egyszersmind megteremtik a tudáslaapú gazdaság kiépítésének feltételeit. 
Az akcióterv javasolta, hogy a tagállamok és a Bizottság együttes erõvel kezdjen hozzá a következõ három
feladat megvalósításához: 

- minden egyén, háztartás, iskola, vállalat és közigazgatási szerv számára tegyék hozzáférhetõvé az Inter-
netet és a számítástechnika újdonságait;

- tegyék lehetõvé, hogy az Internet és a számítástechnika újdonságai elõsegítsék a polgárok társadalmi
integrációját;

- érjék el, hogy a tartós és folyamatos növekedés érdekében Európa a lehetõ legteljesebben kiaknázza az
Internet és a számítástechnika lehetõségeit.
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Az eEurope elsõ fázisa 2002-ben véget ért, a legfontosabb célokat teljesítették. Az Európai Tanács döntése
alapján a program második fázisa 2005-ig tart. A terv további feladata, hogy gyorsítsa az Internetre
vonatkozó kodifikációs folyamatot, elõmozdítsa az infrastruktúra és a szolgáltatások kiépítését Európa-
szerte, és feltárja a koordinációs lehetõségeket a tagállamok között - beleértve a Bizottság osztályozó
tevékenységét. Az akcióterv három fõ módszert jelölt meg a célok elérésére.

Megvalósítási módszerek
1. A megfelelõ jogi környezet megteremtésének gyorsítása 

A törvényjavaslatokat európai szinten készítik elõ és dolgozzák ki. Az Európai Unió célja, hogy -
szigorú határidõk közé szorítva az illetékeseket - felgyorsítsa ezek elfogadását.

2. Az új infrastruktúra és szolgáltatások támogatása Európa-szerte 
A fejlõdés üteme itt fõként a magánszektor anyagi lehetõségeitõl függ. Ezek a tevékenységek támogat-
h atók ún. európai tõkével, de sok múlik a tagállamok közremûködésén is. 

3. Nyílt koordinációs és benchmarking-módszerek alkalmazása 
A benchmarkingot tekintve az adatgyûjtés meghatározó feladat lesz. Számos, folyamatban levõ nemzeti
és nemzetközi statisztikai adatgyûjtési kezdeményezés vonatkozik az új tudásalapú gazdaságra. Az
Eurostat (EU Statisztikai Hivatal) és a tagállamok statisztikai hivatalai mellett ipartestületek és más
szervezetek is készítenek statisztikát a tudásalapú gazdasággal kapcsolatban. Mindezeket az adatokat
koordináltan kell összegyûjteni, összehasonlítani és rendszerezni. Az adatgyûjtések eredményei és az
eEurope különleges céljai nyomon követhetõk lesznek az eEurope honlapján.

A fenti célok, tevékenységi területek felfedezhetõk az alábbi közösségi programokban:
· eContentPlus
· Safer Internet Plus
· IDABC
· eTen 
illetve az eEurope keretprogramon kívül az EU6 K+F Keretprogram IST tematikus prioritásában (lsd.
bõvebben az Európai Uniós Pályázatok Kézikönyve 237. oldal.)

Elsõdleges információforrások 
eEurope Akcióterv honlapja: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
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Az Európai Unió digitális tartalomfejlesztést 
támogató programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/econtentplus

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 31-34 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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eContent plus

Digitális tartalom fejlesztése

A program leírása

Az eContentplus program célja a digitális tartalom hozzáférhetõbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tétele,
megkönnyítve ezáltal a közérdekû információk létrehozását és terjesztését. Az eContentplus program kedvezõbb
feltételeket teremt a digitális tartalomhoz való hozzáféréshez és a digitális tartalom kezeléséhez egy többnyelvû és mul-
tikulturális környezetben. Bõvíti a felhasználók választási lehetõségeit, és támogatja az ismeretekkel gazdagított digitális
tartalommal való interakció új módjait, amelyek a tartalom dinamikusabbá és a sajátos terület (tanulás, kultúra, külön-
leges szükségletekkel bíró személyek) megfelelõvé tétele szempontjából egyre lényegesebbek. A tervezett három cse-
lekvési irányvonal: 1) digitális tartalomhoz való hozzáférés, felhasználás és hasznosítás megkönnyítése közösségi szin-
ten  2) digitális tartalmat illetõen a minõség javításának elõsegítése és a legjobb gyakorlat erõsítése 3)  digitális tartalom
területén érdekelt felek közötti együttmûködés és a tudatosság megerõsítése. Költségvetés: 2005-2008: 149 millió euró

Támogatott tevékenységek

Közszolgálati információk elérhetõségének javítása és felhasználásának bõvítése, digitális tanulási és kulturális tartalmak,
valamint a tudományos és egyetemi oktatási digitális tartalmak megjelenésének elõsegítése

Ki pályázhat?

Magánvállalatok (pl. kiadók, on-line kiadók, mobil szolgáltatók, Internet-szolgáltatók, stb.),  helyi és regionális hatósá-
gok, vállalatok, képzõ közpintok, szövetségek és szakszervezetek, kormányzati hivatalok, ügynökségek és kamarák, kis-
és középvállalkozások, egyetemek, egyesületek, stb.

Linkajánló

Program hivatalos honlapja: http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
http://europa.eu.int/econtentplus
http://www.econtentplus.net
Magyar kapcsolat: Informatikai és Hírközlési Minisztérium: http://www.ihm.gov.hu, 
Információkérés: econtentplus@cec.eu.int
http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/docs/prog_decision_2005/econtentplus_decision_hu.pdf

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 456/2005/EK határozata (2005.03.09.) 

Egy sikeres projektpélda: EUROTRAVEL

Az Eurotravel projekt fõ célja elõsegíteni a határokon átnyúló, naprakész, helyi információkra alapozott multimédiás
közcélú információk (idõjárás, közlekedés, helyi események, stb.) elérhetõvé tételét az utazóközönség számára. A szol-
gáltatások ily módon az összes felhasználó igényeit kielégítik (lakosok, turisták/látogatók, gazdálkodók, KKV-k, ingázók,
stb). A rendszer multimodális (hang/grafika).

A szolgáltatások felölelik többek közt  az általános turista információkat, a biztonsági szolgáltatásokat (pl. veszélyesebb
útszakaszok leírása), a közlekedés-menedzsmentet (dugók elkerülésére, havas utak esetén, stb). 

Koordinátor: SOGN OG FJORDANE COUNTY GOVERNOR

http://www.ec-eurotravel.org



A négyéves program olyan speciális piaci területekre fókuszál, amelyekben a fejlõdés lassú volt az elmúlt
években. A Bizottság elsõsorban többnyelvû tartalmak fejlesztését támogatja innovatív szolgáltatások
elterjedése érdekében az egész Európai Unió területén. Emellett könyvtárak, múzeumok, levéltárak és
egyéb archívumok gyûjteményeinek digitális formában történõ megõrzését illetve ezen szervezetek közöt-
ti EU szintû koordinációt is segíti az eContentplus*.

Támogatott területek

Az eContentplus a digitális tartalmak tekintetében az alábbi területeket részesíti elõnyben:
- Földrajz
- Oktatás
- Kultúra/Tudomány

1. Földrajzi adatok 
Az eContenplus a meglévõ nemzeti adatbázisok aggregálását támogatja. Az újonnan létrejövõ több orszá-
gra kiterjedõ adatbázisok alapul szolgálnak majd új információs és egyéb szolgáltatások kifejlesztéséhez.

2. Oktatási tartalmak 
A program a megfelelõ információs infrastruktúra kiépítését támogatja. A nyílt forráskódú programok,
nyílt szabványok felhasználása elõnyt jelent egy projektben, amennyiben ezeket új, hatékonyabb oktatási
szolgáltatások fejlesztéséhez alkalmazzák.

3. Kulturális és tudományos tartalmak
A fõ cél interoperábilis gyûjtemények és eszközök fejlesztése, amelyeket levéltárakból, múzeumokból,
könyvtárakból gyûjtenek össze. Ezen tartalmak feldolgozása, újrafelhasználása, elérhetõségük javítása
lehet egy projekt célja.

Projekttípusok

A program három fajta projekttípust támogat: a célzott projekteket, a tartalomgazdagító projekteket és a
tematikus hálózatokat. 

A célzott projekteknek a meglévõ - fõként közcélú - digitális tartalmak felhasználhatóságában fellelhetõ
konkrét problémák megoldására kell törekedniük. A digitális tartalmakhoz való hozzáférés illetve ezek
használatának elõmozdítása határokon átnyúló jelleggel kell, hogy megvalósuljon. A célzott projektek
célja, hogy csoportosítsák az érintett résztvevõket, akik a folyamat bármely olyan részén felmerülõ konkrét
területeken érdekeltek, melyek megakadályozzák vagy csökkentik a digitális tartalmakhoz való hoz-
záférést és azok használatát - termelés, felvétel, felfedezés és beszerzés. Tipikus példa erre az a törekvés,
hogy a létezõ adathalmazok együttmûködési képessége és használhatósága határon átnyúló szintet érjen el.
A célzott projekteknek azt kellene eredményezniük, hogy az alapvetõ digitális anyagok hozzáférhetõsége
és használhatósága jelentõsen növekedjen. El kellene érni azt a kritikus tömeget, amely szükséges ahhoz,
hogy az érintett területre szignifikáns hatást lehessen gyakorolni. 

* Megjegyzés: A program a digitális tartalmak területén mûködõ bármely érdekelt fél kooperációját segíti.
Az Európai Bizottság megfogalmazása aszerint: A digitális tartalom terén érdekelt felek a tartalomszolgáltatók (ideértve a dig-
itális tartalmat létrehozó, gyûjtõ vagy az oltalommal rendelkezõ köz- és magánszervezeteket és intézményeket is) és a tartalom-
felhasználók (ideértve azokat a végfelhasználó szervezeteket és vállalkozásokat, amelyek a digitális tartalmat újra felhasználják
és/vagy ahhoz értéket adnak hozzá). Különleges figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozások bevonására.
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A tartalomgazdagító projektek (CEP) - amint ezekre "legjobb gyakorlatként" utal a program határozat -
feladata azon elõnyök demonstrálása, melyek abból származnak, hogy a digitális tartalmak szemantikailag
jól definiált metaadatokkal és formális dokumentációval való gazdagítása révén lehetõvé válik ezen
metaadatok többnyelvû és multikulturális kontextusban való használata és terjesztése. A tartalomgazdagító
projektek integráns részét kell, hogy képezzék azok a módozatok, melyek lehetõvé teszik a többnyelvû és
multikulturális szempontok figyelembe vételét. 

A tematikus hálózatok azokat a szereplõket, szakértelmet és képességeket kapcsolják össze, melyek azon
lehetõségek felismerését szolgálják és fejlesztését koordinálják, melyek a digitális tartalmak hoz-
záférhetõségét javítják. A tematikus hálózatok az európai szintû konszenzus és kritikus tömeg elérésének
célját szolgálják. Az ehhez kapcsolódó tevékenységek felölelik a koordináció és értékelés, a közös téma
köré szervezõdõ csoportok közötti információcsere, tervezés, konferenciaszervezés és informá-
cióáramoltatás területét. 

Ahol szükséges, a tematikus hálózatok támogathatják a tudatosságnövelõ intézkedéseket, a tar-
talomgazdagító projektek koordinációját, ide értve ezek szervezeti koherenciáját és jóváhagyását.

Brüsszel olyan tartalomfejlesztési projekteket támogat, amelyek a digitális tartalmak közötti átjárhatóságot
ösztönzi - így az új tartalmak kifejlesztése, a digitalizálás nem szerepel a prioritások között. Ehelyett a pro-
jekteknek ki kell aknázniuk a digitális tartalom gépileg értelmezhetõ adatokkal (metaadatok) való
bõvítésében rejlõ lehetõségeket. Célzott alkalmazási területek: a közszolgálati információk, a területi ada-
tok, a digitális tanulási és kulturális tartalom, valamint a tudományos és egyetemi oktatási digitális tar-
talom. A harmadik kategóriába sorolt projekteknek a digitális tartalom területén érdekelt felek közötti
együttmûködés és a tudatosság erõsítésére kell törekedniük. 

További tényezõk

Egy tipikus célzott projekt élettartama 18-24 hónap, 5-10, különbözõ országokban bejegyzett szervezetbõl
álló konzorciumban valósul meg és jellemzõen 1-3 millió euró támogatást tartalmaz. Ugyanez a tartalom-
fejlesztési projektek esetében 24-30 hónap, 5-10 fõ és 3-5 millió euró, illetve a tematikus hálózatok
esetében legfeljebb 36 hónap, 8-15 fõ és 0,4-1 millió euró. A támogathatóság célzott projektek esetében az
összes elszámolható - közvetett és közvetlen -költség legfeljebb 50 százalékára vonatkozik. Tartalomfe-
jlesztés esetében a közvetlen költségek 80 százalékára, a tematikus hálózatok esetében 100 százalékára
igényelhetõ támogatás. 

A pályázat 2005. január 1-jétõl 2008. december 31-ig terjedõ idõszakra vonatkozó pénzügyi kerete 149
millió euró, amelybõl jövõ év végéig 55,6 millió euró értékben vállalhat kötelezettséget az EB. 2005-ben
összesen nyolc jogcímen lehet pályázni, a 26,6 millió eurós keret 30 százalékát geodata, 25 százalékát
oktatási, 40 százalékát kulturális és tudományos digitális tartalommal kapcsolatos projektekre, a fenn-
maradó részt pedig az érdekelt felek közti együttmûködésre költené az Európai Bizottság. 

A kiadások indikatív bontása
1. A digitális tartalomhoz való hozzáférésnek, a digitális tartalom felhasználásának és hasznosításának
megkönnyítése közösségi szinten 40 - 50 %
2. A digitális tartalmat illetõen a minõség javításának elõsegítése és a legjobb gyakorlat erõsítése a tar-
talomszolgáltatók és -felhasználók, valamint a különbözõ ágazatok közötti viszonylatban
45 - 55 %
3. A digitális tartalomhoz kapcsolódó ágazatban az érdekelt felek közötti együttmûködés és a tudatosság
megerõsítése 8 - 12 %
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Az Európai Unió programja az Internet 
biztonságosabbé tételéért

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en.htm

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_safer_Internet.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 35-38 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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Safer Internet plus

Biztonságos Internet

A program leírása

Az eredeti program Safer Internet Action Plan néven 1999-ben indult és 2002-ig tartott, azonban az Európai Parlament
és a Tanács döntése nyomán a program idõtartamát 2 évvel meghosszabbították (2004-ig). A Safer Internet Plus Program
fõ célja, hogy biztonságosabbá tegye az Internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek szamara
biztonságosabb használatát, valamint a jogellenes és a végfelhasználó által nem kívánt tartalmak terjesztését.
Az akcióterv négy tevékenység-csoport köré épül, amelyek az iménti célok elérését szolgálják: 1) A jogellenes tartalom
elleni küzdelem 2) A nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés 3) Egy biztonságosabb környezet elõmozdítása
4) A tudatosság erõsítése
Költségvetés: 2005-2008: 45 millió euró

Támogatott tevékenységek

A fenti intézkedés-csoportokon belül a program olyan tevékenységeket finanszíroz, mint például európai forródrót-
hálózatok létrehozása és fejlesztése, a belsõ szabályozás és önszabályozás kialakítása, szûrõ szoftverek és szolgáltatások
kifejlesztése, ismeretterjesztés, tájékoztatás. 

Ki pályázhat?

Az internetes tartalomszolgáltató iparágban tevékenykedõ cégek, szervezetek, gyermekvédelmi szervezetek, nemzeti
hatóságok 

Linkajánló

Az Európai Unió Információs Társadalom Bizottságának hivatalos honlapja: 
http://www.europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/information_society/activities/sip/programme/decision/index_en.htm 
A Bizottság felelõs egysége: European Commission - Directorate General Information Society.
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_safer_Internet.php

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 854/2005/EK határozata (2005.05.11.)

Egy sikeres projektpélda: SIC

Magyarországon kevesen bíznak az Internetben, és kevesen tudják, hogy hogyan kell használni. A projekt célja ezen
állapot javítása. Két különbözõ módszert dolgoztak ki erre a konzorcium tagjai. Egyrészt kész megoldásokat kínálnak és
használati útmutatókat dolgoznak ki szülõk, tanárok és nagyszülõk részére, másrészt a gyermekeket biztonságos
használatra nevelik, ismertetik velük az Internet veszélyeit, káros hatását.
Részlet az oldalról: 
A "Gyerekeknek", "Szülõknek" és "Pedagógusoknak" gombokra kattintva a biztonságos internethasználatot bemutató elektronikus tananyagot érheti
el. Ezeket az ismertetõket letöltheti gépére, vagy regisztrációt követõen akár online is feldolgozhatja. A "Biztonságos Tippek" gombra kattintva az
általunk megalkotott "FürkÉSZ-szabályokat", illetve az internethasználók jogainak ismertetését találhatja meg. A "Játékok" menüpont színes, könnyen
értelmezhetõ formában nyújt segítséget a biztonságos internethasználathoz. A "Minõsítés" gombra kattintva a "Barátságos oldalak" menüpontban össz-
egyûjtött honlapok minõsítési elveit ismerheti meg. "Szószedetünkben" néhány alapvetõ fogalom magyarázatát gyûjtöttük össze.

Koordinátor: Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE)

www.baratsagosinternet.hu



A program célja, hogy hozzájáruljon az Internet és az új on-line technológiák biztonságosabbá tételéhez
(elsõsorban gyermekek számára), valamint az illegális tartalom és a végsõ felhasználó által nem kívánatos
tartalmak elleni küzdelemhez.  A program a végsõ felhasználóra fókuszál - elsõsorban a gyerekekre, akikért
otthon a szüleik, az iskolában pedig tanáraik felelõsek.

A program a 2005-2008 közötti négy évben fog futni. Összköltségvetése 45 millió euró, amit a következõ
négy témakör területén lehet felhasználni:
a) Illegális tartalom elleni küzdelem
b) Nem kívánt és káros tartalom kezelése
c) Biztonságosabb környezet kialakítása
d) A tudatosság növelése

1. témakör: Illegális tartalom elleni küzdelem

A program egy európai forródrót hálózatot fog finanszírozni. A forródrót lehetõvé fogja tenni a nyil-
vánosság számára, hogy bejelentsék az észlelt illegális tartalmakat (mint például gyermek pornográfia,
illegális felnõtt pornográfia vagy rasszizmus). A forródrót továbbítani fogja a bejelentéseket a megfelelõ
cselekvési szervnek (az Internet szolgáltatónak (ISP), rendõrségnek vagy a megfelelõ forródrótnak). Civil
forródrótok fogják kiegészíteni a rendõrségieket, ahol léteznek ilyenek. Az õ szerepük különbözik a
törvényvégrehajtási szervekétõl, mivel õk nem vizsgálnak ki bûntetteket, nem tartóztatnak le vagy perel-
hetnek be elkövetõket. Létrehozhatnak szakértõi központokat, melyek eligazítást adnak a szolgáltatóknak
(ISP) arról, hogy melyik tartalmak minõsülnek illegálisnak. 

2. témakör: Nem kívánt és káros tartalom kezelése

Az illegális tartalom elleni, forrásánál való küzdelem mellett a felhasználóknak - kiskorúak esetén a felelõs
szülõknek - szüksége lehet technikai eszközökre. Azért kellene elõsegíteni az ezen eszközökhöz való hoz-
záférést, hogy a felhasználó maga dönthesse el, hogyan kezeli a káros és nem kívánatos tartalmakat. (a fel-
használó felhatalmazása).

Támogatás nyújtható azon projekteknek, melyek arra irányulnak, hogy összehangolják a besorolási rend-
szereket és minõségi címkézéseket a telekommunikáció, audiovizuális média és információs technológia
konvergenciájának jelenségével; az öncímkézõk megbízhatóságát növelõ önszabályozó kezdeményezések
számára; valamint olyan szolgáltatásoknak, melyek az önbesoroló címkézés hitelességét ellenõrzik. Továb-
bi munkára lehet szükség a besoroló rendszerek és minõségi címkézõk tartalomszolgáltatók általi elfo-
gadásának érdekében. Támogatás igényelhetõ továbbá konzultációkra gyermekjóléti szakértõk és technikai
szakemberek között. Az adatvédelmet növelõ technológiai intézkedéseket támogatni fogják. 
A fenti tevékenységek megvalósítását szorosan össze fogják hangolni a biztonságosabb környezet
kialakítására irányuló erõfeszítésekkel (önszabályozó akció) és a tudatosság növelésével (vagyis a nyil-
vánosság tájékoztatásával arról, hogy hogyan lehet kezelni a nem kívánatos és káros tartalmakat).

3. témakör: Biztonságosabb környezet kialakítása

Egy teljeskörûen mûködõ önszabályozó rendszer lényeges eleme lehet a káros és illegális tartalom áram-
lás csökkentésének. A Safer Internet Forum (biztonságosabb Internet fórum) szélesíti a cselekvési
irányokat, elõsegíti a vitákat és forszírozza az illegális, nem kívánatos és káros tartalmakra vonatkozó
lépéseket. A fórum szakértõi szintû viták színtereként szolgálhat, következtetéseket, ajánlásokat és
irányvonalakat szolgáltat a releváns nemzeti és európai csatornák számára. Arra is lehetõséget teremt, hogy
megvitassák azokat módszereket, amelyek segítségével az ipar hozzájárulhat az illegális tartalom elleni
küzdelemhez. Ahol van rá alkalom, a Safer Internet Forum információt cserél és együttmûködik a kapc-
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solódó területeken tevékenykedõ szervezetekkel, például a hálózat és információbiztonság területén.

4. témakör: A tudatosság növelése

A tudatosságot serkentõ akcióknak az illegális, nem kívánatos és káros tartalmak széles körére kell irányul-
nia (beleértve pl. azokat a tartalmakat, amelyek nem valóak gyerekeknek, rasszizmust vagy ide-
gengyûlöletet tartalmaznak), és - ahol lehetséges - figyelembe kell vennie az olyan kapcsolódó témákat,
mint fogyasztóvédelem, adatvédelem, információ- és hálózatbiztonsági kérdések (vírusok/spam). Az
akciók felhívhatják a felhasználók figyelmét arra, hogy felelõsségre vonhatóak szellemi tulajdonjogok
megsértése miatt, ha ilyen tartalmakat terjesztenek vagy töltenek le. A cselekvésnek mind a világhálón,
mind az interaktív információ és telekommunikáció azon új formáin keresztül terjesztett tartalmakra
vonatkoznia kell, melyek az Internet és mobiltelefónia gyors elterjedésének köszönhetõen születtek (pl
direkt szolgáltatások, szélessávú videó, chat-szobák, stb).

Pályázati eszközök

1. Célzott projektek
A Program Határozatnak megfelelõen a célzott projektek egységes finanszírozási modellje szerint az elszá-
molható költségek 50%-ra pályázhatnak a résztvevõk.

2. Integrált hálózatok
Az 50%-os finanszírozási modell az integrált hálózatokra is vonatkozik - a forró drótra (1. témakör) és a
tudatossági témákra és segédvonalakra (4. témakör)
A forró drót és tudatossági hálózatok koordinálására az elszámolható költségek 80%-ra igényelhetõ támo-
gatás, mivel a feladat európai jellegû, a speciális támogató infrastruktúrát ki kell építeni, és speciális
képességekre van szükség.

3. Tematikus hálózatok
A 2-es és 3-as témakör "tematikus hálózatainak" esetében csak a hálózat koordinációja és megvalósításá-
nak költségeit támogatják 100%-os mértékben, és a hálózat részvevõi maguk fedezik mûködési költ-
ségeiket a hálózati találkozók útiköltségeinek kivételével. A tervek szerint az ilyen hálózatok nyitottak
lesznek új tagok számára, így a becsült költségvetést is ennek megfelelõen kell meghatározni. 

4. Közbeszerzés
A beszerzési eljárás közbeszerzési felhívások keretében fog megtörténni. Ezek nem képezik részét a
pályázati kiírásoknak. 

A Safer Internet Plus indikatív költségtáblája (százalékos megoszlás)

1. Illegális tartalom elleni küzdelem 25 - 30 %
2. A nem kívánt és káros tartalom elleni fellépés 10 - 17 %
3. Egy biztonságosabb környezet elõmozdítása 8 -12 %
4. A tudatosság erõsítése 47 - 51 %
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IDABC

Az Európai Unió programja a közögazgatási szervek közötti
adatáramlás erõsítésére

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/idabc

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 39-41 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A közigazgatási szervek közötti adatáramlást (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public
Administrations, Businesses and Citizens - IDABC) elõsegítõ program támogatja az Unió irányelveinek érvényre juttatását
a Transzeurópai Telematikus Hálózatok (Trans-European Telematics Networks) felhasználásán keresztül. A program
alapját a különbözõ ágazatokat (például az egészségügyet, szociálpolitikát, mezõgazdaságot, halászatot, kereskedelmet
és a fogyasztóvédelmet) érintõ, közös érdeklõdésre számot tartó projektek képezik. 
Az IDABC az információs és kommunikációs technológiák nyújtotta elõnyöket kívánja kihasználni annak érdekében, hogy
bátorítsa és segítse a határon átnyúló köszolgáltatások terjedését az üzleti szféra és a polgárok felé egész Európában.
Emellett a program a kormányzati szervek közötti együttmûködés hatékonyabbá tételét célzó projekteket támogat.
Költségvetés: 2005-2009: 148,7 millió euró 

Támogatott tevékenységek

A közigazgatás minden területe ide tartozhat, pl. egészségügy, szociálpolitika, mezõgazdaság, halászat, kereskedelem,
fogyasztóvédelem 

Ki pályázhat?

Tagállamok közigazgatási szervei illetve a magánszektor képviselõi. 
Egyéni intézmények és vállalatok akkor nyújthatnak be projektjavaslatokat, ha azok a közjó érdekét szolgálják, és hatá-
suk, eredményük több tagállamra is kiterjed.

Linkajánló

IDABC Közösségi Program Honlap: http://europa.eu.int/idabc; 
Információkérés: idabc@cec.eu.int
Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikus kormányzat Központ: http://www.meh.hu - Elektronikus Kormányzati Központ
oldalán

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 387/2004/EK határozata (2004.04.21)

Egy sikeres projektpélda: TESTA

A TESTA az Európai Bizottság által mûködtetett telekommunikációs hálózat. A TESTA a különbözõ kormányzati és más
közszervek közötti biztonságos adatcserét segíti elõ. Ez egy európai IP (Internet Protokoll) hálózat, amely hasonlít az
Internethez felépítésében, de a nyilvános adatcsere helyett a belsõ adatok hozzáférhetõségét és cseréjét célozza. 
Napjainkban a TESTA minden nemzeti hálózattal kapcsolatban áll az Európai Unióban, és majdnem minden Közösségi
intézmény és iroda is a hálózat tagja.

A hálózat 1996 óta mûködik és szolgálja ki a közintézmények növekvõ információigényét.

Koordinátor: Európai Bizottság IDABC 

www.europa.eu.int/idabc

IDABC

Közigazgatási szervek közötti adatáramlás



Az IDABC (Interoperábilis páneurópai elektronikus kormányzati szolgáltatások közigazgatási rendszerek,
gazdasági szervezetek és állampolgárok részére) az IDA program harmadik, jelenleg elõkészítés alatt álló
fázisa. Célja tovább erõsíteni a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak az állampolgárok és üzleti vál-
lalkozások felé fordulását, emellett azonban e fázisnak is részei maradnak a korábbi IDA programok
lényegét képezõ, hagyományosan a közigazgatási szervezetek közötti adatcserét megvalósító
tevékenységek is. Ilyen módon az IDABC egyszerre lesz képes hozzájárulni egy megerõsített európai
uniós állampolgári tudat létrehozásához és ahhoz, hogy átláthatóbb, eredményesebb, számonkérhetõbb és
az emberek igényeire jobban reagáló szervezetekké váljanak. 

Az IDABC program keretében a tervek szerint egy-két tucat projektet finanszíroznak központi forrásból,
amelyeknek közös vonása, hogy valamely - az EU összes tagállama számára fontos - feladat, funkció
érdekében a kommunikációt és az információcserét segítik. Ezért e projektek többsége szorosan kapc-
solódik egy vagy több informatikai fejlesztéshez (pl. adatbázisok kialakítása, alkalmazási rendszerek
kidolgozása, stb.). 

Az EU és a tagállamok közigazgatási szervei, valamint ezen szervek és a magánszektor közti adatcsere fel-
gyorsítása az egyik kulcsfontosságú tényezõ, amely a döntések megkönnyítését és a közösségi politikák
sikeres végrehajtását szolgálhatja. Az adatcsere felgyorsítása csakis a korszerû technológiák összehangolt
alkalmazásával lehetséges. 

Kezdetben az IDA az infrastruktúra kiépítéséhez, közös formátumok létrehozásához és új, IT-alapú
folyamatok átvételéhez nyújtott támogatást a közigazgatási szerveknek. A második programszakasz közép-
pontjában a hálózatok átjárhatósága, a kapcsolódó szolgáltatások, eszközök és a hálózat biztonsága állt,
valamint egy közös telematikus interfész irányába történõ elmozdulás. Az IDA továbbá arra is törekszik,
hogy a közigazgatási hálózatok elõnyeit éreztesse az EU-s vállalatokkal és állampolgárokkal, hozzájárul-
va ezzel az eEurope Akciótervhez.  

IDA akcióprogramjai*
· e-kormányzati szolgáltatások kibõvítésének segítése páneurópai szinten 
· A szektorokon belüli hálózatok megvalósításának támogatása a kiemelt területeken 
· Hálózati (interoperábilis) intézkedések kidolgozása a szektorhálózatok számára 
· A hálózatok elõnyeinek kiterjesztése az EU iparára és állampolgáraira 
· Együttmûködés a nemzeti közigazgatási szervekkel 
· Együttmûködés más EU-szervekkel.

A projektek finanszírozása

Az IDA program minden egyes szakaszhoz pénzügyi segítséget nyújthat, amely a szektorális hálózat
mûködésének beindításához (implementáció) vezet. Abban az esetben, ha a projekt más forrásból is kap
pénzügyi támogatást egy adott munkafázishoz, az IDA az adott fázist nem támogatja, azaz a programon
belül a "kettõs támogatás" nem engedélyezett. Miután az implementáció befejezõdött, az IDA szerepe
megszûnik. Ettõl kezdve az összes felelõsség a szóban forgó szektort (a pályázót) terheli, a mûködési költ-
ségeket is beleértve. 

Bár a tagállamok illetékes szervei a közbeszerzési kérdésekrõl nem döntenek, az IDA megállapítja, hogy a
tendereket illetõen az 500.000 eurót meghaladó technikai specifikációkat közösen definiálják és végre-
hajtásuk szintén közös koordináció keretén belül zajlik majd. Az IDA titkársága segítséget nyújt a
koordinációhoz.

(*a 2005-ös munkaprogram még nem készült el)
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Transzeurópai Telekommunikációs Hálózatok

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_eTen2.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 42-46 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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Transzeurópai Telekommunikációs Hálózatok 

A program leírása

Az e-TEN európai uniós Közösségi Programnak célja egész Európára kiterjedõ, a telekommunikációs hálózatokon keresztül
mûködõ elektronikus szolgáltatások - úgynevezett e-szolgáltatások - kiépítése. A program hangsúlya a közszolgáltatá-
sokon van, elsõsorban olyan területeken, ahol Európa helyzeti elõnyben van. Az e-TEN program szorosan illeszkedik az
e-Europe Akcióterv mottójához: "Információs társadalmat mindenkinek", valamint hozzájárul az összeurópai hálózati cél-
kitûzés megvalósításához, de - ellentétben a szállítás- és energiaügyi társprogramokkal - az eTEN nem támogatja az
infrastrukturális fejlesztéseket.  Idõtartama: 2003 -2006, Költségvetés: 170,5 millió euró  

Támogatott tevékenységek

Az eTEN  pénzügyileg nem támogatja a fenti területeken folyó kutatást és fejlesztést, mivel ezt a témakört a kutatás-
fejlesztési keretprogramok lefedik. Ehelyett oly módon segíti egy szolgáltatás kritikus bevezetési fázisát, hogy gazdasá-
gi kérdéseket is érintõ elemzésekkel szolgál a befektetõknek vagy az állami hatóságoknak. 
A célterületek sorába elsõsorban közszolgálati intézmények és információik, kommunikációs hálózataik tartoznak.
(e-kormányzat, e-tanulás, e-befogadás, bizalom és biztonság szolgáltatások)

Ki pályázhat?

Pályázó lehet minden olyan vállalat és intézmény, amely e-szolgáltatásokat nyújt. A projektjavaslatok a közjó érdekét
kell szolgálják, és hatásuk, eredményük több tagállamra is ki kell terjedjen.

Linkajánló

Hivatalos honlap: http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm,
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_eTen2.php
Európai Információs Társadalom honlapja: http://europa.eu.int/information_society
Információkérés: info-eten@cec.eu.int

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 1376/2002/EK határozata (2002.07.12.)

Két sikeres projektpélda: NET@CARDS; WINS

NET@CARDS (Kiemelt projekt)
A program célja a már meglévõ smart kártya alapú nemzeti egészségbiztosítási kártyák elektronikus elfogadása. A pro-
jekt utolsó fázisában 2010-ig kerül sor a kártya európai szintû bevezetésére.
Magyarország részérõl az Egészségügyi Minisztérium vesz részt a projektben.

WINS
Web-alapú, inteligens üzleti szolgáltatás köz- és magánintézmények számára kezdve a bankokkal egészen a kis- és
középvállalkozásokig és a közigazgatásig, különös tekintettel a pénzügyi és hitelekkel kapcsolatos kérdésekre. 

Koordinátor: NET@CARDS: SESAM-Vitale Economic Interest Grouping;  WINS: European Business Register

http://www.netcards-project.com/; http://www.winsintelligence.com



Az eTEN projektek olyan gyakorlati szolgáltatásokra koncentrálnak, amelyek vagy hagyományos keretek
között már mûködnek vagy sikeres kutatási eredményeket hasznosítanak. A program segíti olyan
csatornák, kapcsolatok, hálózatok kialakítását, amelyek révén az e-szolgáltatások könnyebben terjedhet-
nek.

A transzeurópai hálózatok lehetõvé teszik az Unió polgárai, gazdasági szervei, regionális és helyi
közösségei számára, hogy a belsõ határok nélküli régió elõnyeit kihasználhassák. A TEN célja az általános
fejlõdés felgyorsítása a gazdasági és a szociális kohézió erõsítése révén. A közös érdekeket szolgáló szol-
gáltatások hozzájárulnak az információs társadalom, a foglalkoztatás és a szociális összetartozás
fejlõdéséhez, továbbá ahhoz, hogy minden állampolgár élvezhesse a tudásalapú gazdaság elõnyeit. A szol-
gáltatások tényleges fejlõdésének érdekében az eTEN pályázatok írására és projektekben való részvételre
buzdítja a nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szerveket és a különbözõ szervezeteket (pl. kórháza-
kat, oktatási intézményeket, múzeumokat, turisztikai, kereskedelmi ügynökségeket, civil szervezeteket,
stb.). A közszféra bevonása segítséget ad ahhoz, hogy a szolgáltatások az eTEN program befejezése után
is fenntarthatók legyenek. 

A program általános célkitûzései

· A gazdasági és szociális kohézió elõsegítése,
· Az egyenlõtlenségek visszaszorítása a különbözõ fejlettségi szintû régiókban,
· A nemzeti hálózatok közötti együttmûködés, ill. hasonló hálózatokba való belépés elõsegítése,
· Szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése a kis-és középvállalkozások segítésére, azzal a céllal, hogy
versenyképességük növekedjen.

Témák

1. e-kormányzás (eGovernment) - on-line közszolgáltatások fejlesztése, elterjesztése a demokratikus
folyamatokban való egyre nagyobb számú részvétel érdekében. 
Az eKormányzat magában foglalja az on-line közszolgáltatásokat, a kultúrát, turizmust, szállítást és a
környezetvédelmet. Fõ cél, hogy Európában együttmûködés jöjjön létre a közigazgatási szervek, a pol-
gárok, civil szervezetek, vállalkozások, szolgáltatók és a közszféra más szervezetei között. 

2. e-egészségügy (eHealth) - Elsõdleges célja az egészségügy, a közegészségügy információs hálózatainak,
az elektronikus egészséggondozásnak,  betegbiztosítási kártyának, valamint a távorvoslás kialakulásának
transz-európai szintre emelése.
Az eHealth az egészséggondozás minõségének és költséghatékonyságának javítását, rendszerei és szolgál-
tatásai körének fejlõdését hivatott segíteni, különösen a perifériára szorult régiókban. Az eHealth továbbá
vizsgálja az orvostudomány elõrehaladását, ill. a népesség összetételének változásait. Mindezek az
egészségügyhöz kapcsolódó, releváns szektorokban végzett fejlesztésekre épülnek. Ilyen szektorok pl.
gyógyászati eszközök gyártása, eHealth, telekommunikáció, specializált szoftverszolgáltatások,
egészségügyi infrastruktúra, stb.

3. e-befogadás (eInclusion) - Mozgássérültek, idõsek és szociális hátrányban élõk különleges igényeinek
kielégítése.
Az eInclusion olyan szolgáltatások támogatásáról szól, amelyek az európai szociális modellt hivatottak
erõsíteni. E szolgáltatások gazdái megpróbálnak a mozgássérültek, idõsek és szociális hátrányban élõk
különleges igényeihez igazodó körülményeket teremteni, amelyek hozzájárulnak a szociális, gazdasági,
földrajzi és kulturális akadályok legyõzéséhez. Az eInclusion támogatja a digitális világból való kizárás
koc-kázatának megelõzését. A szolgáltatásokat a hátrányos helyzetû csoportok különleges igényeinek
megfelelõen kell kialakítani, mert ez elõsegíti függetlenné válásukat, a társadalom életében való
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részvételüket a lehetõ legszélesebb körben. A cél a szolgáltatásokhoz, közoktatáshoz, foglalkoztatáshoz, a
kereskedelem új formáihoz, weboldalakhoz, e-szolgáltatásokhoz, valamint a telekommunikációhoz és
hírközléshez való hozzáférés támogatása.

4. e-tanulás (eLearning) 
Az eLearning a multimédiás technológiák és az Internet használatát, valamint a tudásátadás ill. a tanulás
minõségének fejlesztését igyekszik szolgálni az ismeretszerzés módjainak átfogó újjászervezésével. Támo-
gatja a tagállamok a közoktatási és nevelési rendszereinek átalakítását, és fejleszti a virtuális egyetemeket
Európa szerte. Az eLearning végsõ célja: olyan, élethosszig tartó, személyre szabott tanulási rendszer
megteremtése, amely hozzáférhetõ otthonról, iskolából, munkából vagy akár utazás közben is. Ezzel
lehetõvé válik a munkaerõ továbbképzése, valamint az, hogy minden polgár alapszintû digitális mûvelt-
séget szerezzen. Az eLearning ezt a tartalom és szolgáltatások fejlesztésével, a megfelelõ feltételek
megteremtésével próbálja megvalósítani.

5. Bizalom és biztonság szolgáltatások (Trust and Security)
A Trust and Security szolgáltatások az e-alkalmazások fejlõdése érdekében jöttek létre. Ahhoz, hogy a
kívánt fejlõdés megkezdõdjön, elengedhetetlen, hogy a polgárok, fogyasztók bizalma növekedjen. Fõ cél,
hogy a közigazgatás, az üzleti élet és a polgárok bevonásával, a biztonsági hálózatok infrastruktúrájának
és szolgáltatásainak bõvülésével felgyorsuljon az információs társadalom kifejlõdése. A következõ szolgál-
tatások tartozhatnak ide: bizalmi és kockázati mutatók kidolgozta, kockázat-menedzsment, legjobb gyako-
rlatok az eBusiness és eCommerce területén, adatok titkosítása.

6. Szolgáltatások kis-és középvállalkozások részére
A projektek megvalósításához támogató és koordinatív akciókkal igyekeznek megfelelõ környezetet
teremteni, és koordinálni az e program szerint megkezdett közösségi és nemzeti programokkal kapcsolatos
tevékenységeket. Az akciósor ezen kívül hozzájárul az európai, nemzeti, regionális és helyi tevékenységek
fejlesztéséhez az új alkalmazások és szolgáltatások elterjesztése érdekében. 

eTEN projekttípusok

1. Piacfelmérési projektek (market validation) - kereskedelmi megvalósíthatósági tanulmányok, amelyek
pénzügyi segítséget nyújtanak az e-szolgáltatások bevezetésének korai megerõsítésében. Ez az a fázis,
amikor a tervezett e-szolgáltatások mûködési költségeit, várható bevételeit és a közösség számára adódó
potenciális elõnyeit tesztelik.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 10, bizonyos esetekben 30 százaléka lehet.

2. Piaci bevezetési projektek (initial deployment) - az elektronikus alkalmazások és szolgáltatások gyako-
rlati fejlesztését célozzák.
Ebben az esetben az EU hozzájárulása az összes elszámolható költség maximum 50 százaléka lehet

3. Támogatási és koordinációs tevékenységek - olyan projektek, amelyek elõsegítik a határon túli
kezdeményezéseket, a hatékony nemzetközi együttmûködés útjában álló akadályok felismerését és lebon-
tását
Ezeknél a projekteknél akár 100 százalékos uniós hozzájárulás is lehetséges.

Azon projektnek, amelynek végeredménye valamely szolgáltatás, több fázison kell átmennie. A kezdõ kon-
cepció kidolgozásától a kísérleti szolgáltatás tesztelésén át a végsõ szolgáltatás megkezdéséig sokféle fela-
dat megoldására van szükség. 

A piaci megalapozás fázisa a demonstrációt, a visszacsatolást és az eredmények összefoglalását helyezi a
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középpontba, maximális idõtartama 18 hónap.  A szolgáltatások bevezetését támogató fázisban már van
egy meggyõzõ fejlesztési terv, amely a rövid- és hosszú távra is meghatározza a szolgáltatással kapcsolatos
stratégiai és operatív teendõket. A projekt célja gyakorta már egy létezõ szolgáltatás európai elterjesztése.
Új szolgáltatás bevezetése esetén feltétel valamely új technológia alkalmazása.

Pályázatok kritériumai

· Transzeurópai jelleg (számos tagállamban létezõ szükségletek kielégítése és transzeurópai érdekekhez
való hozzájárulás);
· Nemzetközi kapcsolatok, együttmûködések ösztönzése; 
· A szabványok, illetve a már létezõ vagy kialakuló normák összhangba hozása.

eTEN pályázók ill. projektpartnerek olyan szervezetek lehetnek, amelyek e-szolgáltatásokat kívánnak
nyújtani. Ebbõl következõen megfelelõ szakértelemmel és forrásokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a
projektet kivitelezzék, és kiaknázzák annak eredményeit. Továbbá pénzügyi forrásokra, jó menedzs-
mentre, szakembergárdára is szükség van, hogy a szolgáltatást el tudják látni. A konzorciumtól tehát
megkövetelik a technikai és operációs szakértelmet. 

Az alábbi ábra összefoglalja az egyes e-programok kapcsolatát, és azok kapcsolódását az Információs Tár-
sadalom stratégiájához.
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Az Európai Unió kulturális programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kultura2000.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 47-52 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A "Kultúra 2000" (Culture 2000) program hozzájárul az európai népek közös kulturális terének megõrzéséhez és
bõvítéséhez. Elõnyben részesíti az alkotók, a kulturális élet szereplõi (magán és állami szereplõk) közötti
együttmûködést, támogatja kulturális hálózatok mûködését, valamint a tagállamok és más, a programban részt vevõ
országok kulturális intézményeinek rendezvényeit. 
A program eredetileg 2004-ig tartott, de meghosszabbították 2006-ig, így a 2000-2006-os idõszakban a költségvetése
236,5 millió lett.

Támogatott tevékenységek

Kulturális rendezvények, fesztiválok, körutak és csereprogramok, kiállítások és bemutatók, szépirodalmi és társadalom-
tudományi mûfordítások, kulturális eseményekhez, ügyekhez kötõdõ fordítások. 
Konkrét témák: kulturális örökség, vizuális mûvészetek, innovatív és/vagy kísérleti elõadó-mûvészet és rendezvényei,
könyvek, olvasás, mûfordítás, 2005-2006-ra nem vonatkozik a szektorális megközelítés.

Ki pályázhat?

Kultúrintézmények, múzeumok, színházak, kiállítótermek, mûvészeti és más felsõoktatási intézmények, továbbá kul-
turális egyesületek. A Kultúra 2000 program nyitva áll bármely jogi személy elõtt, és KKV-k is pályázhatnak. Természetes
személyek nem pályázhatnak.

Linkajánló

Kultúra 2000 program hivatalos honlapja: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Magyar kapcsolattartó - Kultúrpont iroda: http://www.kulturpont.hu
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kultura2000.php - rövid összefoglaló, hivatalos linkek, határidõk

Jogszabályi háttér

508/2000/EK Határozat (2000.02.14) , 626/2004/EK Határozat (2004.03.31.)

Egy sikeres projektpélda: MUNKÁLKODÁS AZ OPERA KÖZÖNSÉGÉNEK BÕVÍTÉSÉÉRT

Ez a projekt olyan operamûvészek szakmai fejlesztésének, tapasztalatcseréjének és együttmûködésének programja, akik
vállalják a propagandamunkát annak érdekében, hogy az opera Európa-szerte nagyobb közönséghez jusson el. A projekt
során a következõket tervezik: indítanak egy csereprogramot, amelynek révén a résztvevõ mûvészek egy másik ország-
ban dolgoznak a projekten; nyilvános mûhelyek és szemináriumok sorozatát szervezik a társszervezõk által vendégül
látott mûvészek és menedzserek számára; olyan mentor-programot szerveznek, amellyel a mûvészeket támogatják
elhelyezkedésük elõtt és után; a fiatalok és a résztvevõ mûvészek bevonásával propaganda projektet hoznak létre
közösen; végezetül pedig konferenciát szerveznek, amelyen a projekt eredményeit ismertetik a RESEO-tagsággal, az
operai menedzserekkel és a szélesebb közönséggel. Célkitûzések: E projekt célja az, hogy az operát számos különbözõ
összefüggésben eljuttassa az európai polgárokhoz, bátorítsa az együttmûködést, a mûvészek mobilitását, és terjessze a
jó gyakorlatot Európa-szerte, valamint segítse a mûvészeket és munkáltatóikat annak érdekében, hogy közösen dolgoz-
zanak egy sor minõségi, operát propagáló program megszervezésében.

Koordinátor: RESEO (Belgium) Társzervezõ: MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ 
Közösségi támogatás: 122.866,16 euró

http://www.kulturpont.hu

Kultúra 2000

Az Európai Unió kulturális programja 



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

A Kultúra 2000 programot 1996 és 1999 között három szektorális program (Kaleidoscope, Raphael és Ari-
ane) elõzte meg. Ezek révén támogatást kapott az elõadó- és vizuális mûvészet, a kulturális örökség
védelme, az irodalom és a mûfordítás. Magyar pályázók már a '90-es évek korábbi programjaiban is siker-
rel vettek részt. 1990 és 2000 között tizenkétezer résztvevõ és érdekelt dolgozott ki megközelítõleg 2500
olyan kulturális projektet, amelyet az Európai Unió támogatott. 

Az Európai Parlament 2001. szeptember 5-ei határozata elfogadta az "Európai Kulturális Térség"
elnevezésû tervet, amely a kulturális együttmûködés erõsítését szolgálta. Az együttmûködés fejlesztésének
közvetlen eszköze a Kultúra 2000 program lett. A Kultúra 2000 program az európai gazdasági térség álla-
main kívül a tagjelölt államok és számos harmadik országbeli szervezet elõtt is nyitott, az Unió ezzel
kívánja hathatósan elõsegíteni az összeurópai együttmûködést.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A Kultúra 2000 program hozzájárul az európai népek közös kulturális tevékenységének ösztönzéséhez.
Támogatja a kulturális és mûvészeti alkotók, a kulturális élet szereplõi (beleértve a magán- és az állami
szereplõket is) közötti együttmûködést, kulturális hálózatok gyarapítását, és kulturális ügyekben
valamiképpen érdekelt más partnerek, nemkülönben az egyes tagállamok és más, a programban résztvevõ
országok kulturális rendezvényeit.

A program fõ céljai a következõk:
· Kulturális párbeszéd: elõmozdítani az európai népek kultúráinak és történelmének kölcsönös ismeretét. 
· A kreativitás, a magas szintû kultúra nemzetközi terjesztésének támogatása. A mûvészek, alkotók, más
kulturális szereplõk, szakemberek munkájának elõsegítése, mobilitásuk támogatása. Elõnyt élveznek a
fiatalok, a szociálisan hátrányos helyzetûek. 

· A program nagy hangsúlyt fektet a kulturális sokszínûségre, és a kulturális értékek új kifejezési formái-
nak kibontakoztatására.

· Az európai jelentõségû közös kulturális örökség népszerûsítése, a figyelem felkeltése, a know-how ter-
jesztése és a követendõ gyakorlatok népszerûsítése a kulturális örökség megõrzése érdekében.

· A kultúra szempontjainak érvényesítése a társadalmi-gazdasági fejlõdésben
· A kultúrák közötti párbeszéd, valamint az európai és nem európai szervezetek között megvalósuló kul-
turális cserék támogatása.

·  Annak elismerése, hogy a kultúra lényeges gazdasági összetevõ, és a társadalmi integráció, valamint
az állampolgárság fontos eleme.

· Az Európai Unió kultúrájának jobb megismertetése; a tájékozódás lehetõségeinek bõvítése a lehetõ
legtöbb ember számára. 

Minden, a "Kultúra 2000" program keretében elfogadott projektnek az alábbi három téma közül legalább
az egyiket magába kell foglalnia:

- az állampolgárok megszólítása (508/2000/EK sz. határozat, 1 cikk (h) pont);
- új technológiák és az új médiumok kreatív használata (az új technológiák alkalmazott és kreatív használata);
- hagyomány és innováció, a múlt és a jövõ közti kapcsolat megteremtése.

A pályázatok bírálata során a szakértõk kiemelt figyelmet fordítanak az EU/EGT tagállamok, a csatlakozó
országok és a tagjelölt ország kulturális szereplõi részvételével zajló projektekre. 
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A program minden olyan kulturális és mûvészi projektet támogat, amely európai együttmûködés keretében
valósul meg, az ötlettõl és a megvalósítás kezdeteitõl a szervezésen/lebonyolításon át a végkifejletig,
illetve a terjesztésig. Fesztiválok, továbbképzések (master classes), kiállítások szervezõi, új produkciók,
tanulmányutak, fordítások és konferenciák résztvevõi kaphatnak támogatást. A projekteknek multimédiás
tartalmat is fel kell mutatniuk, például internetes oldalak létrehozásával, vitafórumok megszervezésével. 

PROJEKTTÍPUSOK

1.: Speciális újító jellegû és/vagy kísérleti tevékenységek

Specifikus és rövid távú tevékenységek, legalább három támogatásra jogosult ország kulturális szere-
plõinek részvételével. A kiválasztott egyéves projektek támogatására fordítható összeg (a fordítási projek-
teket is ideértve) megközelítõleg 14.500.000 euró a 2006-os évre. Az elnyerhetõ összeg a legtöbb esetben
50 000 és 150 000 euró között alakul. Mûfordítási projektek esetében a Bizottság pénzügyi támogatása a
pályázatban szereplõ összes könyvre nézve fedezi a fordító(k) díját, amely nem haladhatja meg összesen
az 50.000 eurót, vagy a tevékenység összköltségének 60%-át. 

A projektek legfõbb céljai az alábbiak lehetnek:

· megkönnyíteni a kultúrához való hozzáférést, és Európa népeinek szélesebb körû részvételét a kul-
turális tevékenységekben;

· bátorítani a kulturális kifejezés újabb formáinak megjelenését és fejlõdését;
· támogatni azokat a projekteket, amelyek elõsegítik a könyvekhez való könnyebb hozzáférést és az
olvasás terjedését, valamint az e területen dolgozó szakemberek képzését;

· támogatni azokat az együttmûködési projekteket, amelyek célja, hogy európai szinten megõrizzék és
közkinccsé tegyék az európai jelentõségû közös kulturális örökséget;

· támogatni olyan multimédia eszközök létrehozását, amelyek az egyes országok igényeihez igazodva
bemutatják és könnyen megismerhetõvé teszik az európai mûalkotásokat és a kulturális örökséget;

· ösztönözzék a szociális integráció területén - különös tekintettel a fiatalok integrációjára - dolgozó kul-
turális és szocio-kulturális szereplõk kezdeményezéseit, vitáit és együttmûködését;

· elõsegíteni a kulturális párbeszédet és cserét az európai országok és a világ más országai között, elsõ-
sorban úgy, hogy támogatják a közös érdeklõdést kiváltó témákban a tagállamok és a harmadik orszá-
gok intézményeinek, illetve más kulturális szereplõinek együttmûködését;

· ösztönözzék a kulturális események élõ közvetítését az információs társadalom új technológiáinak fel-
használásával.

A Közösségi támogatás egy évre szól, de további két évre megújítható. A támogatás összege nem halad-
hatja meg a projekt teljes költségvetésének 50%-át.  A projektben legalább három ország kulturális szere-
plõinek együttmûködése szükséges, ettõl eltekinteni kizárólag a mûfordítás területén lehet.

2.: Strukturált, többéves, nemzetek közötti kulturális együttmûködési megállapodások keretében folytatott
összehangolt tevékenységek

Hosszú távú, többéves kulturális együttmûködési tevékenységek, legalább öt támogatásra jogosult ország
kulturális szereplõinek részvételével. A kiválasztott többéves projektek támogatására fordítható összeg
megközelítõleg 13.500.000 euró lesz a 2006-os évre. Az elnyerhetõ összeg évente min. 50.000, de legfel-
jebb 300. 000 euró. A többéves megállapodások célja a kulturális szereplõk közötti rendszeres és idõtálló
együttmûködés elõmozdítása. Az e kategóriában megvalósítandó projekteknek folyamatosnak, európai
szinten sokrétûeknek kell lenniük!
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A többéves együttmûködési megállapodások a következõ tevékenységek némelyikére vagy összességére
terjedhetnek ki:

· alkotások, kulturális események koprodukciója és terjesztése az Európai Unióban (pl. kiállítások,
fesztiválok stb.), amelyek a lehetõ legtöbb európai polgár számára elérhetõk;

· mûvészek, alkotók és a kulturális élet egyéb szereplõi mobilitásának támogatása;
· a kultúra területén dolgozó szakemberek továbbképzése, valamint a tudományos és gyakorlati tapasz-
talatok cseréje;

· kulturális helyszínek és mûemlékek propagálása a Közösségen belül, hogy ezzel is népszerûsítsék az
európai kultúrát;

· kutatási projektek, a kulturális értékek fontosságának tudatosítását célzó kampányok, oktatói
tevékenység; az ismeretek terjesztése, európai jelentõségû kulturális témákban megrendezett szem-
ináriumok, konferenciák és találkozók;

· az új technológiák használata;
· olyan projektek, amelyeknek célja, hogy elõtérbe állítsák a kulturális sokszínûséget és a több-
nyelvûséget, valamint támogassák a történelmi gyökerek, az európai népek közös kulturális értékeinek
és közös kulturális örökségének kölcsönös megismerését.

A projektek futamideje maximum három év lehet, a közösségi támogatás nem lépheti túl a megállapodás
összköltségvetésének 60%-át, illetve évenként a 300.000 eurót. Némely esetben a támogatás legfeljebb
20%-kal növelhetõ, hogy fedezze a megállapodás teljesítésébõl fakadó költségeket.

3. Kiemelt projektek

Kiemelkedõ európai kulturális projektek, mint például az Európa Kulturális Fõvárosa rendezvénysorozat,
kulturális díjak, jelentõsebb kulturális események stb. Az elnyerhetõ összeg az esetek többségében 150 000
és 300 000 euró között van. Az Unió anyagi támogatása éves szinten garantált, és nem haladhatja meg a
rendezvények költségvetésének 60%-át.

Az alábbi rendezvénytípusok tartozhatnak ide:

·  a kulturális párbeszéd elõmozdítása a Közösségen belül és kívül egyaránt;
· nagy vonzerejû, az európaiak számára elérhetõ innovatív kulturális rendezvények, különösen a kulturális
örökséget, a mûvészi alkotásokat és az európai történelmet bemutató rendezvények szervezése; 
· az európai mûvészi tehetség bemutatása és elismer(tet)ése;
· olyan, a tagállamok illetékes hatóságai által benyújtott projektek támogatása, amelyek a kivételes kul-
turális örökség megõrzését és megóvását célozzák, az innovatív ötletek, módszerek és technikák
fejlesztésében és azok európai szintû terjesztésében segítenek, és amelyeket úgy jellemezhetünk, mint az
"Európai örökség laboratóriumait".

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Kultúra 2000 program támogatásaira minden jogi személy pályázhat, az oktatási-képzési intézmények-
tõl kezdve az önkormányzatokon, non-profit szervezeteken keresztül a profitorientált gazdálkodó
szervezetekig. Természetes személy nem adhat be pályázatot, és olyan projektekkel sem lehet indulni, ame-
lyeket az Unió már támogatott egy másik program keretein belül. 

A pályázaton részt vehet az Európai Unió valamennyi tagállama, az Európai Gazdasági Térség országai
(Izland, Liechtenstein, Norvégia), valamint a tagjelölt államok (Bulgária, Románia, Törökország),
nemzetközi szervezetek. Hazánk már 2001 óta teljes jogú tagként vesz részt a programban. 
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A pályázaton való részvételnek két módja van: pályázóként (koordinátor), illetve társzervezõként (partner).
A pályázó ország felelõs a megvalósítandó projektért, ellátja a koordinációs feladatokat, benyújtja a
pályázatot, míg a társszervezõk csatlakoznak a pályázó projektjéhez. 

Minden projekthez legalább 5% saját anyagi forrás, önrész kell.

A pályázat centralizált, azaz mind a kiírás, mind a döntéshozatal Brüsszelben, az Európai Bizottság
Oktatási és Kulturális Fõigazgatóságán történik. A pályázat meghirdetésének idõpontjáról, a beadási
határidõrõl, az elbírálásról, a szerzõdéskötésrõl, az összeg folyósításáról, illetve a nem nyertes pályázat vis-
szaküldésérõl is a Fõigazgatóság gondoskodik.

A pályázati felhívások az Európai Közösség Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Com-
munities) jelennek meg az Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

Más Közösségi Programokhoz hasonlóan a Kultúra 2000 programban is mûködik egy európai iro-
dahálózat, amely adminisztratív munkával és tanácsokkal segíti a pályázókat. Magyarországon ennek
hivatalos tagja a KultúrPont Iroda (http://www.kulturpont.hu), amelyet 2001-ben, Magyarországnak a pro-
gramhoz való csatlakozását követõen hoztak létre. Mûködési költségeit a kulturális tárca (NKÖM) és az
Európai Bizottság fedezi. 
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Leonardo da Vinci II.

Az Európai Unió szakképzési programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/leonardo.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 53-59 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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Leonardo da Vinci II

A program leírása

A Leonardo da Vinci program céljai: 
· a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése a szakmai alapképzésben résztvevõk - különösen a fiatalok -
körében, fõként gyakorlati képzés segítségével; 
· a szakmai továbbképzés minõségének fejlesztése az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi
rétegek bevonása ezekbe a képzési formákba; 
· a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások (innováció) támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése és a vál-
lalkozói kedv bátorítása. A program pénzügyi kerete 2000 és 2006 között 1 400 millió euró

Támogatott tevékenységek

Innovatív szakképzési eszközök, módszerek megtervezése, kifejlesztése, tesztelése, értékelése, terjesztése; Új oktatási
segédanyagok fejlesztése, tesztelése;  Az új információs és kommunikációs technológiák (ICT) minél szélesebb körben
történõ használatának elõsegítése, új alkalmazások kidolgozása;  Olyan nyitott nemzetközi és távoktatási hálózatok létre-
hozása, amelyek lehetõvé teszik az innovatív oktatási eszközök és módszerek alkalmazását minél szélesebb közönség
körében (multimédia oktatási segédanyagok, honlapok); Új képzési modulok, tantervek, szakirányok kidolgozása,
tanárok továbbképzése; Új képzési programok kidolgozása, tesztelése (a képzés "kitalálása" támogatható és nem a
kurzus megtartása). 

Ki pályázhat?

A pályázók, mint jogi személyek, a szakképzõ intézmények lehetnek, és a kötelezõ szakmai gyakorlatuk elõtt álló diákok,
fiatalok lehetnek a pályázatok haszonélvezõi. Szakképzõ intézményeken túlmenõen pályázhatnak a fogadóintézmények
is, valamint kulturális szervezetek, cégek, vállalkozások. 

Linkajánló

Leonardo hivatalos honlapja: http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html
Információkérés: eac-info@cec.eu.int
EU Oldal: http://www.euoldal.hu/kozossegi/leonardo.php
Magyar kapcsolattartó: Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu, http://www.tpf.iif.hu

Jogszabályi háttér

1999/382/EC Tanácsi Határozat (1999. április 26.)

Egy sikeres projektpélda: Új tanulói teljesítmény-értékelési módszerek a szakképzésben 

Az oktatásban, elsõsorban a felnõttképzésben egyre fontosabb a hatékony és a munkáltatói elvárásrendszer oldaláról is
eredményesnek minõsített tanítás-tanulási és értékelési módszerek alkalmazása. Ennek egyik alapvetõ feltétele a
tanárképzésben és a tanártovábbképzésben az ez irányú felkészítés gyorsabb megvalósítása, melyhez a kísérleti program
keretében, nemzetközi partnerekkel elméleti tananyagot, gyakorlatok tervezését és megvalósítását leíró könyvet, továb-
bá elektronikus ön-, és tanári ellenõrzésre alkalmas programot fejlesztünk ki.
A program fõ célkitûzése olyan, a tanítás-tanulási folyamat eredményességét biztosító, új típusú mérési, értékelési mód-
szerek kidolgozása, kipróbálása és elterjesztése, amelyek a felnõttképzésben, szakképzésben hasznosíthatók és alka-
lmazásukhoz a megfelelõ eszközök rendelkezésre állnak.

Koordinátor: Számalk Oktatási és Informatikai Rt.

http://www.e-methods.hu

Leonardo da Vinci II

Az Európai Unió szakképzési programja



ELÕZMÉNYEK

Az európai integráció elmélyülése során a nyolcvanas években egyre nagyobb hangsúlyt kapott az oktatás
és a képzés. Miközben a tagállamok megõrizték önállóságukat és felelõsségüket a képzés tartalmáért és
rendszeréért, felismerték a kooperációban rejlõ lehetõségeket. Az együttmûködésnek teret adó programok
elsõ generációja után, 1995-ben indult el az EU két nagy programja: az oktatást támogató Socrates, illetve
a szakképzést támogató Leonardo da Vinci program. A két program azonban már kezdettõl túllépett az
Európai Unió határain, és elõször 3 EFTA államot, Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint, majd 1997-tõl
kezdve fokozatosan a közép-kelet-európai társult országokat és Ciprust is befogadta. A programok elsõ,
ötéves szakasza 1999. december 31-ével lezárult, és a sikerek láttán döntés született a folytatásról -
megújult formában.

Magyarország 1997. szeptember 1-jétõl kapcsolódhatott be hivatalosan a programba. A rendelkezésre álló
pénzügyi keretek kihasználtsága 90-95 százalékos volt a három év alatt, azonban a Leonardo da Vinci pro-
gram alapján csak kis költségvetésû pályázatokat támogattak. 1997 és 2003 között a magyar intézmények
3 milliárd forintnyi támogatást kaptak. A programban ma már az Unió 25 tagállamán kívül az Európai Gaz-
dasági Térség három állama és a 3 csatlakozó tagállam is részt vesz. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A Leonardo da Vinci program célja a szakképzés minõségi fejlesztése - egyrészt az oktatás színvonalának
jelentõs javításával, másrészt külföldi szakmai gyakorlatokon való részvétellel. A program elõnyben
részesíti a csereakciókat, de ez nem feltétel. Kiemelten támogatják a szakképzõ intézményekben, iskolák-
ban tanuló fiatalok néhány hetes - vagy akár fél éves - tartózkodását egy-egy külföldi fogadóintézmény-
ben, ahol kötelezõ szakmai gyakorlatukat tölthetik el.

A Leonardo három prioritása:
· Élethosszig tartó képzés.
· A foglalkoztatás nemzetközi jellegének erõsítése, illetve az esélyegyenlõség megteremtése.
· Új technológiák kifejlesztése.

A Leonardo da Vinci II.- program céljai:
· a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése; 

- informatikai készségek, idegennyelv-tudás, technológiai kultúra, vállalkozói kedv, szociális készségek
fejlesztése;
- tanulási rendszerek kidolgozása menedzserek, alkalmazottak, egyéni munkavállalók továbbtanulására;
- on-line nyelvtanulás támogatása;
- munkaerõ-piaci vagy vállalaton belüli képzés kiegészítése külföldi szakmai gyakorlattal;
- képzõ intézmények és vállalatok közötti csereprogramok - tényleges munkavállalással;
- önálló tanulásra való motivációk, pedagógiai innováció;

· a szakmai továbbképzés minõségének fejlesztése, és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb
társadalmi rétegek bevonása ezekbe a képzési formákba; 
· a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások (innováció) támogatása, különösen a versenyképesség
fejlesztése, a vállalkozói kedv bátorítása és új foglalkoztatási lehetõségek ösztönzése.

PROJEKTTÍPUSOK

A Leonardo II. az alábbi öt pályázattípust foglalja magában: 
· mobilitási projektek; 
· kísérleti projektek; 
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· nyelvi készségek fejlesztése;
· nemzetközi hálózatok létrehozása;
· referencia-anyagok kidolgozása.

1. Mobilitási projektek

A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erõsítése, valamint az
elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elõsegítése. E pályázattípus
többek között lehetõvé teszi a szakképzés különbözõ szereplõi, így az oktatási és a gazdasági szféra közöt-
ti együttmûködést. A mobilitási projektek mind céljukat és célcsoportjukat, mind idõtartamukat tekintve
két csoportra oszthatók: külföldi gyakorlatokra és csereprogramokra. 

Közösségi támogatást kapnak a mobilitási projekteken belül:
a.) Egy-egy külföldi intézménynél, szervezetnél továbbképzési gyakorlatok elvégzésére pályázók. Ezeken
a gyakorlatokon szakmai továbbképzésen tanuló fiatalok, felsõoktatási hallgatók vehetnek részt, és gyako-
rnokonként max. 5000 euró támogatást pályázhatnak meg. A mobilitási költségek fedezésén felül
szervezési és adminisztrációs költségek fedezetére is lehet pályázni, valamint vállalkozások is pályázhat-
nak elsõ pályázatuk elkészítésének támogatására. Ebben az esetben az elnyerhetõ összeg 500 euró /
pályázó.
b.) Csereprogramok lebonyolítására, amelyen szakképzõ intézmények oktatói, valamint szakképzési
vezetõk, foglalkoztatási tanácsadók vehetnek részt, stb. Ezek átlagosan max. 3 hónapra szóló külföldi
tartózkodással járó tanulmányutak. A megpályázható összeg résztvevõként 200-500 euró között változik. 

2. Kísérleti projektek

A kísérleti projektek célja, hogy a szakképzésben új módszereket, eszközöket vezessenek be és ter-
jesszenek el - javítva ezzel a szakképzés minõségét. 

A támogatható tevékenységek a következõk:
· innovatív szakképzési eszközök, módszerek megtervezése, kifejlesztése, tesztelése, értékelése, ter-
jesztése;
· új oktatási segédanyagok kidolgozása, tesztelése; 
· az új információs és kommunikációs technológiák (ICT) minél szélesebb körû használatának elõsegítése,
új alkalmazások kidolgozása; 
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Intézkedés Idõtartam
Mobilitás Projekt Ösztöndíj vagy csere
Ösztöndíjak
- Elsõ képzésben résztvevõk
- Felsõoktatásban résztvevõk
- Fiatal dolgozók és

pályakezdõk

Csereprogramok

max. 2 év
3 héttõl 9 hónapig
3-12 hónap
2-12 hónap

1-6 hét
Kísérleti projektek 2 év

Nyelvi készségek 2 év
Nemzetközi Hálózatok 3 év
Referenciaanyagok 3 év



· olyan nemzetközi nyitott és távoktatási hálózatok létrehozása, amelyek lehetõvé teszik az innovatív
oktatási eszközök és módszerek minél szélesebb körû használatát (multimédia oktatási segédanyagok, hon-
lapok); 
· új képzési modulok, tantervek kifejlesztése, szakirányok kidolgozása, tanárok továbbképzése; 
· új képzési programok kidolgozása, tesztelése (a képzés "kitalálása" támogatható és nem a kurzus meg-
tartása).

A kísérleti projektekben legalább 3 különbözõ országban mûködõ intézmény együttmûködése szükséges.
Ezekre a projektekre évente maximálisan 200 000 euró támogatás nyerhetõ el, ami a teljes, elismert költ-
ség 75%-a lehet. A kísérleti projektek közül kiemelt támogatásban részesülnek az úgynevezett tematikus
projektek. Az Európai Bizottság minden pályázati felhívás alkalmával olyan témákat határoz meg, ame-
lyek európai szinten kiemelt jelentõségûek a szakképzés fejlesztésében. 

A tematikus projektekre egyenként max. 300 000 euró támogatás szerezhetõ meg. Ebben az esetben a
pályázás és a szerzõdéskötés nem az egyes országok nemzeti programirodáján (Magyarország esetében:
Tempus Közalapítvány) keresztül zajlik le, hanem közvetlenül az Európai Bizottságnál. 

3. Nyelvi készségek fejlesztése

A pályázattípus célja a szakképzésben résztvevõk szaknyelvi és kulturális készségeinek fejlesztése annak
érdekében, hogy felkészüljenek a nemzetközi munkakörnyezetbe történõ beilleszkedésre, az idegen nyelvi
kommunikációra és a sikeres munkavégzésre.

Olyan újszerû tananyagok és oktatási módszerek kidolgozására lehet támogatást szerezni, amelyek a
szakképzés hatékonyságát és minõségét javítják az idegennyelvi ismeretek gyarapítása révén. Része ennek
a tanítási és kommunikációs technikák mûködtetése, értékelése és terjesztése. Különleges szempontok: az
önkifejezés, az alkalmazkodó-képesség, a tárgyalási technika, stb. fejlesztése. A kisebb európai nyelvek
terjesztését elõsegítõ projektek nagyobb támogatást élveznek a nagy világnyelvekkel szemben. 

A nyelvi és kulturális készségek fejlesztésére a teljes költségek 75%-a pályázható meg, amely
projektenként és évente max. 200.000 euró lehet. 

4. Nemzetközi hálózatok létrehozása

A nemzetközi hálózatok a szakképzésben szerzett tapasztalatok, sikeres módszerek cseréjére, valamint
minél szélesebb körben történõ elterjesztésére jönnek létre. 

A hálózatok feladatai a következõk: 
· A szakképzésben európai szinten eddig elért eredmények és újítások összefoglalása, terjesztése. 
· A szakmai követelmények felmérése, elemzése, valamint jövõbeni alakulásuk, a lehetséges trendek felvá-
zolása. 
· A hálózati eredmények minél szélesebb körû terjesztése.

A program olyan, a szakképzésben érdekelt, sok résztvevõs oktatási hálózatokat támogat, amelyek a tagál-
lamok között regionális és szektorális szinten képviselik a köz- és a magánszféra szereplõit. Ezekben a
nemzetközi hálózatokban a helyi hatóságok, helyi kereskedelmi és iparkamarák, munkáltatói és munkavál-
lalói szervezetek, vállalkozások, kutatóintézetek és szakképzési oktatóközpontok - az egyetemeket is
beleértve - vehetnek részt.  Nemzetközi hálózatok számára 3 éven keresztül juttatható közösségi támo-
gatás, amely a teljes költségek 50 %-át teheti ki, maximális összege 150 000 euró lehet évente és hálóza-
tonként. 
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5. Referencia-anyagok kidolgozása

A "referencia-anyagok" kifejezés olyan elemzésekre, tanulmányokra utal, amelyek célja a szakképzés
helyzetének európai szintû  felmérése, a programban résztvevõ államok szakképzési rendszerének tanul-
mányozása. A programban a szakmai képzésben érintett összes intézmény részt vehet.

A támogatható tevékenységek a következõk:
· Európai szakképzési rendszereket, intézményeket átfogó adatgyûjtés, statisztikai adatállomány létre-
hozása.
· Tanulmányok, kutatási elemzések készítése (alkalmazott képzési módszerekrõl, megközelítésekrõl, egyes
tagállamok szakképzési rendszerérõl). 

A program többek között elõsegíti az oktatás/képzés és a gazdaság közötti együttmûködés fejlõdését, ezál-
tal kiválóan szolgálja a szakmai képzés gyakorlati jellegének erõsítését. A bizottsági támogatás a jogosult
költségek 50 - 100 %-a is lehet, de évenként és projektenként nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Szük-
séges és indokolt esetben a támogatás. 300 000 euró is lehet. 

6. Egyéb projektek

Együttmûködési akciók: 
Ez a pályázattípus a Leonardo da Vinci program és két másik közösségi program, a Socrates és Ifjúság
2000 programokkal közös pályázásra nyújt lehetõséget,  hogy növeljék e programok egymást erõsítõ
hatását. Ilyen közös pályázatok esetében a jogosult költségek 75 %-át lehet megpályázni. 

Kísérõ intézkedések: 
Ebben a körben a Leonardo-programmal és a már futó projektekkel kapcsolatos koordinálási, megfi-
gyelési, kiértékelési és egyéb menedzsment-tevékenységekhez lehet közösségi támogatást elnyerni. A
Bizottság olyan szemináriumok, kollokviumok, találkozók szervezését is tervezi, amelyek megkönnyítik a
program végrehajtását, elõsegítik az információ-áramlást, a reklám- és disszeminációs tevékenységeket.

A PÁLYÁZÁS RENDJE

A pályázatok benyújtása, elbírálása és a támogatások megítélése három különbözõ - ún. "A", "B" és "C"
típusú - eljárás szerint zajlik le az adott pályázattípusnak megfelelõen. 

"A" típusú eljárás: Mobilitási projektek
A pályázatokat az illetékes nemzeti irodához kell benyújtani egy eredeti és két másolati példányban. A
nemzeti iroda 3 hónappal késõbb tájékoztatja a pályázókat a bírálat eredményérõl.

"B" típusú eljárás: Kísérleti projektek (kivéve a tematikus projekteket), nyelvi készségek fejlesztése és
nemzetközi hálózat pályázattípusok.
A pályázatok bírálata két lépcsõben történik:
1. Elõpályázat beküldése egy eredeti és két másolati példányban az illetékes nemzeti iroda címére
(általában októberi-novemberi határidõvel).
2. Azoknak a pályázóknak, akiket a nemzeti iroda tájékoztat elõpályázatuk sikerérõl, megadott határidõn
belül (általában a következõ év február-márciusa) el kell küldeniük teljes pályázatukat a nemzeti irodának
egy eredeti és két másolati példányban, valamint az Európai Bizottságnak két másolati példányban. A
bírálati folyamatot az Európai Bizottság zárja le (általában május-júniusig). A pályázókat a bírálat ered-
ményérõl a nemzeti iroda értesíti.
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"C" típusú eljárás
A pályázatok bírálata két lépcsõben történik:
1. Elõpályázat beküldése egy eredeti és két másolati példányban az Európai Bizottságnak és egy másolati
példányban az illetékes nemzeti iroda címére (általában októberi-novemberi határidõvel).
2. Azoknak a pályázóknak, akiket az Európai Bizottság tájékoztat elõpályázatuk sikerérõl, megadott
határidõn belül (általában a következõ év február-márciusa) kell elküldeniük teljes pályázatukat az Euró-
pai Bizottságnak egy eredeti és két másolati példányban, valamint az illetékes nemzeti irodának két máso-
lati példányban. A bírálati folyamatot az Európai Bizottság zárja le (általában május-júniusig,) és értesíti a
pályázókat a bírálat eredményérõl.

Ezen eljárások részletes leírását a Leonardo da Vinci program II. szakaszáról intézkedõ Tanácsi Határozat
és az 'Általános pályázati útmutató' (General Guide for Promoters) címû dokumentum VII. fejezete tartal-
mazza, amely megtalálható a program hivatalos honlapján. A nyertes pályázók írásos értesítést kapnak a
bírálati folyamat eredményérõl, és az adott eljárástól függõen vagy a Nemzeti Iroda, vagy az Európai
Bizottság szerzõdést ajánl nekik.

A pályázatokat nyomtatott formában, az intézmény hivatalos képviselõjének aláírásával ellátva kell
benyújtani. A pályázatok formai bírálatának alapja kizárólag a nyomtatott változat. A pályázóknak azon-
ban javasolják, hogy pályázatukat elektronikus formában is nyújtsák be.

Magyarország hivatalos Leonardo Nemzeti Irodája a Tempus Közalapítvány. Az 1996-ban létrehozott
Tempus Közalapítvány az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt mûködõ, kiemelten közhasznú
szervezet. Célja a nemzetközi oktatási-képzési együttmûködés és a mobilitás ösztönzése, az oktatás és
képzés korszerûsítését, a minõségi fejlesztést célzó törekvések támogatása, az európai dimenzió erõsítése
az oktatásban, a szakképzésben és a humánerõforrás-fejlesztésben. 
http://www.tpf.iif.hu
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Socrates II

Az Európai Unió oktatási programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/socrates.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 60-66 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A Socrates program az EU közoktatási programja. Célja az európai közoktatás minõségének fejlesztése, és a közoktatá-
son belül a mobilitás, a tanárok és diákok csereprogramjainak elõsegítése. Cél továbbá a nyelvtanítás, az alkalmazkodó-
képesség fejlesztése, az információ- és tapasztalatcsere. A program második szakasza két központi eszmét támogat: az
élethosszig tartó tanulást és a "Tudás Európájának" megteremtését.
A program költségvetése 1,850 millió euró a 2000-tõl 2006-ig terjedõ idõszakra. 

Támogatott tevékenységek

A Socrates programban részt vehetnek az európai közoktatási intézmények csereprogramok, tanulmányutak, kutatások
megszervezésével. A feladat a közoktatásban résztvevõk mobilitásának további támogatása, a diákok külföldi
tartózkodásának támogatása tanulmányaik, vendégként eltöltött éveik idején.  
Érintett területek:
Közoktatás, felsõoktatás, nyelvtanulás és nyelvtanítás, felnõttoktatás, élethosszig tartó tanulás, nyitott és távoktatás, E-
Learning, információs- és kommunikációs technológiák, oktatási rendszerek és politikák megfigyelése, innovációja.

Ki pályázhat?

Oktatási vagy oktatással is foglalkozó intézmények

Linkajánló

Socrates hivatalos honlapja: http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
Magyar kapcsolattartó: Tempus Közalapítvány: www.tpf.iif.hu, www.tka.hu
http://www.euoldal.hu/kozossegi/socrates.php

Jogszabályi háttér

253/2000/EC Tanácsi Határozat (2000.01.24.)

Egy sikeres projektpélda: Pathways to Learning Gruntvig 2. tanulási partnerségi projekt

Cél:
Hozzáférési és részvételi lehetõségek javítása az „élethosszig tartó tanulás” folyamatában hátrányos helyzetû város-
részekben élõ alulreprezentált csoportok számára
1. lépés: Irodalmi kutatások a közmûvelõdés helyzetérõl, igényeirõl és akadályairól
2. lépés: Helyi fókuszcsoportok találkozása a célcsoportok és az oktatási intézmények képviselõivel
3. lépés: Helyi mûhelyek „közvetítõ személyek” szerepérõl
4. lépés: Nemzetek közötti mûhely „közvetítõ személyek” közös koncepciójáról, modelljérõl
Folyamatos evaluáció és beszámolás

Koordinátor: Clondalkin Partnership - Írország, magyar partner: Martineum Felnõttképzõ Akadémia 

http://www.pathwaystolearning.net/  
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A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Az egységes uniós oktatási politika csak a Maastricht-i Szerzõdéssel jelent meg az Európai Unióban, az
Amszterdami Szerzõdés pedig tovább növelte ennek jelentõségét. A Szerzõdés 126. és 127. cikke az Unió
feladataként határozta meg, hogy járuljon hozzá a tagállamok közötti együttmûködés bátorításával a
minõségi oktatás fejlesztéséhez és a szakképzési politika végrehajtásához. A Szerzõdés megengedi, hogy
az Unió kiegészítõ és támogató intézkedésekkel ösztönözze a tagállamok közötti együttmûködést ezeken
a területeken, de ezek az intézkedések nem érinthetik a tagállamok szabályozását, jogrendszerét. Ezzel
kizárták a jogharmonizációs eszközöket. Az EU oktatási politikájának legfõbb eszközei így a közösségi
kezdeményezések és programok.

A Socrates I. program 1999. december 31-én ért véget. Folyatatásáról 2000. január 24-én döntött az Euró-
pai Parlament és a Tanács. A program folytonosságát jól mutatja, hogy 2000-tõl is támogatásban részesítet-
tek minden, a megelõzõ évhez hasonló és célú programot. Ezen belül azonban elõnyben részesítették a
hosszabb futamidejû projekteket.

A Socrates II. 2000. január 1-jétõl 2006. december 31-ig tart, költségvetése a 7 évre 1.850 millió euró.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A Socrates program szerint támogatást kaphat az oktatás minden szintje az általános iskolától kezdve a fel-
nõttképzésig. Elsõsorban a diákok külföldi tanulását, mobilitását, a diákok és tanárok utazását, cseréjét, a
nyelvek oktatását, az információ- és tapasztalatcserét ösztönzi. Ezekkel a projektekkel segíti az európai
kultúrák jobb megismerését, a fiatalok látókörének kiszélesítését.

A Socrates legfontosabb céljai:
· az oktatás európai dimenziójának fejlesztése; 
· az európai nyelvek ismeretének javítása; 
· az oktatási együttmûködés és mobilitás elõsegítése;
· az oktatási újítások támogatása; 
· egyenlõ esélyek megteremtése az oktatás minden területén.

A SOCRATES AKCIÓPROGRAMJAI

· Comenius: közoktatás. 
· Erasmus: felsõoktatás. 
· Grundtvig: felnõttoktatás és egyéb oktatási formák.
· Lingua: az európai nyelvek oktatása. 
· Minerva: új információs és kommunikációs technológiák az oktatásban.
· Megfigyelés és újítások az európai oktatási rendszerekben és politikákban. 
· Közös akciók más európai programokkal. 
· Kiegészítõ tevékenységek.

1. Comenius

A 30 éves háború idején élõ morva filozófusról, teológusról és pedagógusról elnevezett programban 1995
és 1999 között Európa 340 000 iskolájából 10 000-en vettek részt. A Comenius akció célja, hogy hoz-
zájáruljon a közoktatási intézmények oktatási rendszerének minõségi fejlõdéséhez, erõsítse az európai
együttmûködést, illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelt támogatást élvez néhány általános cél, mint pl. a
multikulturális környezetben történõ tanulás, amely az európai állampolgárság sarokköve; a hátrányos
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helyzetû csoportok támogatása; vagy a közösségi kirekesztettség elleni küzdelem.

A Comenius akcióprogramon belül az alábbi projekt-típusokat különböztethetjük meg:
· Iskolai együttmûködés.
· Tanárok alap- és továbbképzése.
· Comenius hálózatok.

A program az iskolák partneri együttmûködésének három típusát különbözteti meg: iskolai projektek,
nyelvtanulási projektek és iskolafejlesztési együttmûködés. 

Az iskolai projektekben (School projects) legalább három iskolának három különbözõ országból kell részt
vennie. Bármilyen közös érdeket érintõ projekt támogatást nyerhet, amely erõsíti a különbözõ szak-
területeket átfogó együttmûködést. 
A nyelvi projektekben (Language projects) legalább két különbözõ országbeli két iskolának kell részt ven-
nie, és csereprogramok által a diákok nyelvismeretének, nyelvi készségének fejlesztését is elõ kell segíte-
nie. 
Az iskolafejlesztési együttmûködések (School development projects) a tanárok, oktatók közötti cserepro-
gramokra épülnek. A tanárok - közös érdeklõdésüknek megfelelõen - tanítási módszereket, eszközöket,
iskolai menedzsmentrõl szóló és gyakorlati tapasztalatokat és adnak át egymásnak. Ide tartozó cél például
az iskolán belüli erõszak csökkentése, a hátrányos szociális és kulturális háttérrel tanuló diákok integrá-
ciójának elõsegítése.

A Comenius program a tanári továbbképzést az alábbiakkal támogatja:
· többoldalú együttmûködési projektek (programok, kurzusok, tanítási anyagok, módozatok, stratégiák
elõkészítése, tanárok közötti kapcsolatok bõvítése);
· Egyéni juttatások (gyakorlati tanulmányutak, külföldi vállalatoknál végzett gyakorlatok elõsegítése, a
nyelvgyakorlás ösztönzése).

A Comenius program további fõ célja az iskolai oktatás minõségi fejlesztésén és az iskolák közötti
nemzetközi együttmûködés bátorításán túl többek között az ún. kulturális tudatosság növelése.

Célterületei:
· Nemzeti kereteket meghaladó együttmûködés az iskolák közötti csereprogramok támogatása.
· A tanárok továbbképzésével foglalkozó szervezetek közötti kapcsolatok bõvítése.
· Oktatási módszerek innovációjának bátorítása.
· Az iskolamenedzselési innováció és a tapasztalatok átadása, nemzetközi terjesztése.
· Az oktatáspolitikai hibák elleni küzdelem módszereinek terjesztése, átadása, egyenlõ esélyek
megteremtése az oktatás minden területén, a kirekesztettség megszüntetése, a hátrányos helyzetû diákok
integrációjának elõsegítése. 
· Az információs és kommunikációs technológiák jobb alkalmazása az iskolai oktatásban és az oktatógár-
da körében. 

2. Erasmus

Az Erasmus Akcióprogram a felsõoktatás nemzeti határainak lebontásában játszik úttörõ szerepet. Fõ célja,
hogy az európai felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatók és oktató tanárok 3-12 hónapos tanul-
mányaihoz külföldi egyetemeken vagy fõiskolákon támogatást adjon. 

A diákok számára igen jelentõs elõnyökkel járhat egy szemeszter vagy néhány hónapos tanulás egy külföl-
di egyetemen. Néhány külföldön eltöltött hónap jelentõsen javítja a diákok alkalmazkodó-képességét,
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gyarapítja ismereteiket és kommunikációs készségét, és a késõbbi munkavállalás, munkakeresés során
jelentõs többlet-esélyt is nyújt. 

Az Erasmus programon belül lehetõség nyílik:
· tanári csereprogramokra;
· tanfolyamok, kurzusok közös elõkészítésére;
· intenzív programokon, kurzusokon való részvételre;
· tematikai hálózatok kiépítésére.

Kurzusok közös elõkészítéséhez legalább három különbözõ országban mûködõ intézmény
együttmûködése kell. Támogatják a tanulmányok, modulok, tananyagok, PhD programok közös
elõkészítését, kidolgozását. 
Az intenzív programokon való részvételhez is legalább három különbözõ országban mûködõ intézmény
együttmûködése szükséges (pl. nyári egyetemi kurzusok, programok szervezése). Ezeknek a
követelmények szerint európai dimenziójú kurzusoknak speciális tudást kell nyújtaniuk, és a szervezõknek
a választott terület multikulturális megközelítését is szem elõtt kell tartaniuk!
A tematikus hálózatok létrehozásához egyetemi karok, tanszékek, kutatóközpontok és szakmai egyesületek
együttmûködésére van szükség, hogy egy-egy adott kutatási terület, kísérlet számára megfelelõ fórumot
nyújtsanak. 

Az Erasmus program 1987-es bevezetése óta 700 000 diák külföldi utazását és tartózkodását segítette elõ.

3. Grundtvig

A Grundtvig akcióprogram az Erasmus és a Comenius programok kiegészítéseként a felnõttek képzését
támogatja. A programot egy dán közgazdászról nevezték el. A program felnõttképzés alábbi formáit
részesíti elõnyben:
· nemzeti méreteket meghaladó együttmûködési projektek (transnational cooperation projects);
· tanulási partnerség (learning partnerships);
· képzési juttatások (training grants);
· Grundtvig hálózatok.

A transznacionális együttmûködési projektek olyan intézmények és szervezetek számára nyitottak, ame-
lyek a felnõttoktatásban európai együttmûködésen alapuló eredményeket kívánnak felmutatni (pl. új
képzési modulok és tanítási módszerek, anyagok kifejlesztése). 
A tanulási partnerség címszó alá tartozó projektek helyi szinten, kis csoportokban megvalósuló
együttmûködéseket ölelnek fel. A lényeg a különbözõ országokból származó felnõtt tanulók és tanárok
kapcsolattartása. A tanulási partnerség fontos része a konferenciákon, kiállításokon való részvétel, látogatá-
sok szervezése, gyakorlati tapasztalatok cseréje.
A képzési juttatásokra olyan oktatók pályázhatnak, akik valamely külföldi országban 1-4 hetes kurzust,
tanfolyamot kívánnak szervezni felnõtteknek: tanárok/oktatók továbbképzése, menedzserek, adminisz-
tratív személyzet, tanácsadók, tanársegédek, stb. számára indított kurzusokról van szó. 

Fontos minden olyan, a felnõtteket segítõ képzés és oktatás, amelyek a felnõttek munkahelyen kívüli vagy
a munkavállalás melletti továbbképzését segítheti elõ. A Grundtvig program egyúttal a munkahelyen
történõ tanulás elismertetésére is lehetõséget nyújt. 

A Gruntvig program kedvezményezettje bárki lehet, hiszen a felnõttoktatás szereplõi igen sokfélék. Lehet-
nek természetes személyek, oktatási intézmények (iskolák, felsõoktatási intézmények) vagy nem formális
(non-formal) szervezetek (felnõttoktatási központok, egyesületek, könyvtárak, múzeumok, szülõi
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szervezetek, stb.). 

4. Lingua

Az európaiak átlag 50 %-a nem tud az anyanyelvén kívül más nyelven megfelelõ szinten kommunikálni,
a másik 50 % pedig jelentõs részben a három nagy - angol, francia és német - nyelvet ismeri. A program
az egyéb európai nyelvek tanulásának támogatásával elõsegíti a sokszínû európai kultúra elterjedését.

Az Európai Bizottság két kategóriába sorolt projekteket támogat a Lingua akción belül:
· Új nyelvek tanulásának ösztönzése: tudatosság-növelés, motiváció, információnyújtás. 
· Eszközök fejlesztése: a program olyan innovatív megoldásokat támogat, mint például egy idegen nyelv
(vagy egy kevésbé használatos európai nyelv) tanulásának új módszere. Legalább három különbözõ
országban levõ intézmény együttmûködésével európai többletértéket felmutató, de nem profitorientált pro-
jektek kaphatnak támogatást. 

5. Minerva

Az Internet használatának gyors elterjedésével az oktatáson belüli információs technológiák is gyorsan
átértékelõdtek. A tanulási környezet kialakításában új szempontok érvényesülnek, az információs tech-
nológiáknak is fejlesztõ újdonságot kell felmutatniuk, így fontos a tanárok és tanulók közötti jobb érin-
tkezés ösztönzése, fontosak az egységesített tanulási folyamatok, a multidiszciplináris megközelítés. Cél,
hogy az új, magas minõségû informatikai termékek mind a tanulók, mind a tanárok követelményeinek
megfeleljenek. 
A Minerva akció az új, az Internet által létrehozott lehetõségekkel kíván élni - gyarapítva a tanulók tudását,
ügyességét és alkalmazkodó-képességét.

A Minerva akció az oktatásban új technológiák bevezetését szolgálja. Négy fõ projekttípust támogat: 
· projektek az új módszerek jobb megértése érdekében;
· új tanítási módszerek és források az oktatáson belüli innovatív környezetvédelem kifejlesztésére;
· korábbi projekteredmények elterjesztése, gyakorlati tapasztalatok megosztása;
· a nyitott- és távoktatási rendszerek, valamint új információs és kommunikációs technológiák használatá-
nak bemutatása, ezek hálózatának kialakítása.

6. Megfigyelés és Innováció Akcióprogram (Arion, Naric)

Az európai oktatás gazdag történetére és kulturális sokszínûségére alapozva a Megfigyelés és Innováció
Akcióprogram az egymástól való tanulást, az egyes országok oktatási rendszereinek kölcsönös megis-
merését kívánja elõsegíteni.

Az Európai Bizottság az alábbi területeken nyújt támogatást:
· európai oktatási információs hálózat létrehozása, megbízható és elemzõ tanulmányok összeállítása, infor-
mációk átadása az egyes országok nemzeti oktatási politikáiról és oktatási rendszerérõl (Eurdyce);
· közvetett tapasztalatszerzés az oktatási rendszerek és reformok terén: tanulmányutak döntéshozók és más
oktatáspolitikai felelõsök számára (Arion tanulmányutak);
· az akadémiai elismerések és képesítések nemzeti központjainak Naric hálózata, a hálózatban folytatott
együttmûködés;
· kísérleti projektek (például az oktatás minõségének kiértékelésére);
· egyéb kezdeményezések (pl. az oktatás és a foglalkoztatás kapcsolata, általános megfigyelések és
elemzések, tapasztalati és gyakorlati tudásátadás, oktatási minõségi mutatók).
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A PÁLYÁZÁS RENDJE

A Socrates pályázati és bírálati eljárásai eltérõek attól függõen, hogy az érintett akció centralizált vagy
pedig decentralizált. Elõbbi esetben a pályázatokat az Európai Bizottság kezeli, utóbbi az esetben a részt
vevõ országok által kijelölt nemzeti irodák kezelik. Errõl részletes tájékoztatást nyújt a Socrates pályázati
útmutató. A Socrates programról szóló határozat kimondja, hogy "A programba tartozó projektekhez
megítélt közösségi pénzügyi támogatás célja, hogy a kérdéses tevékenységek megvalósításának becsült
költségeit a maximum hároméves idõtartam végéig, az elért haladás függvényében fedezze, amelyet
meghatározott idõszakonként ellenõriznek. A társfinanszírozás elvének megfelelõen a kedvezményezett
hozzájárulása lehet a projekt megvalósításához szükséges személyzet és/vagy infrastruktúra biztosítása".

A centralizált akciókban - a kiegészítõ tevékenységek kivételével - a közösségi hozzájárulás általában nem
haladja meg egy adott projekt teljes költségének 75%-át. Az Európai Bizottság vagy a nemzeti iroda a
pályázó által kért összegnél kevesebbet is adhat. Az igényeltnél nagyobb összegû támogatás nem kapható.
Minden projekt csak egyszer kaphat támogatást. A támogatásnak nem lehet célja vagy hatása nyereség
kitermelése a kedvezményezett számára. 

Már megkezdett projektre csak akkor adható támogatás, ha a pályázó bizonyítja, hogy a projektet a
szerzõdés aláírása elõtt el kell kezdeni. Ilyen esetekben a támogatási pályázat benyújtása elõtt adódott költ-
ségek nem számolhatók el.

Az úgynevezett decentralizált, a résztvevõ országok nemzeti irodái által kezelt Socrates akciókkal kapcso-
latban a helyi nemzeti iroda tud további felvilágosítást adni, mind a pályázás rendjérõl, mind az egyes
decentralizált akciók jellemzõ támogatási arányairól. Magyarország esetében ez a Tempus Közalapítvány
(www.tpf.iif.hu/socrates; www.tka.hu) 

A Socrates program támogatásaira az alábbi szereplõk nyújthatnak be pályázatot:
· minden diák és egyetemi hallgató; 
· oktatási szakemberek valamennyi csoportja; 
· oktatásért felelõs helyi és regionális önkormányzatok, nemzeti hatóságok; 
· oktatási intézményekkel kapcsolatban álló állami és magánszervezetek, kutatóközpontok; vállalatok, szo-
ciális partnerek, stb.; 
· helyi, regionális szervek;
· valamint a fentiek konzorciumai.

A programban részt vesznek az alábbi országok:
· a 25 tagállam;
· Románia, Bulgária és Törökország;
· Norvégia, Liechtenstein, Svájc.
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eLearning

Az Európai Unió távoktatási programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 67-68 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A program fõ célja az ICT (Information and Communication Technologies - Információs és Kommunikációs Technológiák)
hatékony használatának támogatása és továbbfejlesztése az európai oktatási és képzési rendszerben. 
A program összköltségvetése a 2004-2006-ig tartó idõszakban 44 millió euró.
Fõ célok:
- az érintettek azonosítása és tájékoztatásuk az e-learning módjairól és eszközeirõl a digitális mûveltség gyarapítása
érdekében. Elõsegíteni a társadalmi összetartást és egyéni fejlõdést, valamint a kultúrák közötti párbeszédet;
- az e-learning lehetõségeit kiaknázni az európai dimenziójú oktatásban;
- olyan mechanizmusokról való gondoskodás, amelyek támogatják a kiváló minõségû európai termékek és szolgáltatá-
sok fejlõdését

Támogatott tevékenységek

- digitális mûveltség elterjesztése;
- virtuális campusok kialakítása,
- tanárok képzése, e-twinning európai iskolák között;
- legjobb gyakorlati tapasztalatok elterjesztése.

Ki pályázhat?

Oktatási vagy oktatással is foglalkozó intézmények

Linkajánló

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programme_en.html
Hivatalos honlap: http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
http://www.elearningeuropa.info
http://www.euoldal.hu/

Jogszabályi háttér

2318/2003/EK Határozat (2003.02.15)

Egy sikeres projektpélda: E.A.S.Y. - Agency for EaSY access to virtual campus

Az E.A.SY. ügynökség (European Agency for EASY access to virtual campus) célja, hogy információs, képzési és tanácsadási
szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel támogassa az virtuális mobilitást. A célcsoportba tartoznak a diákok, tanárok,
hátrányos helyzetûek, munkanélküliek, csereprogramokkal foglalkozó adminisztrátorok. A virtuális mobilitás lehet
kiegészítõje vagy alternatívája a fizikai mobilitásnak. A kívánt eredmény eléréséhez az információs és kommunikációs
technológiák (ICT) hatékony felhasználására van szükség. A projekt új interaktív honlapot fejleszt ki, azokon olyan on-
line eszközökkel, amelyek segítségével az egyetemi campusok könnyen értékelhetõvé válhatnak. A cél a különbözõ
egyetemek közötti koordináció és kommunikáció erõsítése, a kulturális-oktatási csereprogramok menedzsment és
szervezési rendszerének fejlesztése ICT használatával.

Koordinátor: La Sapienza University of Rome (Olaszország) Magyar partner: Közép Európai Egyetem

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/projects_en.html

e-Learning

Az Európai Unió távoktatási programja
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Ifjúság 2000

Az Európai Unió ifjúsági programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_youth.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 69-73 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

Az Ifjúság 2000 elnevezésû közösségi program (2000-2006) a fiatalok mobilitását, a szolidaritási, illetve a fiatalok által
irányított programok végrehajtását, valamint az ifjúságpolitikáért felelõs felnõttek továbbképzését segíti elõ. Ez a pro-
gram egyesíti a "Fiatalok Európáért" és az "Önkéntes Európai Szolgálat" elnevezésû korábbi programokat. Legfõbb célja
az esélyteremtés. A program a 15-25 év közötti fiatalok számára nyújt együttmûködési lehetõségeket, szabadidõ-pro-
gramokat, de a fiatalok életében jelen van iskolai projektekkel, mint sport-akciókkal. A hazai Ifjúság 2000 program 2 fõ
szempontja: egyrészt az ifjúsági sportélet és az ifjúsági önszervezõdések hathatós támogatása, másrészt a drogpreven-
ció. Költségvetése 600 millió euró a 2000-2006 közötti költségvetési idõszakra

Támogatott tevékenységek

Önkéntes szolgálatok, külföldön végzett diákmunka; Nemzetközi programok: külföldi diáktalálkozók; helyi szervezõdések,
egyesületek létrehozása. Metszéspont projektek, fejlesztõ projektek, drogprevenció, szexuális felvilágosítás, tanácsadás,
nemzetközi ifjúsági csereprogramok szervezése, játékparkok létrehozása, játszóterek felújítása

Ki pályázhat?

Minden, az ifjúsággal és a gyermekekkel foglalkozó egyesületen, szervezõdésen kívül az iskolák, önkormányzatok, egy-
házak, karitatív szervezetek, segélyközpontok. On-line szolgáltatók - újonnan létrejött diákszervezetek, egyesületek hon-
lapjainak fenntartására.

Linkajánló

Ifjúság 2000 honlapja: http://www.europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html, 
Magyar kapcsolattartó: Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium, http://www.gyism.hu, 
Mobilitás Ifjúsági Szolgálat: http://www.mobilitas.hu, 
EU Oldal: http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_youth.php

Jogszabályi háttér

1031/2000/EC Tanácsi Határozat (2004. 04 13.)

Egy sikeres projektpélda: KRAFTWERKET  

A Kraftwerket Ifjúsági Ház (Kraftwerket Youth House) egy koppenhágai állami helyi szervezet, 15-25 év közötti fiatalok
kulturális központja. A szervezet egyik alcsoportja a "Fiatalok a fiatalokért szexuális tanácsadás" ("Youth to youth sex
guidance") elnevezésû egyesület, mely 6 taggal féléves futamidejû projekt keretében mûködött. Szexuális úton ter-
jesztett betegségek, fogamzásgátlás hatásai, terhesség, stb. témakörökben tartottak felvilágosító elõadásokat,
oktatóprogramokat. 
Az egyesület csereprogramot szervezett, 10 chilei, 6 norvég, 4 dán és 6 perui résztvevõvel, egy dániai elõzetes látogatást
egy chilei tanulmányút követett. A tanulmányút 3 fõ témaköre az oktatás, iskolalátogatások és a szociális munka volt. A
projekt célja a különbözõ oktatási rendszereken belüli szexuális nevelés, a felkészítés összehasonlítása, tapasztalat- és
tudáscsere. Elnyert támogatás: 33.177 euró

Koordinátor: KRAFTWERKET (Ifjúsági Ház - Dánia)

www.kraftwerket.dk/

Ifjúság 2000-2006 - Youth 2000-2006

Az Európai Unió ifjúsági programja



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

A közösségi ifjúságpolitikával a Római Szerzõdés 149. cikke foglalkozik. A cikk teremtette meg a jogi
alapját az Unió fiatalokkal kapcsolatos különbözõ programjainak és akcióinak. Egységes uniós ifjúságpoli-
tika tulajdonképpen nem létezik, de az Unió ezeken az akciókon és programokon keresztül próbálja
erõsíteni az európai országok együttmûködését. 

Az Ifjúság 2000 Akcióprogramot az Európai Parlament és Tanács 2000. április 13-i döntése alapján hozták
létre. A program végrehajtása 2000 tavaszán kezdõdött meg, és alapvetõen a két korábbi, 1992-94 és 1995-
1999 között megvalósult Ifjúság c. programsorozatokra épít, ugyanakkor lényegében két korábbi pro-
gramot egyesít: a Fiatalság Európáért (Youth for Europe) és az Európai Önkéntes Szolgálat (European Vol-
untary Service) programokat. 

Az Unió Ifjúság 2000 Programja a 15-25 év közötti fiatalok csoportos cseréit, helyi kezdeményezéseit,
külföldi önkéntes szolgálatát, illetve külföldi önkéntes fiatalok fogadását, tanulmányutakat, fiatalokkal
foglalkozó szakemberek továbbképzését támogatja pályázati formában. A program célja, hogy a
résztvevõk a támogatások révén a  fiatalokat egymás jobb megismerésére és kölcsönös elfogadására
neveljék, erõsítsék a szolidaritás érzését, ösztönözzék a kezdeményezés szellemét, elõmozdítsák a
nemzetközi cserekapcsolatokat, és erõsítsék az együttmûködést a fiatalokkal foglalkozó szakemberek
között. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

Az Ifjúság 2000 program általános céljai:
· Lehetõvé tenni, hogy a fiatalok fejlesszék mindennemû hasznos készségeiket, képességeiket, tudásukat.
· Nemzetközi csereprogramok révén lehetõvé tenni, hogy a fiatalok hozzájáruljanak Európa "építéséhez".
· A fiatalok bevonása a közéletbe, a fiatalok felelõsségteljes állampolgárokká nevelése.
· Támogatni a fiatalok kezdeményezéseit, vállalkozásaikat, kreativitásukat, hogy aktív szerepet vállalhas-
sanak a társadalomban; ezzel egy idõben ösztönözni õket az informális oktatás értékének felismerésére -
mindezt európai összefüggésekben.
· Támogatni a fiatalokat az emberi jogok védelméért, valamint a rasszizmus és fajgyûlölet ellen folytatott
harcban.
· A fiatalok közötti együttmûködés erõsítése.

Magyarországon az Ifjúság pályázatok leginkább két fõ célt követnek: drogprevencióval kapcsolatos
kezdeményezések, valamint a fiatalok (fiatalokkal is foglalkozó szervezetek) sporttevékenységeinek támo-
gatása. A legtöbb pályázati kiírás tehát e két témakörben született meg, ezen túlmenõen azonban számos
egyéb forrást találhatunk, pl. települési önkormányzatok pályázhatnak játszóterek építésére, felújíttatására,
és van támogatás ifjúsági szervezetek, egyesületek honlapjainak elkészíttetésére, a honlapok fenntartására. 

Az Ifjúság 2000 fõbb támogatott tevékenységei:
· Csereprogramok.
· Tapasztalatcserék.
· Helyi kisközösségek fejlõdését szolgáló kezdeményezések.
· Partnerkeresõ szemináriumok.
· Ifjúsági információs projektek, stb.

PROJEKTTÍPUSOK

Az Ifjúság Program hat akcióprogramra épül. Ezek a programok egymást átfedhetik és kiegészíthetik. 
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1. Fiatalok Európáért - Youth for Europe
Ennek keretében sor kerülhet csereprogramok és találkozók, rendezvények támogatására, egymás orszá-
gainak és kultúráinak megismerésének elõsegítésére. Rövid távú cserekapcsolatok címszó alatt szerepel a
15-25 év közötti fiatalok mobilitásának elõsegítése, 1-3 hetes tartózkodás valamely, a programban részt
vevõ vagy harmadik országban, fiatal csoportok nemzetközi partnerkapcsolatainak keretében. Az akciók-
nak közösségi nevelõ foglalkozások mellett (együttes munkavégzés, kirándulás, sport, mûvészet), új kul-
turális és társadalmi környezet közös felfedezését kell szolgálniuk! 

2. "Önkéntes Európai Szolgálat" - European Voluntary Service (EVS)
Hat-tizenkét hónapig tartó munkaszolgálat, szociális és környezetvédelmi, kultúrához és mûvészetekhez
kapcsolódó vagy a szabadidõ eltöltésével és a sportélettel összefüggõ munka. A program 18-25 év közötti
fiatalok számára szól egyéni projektek megvalósítására egy másik országban, amely konkrét, közhasznú
szolidaritási tevékenység gyakorlását teszi lehetõvé, a meglevõ szociális, kulturális, környezeti vagy tech-
nológiai szükségletek szerint. 

3. Ifjúsági kezdeményezések - Youth Initiatives
Ezen akcióprogram keretében olyan ifjúsági ötleteket, kezdeményezéseket támogatnak, amelyek 15(18)-
25 év közötti fiataloknak szólnak helyi szinten, és amelyek fejlesztik, és egyben kifejezésre juttatják
kreativitásukat és kezdeményezõkészségüket. Fontos hogy ezek a kezdeményezések a helyi közösségek-
ben folytatott szociális tevékenységre irányuljanak. Korábbi - a fiatalok önkéntes szolgálati idejében
szerzett tapasztalatokon alapuló programok - plusz pontot jelenthetnek az elbírálás során.
· Csoportos kezdeményezések
· Befektetés a jövõbe - Future Capital Program

4. Metszéspont projektek
Ide azok a projektek tartoznak, amelyeket más közösségi programok alapján - Socrates (oktatás), Leonar-
do da Vinci (szakképzés) - együttes pályázással is támogatnak. 

5. Fejlesztõ projektek
Képzések, tanulmányutak, elõkészítõ látogatások, partnercsoportok találkozói, ifjúsági információs pro-
jektek támogatása annak érdekében, hogy minél több és színvonalasabb nemzetközi ifjúsági projekt való-
sulhasson meg. Ennek célja lehet:
· Szakmai gyakorlat
· Elõkészítõ találkozó
· Partnerkeresõ szeminárium
· Tanulmányút
· Szeminárium
· Képzés
· Ifjúsági információ
· Nemzetközi együttmûködés és hálózatok
· Támogató projektek

6. Támogatási intézkedések - Support Measures
Ezek másfajta Ifjúság akcióprogramok megerõsítését szolgálják. Mintegy azok kiegészítéseképpen -
elõnyeiket felhasználva, az eredményeket és a tapasztalatokat bemutatva - más közösségi szinten reklá-
mozzák az ifjúság projekteket. Képzési és együttmûködési akciók ifjúságpolitikával foglalkozó szakem-
berek számára, európai modulok kifejlesztése, tapasztalatcserék, kísérletek, konferenciák, szemináriumok,
fiatalok tájékoztatása és fiataloknak szóló tanulmányi programok tartozhatnak ide. 
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7. Éves projektek
Az Európai Bizottság által évente egyszer kiírt, az 5. pontban leírtakra épülõ nagyobb volumenû pályáza-
tok tartoznak ide, hálózatépítés és partnerközvetítés, oktatás / továbbképzés és információ-szolgáltatás
témakörökben. 

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Az akcióprogramokban általában 15 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt több intézmény vagy szervezet
képviseletében. A résztvevõ csoportok legalább egyikének európai uniós tagállamhoz kell tartoznia! Elsõ
lépésként - ha már adott egy diákcsoport - meg kell határozni az együttmûködési célokat, ezután kell más
szervezetekkel kapcsolatot létesíteni. Ebben segítséget nyújtanak az egyes országok nemzeti pro-
gramirodái. 

A költségekhez az Unió az alábbiak szerint járul hozzá:
·  utazási költségek : a program ezek 70 %-át finanszírozza (a fiatalokét és a csoportvezetõkét);
· elõkészítõ látogatások : a kiadások 100%-át fedezik;
· rögzített támogatási összeg: a résztvevõk és a rendezvények elõkészítésére (a biztosítási költségeket is
beleértve);
· aktuális kivételes költségek fedezése: pl. rokkant, mozgáskorlátozott fiatalok szállításának speciális költ-
ségei;
· fogadó csoport esetében: átalánydíj a résztvevõk és a napok számának függvényében.

A programoknak segíteniük kell a fiatalokat, hogy az új ismereteket és a tudatos polgári felelõsségvállalás
magatartásformáit könnyebben elsajátítsák. Többletpontot érdemel, ha a diákprogramok segítik a szolidar-
itás érzését, bátorítják a kezdeményezõ szellem kialakulását, hatással vannak a nemzetközi cserekapcsola-
tok fejlõdésére és erõsítik a fiatalokkal foglalkozó valamennyi szereplõ együttmûködését. 

A programban részt vesznek az alábbi országok:
· Európai Unió tagországai; 
· Európai Gazdasági Térség országai (EGT): Izland, Lichtenstein, Norvégia; 
· Csatlakozó országok: Bulgária, Románia, Törökország; 
· Harmadik országok: Mediterráneum, FÁK, Latin-Amerika, Dél-kelet Európa.

7.5. A pályázás rendje

Az Ifjúság Program elõre meghatározott, a nemzeti képviseleteknél hozzáférhetõ menetrend szerint
mûködik. Az egyes pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapja (Official Journal) teszi közzé.
A program gyakorlati lebonyolítása az Európai Bizottság SOCRATES & Ifjúság technikai segítségnyújtási
irodája által történik; Magyarországon a programot a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat koordinálja. 
A projektek és akciók többségét decentralizált döntési mechanizmussal ifjúságpolitikai szakemberek
választják ki a Nemzeti Iroda segítségével, az Európai Bizottság által meghatározott kritériumok alapján.
A többiekrõl az Európai Bizottság dönt, amelyhez szakértõkbõl álló bizottság, a nemzeti koordinációs
irodák, valamint ifjúsági szervezetek nyújtanak segítséget. 
Pályázhatnak 15-25 év közötti fiatalok (az Európai Önkéntes Szolgálat esetében 18-25 év közöttiek),
továbbá a velük foglalkozó ifjúsági munkások, szakemberek, önálló ifjúsági csoportok, non-profit
szervezetek, intézmények, önkormányzatok.

Az Ifjúság 2000 program felelõs minisztériuma Magyarországon a Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Misztérium (http://www.icsszem.hu). A pályázatokat a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
(http://www.mobilitas.hu) koordinálja.
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Az Európai Unió audiovizuális programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/Media_program.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 74-78 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A Media program kettõs célja: egyik az audiovizuális ipar fejlesztése, az audiovizuális termékek fejlesztésének, ter-
jesztésének és promóciójának támogatása (filmszínházak és televíziós mûsorok). A program másik részét a szakmai
továbbképzések alkotják, üzleti és jogi szakképzések (marketing, szellemi tulajdonjog), mûszaki továbbképzések
(számítógépes grafika, multimédia) és tanfolyamok (forgatókönyvírás).  
A program pénzügyi kerete 513 millió euró

Támogatott tevékenységek

Az audiovizuális ipar versenyképességének növelése az amerikai filmiparral szemben, az európai nyelvek és kulturális
különbözõség, sokszínûség megõrzése, továbbképzések, tanfolyamok, felsõoktatási intézmények az audiovizuális iparon
belül. 

Ki pályázhat?

A Media program nyitva áll bármely jogi személy, vállalkozások, kulturális intézmények, stb. elõtt. Természetes szemé-
lyek nem pályázhatnak. Fõbb pályázók: Európai audiovizuális ipar, filmszínházak, színházak, kiadók, valamint televíziós
mûsorszóró vállalatok, televízió-társaságok, komputergrafikus és animációval foglalkozó intézmények.

Linkajánló

Media + hivatalos honlapja: http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html, 
Hivatalos magyar kontakt pont, MEDIA Desk Magyarország Iroda: info@mediadesk.hu, http://www.mediadesk.hu/
http://www.euoldal.hu/kozossegi/Media_program.php

Jogszabályi háttér

163/2001/EK Határozat (2001. 01. 19.)

Egy sikeres projektpélda: BONNIER MEDIA BREDBAND Projekt (BMB-SE)

A projekt célja: Egy teljesen új típusú szórakoztatási szolgáltatáscsomag létrehozása, filmszínházak - mozik, televíziós pro-
gramok és más videó alapú szolgáltatások digitális terjesztési (disztribúciós) láncolatának létrehozása. Az egyközpontú
szolgáltatás a skandináv országok minden széles sávú elérhetõséggel rendelkezõ háztartását meg kívánja célozni. A cél,
hogy teljesen új típusú szórakoztatási szolgáltatást lehessen igénybe venni, a filmek, tévé-programok, zeneanyagok,
videók, videójátékok kérésre elérhetõek legyenek. A szolgáltatás televíziókészülékeken lesz elérhetõ, kezdetben PC-n
keresztül is mûködni fog. Ezen on-demand szolgáltatás bevezetésével lehetõség nyílik magas minõségû, európai tartal-
mak helyi piacának létrehozására. Az alacsony terjesztési költségektõl a filmanyagok nagyobb választékának szélesebb
körû terjesztési lehetõségét remélik, ellentétben a kereskedelmi, kommersz termékekkel. A projektben a 4 skandináv
országból 10 intézmény, szervezet vesz részt.

Koordinátor: Bonnier (Svédország)

www.bonnier.se
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A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Az Európai Bizottság az európai kulturális együttmûködés támogatására két programot indított el. Az egyik
a már bemutatott Kultúra 2000-program, a másik az európai audiovizuális ipar versenyképességének
erõsítését célzó Média program. Az utóbbi program az eEurope Akcióterv része is.

A következõ néhány év digitális forradalma során mind könnyebb lesz az európai audiovizuális oldalak
elérése, felgyorsul az audiovizuális tartalomátvitel jövõbeli új módozatainak és lehetõségeinek elterjedése.
Az országhatárokon kívülre irányuló terjesztés is bõvül.

A Media program 1996-2000 között támogatásban részesített: 
- 1690 európai együttmûködést (mozifilmeket, tévéfilmeket, dokumentumfilmeket, animációs alkotásokat,
stb.); 
- 281 európai gyártó céget;
- 1930 promóciós és reklámkampányt 400 európai filmhez kapcsolódóan.

Négy év alatt az anyaországokon kívül forgatott filmek támogatási aránya 85 %- kal növekedett.
Ugyanebben az idõszakban, a filmek külföldi terjesztési kiadásainak támogatási aránya is 13.71 %-ról
22.19 %-ra növekedett.

A Media program folytatásának egyik további fontos szempontja a munkahelyteremtés. Számos bizottsá-
gi nyilatkozat hivatkozik az európai audiovizuális területen szükséges munkahely-teremtésre. A Media pro-
gram hatással lehet a gazdasági környezetre, amennyiben számos készség-fejlesztõ és beruházás-élénkítõ
hatást gyakorol, hatékonyan támogatja a kulturális sokszínûséget, és megfelelõ helyet teremt az európai
audiovizuális szektor számára a világgazdaságban. 

2004. május 1-én Magyarország hivatalosan is tagja lett az Európai Unió audiovizuális támogatási pro-
gramjának, a Media Plus-nak. Az eredetileg 5 évre tervezett programot az Unió bõvítése miatt 2006 végéig
meghosszabbították, az 5 évre tervezett 400 millió eurós költségvetést pedig 513 millió euróra növelték.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A program támogatni kívánja a nemzetközi és hazai terjesztõ szolgálatokat, a producereket, filmszínháza-
kat, de legfõképp az európai együttmûködést ezen intézmények között. Az audiovizuális termékek európai
és nemzetközi piacokon való versenyképességét is támogatni kell, s a program a kis- és középvállalkozá-
sok bevonását is ösztönzi a terjesztõ hálózatokba. 

A program legfõbb céljai az alábbiak: 

· Az európai audiovizuális szektor versenyképességének fejlesztése - bevonva a kis- és középvállalkozá-
sokat is - az európai és nemzetközi piacon.
· Az európai médiumok országok közötti terjesztésének erõsítése.
· A nyelvi és kulturális sokszínûség tiszteletben tartása és támogatása.
· Az európai audiovizuális örökség erõsítése részben digitalizálás és rendszeresítés terén. 
· Az audiovizuális szektor fejlesztése azokban az országokban és régiókban, amelyekben erre leginkább
szükség van.
· Új típusú audiovizuális tartalmak elterjesztése a legújabb technológiák használatával.
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TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

1. A program elsõ része:

A filmmûvészeti terjesztést a program három részre osztja: privát kereskedelmi értékesítés, disztribúciós
szolgáltatásokon keresztül folyó terjesztés és televíziós mûsorszórás. A program külön támogatja a gyártást
megelõzõ szakaszt, (szakemberek képzését, a gyártói tevékenységet és a gyártási folyamatok
elõkészítésének fejlesztését) valamint a gyártást követõ fázist (filmmuvészeti alkotások és audiovizuális
programok forgalmazását és promócióját, valamint filmfesztiválok szervezését). A média-anyagok
magánkereskedelmi értékesítése filmekkel, audiovizuális anyagokkal, játékprogramokkal,
videokazettákkal és DVD-kkel is lehetséges. A disztribúciós szolgáltatások további fejlesztése, bõvítése
mellett a televíziós mûsorszórás is lényegi prioritás. Közvetlen anyagi támogatásban olyan televíziós
mûsorszolgáltatók részesülhetnek, amelyek egy adott filmet, anyagot különbözõ országokban, eltérõ
nyelvterületeken kooperációban, legalább két de inkább több szolgáltatóval együtt közvetítenek. 

Támogatást kaphat(nak) -
Fejlesztésben:
· Termékprojektek (drámai anyagok filmszínházak és televízióadók részére, kreatív dokumentum- és ani-
mációs filmek, az audiovizuális és filmszínházi örökség erõsítését és archiválását célzó munkálatok) -
független vállalatok, KKV-k részvételével. 
· Olyan termékprojektek, amelyek a produkciós és terjesztési technológiák fejlesztésében játszanak
szerepet.

Disztribúció és terjesztés terén:
o az európai disztribúciós hálózatok, terjesztõk beruházásai, marketing-tevékenysége, nem Európában ját-
szódó, de európai vonatkozású filmek promóciója;
· új technológiák bevezetése olyan európai médiaanyagok gyártásában, amelyek magán-forgalmi használa-
tra készülnek (a cél: megfékezni a hamisítványok terjesztését);
· európai médiaanyagok más kontinensekre irányuló terjesztése, televíziós közvetítések, mûsorszolgáltatók
és független európai disztribútorok, producerek együttmûködése.

A promóciós tevékenységek között külön figyelmet érdemelnek a fesztiválok. Olyan rendezvények és jeles
események tartozhatnak ide, amelyek hatásos kampány keretében mutatják be az elért eredményeket, és
partnerközvetítõ szerepük jelentõs. 
Legalább 8 állam képviselõit felvonultató konferenciák szervezõinek jelentkezését várják, vagy olyan
fórum-fesztiválok pályázatait, amelyeken a bemutatott projektekben legalább 8 európai országból szere-
pelnek résztvevõk.

Promóció és piacra jutás terén:
· Ipari vásárok, kiállítások, audiovizuális fesztiválok résztvevõi, amennyiben ezek a rendezvények érdem-
ben hozzájárulnak, és fontos szerepet játszhatnak a program céljainak elérésében.
· Európai szakemberek hálózatai. 
· Adatbázisok, katalógusok készítése.

További támogatásban részesülnek az ún. kísérleti projektek (Pilot projects), az alábbiak szerint. (A kísér-
leti projektek további célja a tapasztalatcsere, az eredmények széles körû publikálása, a kiemelkedõ ered-
mények terjesztésének bátorítása.) 
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Kísérleti projektek
· cinematográfia / filmszínházi örökség,
· európai audiovizuális programok archiválása,
· európai audiovizuális munkák, eredmények katalogizálása,
· korábbi európai filmek és más médiaanyagok digitális disszeminációja a. legmodernebb disztribúciós
szolgáltatások alkalmazásával. 

2. A program második része:

A Media program másik fõ része a szakmai gyakorlati képzés támogatása. A támogatás céljai:

· új, digitális mûszaki technológiák elsajátítása, amelyek az audiovizuális programoknak magas
kereskedelmi és hozzáadott mûvészi értéket adnak; (animáció, komputer-grafika, multimédia, interaktív
alkalmazások, gyártási utómunkálatok technikái);
· gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi menedzsment-képzés; (távoktatás, csereprogramok, partner-
találkozók);
· forgatókönyv-írási technikák oktatása, elõadók képzése, új típusú audiovizuális programok bemutatása,
új technikák alkalmazása.

A program kivételesen olyan, felsõfokú végzettséget, hivatást nyújtó képzéseket is támogat, amelyeket az
ipari szektor közvetlen bevonásával, részvételével szerveznek meg, és amelyekre más európai vagy
nemzeti szintû program nem nyújt támogatást. Támogatja továbbá a továbbképzési akciókhoz fûzõdõ
együttmûködést a képzési intézmények, a szakma és a vállalkozások között, valamint  tanárok, elõadók
továbbképzését. 

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A program nyitott az összes uniós tagállam elõtt, valamint azon csatlakozó országok elõtt, amelyekkel az
Európai Bizottság aláírta a kétoldalú megállapodást a részvételrõl (Memorandum of Understanding). 

Minden Media pályázat értékelése során számításba veszik a projekt európai és nemzetközi szerepét, a pro-
jektben rejlõ esélyeket, az eredmények lehetséges nemzetek közötti hasznosítását, beleértve a marketing-
és disztribúciós stratégiákat, a minõséget és eredetiséget. A második részre vonatkozóan általános szabály,
hogy legfeljebb hároméves futamidejû projekteket támogatnak. 

A Media program, mint minden más közösségi program támogatásainak elnyeréséhez önerõ is kell. A
Bizottságtól elnyerhetõ támogatási összeg egy adott projekt összköltségének 50 %-a lehet, indokolt eset-
ben - amennyiben a javaslat igen szoros összhangban áll a program céljaival - a támogatás aránya 60 %
lehet. 
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Az Európai Unió vámügyi programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/cus-

toms_2007/index_en.htm
EU Oldal:

http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_vam.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 79-84 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A VÁM 2007 azért jött létre, hogy elõmozdítsa az Európai Unió kereskedelmét, és elõsegítse a vámcsalások csökkentését
és megtorlását az EU egésze és a polgárok pénzügyi érdekeinek védelmében. 
A program költségvetése: 133 millió euró.

Támogatott tevékenységek

A VÁM 2007 számos eszközt vesz igénybe céljainak elérése érdekében: hivatalnokok csereprogramja, szemináriumok,
elõadássorozatok és projektcsoportok. A program a már megkezdett tevékenységeket, többek között a közös tréningpro-
gram kifejlesztését tovább támogatja, illetve technikai segítséget nyújt a most csatlakozott, és a késõbb csatlakozó orszá-
gok és a fejlõdõ országok adminisztratív szerveinek.

Ki pályázhat?

Vámügyi szervek

Linkajánló

Vám 2007 hivatalos honlapja: 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm 
Az Európai Bizottság Vám és Adóügy honlapja: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/cus-
toms_2007_en.htm,
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_vam.php

Jogszabályi háttér

253/2003/EK határozat (2003.02.11)

Magyarország eddigi részvétele: 

Az Európai Unió ajánlásait követve hazánkban 2002 januárjában a Vám- és Pénzügyõrség elkészítette
saját Nemzeti Inter-operabilitás Megvalósítási Stratégiáját, és ennek alapján beindította inter-operabilitási
programját. A program általános célja volt az összes olyan nemzeti rendszer kiépítése a Vám- és Pénzü-
gyõrségnél, amelyek révén a csatlakozás pillanatában megteremthetõ a kapcsolat és információcsere az
Európai Unió informatikai rendszereivel vámigazgatásunk, valamint az Unió és az egyes tagállamok
vámhatóságai között. Az inter-operabilitási tevékenység feltételeit egy erre kialakított projekttel teremtet-
ték meg. Az inter-operabilitási projekten belül megkülönböztették a vámmal, a jövedékkel és az infor-
matikával összefüggõ alprojektek. Emellett a vámprojekten belül két fõ projekt valósult meg: 
1. NCTS  projekt (Új Számítógépesített Tranzit Rendszer).
2. ITMS projekt (Integrált Tarifakezelési Rendszer). Az ITMS további öt alprojektet foglal magába:

a. TARIC alprojekt (Közösségi Integrált Vámtarifa).
b. TQS alprojekt (Tarifális Kvóták és Megfigyelések).
c. EBTI alprojekt (Európai Kötelezõ Tarifális Felvilágosítás).
d. CDPS alprojekt (Vámárunyilatkozat Feldolgozó Rendszer).
e. ISPP/SMS alprojekt (Informatikai Rendszer a Feldolgozási Eljárásokhoz / Mintakezelõ Rend
szer).

Vám 2007

Az Európai Unió vámügyi programja



AZ EURÓPAI UNIÓ VÁM- ÉS ADÓPOLITIKÁJA

Az Európai Bizottság két új programot hirdetett meg Vám 2007 és a Fiscalis 2007 néven, hogy a tagállam-
ok jobban együtt tudjanak mûködni az adó- és vámcsalások leküzdése érdekében, illetve hogy az érdekel-
tek csökkenteni tudják a vámköltségeket.

Mindkét program alapján magas színvonalú elektronikus rendszereket mûködtetnek a tagállamok állami
szervei közötti információcsere érdekében. A program közös vizsgálatok, tréningek, szemináriumok
szervezését teszi lehetõvé, illetve támogatásai révén a tagállamok csereprogramokat valósítanak meg
tisztviselõik között. A Vám 2007-program fõ célja a vámterhek csökkentése a papír nélküli elektronikus
vámrendszer kifejlesztése révén. 

Mindkét program a 2002 végén kifutott korábbi programokat váltotta fel és bõvítette ki. A Fiscalis 2007-
program költségvetése 56 millió euró, a Vám-programé pedig 133 millió euró. Mindkét program 2003.
január 1-én lépett életbe, és 2007. december 31-ig tart.

VÁM 2007 

A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

A Vámunió fejlõdése az egységes piachoz vezetett, ahol a tagállamok közötti belsõ gazdasági határok tel-
jes mértékben megszûntek, a vámolás a külsõ határokra helyezõdött át. Korábban a vámellenõrzés fõként
fizikai munkával járt, amelynek igen magas költségei voltak. Napjainkra ez teljesen megváltozott. A
vámtisztviselõk, nemzeti hatóságok modern módszereket, audit kontrollt és magas színvonalú kockázat-
analízist (különbözõ szállítmányok vizsgálata, eredetük, értékük, származási helyük alapján) folytatnak. A
papír nélküli vámrendszer nagyban csökkenti, minimalizálja a határokon felgyülemlõ forgalmat. Az elmúlt
10 év során a Bizottság olyan egységes számítógépes rendszert fejlesztetett ki, amely a tagállamok számára
lehetõvé teszi a különbözõ állami szervek közötti gyors adatátvitelt a centralizált adatbázisokon keresztül. 

Az Európai Bizottság javaslatára egész Európát átfogó ellenõrzési rendszert dolgoznak ki a pénz áramlásá-
nak megfigyelésére. A szabályok értelmében mindenkinek írásos nyilatkozatot kell adnia, aki 15.000 eurót
meghaladó összeggel (vagy ekkora értékû más fizetõeszközzel) lépi át az Unió külsõ határait, vagy érkezik
az Unió területére. Az intézkedések csokra magában foglalja a pénzintézetek által már elfogadott Európai
Pénzmosás Elleni Direktívában (91/308/EC) megfogalmazott eszközöket. 1999. szeptember és 2000.
február között az európai vámhivatalok együttmûködése során a 10.000 eurót meghaladó készpénzáram-
lást figyelték meg. Megállapították, hogy a megfigyelt idõszakban 1.35 billió euró készpénzforgalom volt
az európai határok mentén. Mivel egyes tagállamok folyamatos készpénzforgalom-ellenõrzést tartanak
fenn határaik mentén, más tagállamok pedig nem, a megfigyelési módszerek igen eltérõek. Egész Európára
kiterjedõ ellenõrzési rendszer hatékonyabbá tenné a megfigyelést. Ennek létrehozását indítványozza elõ az
Európai Pénzmosás Elleni Direktíva (Money Laundering Directive). 

Az Európai Bizottság javaslatára elfogadták a Vám-program meghosszabbítását 2007-ig. A cél, hogy a pro-
gram elõsegítse a pénzhamisítás, csalás leküzdését a tagállamok hatóságainak szorosabb együttmûködése
és elektromos információ-szolgáltatások fejlesztése révén. Ezzel a programmal szemináriumok
szervezését, vámhivatali dolgozók csereprogramjait is támogatják. A program további célja, hogy segít-
ségével minél kevesebb papír felhasználásával mûködõ vámrendszer épüljön ki, amelyben az adatál-
lományok elektromos úton cserélhetõk, lehívhatók. A program a korábbi, 2002 végén véget ért program
helyébe lépett, ötéves költségvetésére 2003. január 01. és 2007. december 31. között 133 millió eurót
különítettek el. 
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Magyarország a korábbi Vám 2002 programban is részt vett. A 2002 második félévéig tartó idõszakban a
Vám 2000-program kedvezményezettjei az EU tagállamok, valamint a tagjelölt országok vámigazgatási
szervei voltak. A Vám 2000 fõ célja az Európai Unió közösségi joganyaga egységes alkalmazásának
elõsegítése volt. Így a program keretében a vámigazgatás kérdéseivel foglalkozó szemináriumokat és kon-
ferenciákat rendeztek, illetve a vámigazgatási szervek szakemberei egyéb, a tapasztalatok átadását segítõ
csereprogramokban is részt vehettek.

A Vám 2000 program keretében sorra kerülõ akciókban a tagjelölt államok - így Magyarország is - a szá-
mukra megnyitott alprogramokban vehettek részt. A szemináriumokon résztvevõk a Vám- és Pénzü-
gyõrség, illetve a magyar gazdasági élet vámmal foglalkozó szereplõi voltak. 2002. július 1-jétõl a teljes
jogú tagságra való felkészülés jegyében az Unió a közösségi programok közül elsõként teljesen megnyi-
totta a Vám 2002 közösségi programot a tagjelölt országok számára. 2002 második felében egyúttal sor
került a Vám 2002 programot követõ új, a 2003 - 2007 közötti idõszakra vonatkozó Vám 2007 program-
ban való részvétel részleteinek egyeztetésére és a megállapodás aláírására. A Vám 2007 program 2003.
január elsején indult. Magyarország az Unió tagállamaként immáron teljes jogú tagként vesz részt a pro-
gramban.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A VÁM 2007 azért jött létre, hogy elõmozdítsa az Európai Unió kereskedelmét, elõsegítse a vámcsalások
csökkentését és megtorlását az EU egésze és a polgárok pénzügyi érdekeinek védelmében. 
A vámok szerepe folyamatosan változik az uniós környezetvédelmi és az egészségügyi politika összefüg-
géseiben, és ez új elem a Vám 2007 program céljainak meghatározásakor. Különösen nagy hangsúlyt
kapott a programban a most csatlakozott/tagjelölt országok felkészítése a nyílt piac feltételeire, és a
hatékony vámellenõrzésre mind a külsõ mind a belsõ határokon.

A program fõ céljai:
· a kereskedelem ösztönzése;
· a tiszta, "fair" kereskedelem feltételeinek megteremtése;
· új munkahelyek teremtése;
· a csatlakozott, csatlakozó országok felkészítése az új viszonyokra;
· az Unió állampolgárai, vállalkozásai számára biztonságos, egységes, tiszta ügyvitel megteremtése;
· az egységes piac biztonságának fenntartása;
· a vámok és az ÁFA beszedéséhez praktikus rendszer kialakítása.

Az új program a folytonosságot és bõvítést szorgalmazza az alábbi szempontok szerint:
· munkahelyteremtés elõmozdítása; 
· versenyképes üzleti környezet megteremtése csökkentett költségekkel;
· az új tagállamok teljes integrációja, a bõvítésre való felkészülés;
· egységes adminisztrációs rendszer mûködtetése;
· az Unió és a fogyasztók pénzügyi érdekeinek védelme.

A Vám 2007-program eszközei: 
· ellenõrzés és kontroll-szabványok;
· törvényhozás; 
· kockázatelemzés; 
· kutatók - szakemberek cseréje; 
· benchmarking; 
· eredményösszegzés. 
· a kereskedelemmel fenntartott kapcsolat; 
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· továbbképzés; 
· IT- információtechnológia és új fejlesztések; 
· külsõ akciók.

EGYES PROGRAMOK

1. Információ-technológiai fejlesztések 

Számos vámügyi információs technológiai rendszer létezik, amelyek fenntartása és elengedhetetlen
fejlesztése eléggé költséges. A VÁM 2007 program jogi hátteret teremt ehhez, hogy a munka folytatódhas-
son. Ilyen rendszerek: 
· Az ún. Új Számítógépesített Tranzit Rendszer (NCTS) továbbra is prioritást élvez. 
· A VÁM 2007 ugyancsak legális hátteret nyújt a számítógép-platform fejlesztésére az ún. Közös Kommu-
nikációs Hálózat/Vámrendszer számára (Common Communications Network/Customs System).
· Interfész (CNN/CSI) fejlesztése, amely elektronikus az adó- és vámrendszerek támogatását hivatott szol-
gálni, illetve alapot teremt az "elektronikus vám" számára a kibõvült EU-ban.
· Az ún. Adatterjesztési Rendszer (Data Dissemination System, DDS) azért jött létre, hogy a vállalkozások
számára on-line hozzáférhetõvé váljanak a közösségi vámeszközök, például a közösségi integrált tarifa
(TARIC). A rendszerben a vámtarifákról húsz nyelven naponta naprakész információkat forgalmaznak. 

2. Együttmûködés az adócsalás ellen

A VÁM 2007 folytatja a kockázat-menedzsment területén megkezdett munkát, és a magas kockázatú
területekre koncentrál.

Az együttmûködés tehát folytatódik, illetve kibõvül a nemzeti vámügyi szervek között az ún. RALFH  pro-
gramon belül és a VÁM 2002 által támogatott programokban. 

Ezek elõsegítik a gyakorlati együttmûködést Rotterdam, Antwerpen, Le Havre, Felixstowe és Hamburg
között - például a kockázatelemzéshez kapcsolódó információcsere révén.

3. Egyeztetéssel kapcsolatos költségcsökkentési intézkedések

Az ún. egyeztetési költségek az Unió 25 államában jelentõsen magasabbak lehetnek, mint az Unió fontos
kereskedelmi partnereivel. A VÁM 2007 megpróbál költségcsökkentést elérni a vámnyilatkozatok
esetében, például az adatbeviteli követelmények egyszerûsítésével. A végsõ cél a papír felhasználása
nélküli vámkörnyezet létrehozása ("elektronikus vám"), ahol az adatokat elektronikus úton továbbítják.

4. Rugalmas magatartás

A VÁM 2007 céljainak elérése érdekében számos eszköz alkalmazható (hivatalnokok csereprogramja,
szemináriumok, workshopok és projektcsoportok). A program az eddigi tevékenységeket, többek között a
közös tréningprogram kifejlesztését folytatja, illetve technikai segítséget nyújt a csatlakozott, csatlakozó
országok és a fejlõdõ országok illetékes szerveinek.

A PROGRAM FINANSZÍROZÁSA

A Bizottság által vállalt operatív költségek három kategóriára oszthatók, ún. Közös akciók (Joint Actions),
IT akciók (IT actions) és Egyéb akciók (Other Actions).
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A Közös akciók szemináriumokat, csereprogramokat, monitoringot, benchmarkingot, tréning-
tevékenységeket foglalnak magukban. A kiadások várhatóan minden évben azonos nagyságúak lesznek,
jóllehet a hangsúly a szemináriumokról valószínûleg áthelyezõdik a monitoring és benchmarking
tevékenységekre. A Közös akciók költségvetése 18.825 millió euró a program futamidejére.

Az ún. IT akciók a már mûködõ rendszerek fejlesztését foglalják magukban 71.545 millió eurós költ-
ségvetéssel ötéves idõtartamra. Azon IT tevékenységek támogatására, amelyek az elektronikus informá-
ciócsere fejlesztését hivatottak szolgálni a vám és kereskedelmi szervezetek között, az ötéves periódus alatt
7.4 millió euró jut. 

Az EU bõvítésének része az újonnan csatlakozott országok rendszereinek összekötése a közösségben
használt rendszerrel. A fejlesztés költségeire, a meglevõ rendszerek bõvítésére (Transit és CCN/CSI) az új
tagállamok igényei szerint a program öt évre 22.74 millió eurót irányoz elõ.

Az egyéb tevékenységek címszó alatt a program akciókat, menedzsmentet és projektcsoportokat támogat,
amelyek (fõként az új tagállamokra összpontosítva) jelentõs szerepet töltenek be a program hatékony meg-
valósításában. Ezen tevékenységek összköltségvetése az ötéves futamidõ alatt 4.175 millió euró. A Külsõ
tevékenységek (External actions), alfejezet gazdái technikai jellegû segítségnyújtással és tréningek
szervezésével foglalkoznak harmadik országok számára, és öt év alatt 8.315 millió euróval sáfárkodhatnak.

A Bizottság által elõirányzott összköltségvetés így 133 millió euró.

Pénzügyi Kontroll

A Bizottság a pénzügyi megállapodásokat, döntéseket és szerzõdéseket ún. spot audit formájában ellenõrzi,
ideértve az Európai Anti-fraud Office-ot (OLAF) és az Európai Auditorok Bíróságát (European Court of
Auditors).

KIÉRTÉKELÉS

A Bizottság döntése értelmében fel kell állítani a Vám 2007 Bizottságot ügyvezetõként (management com-
mittee), amely felelõs az új program lebonyolításáért. 

A kiértékelés fontos mérföldköve a programnak. A Bizottság megvizsgálja, hogy a program céljai meg-
valósultak-e, illetve hogy a költségeket jól számították-e ki. Ennek tükrében két, különbözõ típusú
értékelésrõl beszélhetünk: közbensõ, illetve végsõ értékelésrõl.

A közbensõ értékelés (interim report) a program felénél megvizsgálja a célok jelentõségét, a tevékenységek
eredményét. A közbensõ jelentés a résztvevõ országok által beadott jelentésekre, illetve az éves ún. follow-
up (nyomonkövetõ) jelentésekre alapoz. A jelentést a Bizottság készíti el, és az ügyvezetõ bizottság kapja
kézhez. A végsõ értékelés (final evaluation) a közbensõ értékelést, a résztvevõk végsõ értékelését, a
nyomonkövetõ jelentéseket veszi alapul. Az értékelés az erõforrások kihasználását, a program
hatékonyságát, hasznosságát és hatását vizsgálja.
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Az Európai Unió adóügyi programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_pro-

gramme/fiscalis_2007/index_en.htm
EU Oldal:

http://www.euoldal.hu/kozossegi/fiscalis.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 85-90 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

A Fiscalis program és ezzel párhuzamosan a Vám program fõ célja a belsõ piac hatékony mûködésének megteremtése,
a résztvevõ országok hivatalnokai, intézményei közötti együttmûködés ösztönzése. A pénzügyi visszaélések, csalások
nagyban megnehezítik és eltorzítják a belsõ piac kialakulását, megnehezítik és gátolják a kereskedelem mûködését,
nagy hatással vannak a munkaerõpiacra is, így leértékelõdik a Bizottság által szorgalmazott adózási rendszer. A
felelõsség elsõsorban a tagállamokat terheli, viszont a hatékony megelõzéshez szükség van a kölcsönös segítségnyújtás-
ra és együttmûködésre.
A Fiscalis 2007 program a belsõ piac hatékonyabb mûködésének támogatására tesz erõfeszítéseket a Bizottság és a
tagállamok közös hozzájárulásával, az adóhatóságok hálózatának együttmûködésével, hogy a tagországok az adózási vis-
szaélésekkel elbánhassanak.  

Költségvetése 67,25 millió euró.

Támogatott tevékenységek

Szemináriumok, csereprogramok, több résztvevõs ellenõrzések és tréningek; a jelenlegi rendszerek mûködtetése és
fejlesztése, illetve új rendszerek kifejlesztése, indirekt adózással foglalkozó tisztviselõk képzése.

Ki pályázhat?

A szemináriumokon, információcseréken és több résztvevõs adóellenõrzéseken a tagállamok hivatalnokai, tisztviselõi
vehetnek részt. 

Linkajánló

A Fiscalis hivatalos honlapja: 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2007/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm
http://www.euoldal.hu/kozossegi/fiscalis.php

Jogszabályi háttér

2235/2002/EK Határozatok (2002.12.17.)

Magyar részvétel 

A magyar rsézvételt a programban a 234/2002. számú (XI. 7.) Kormányrendelet sabályozza
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2002. számú,
Magyarországnak a ,,Fiscalis'' programban történõ részvétele módozatairól és feltételeirõl szóló határozata kihirdetésérõl
Részlet AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2235/2002/EK határozatából:
A Közösségnek a Fiscalis programmal kapcsolatos tapasztalatai megmutatták, hogy cserékkel, szemináriumokkal és töb-
boldalú ellenõrzési gyakorlatokkal a program céljait el lehet érni, azáltal, hogy a különbözõ nemzetek közigazgatási
tisztviselõit szakmai tevékenységük során összehozzák. Ezért e tevékenységeket folytatni kell, de ki kell terjeszteni a
jövedelemadókra, a tõkeadóra és a biztosítási díjakra is.

Koordinátor: Európai Bizottság, és a tagországok Pénzügyminisztériumai

FISCALIS 2007

Az Európai Unió adóügyi programja



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

A Fiscalis elnevezésû Közösségi Program az Európai Parlament és a Tanács 888/98/EK számú döntése
értelmében született meg. A program az indirekt adózási rendszerek mûködésének fejlesztését volt hivatott
szolgálni a belsõ piacon. A program az 1998. január 1-jétõl 2002. december 31-ig terjedõ idõszakot ölelte
fel. A programot leginkább a tagállamok közötti, közvetett adózás területén meglevõ szakmai
együttmûködés és tapasztalatcsere elõsegítésére hozták létre. Hosszú távú célja, hogy kiépüljön a közössé-
gi infrastruktúra az indirekt adózási rendszerek mûködtetésére. A régebbi programok és kezdeményezések
ebben az idõszakban még futottak, a Fiscalis ezáltal magában foglalta egy keretprogramon belül az összes,
tréninggel kapcsolatos tevékenységet, a többoldalú megállapodásokat, a  kommunikációs rendszereket.

A program három fõ tevékenysége:
1. az adatok és információk cseréje, kézikönyvek és útmutatók összeállítása a gyakorlati tapasztalatok
alapján;
2. tisztviselõk csereútjai, illetve közös képzési programok és 
szemináriumok szervezése;
3. több tagállamra kiterjedõ ellenõrzések végrehajtása.

A program égisze alatt fõként az általános forgalmi adó és a jövedéki adó kérdéseit vitatták meg a sza-
kértõk, ugyanakkor kiemelt fontosságú volt az adócsalás, az adózás elkerülése elleni küzdelem
- különös tekintettel az Európai Unió egységes piacán lebonyolított ügyletekre. Ennek megfelelõen az
információcsere-rendszerek és eljárások, a kockázatelemzési módszerek, valamint a különbözõ hatóságok
közti együttmûködés fejlesztése szintén visszatérõ témái voltak és lesznek a programnak.

2000 júniusában a Bizottság új ÁFA-stratégiát vezetett be, amely nagyban befolyásolja a Fiscalis program-
ban foglaltakat. A 2001-es akcióterv már az új stratégiai útmutatásokat követi.

A Fiscalis programban annak létrehozásától kezdve az új tagállamok és a társult tagállamok szakértõi is
részt vehetnek. A program az új tagállamok és a társult tagállamok számára lehetõvé teszi a közösségi
jogszabályok és a régi tagállamok végrehajtási gyakorlatának részletes megismerését, ezáltal nagyban hoz-
zájárul a jogharmonizációhoz. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A program középpontjában a tagállamok és tagjelölt országok közötti együttmûködés áll az adócsalás har-
cban. A cél megvalósulhat az adószakértõk és hivatalnokok továbbképzése, a területen dolgozó
köztisztviselõk csereprogramjai, továbbá az elektronikus információs rendszerek javítása révén. 

A Fiscalis 2007 program kiemelt célja, hogy a társult országok szakértõit is ugyanolyan feltételekkel von-
ják be a munkába, mint amilyeneket a tagállami tisztviselõknek megszabnak. Azaz megszûnik a létszám-
megkülönböztetés, a társult országok is részt vehetnek pl. ellenõrzésekben, szemináriumokat és szakértõc-
seréket szervezhetnek stb. Az Unió így kívánja elérni, hogy minél hamarabb kialakuljon az a tudásbázis és
kapcsolati rendszer, amelyre az adózási szabályozás betartatásához van szükség a belsõ piacon.

Ezen túl a programban további változtatásokat is terveznek: a célok szorosabban illeszkednek az adópoli-
tikai célokhoz; a közvetett adókon túl a közvetlen (jövedelem)adókra is kiterjesztik a tevékenységeket; az
adat- és információcseréhez egységes informatikai platformot dolgoznak ki; az értékelésre pontosan
meghatározott rendszert vezetnek be. 
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A program céljai:
· a szabályok egyszerûsítése és korszerûsítése, a szabályok alkalmazásának korszerûsítése és az adminisz-
tratív együttmûködés új módjainak kialakítása;
· a tagállamok közötti együttmûködés javítása, a jövedéki adók egységesebb alkalmazása, valamint közös
módszerek kialakítása a jövedéki adóztatásban;
· a közösségi politikák szerepének növelése a közvetlen adózás területén, a tapasztalatok egybegyûjtése, az
információcsere és más adminisztratív együttmûködési formák támogatása;
·  az új tagállamok és a társult tagállamok egyedi igényeinek kielégítése, adminisztratív, szervezeti és tech-
nikai intézkedéseik megerõsítése annak érdekében, hogy hatékonyan tudják alkalmazni az adózással kapc-
solatos közösségi jogot.

A program ezeket a célokat az alábbiak támogatásával igyekszik elérni:
· a tagállamok hatóságai közötti szorosabb együttmûködés ösztönzése; 
· a tisztviselõk számára tréningek szervezése, az adócsalások különbözõ fajtáival való megismerkedés; 
· megelõzés, nyomozási módszerek kockázat-analízis alapján.  

1998 óta a célokat folyamatosan változtatták annak érdekében, hogy lehetõvé váljon a prioritások jobb
kiválasztása, és kiszûrhetõvé váljanak a program hiányosságai:
· igény a prioritási területek közötti kapcsolatok meghatározására és pontosítására;
· az adócsalások elleni küzdelem és az indirekt adózási rendszer fejlesztése a belsõ piacon.

A PROGRAM ESZKÖZEI

1. Kommunikáció és információcsere

A kommunikációval és információcserével kapcsolatos infrastruktúra fontos szerepet játszik az ÁFA-rend-
szer megerõsítésében, különösképpen az adminisztráció hatékony mûködésében. 

Erre példa az ún. ÁFA Információ-csere Rendszer (VAT Information Exchange System-VIES). 1993.
január 1-jén az egységes piac megteremtésével, a belsõ határok megszûnésével új ÁFA-ellenõrzési rend-
szert vezettek be. A jelenlegi ÁFA-rendszerben a Közösségen belüli áruforgalom ÁFA-mentes abban a
tagállamban, ahol az árut feladták. Ebben az esetben az ÁFA-terhek a fogadó országot terhelik az áru
érkezésekor. Így annak, aki hasonló jellegû tranzakciót kíván végrehajtani, tudnia kell, hogy a másik tagál-
lamban az adott vevõnek van-e érvényes ÁFA-azonosító száma. Minden egyes adminisztrációs adóhivatal-
nak van elektronikus adatbázisa, amely tartalmazza az ÁFA regisztrációs adatot. A VIES 1993-ban kezdte
meg mûködését, amelyet 4 évre terveztek, de a program ezt az idõkeretet -  a munka sikere miatt - már
jelentõsen túllépte. A tagállamok sokkal inkább élnek a program kínálta lehetõségekkel, mint annak kezde-
tén: mostanra évi 15 millió speciális információ iránti kérelem érkezik a tagállamoktól. A siker ellenére a
program megkezdése óta nagyon kevés technikai jellegû fejlesztés történt. A technológia 1992-ben a lehetõ
legfejlettebb volt, napjainkra azonban elavult, és fejlesztésre szorul. A másik probléma a VIES adatbázisá-
nak hiányos volta. Az adatbázist mindenképpen bõvíteni kell! Az Európai Bizottság szerint ezért az lenne
a leginkább megfelelõ eljárás, ha a VIES helyét modern, pontosabb és gyorsabb adatokkal kiszolgálni
képes rendszer váltaná fel.

2. Csereprogram 

A Bizottság és a tagállamok tisztviselõcseréket szerveznek. Ezek a programok idõtartamukat tekintve
eltérõek, de a hat hónapot nem haladhatják meg. Minden egyes program egy bizonyos tevékenységi körre
összpontosít, és a felelõs szervezõk hatékonyan elõkészítik az akciókat annak érdekében, hogy jelentõs
eredményeket lehessen elérni. A késõbbiekben az érintett hivatalnokok és tisztviselõk kiértékelik a csere-
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programot, összefoglalják a tapasztalatokat és következtetéseket. A tagállamok lehetõvé teszik a hivatal-
nokok számára, hogy aktív szerepet vállaljanak a vendéglátó ország adminisztrációs tevékenységeiben, de
ehhez tisztviselõknek a megfelelõ jogosítványokkal kell rendelkezniük, és eleget kell tenniük az adott
ország elõírásainak.

3. Szemináriumok  

A szemináriumok a tapasztalatok eredményeit egységes keretbe foglalják, és egyben remek lehetõséget
teremtenek a különbözõ témájú ötletek cseréjéhez a nemzeti szerveknél dolgozó tisztviselõk, bizottsági
képviselõk és egyéb szakértõk között. Javaslatok, elképzelések kerülhetnek szóba a jogi szabályozást,
illetve az állami szervek közötti együttmûködés továbbfejlesztését illetõen. 

4. Több résztvevõs adóellenõrzés  

Minden ilyen akció szükségképp legalább három adóellenõr együttmûködését követeli meg, és az adóköte-
les személyek ellenõrzésének integrálásával és koordinálásával jár. A többoldalú ellenõrzési gyakorlatok új
típusú együttmûködést és a lehetséges akadályok leküzdését vagy adott esetben kiszûrését ígérik. Az
említett eszköz világosan bizonyította az adminisztratív jellegû együttmûködés gyakorlati elõnyeit. A Fis-
calis 2002 programban nagy sikerrel alkalmazták az ÁFA-ellenõrzéseknél, a Fiscalis 2007 ezért
lehetõséget teremt a direkt adókötelezettségek ellenõrzésére, az ilyen projektek kiterjesztésére.

5. Tréning  

A Fiscalis program többek között tréningeket is kínál a nemzeti tisztviselõk számára. A tréningek során
betekinthetnek az indirekt adózási rendszerbe, ugyanakkor lehetõség nyílik a nyelvi problémák okozta
nehézségek áthidalására. A tagállamok javaslatokat nyújtanak be a tréningek és más szolgáltatások
továbbfejlesztésére. 

A nyelvi nehézségek gyakran gátolják a sikeres együttmûködést, ezért az adminisztratív jellegû feladatok
elvégzéséhez egymás nyelvének megértése rendkívülien fontos a jövõben különösen akkor, amikor a tran-
sz-európai vállalatok esetében a munka több nyelven folyik.

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A tagállamok hivatalnokai, tisztviselõi részt vehetnek a szemináriumokon, információcseréken és a több
résztvevõs adóellenõrzéseken. A jelentkezéseket a Fiscalis program támogatásaira a nemzeti Fiscalis
koordinátorok dolgozzák fel.

A Bizottság operatív támogatásai két kategóriára bonthatók: az ún. Közös Akciókra (Joint Actions) és IT
Akciókra. A Közös Akciók szemináriumokat, csereprogramokat, több résztvevõs ellenõrzéseket és
tréningeket jelentenek. Az IT Akciók két fõ jellemzõje: a jelenlegi 
rendszerek mûködésének és fejlesztésének, illetve új rendszerek kifejlesztésének támogatása.

A Bizottság az alábbi költségeket vállalja magára:
a) fejlesztés, installáció, kommunikáció- és információcsere -rendszerek karbantartásának napi használati
költségei, amelyek az ún. bizottsági komponensek (Community components) tartományba tartoznak;
b) utazási költségek, valamint egyéb, szemináriumokkal és tréningekkel kapcsolatos költségek.
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A programban részt vevõ országok az alábbi költségeket vállalják magukra:
a) 100%-ban a fejlesztés, installáció, kommunikáció- és információcsere- rendszerek karbantartásának
napi használati költségei, amelyek az ún. nem bizottsági komponensek (non-Community components) tar-
tományba tartoznak;
b) hivatalnokok, tisztviselõk számára szervezett tréning (nyelvi tréning).

A kiértékelés fontos mérföldköve a programnak. Meg kell vizsgálni, hogy a program céljai megvalósultak-
e, illetve a költségeket megfelelõen kalkulálták-e. Ennek tükrében két típusú értékelésrõl beszélhetünk:
közbensõ értékelésrõl illetve végsõ értékelésrõl. 

A Bizottság minden évben közzétesz egy éves jelentést az ügyvezetõ bizottság számára. Ezen jelentések
pénzügyi, ún. output (szervezett tevékenységek) és ún. outcome (azonnali hatás) indikátorokat használnak.
A közbensõ értékelés (interim report) a program felénél megvizsgálja a célok jelentõségét, a tevékenységek
eredményét. A közbensõ jelentés a résztvevõ országok által beadott jelentésekre, illetve az éves ún. follow-
up (nyomonkövetõ) jelentésekre épül. A jelentést a Bizottság készíti el, és az ügyvezetõ bizottság kapja
kézhez. A végsõ értékelés (final evaluation) a közbensõ értékelést, a résztvevõk végsõ értékelését, a
nyomonkövetõ jelentéseket veszi alapul. Az értékelés az erõforrások kihasználását, a program
hatékonyságát,  hasznosságát és hatását vizsgálja.

A Bizottság döntése értelmében fel kell állítani a Fiscalis Bizottságot mint ügyvezetõ szervet (management
committee), amely felelõs az új program lebonyolításáért. A társult országok megfigyelõként részt vehet-
nek a Bizottság munkájában.
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Az Európai Unió kis-és középvállalkozásokat 
támogató programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_vallalkozas.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 91-96 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship and in Particular for SMEs  (MAP) [Többéves Vállalat- és
Vállalkozásfejlesztési Program, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra] A program idõtartama: 2001-2005;
Költségvetése: 230 millió euró
A harmadik többéves program 2000. december 31-ével zárult, és az Európai Unió ennek tapasztalatai alapján indította
el a 2001-2005-re szóló Többéves Vállalat- és Vállalkozásfejlesztési Programot. A program figyelembe veszi az Európai
Unió Tanácsának lisszaboni ülésén az "Európai Charta kisvállalatok részére" (2000. június) c. dokumentumban megfogal-
mazott ajánlásokat és célokat, valamint a Vállalkozási Fõigazgatóság "Enterprise Europe" (Vállalkozások Európája)
stratégiáját. Céljai: a vállalkozások növekedésének és versenyképességének erõsítése; a vállalkozások adminisztratív és
szabályozási környezetének egyszerûsítése; a vállalkozói szellem ösztönzése; a KKV-k pénzügyi helyzetének javítása; a
közösségi programok, szolgáltatások és hálózatok igénybevételének megkönnyítése, a koordináció javítása a KKV-kat
támogató szolgáltatások, programok, stb. között.

Támogatott tevékenységek

Tájékoztatás és információnyújtás, speciális pénzügyi eszközök, valamint a vállalkozások hátterének javítása, stratégiai
fejlesztések.

Ki pályázhat?

Finanszírozási eszközökre: kis- és középvállalkozások; Stratégiai fejlesztésekre: tagállamok illetékes hatóságai, EU-
intézmények (központilag megvalósított projektek), rendezvényszervezõk (szolgáltatási tenderek), gazdasági kutató
szervezetek (szolgáltatási tenderfelhívás); Euro Info Központok - közvetlen támogatást kapnak a tevékenységükhöz.

Linkajánló

Vállalkozási Fõigazgatóság: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise; 
Munkaprogram letölthetõ: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: http://www.gkm.hu, 
ITDH Euro Info Központ: http://www.itdh.hu, 
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_vallalkozas.php

Jogszabályi háttér

2000/819/EK.sz. Tanácsi Határozat (200.12.20.)

Eddigi projektek: 

A program 2001-2005-ös futamideje során megvalósított projektek listája az alábbi honlapon megtalálható:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005_concludedprojets.htm

Még 2005-ben folyamatosan tendereket hirdet meg az Európai Bizottság.
A 2005-re vonatkozó munkaprogram letölthetõ az alábbi oldalról:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005_annualprog.htm

MAP

Az Európai Unió kis-és középvállalkozásokat támogató
programja



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Az Európai Unió általános céljainak megvalósításában nagy szerepet játszanak a vállalkozások és a vál-
lalkozók, a KKV szektor szerepe kiemelkedõ mind a gazdasági versenyképesség, a kutatás-fejlesztés, a
tudásnövelés, mind a foglalkoztatás területén. Ugyanakkor a vállalkozói szektor számos nehézséggel küzd.
Ezekkel a problémákkal az Európai Unió több dokumentuma is foglalkozik, így például a jelenleg futó töb-
béves vállalkozói program alapjául szolgáló, 2000. április 26-án kiadott Bizottsági közlemény: 'Vál-
lalkozói stratégiáról a tudásalapú társadalomban'. 

Az Európai Unió felismerte, hogy a KKV szektor problémái ellen európai szintû intézkedésekre van szük-
ség, minden eszközzel támogatni kell a kis- és középvállalkozások fejlõdését és felemelkedését. Ezért a
KKV-k támogatása az EU támogatás-politikájában kiemelten érvényesül. Ezek a szervezetek számos
közösségi programban külön támogatást élveznek. Emellett az Unió szakértõi külön programokat összeál-
lítottak, amelyek közvetlenül a KKV-k megsegítését és támogatását szolgálják. Ezek a többéves programok
már sokéves múltra tekintenek vissza, 2001-ben - a korábbi vállalkozássegítõ programok tapasztalataira
építve - a negyedik Többéves Vállalat- és Vállalkozás-fejlesztési Program kezdõdött meg. 

A 2001-2005-ös Többéves Vállalat- és Vállalkozás-fejlesztési Program figyelembe veszi a 2000. június 20-
án Santa Maria de Feira-ban, az Európai Tanács által jóváhagyott 'European Charter for Small Enterprises'
(Európai Charta a kisvállalkozásokról) stratégiai dokumentumban megfogalmazott ajánlásokat és stratégiai
útmutatást, ugyanis ez a dokumentum adja az Európai Unió jelenlegi KKV-politikájának alapját. 

A program az alábbi fõ célokon keresztül kívánja elérni a KKV szektor fejlõdését:  
· Gyorsítani kívánja a vállalkozások növekedését és erõsíteni versenyképességét korunk globalizálódott,
tudásalapú gazdaságában.
· Ösztönözni kívánja a vállalkozásokat, a vállalkozói tevékenységet az Európai Unión belül.
· A piac gördülékenyebb és hatékonyabb mûködése érdekében egyszerûsíteni és javítani kívánja a vál-
lalkozások adminisztratív és jogszabályi környezetét, hogy ez által élénküljön a szektoron belül a kutatás-
fejlesztés, az innováció és fejlõdjön a vállalkozói kultúra. 
· Speciális finanszírozási konstrukciókkal javítani kívánja a vállalkozások, különösen a kis- és középvál-
lalkozások pénzügyi hátterét.
· Végül, de nem utolsósorban, meg kívánja könnyíteni a vállalkozások hozzáférését az Uniós vállalkozástá-
mogató szolgáltatásokhoz, programokhoz és hálózatokhoz. 

A program ezeket a célokat többféle eszközzel kívánja elérni. Egyrészt továbbra is támogatja az Euro Info
Központok hálózatát. Ezeknek a központoknak az a szerepe, hogy megfelelõ információkkal, tanácsokkal
lássák el a KKV-kat uniós ügyekben. Továbbá közvetítõ szerepet töltenek be az EU intézményei, valamint
a helyi szereplõk között. A program a KKV-k finanszírozásának megkönnyítése érdekében speciális finan-
szírozási konstrukciókat hozott létre az Európai Befektetési Alap közremûködésével. Ezekkel a pénzügyi
eszközökkel megpróbálnak megfelelni azoknak a finanszírozási igényeknek, amelyeket a piac nem tud
kiszolgálni. Végül pedig az EU olyan stratégiai fejlesztéseket is támogat, amelyek a vállalkozások
általános mûködési környezetén kívánnak javítani. Ezeknek a projekteknek a célja, hogy felfedjék a KKV-
k szabályozási, mûködési hátterének hiányosságait, a valós problémákat, és hogy az eredményeket fel
tudják használni a stratégiai irányvonalak kidolgozásánál.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A program fõ céljait a 2001-2005-ös többéves programot meghatározó 2000/819/EK Tanácsi Határozat
szabja meg.
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A program intézkedései e köré az 5 célcsoport köré rendezõdnek: 
1. A vállalkozások növekedésének és versenyképességének erõsítése napjaink globalizálódott, tudásalapú
gazdaságában.
2. A vállalkozások ösztönzése.
3. A vállalkozások adminisztratív és jogszabályi környezetének egyszerûsítése, hogy a szektoron belül
élénkülhessen a kutatás-fejlesztés, az innováció és erõsödjön a vállalkozói szellem. 
4. A vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások finanszírozási hátterének javítása.
5. Megkönnyíteni a vállalkozások hozzáférését a közösségi támogató szolgáltatásokhoz, programokhoz és
hálózatokhoz, valamint ez utóbbiak között javítani a koordinációt. 

Az egyes célok megvalósításáról az adott évre vonatkozó munkaprogram rendelkezik. A felhívások
általában tenderfelhívások, vagy grant jellegû támogatások lesznek.

RÉSZLETES PRIORITÁSOK

1. A vállalkozások növekedésének és versenyképességének erõsítése napjaink globalizálódott, tudásalapú
gazdaságában

· Európai e-tudás fórum (2. fázis)
Ez az intézkedés az eEurope 2005 Action Plan folyománya. Célja olyan fórum létrehozása, amely össze-
fogja az e-tudás területén érintett szervezeteket, szakembereket, uniós és nemzeti intézményeket, lehetõvé
teszi a problémák megvitatását és a tapasztalatcserét. 

· A KKV-k támogatása az európai szabványosítási folyamatban
A projekt támogatja a KKV-k részvételét a szabványosítás folyamatában, hogy érdekeik hiánytalanul
érvényesülhessenek, és részesei lehessenek a rájuk vonatkozó szabályozás kialakításának. A projekt egy
korábbi szolgáltatási szerzõdés folytatása az UEAPME-NORMAPME konzorciummal. 

2.  A vállalkozások ösztönzése

· Etnikai kisebbségi vállalkozók támogatása
Az etnikai kisebbségek által vitt vállalkozások nagyon komoly potenciált képviselnek az európai üzleti
életben. A 2003. június 23-án megtartott konferencia határozata alapján a következõ konferencia célja,
hogy lehetõvé tegye az érintettek találkozóját, tapasztalatcseréjét, és felhívja a figyelmet az etnikai kisebb-
ségek vállalkozói által megfogalmazott kérdésekre, problémákra. A konferenciát a Bizottság szervezi majd
(de a szervezõ céget nyílt tenderen választják ki), lehetõség szerint a Parlamenttel együttmûködésben, a
nemzeti etnikai vállalkozók szervezeteivel és a tagállamokkal együttmûködésben. Terjesztõi tevékenysé-
gre és tanulmányok készítésére szintén felhívásokat adnak majd közre.

· A szociális gazdaság támogatása
A Bizottság támogatja a legjobb gyakorlati megoldások elterjesztését, tanulmányok készítését, és konfer-
enciák szervezését. A projekt nagyban támaszkodik az EMES, a speciális, akadémikusokból álló európai
hálózat által összegyûjtött információkra és sikeres példákra, intézkedésekre.

· Eurobarométer a vállalkozói magatartásról
A projekt elindítja és ellenõrzi a 'Flash Eurobarometer' felméréseit. A felmérést 25 tagállamban, valamint
az Egyesült Államokban, Norvégiában, Lichtensteinben és Izlandon fogják elvégezni. A felmérés a vál-
lalkozások ösztönzésére kidolgozott stratégiák értékelését kívánja megkönnyíteni azáltal, hogy megvizs-
gálja: az egyes területeken milyen a népesség viszonya a kockázatvállaláshoz, a vállalkozásokhoz és az
üzletek sikertelenségéhez. 
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· Nõi vállalkozók támogatása (Utógondozó projekt)
Szekértõi találkozókat szerveznek, ahová a nõket támogató szakmai szervezeteket, kormányzati
képviselõket, nemzetközi szerveztek képviselõit és egyéb érintetteket hívnak meg. A sajtó- és marketing-
anyagok elkészítésére és terjesztésére írnak ki tendereket.

3. Egyszerûsíteni és fejleszteni a vállalkozások adminisztrációját, a szabályozási keretet, különös tekintet-
tel a kutatás, az innováció, valamint vállalkozás ösztönzésére

· A kis- és középvállalkozások E-Learning oktatását támogató nemzeti politikák összehasonlítása
Az eddig elért eredményeket két csoport fogja vizsgálni (a Benchmarking Group, amely a tagállamok min-
isztériumi képviselõibõl áll össze, illetve a Working Group, amely az adott terület szakértõibõl verbu-
válódik.) A csoportok feladata összegyûjteni és rendszerezni minden elérhetõ információt, valamint és
javaslatokat tenni a folytatásra. A projekt elõreláthatóan 2005. júniusában ér véget.

· Üzleti szolgáltatások fejlesztése, adatgyûjtés
Nemzeti Statisztikai Hivatalok pályázhatnak adatgyûjtésre és vállalkozóknak nyújtott szolgáltatásaik
fejlesztésére.

4. A vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások finanszírozási hátterének javítása

· Pénzügyi eszközök 
- Az Európai Technológiai Eszköz Start-up konstrukciója (Start-up Scheme of the European Technology
Facility): ez a konstrukció ösztönzi a növekedést és a munkahelyteremtést az egész Unióban, mivel olyan
alapokba fektet, amelyek kockázatitõke-támogatást nyújtanak a kisebb méretû vállalkozásoknak (költ-
ségvetése: 18 millió euró).
- KKV Garancia Eszköz (SME Guarantee Facility): ennek az eszköznek a célja, hogy javítsa a munkahe-
lyteremtõ képességgel rendelkezõ kis cégek hitelfelvételi lehetõségeit, valamint megkönnyítse a hitelek
felvételét keresztgarancia, társgarancia, illetve közvetlen (az EIB által támogatott) garanciavállalás által.
Költségvetése 37 millió euró.
- Kezdõtõke-akció (Seed Capital Action): ezt az eszközt abból a célból fejlesztették ki, hogy gyarapítsa a
növekedési és foglalkoztatási képességgel bíró innovatív, új vállalkozások számára rendelkezésre álló
tõkét, olyan kezdõtõke-alapok (seed funds), inkubátorházak, és hasonló szervezetek támogatása által
(újabb befektetési menedzserek felvétele hosszú távra), amelyekben az EBA is részt vesz(3 millió euró).

5. Megkönnyíteni a vállalkozások hozzáférését a közösségi támogató szolgáltatásokhoz
Ez a programpont a KKV-k banki finanszírozásának fejlesztését elemzõ tanulmányok elkészítését,
valamint a feltárt eredmények alapján két belsõ jelentés összeállítását célozza meg. A külsõ tanulmányok
elkészítésére tenderfelhívás jelenik meg.

· Technikai segítség a KKV-kat támogató pénzügyi és garanciális  intézményeknek
Tanulmányok, konferenciák, munkatársak képzése. 

6. Megkönnyíteni a vállalkozások hozzáférését a közösségi támogató szolgáltatásokhoz, programokhoz és
hálózatokhoz, valamint javítani ez utóbbiak között a koordinációt.

· Euro Info Központ Hálózat 
A programpont keretében az Euro Info Központok  kapnak támogatást, egyrészt közvetlenül a
mûködésükhöz, valamint képzésekhez, promóciós programokhoz és további fejlesztésekhez.
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· Erõsíteni az Európai e-Business Hálózatot (EBSN - European e-Business Support Network)
Nemzeti és regionális kampányok támogatása

7. Egyéb intézkedések

· Enterprise Europe Newsletter
· Információk terjesztése a Chartáról és a legjobb projektekrõl 

Az egyes programpontokra vonatkozó tenderfelhívások, valamint pályázati felhívások a Vállalkozói
Fõigazgatóság honlapján találhatók meg. 

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Bizottság határozata alapján minden évre vonatkozóan munkaprogram készül, amely konkrétan tartal-
mazza az adott periódusban végrehajtandó intézkedéseket, elérendõ célokat, valamint az ahhoz kapcsolódó
költségeket, finanszírozási formákat. A 2004-es periódusban a hat cél alatt összesen 15 intézkedés fut,
117.383.200 euró összköltségvetéssel. 

A program nem nyújt közvetlen támogatást a vállalkozásoknak, hanem közvetett támogatásban részesíti
õket. A támogatások tenderfelhívásokkal, valamint pályázati alapokon keresztül jutnak el a célcsopor-
tokhoz. Ezek a felhívások a Vállalkozási Fõigazgatóság honlapján jelennek meg , valamint az Európai
Unió Hivatalos Lapjának  S sorozatában és on-line a http://ted.publications.eu.int oldalon 

A programot a Bizottság felügyeli és irányítja a Vállalkozási Program Menedzser Bizottság (Enterprise
Program Managing Commitee - EPMC) közremûködésével, amely a tagállamok képviselõibõl tevõdik
össze. A bizottságban megfigyelõként az EFTA/EEA és a tagjelölt államok képviselõi is jelen vannak.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Európai Unió gazdaságpolitikájában kiemelt szerepet kapnak a kis- és középvállalkozások, ezeket
nevezik az európai gazdaság motorjának, a technológiai fejlõdés hordozóinak. A mellett, hogy a legtöbb
közösségi program megalkotói külön figyelmet szentelnek a kis- és középvállalkozások bevonásának, a
Bizottság kidolgozta a KKV-k fejlesztését szolgáló többéves programot. A jelenlegi program 2001-tõl
2005-ig tart, elkülönített költségvetése a teljes idõszakra 230 millió euró. A minden évre külön meghatáro-
zott munkaprogram az intézkedések mellett a hozzájuk rendelt költségeket is meghatározza, és azt is, hogy
milyen formában történjen az egyes intézkedések végrehajtása, illetve mi legyen azok belsõ tartalma. 

A programon belül számos olyan programpont van, amelynek megvalósítása központilag, az EU-
intézmények és a nemzeti illetékes hatóságok közremûködésével, valamint tenderfelhívások révén
történik. Bizonyos programpontokat pedig nyílt pályáztatás útján kíván a Bizottság megvalósítani. A támo-
gatás így alapvetõen közvetett úton jut el a vállalkozásokhoz.

A kis- és középvállalkozások közvetlen támogatást az ún. speciális pénzügyi eszközöktõl (Start-up Scheme
of the European Technology Facility, SME Guarantee Facility, Seed Capital Action) igénybevétele remél-
hetnek.
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Marco Polo

Az Európai Unió szállítmányozási programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/marcopolo.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 97-100 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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Marco Polo

A program leírása

Költségvetése az elsõ négy évre (2003-2006) 100 millió euró. A program második szakaszában a teljes költségvetés 740
millió euró (2007-2013)

A teheráru-forgalomban áthidalhatóvá kívánják tenni a közösségi strukturális korlátokat, ezek ugyanis akadályozzák a
piac hatékony mûködését.  A program olyan közlekedési hálózatok létrehozását támogatja, amelyek a teheráru-szállít-
mányozásba a közúti/autópályán folytatott fuvarozás mellett bevonják a vasúti és a vízi szállítmányozást is. A program
támogatja a rövid távú hajó- és vasúti forgalmat, a csatornák menti közlekedést. Cél, hogy javítsák a vázolt hálózati mod-
elleken alapuló közlekedési láncok hatékonyságát. A Marco Polo program prioritást ad a nemzetközi projekteknek, és
ezek körében is három megoldásra helyezi a hangsúlyt, így elõnyt élveznek a nem közúti áruszállítási szolgáltatások; az
európai stratégiai érdekeket kiszolgáló szolgáltatások; végül a logisztikai piac szereplõinek együttmûködési akciói.

Támogatott tevékenységek

Szemináriumok, csereprogramok, több résztvevõs ellenõrzések és tréningek; a jelenlegi rendszerek mûködtetése és
fejlesztése, illetve új rendszerek kifejlesztése, indirekt adózással foglalkozó tisztviselõk képzése.

Ki pályázhat?

Nagyvállalatok, szállítmányozó cégek, vasúttársaságok, hajózási társaságok, közlekedési vállalatok, légi fuvarozó cégek.

Linkajánló

Az Európai Bizottság kapcsolódó honlapja: http://europa.eu.int/comm/transport/
Hivatalos honlap: http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm
http://www.euoldal.hu/kozossegi/marcopolo.php
Információkérés: TREN-MARCO-POLO@cec.eu.int 

Jogszabályi háttér

1382/2003 számú EK Rendelet (2003.07.22.)

Egy sikeres projektpélda: EUCON

A projekt célja fejlett Lift-on-Lift-off (Konténereknek) csatlakozások kidolgozása Írország és a kontinens között.
A projekt során egy LoLo szolgáltatást dolgoznak ki modern intermodális eszközökkel Írország kikötõi és Rotterdam,
Antwerpen, valamint Le Havre között. A cél hogy a szállítási lánc minél több eleme történjen uszályokon/vizen.

Koordinátor: Irish Continental Group Plc

http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/projects/index_en.htm

Marco Polo (2003-2006)

Az Európai Unió szállítmányozási programja



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Az Unióban, illetve korábban az EK-ban 1975-tõl létezik egységes teherszállítmányozási politika. A
Közösség vezetõi ekkor elfogadták a teherszállítmányozási piacnak csupán 7%-át érintõ intézkedéscso-
magot, amely fõképp mûszaki harmonizációra vonatkozó döntéseket tartalmazott (konténerek, cseretartá-
lyok). 1997-ben azonban megszületett az Intermodality I. program. 
Célja a hatékony, ún. rendszer-megközelítésû szállítmányozási szemlélet bevezetése volt a fuvarozási
módozatok közötti függõségi és kiegészítõ viszony elemzése alapján. Azonban ez sem foglalkozott az utak
tehermentesítésével és a környezeti egyensúly javításával. 

Az Európai Bizottság Marco Polo Közösségi Programjáról az Európai Parlament és Tanács 2001. szeptem-
ber 12-én hozta meg döntését. A Marco Polo program végrehajtására vonatkozó bizottsági javaslatot az
Európa Tanács és Parlament 2002. február 4-én fogadta el. A programot 2003-ban kezdték meg, de már a
2002-es évben - próbaként - mini-pályázatot írtak ki.

A Marco Polo program a 2001. december 31-én lezárult PACT program jogutódja, habár kiterjedésében,
költségvetésében annál sokkal nagyobb és ambiciózusabb. Az Európai Bizottság a 2003-2006 közötti
idõszakra a program céljaira 75 millió eurót különített el, majd 2004-ben növelte azt 100 millióra. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A Marco Polo program alapvetõ célja az intermodális teherszállítmányozás új eszközeként az áruk háztól
házig (JIT) történõ hatékony eljuttatásának fejlesztése, az effajta fuvarozás támogatása és elterjesztése. A
módszer lényege: a teheráruk szállítását integrált szállítmányozási lánc keretében legalább kétféle szállít-
mányozási módozat egybekötésével oldják meg. 

A program támogatásai révén az érdekeltek a különbözõ szállítmányozási módozatok elõnyeit egyesíthetik
(más és más fuvarozási módszereket követelnek meg például nagy mennyiségû tömegáruk; a veszélyes
rakományok; és mérlegelni kell az energia-felhasználást vagy a környezetre gyakorolt hatást is). 

A rövid távú célokra adott támogatások elsõsorban a mûszaki harmonizációt szolgálják (konténerek, csere-
tartályok), és ígéretes technológiák kutatását segítik. Az intermodális teherszállítmányozás által olyan szál-
lítmányozási lánc létrehozását kívánják lehetõvé tenni, amely eredményesebb, költséghatékonyabb és fen-
ntarthatóbb. 

A teheráru-szállítás növekedését 50%-ra prognosztizálják 1998-2010 között. Az Európai Bizottság inte-
grált intézkedéscsomag révén a növekedést 38%-ra kívánja mérsékelni. Elsõsorban a nagy távolságra szóló
teherszállítmányozást kívánják támogatni. A program hatásaként nem csak a forgalmi torlódások
csökkenése várható, de a program növeli az utak biztonságát és javítja a környezet védelmét. A Marco Polo
program célja a teherszállítmányozási és logisztikai ipar fenntartható bõvítése, a közúti teherszállítmány-
ozás forgalmának áthelyezése a tengeri útvonalakra, vasutakra, valamint a folyamokra. 
Az újonnan csatlakozott országok teljes jogú tagként vesznek részt a Marco Polo programban. 

A PROGRAM ESZKÖZEI

1. Modal shift actions - modális szállítmányozási akciók

Olyan, nem közúti szállítmányozási vállalkozások megalapításának támogatása, amelyek középtávon önel-
látókká válnak. 
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A modális szállítmányozási akciók nagy, de nem szükségszerûen újító kezdeményezések. A teherszállít-
mányozás arányainak megváltoztatását szolgálják - a közúti fuvarozással szemben más  szállítmányozási
módozatokat részesítenek elõnyben. Az akciók támogatására 500 tkm-enként (tonnakilométer) egy euró
igényelhetõ. A minimális támogatási értékküszöb 0.5 millió euró, ehhez legalább 250 millió tkm-nyi fuvar
kell. A támogatás az elismert költségek 20-50%-a lehet. 

2. Catalyst actions - katalizáló akciók

Európai stratégiai érdekeket szolgáló, nagy volumenû szállítmányozási szolgáltatások, eszközök
bevezetésének támogatása. 

A katalizáló akciók a meghatározó strukturális piaci korlátok lebontását segítik elõ, erõsen újító eljárási
rendszerekkel. A minimális támogatási küszöbérték 1,5 millió euró. A támogatás az elismert költségek
maximum 35%-a lehet, a beruházáshoz tartozó infrastrukturális beruházásokra további 20 % igényelhetõ.
A támogatás legfeljebb 4 évig folyósítható. 

Néhány példa a katalizáló akciókra:
- tengeri útvonalak fenntartása;
- nemzetközi non-stop vasúti közlekedési-szállítmányozási szolgáltatások;
- nagy sebességû hálózat kialakítása nemzetközi útvonalakon;
- kiváló minõségû, integrált vízi közlekedési hálózatok kialakítása;
- a tagállamokon belüli vízi közlekedési hálózatok fejlesztése;
- három szállítmányozási módozatot magába foglaló intermodális szállítmányozási egységek kifejlesztése;
- jól mûködõ transzport- és logisztikai információs hálózatok, rendszerek létrehozása.

3. Common learning actions - kölcsönös ismeretbõvítõ akciók

A szállítmányozási-logisztikai piacon megvalósuló együttmûködéseket serkentõ támogatások. 

A kölcsönös ismeretbõvítõ akciók célja a kooperáció és a szakértelem átadása, kölcsönös és állandó továb-
bképzési folyamat a növekvõ komplex szállítmányozási és logisztikai piacon. A minimális támogatási
küszöbérték 0,25 millió euró, a támogatás az elismert költségek 50%-a lehet. A támogatás két éven át
folyósítható, az eredmények megfelelõ disszeminációja (elterjesztése) mellett. 

Példaként néhány témakör:
- a vasúti és a belföldi vízi közlekedés közötti együttmûködés;
- (vasúti) minõségmenedzsment-modellek közötti együttmûködés;
- a szállítmányozási rendszerek fejlesztése, hogy eleget tehessenek a kor logisztikai követelményeinek;
- a továbbképzés fejlesztése, minõségjavítás a módszerek, és árképzés területén;    
- a nem közúti szállítmányozási lehetõségek elõnyeinek ecsetelése akciók keretében;
- a fuvarozók/szállítmányozók figyelmének felkeltése az intermodális szállítmányozási lehetõségek iránt.
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Közegészségügyi Keretprogram

Az Európai Unió egészségügyi programja

Hivatalos honlap:
http://www.europa.eu.int/comm/health/ph_programme/programme_en.htm

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozegeszsegugy.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 101-105 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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Közegészségügyi Keretprogram

A program leírása

A program angol neve: Public Health. A program 2003-2008 közötti teljes költségvetése 353.77 millió euró.

A program alapvetõ célja a különbözõ országok szakértõi, szervezetei, intézményei közötti kapcsolatok, tapasztalatcsere
bõvítése, a minél több ország részvételével benyújtott projektek, illetve a tagállamokban mûködõ szakértõi hálózatok
tevékenységének támogatása. 

Támogatott tevékenységek

Súlyponti célok: információközvetítés, tudásnövelés; a problémák gyors kezelése, megoldása; társadalmi jellegû, az
egészségügyhöz kötõdõ problémák megoldása.
Egészségügy, drogprevenció, fertõzõ betegségek kezelése, rendkívüli és ritka betegségek kezelése, nemi úton terjedõ
betegségek kezelése, mentális-szellemi betegségek kezelése. 

Ki pályázhat?

A Közegészségügyi program támogatásaira jogi személyek pályázhatnak: kutatóintézetek, egyetemi tanszékek vagy más
oktatási szervezetek, egészségügyi intézmények, minisztériumok. Természetes személyek nem pályázhatnak.

Linkajánló

Európai Bizottság egészségüggyel foglalkozó fõigazgatósága (Directorate General for Health and Consumer Protection):
http://www.europa.eu.int/comm/health/index_en.html; 
Program honlapja: http://www.europa.eu.int/comm/health/ph_programme/programme_en.htm 
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c11503b.htm, 
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozegeszsegugy.php

Jogszabályi háttér

1786/2002/EK Határozat (2002.09.23.)

Egy sikeres projektpélda: IUHPE 5. Európai IUHPE Konferencia az egészségvizsgálat
hatékonyságáról és minõségérõl 

A projekt leírása: A környezetvédelemmel, oktatással és foglalkoztatással foglalkozó szakemberek és politikai dön-
téshozók számára megrendezett konferencia egyik célja, hogy olyan új irányelvek jelenjenek meg az európai
közegészségügyi politikában, melyek e három területet is átfogják. A svéd egészségügyi nemzeti ügynökség által koráb-
bi egészségügy-politikai döntések hatásait tanulmányozták át, valamint ezek társadalomra szóló kihatásait. 
A konferencia része a megelõzõ IUHPE konferenciasorozatnak, valamint az IUHPE  világkonferencia hatását és ered-
ményeit is megvitatják a rendezvényen. 
Teljes költségvetés: 176.243 euró Bizottsági támogatás:  118.571 euró

Koordinátor: Health Development Agency (Egyesült Királyság)

http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/2002/promotion/promotion_2002_02_en.htm
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A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Az Európai Bizottság 1998. április 15-én tette közzé állásfoglalását a közegészségügyi politikáról, amely-
ben a Bizottság reformokat sürget az egészségügyben.

Az EU-ban a közös egészségügyi politika csak kisebb súlyt képvisel, a tagállamoknak jogharmonizációs
kötelezettsége nincs ezen a területen. Az EU ezért egészségügyi közösségi programokkal segíti a tagállam-
ok együttmûködését, egyes közös célok elérése érdekében. Az program révén az EU az alábbi, évek óta
meglevõ komoly bajokra igyekszik megoldást találni:

· minden öt személybõl egy megelõzhetõ betegség következtében vagy balesetben hal meg;
· új egészségügyi rizikófaktorok jelentek meg, fõként fertõzõ betegségek;
· az egyének szociális-gazdasági helyzetébõl adódóan nagy különbségek vannak az egészségügyi ellátás-
ban;
· a populáció korosodása az ezzel összefüggõ megbetegedések gyakoriságát is növeli (pl. Alzheimer kór).

A reformokat az is szükségessé teszi, hogy az elmúlt évtizedekben az egészségügyre fordított kiadások
aránya a GDP-ben megduplázódott, és folyamatosan növekszik. Ez fõképp demográfiai tényezõknek, új
gyógyszerek és gyógyítási eljárások kifejlesztésének és a polgárok magasabb igényeinek tulajdonítható.
Másfelõl szükségessé vált a kialakult feltételek mellett a szektor költséghatékonyabb mûködtetése. Az
egyes gazdaságok egészségügyi rendszertõl való függõségét és a polgárok egészségének, jólétének
fontosságát figyelembe véve kell szembenézni ezekkel a feladatokkal. 

A program támogatásai révén elsõsorban a 2004 májusában csatlakozott országok egészségügyi rendsz-
erének hatékonyságát kívánják növelni. Jut támogatás továbbá a harmadik országokkal, valamint a WHO-
val folytatott együttmûködésnek. 

A Bizottság kezdetben 5, egymástól különválasztott, specifikus akcióprogram végrehajtását kezdte meg:
ezek a rák, az AIDS, drogfüggõség gyógyítására szolgáló akciók; és támogatták az egészségvédelmi
munkát, illetve az egészségügyi monitoring-programokat. Ezeken túl a Bizottság további három program-
ra tett javaslatot: ritka betegségek megelõzése, sérülés megelõzése (az otthoni és szabadidõben szerzett
sérülések), szennyezéssel összefüggõ betegségek megelõzése. 

Ezek az 1993 utáni akcióprogramok elõsegítették az országok közötti együttmûködést, de megmutatták a
hiányosságokat is. Sok helyütt tapasztalható a rugalmatlanság, az anyagi források nem megfelelõ elosztása
és felhasználása. A jelenlegi keretprogram ezekre a tapasztalatokra épült.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A program az EU egészségügyi stratégiájának fontos része, és a következõ célokra és intézkedésekre
helyezi a hangsúlyt:
· Információ-közvetítés és tudásnövelés; a közegészségügy és az egészségügyi rendszerek támogatása.
· Átfogó, egységes egészségügyi rendszer kidolgozása, információ-szolgáltatás, az egészségügyi adatok
gyûjtése, elemzése és kiértékelése a hatóságok, egészségügyi szakszervezetek és polgárok számára a tár-
sadalom minden szintjén.
· Egészségügyi problémák gyors kezelése és megoldása. 
pl. fertõzések megakadályozása, kontroll, megelõzési és gyors kezelési intézkedések támogatása (pl. HIV-
megelõzés, Creutzfeld-Jakob kór, fertõzõ betegségek);
· Az egészségi állapotot elõnyösen vagy károsan befolyásoló tényezõk kezelésének támogatása. Különös
figyelmet fordítanak az életmóddal kapcsolatos ártalmas tényezõkre, pl. dohányzásra, az alkoholizmusra,
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stb. Az elmebetegségek és a rákos megbetegedések kezelése is ide tartozik. 

A fenti intézkedések szellemében évente munkaprogramokat fogadnak el, és a fõ célokat ezekben határoz-
zák meg. A többi közösségi programmal való együttes pályázást is támogatják. 

EGYES TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

A programok alapvetõ célja a különbözõ országok szakértõi, szervezetei, intézményei közötti kapcsolatok,
tapasztalatcsere bõvítése, a minél több ország részvételével benyújtott projektek, illetve a tagállamokban
mûködõ, átfogó szakértõi hálózatok tevékenységének támogatása. A program munkatervében az alábbi fõ
szempontokat fogalmazták meg:

1. Egészségügyi információ-szolgáltatás

· Egészségügyi információs rendszerek fejlesztése és koordinálása.
· Egészségügyi információs rendszerek mûködtetésére szóló támogatások.
· Egészségügyi kiadványok, riportok és elemzõ tanulmányok elkészítését segítõ támogatások.
· Közegészségügyi információs hálózat EU szinten történõ mûködtetése: információ-szolgáltatás és az adat
ok elérhetõsége.
· eHealth (eEgészségügy) - az eEurope 2002, eEurope 2005 és eEurope+ programok szellemében egységes
új informatikai alapokon mûködõ egészségügyi rendszer létrehozása.

2. Az egészséget veszélyeztetõ jelenségekre, változásokra való gyors reagálás

· Egészségügyi felügyelet (Közösségi hálózat és kontroll erõsítése).
· A vakcinákkal és egyéb védekezéssel kapcsolatos információk cseréje.
· Biztonság és felkészültség fejlesztése.
· Vér, szövetek és szervek biztonsága.
· Mikrobiológiai ellenálló-képesség növelése.
· Laboratóriumi hálózatok kialakítása, fejlesztése.
· Kapacitás-építés.

3. Az egészségre ható tényezõk

Külön fejezetet kapott a dohányipar és dohánytermékek elleni fellépés. Számos új irányelvet fogadtak el a
dohányzás elleni preventív védekezés, illetve a dohányzás teljes megszüntetése érdekében. A dohányzás-
prevenció témakörében 2005-ben is számos pályázat benyújtását várták. 

Külön alpontokban szerepel továbbá:
· az alkohol elleni küzdelem;
· a drog elleni küzdelem;

Az egészség megõrzésének eszközei:
· táplálkozás és fizikai mozgás;
· a szellemi betegségek gyógyítása;
· a szexuális és reprodukciós úton terjedõ betegségek elleni küzdelem (HIV/AIDS);
· megelõzés.

Szociális és környezeti meghatározó tényezõk:
· egészségvédelem meghatározott környezetben (iskola, stb.);
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· képzés;
· megelõzés (fõleg rákos betegségek megelõzése).

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Az jogosult anyagi támogatásra, aki igen magas szinten valósítja meg a célokat, és aki a pályázatba beépíti
a program egy vagy több specifikus pontját is. Tehát a projekteknek többek közt a következõ célok közül
is tartalmazniuk kell néhányat:

· európai többletérték (európai szinten a legtöbb tagállamban lehetõvé és elérhetõvé kell tenni a projektbõl
származó eredményeket);
· tartalmában és földrajzi kiterjedésében nagy volumenû, több éves és multidiszciplináris célok; 
· fenntartható eredmények elérése - mind a programcélokra vonatkozóan, mind pedig az Unió egészségü-
gyi stratégiáját figyelembe véve; 
· a pályázat lényeges módon járuljon hozzá az EU egészében az egészség-politikai irányelvek
érvényesüléséhez, és segítse elõ azok gazdagodását. 

Fontos kritérium, hogy a folyamatok és eredmények kiértékelése megfelelõ legyen. Elsõbbséget élveznek
azon nagyszabású projektek, amelyek módszertanilag meghatározók, és nagy valószínûséggel ténylegesen
hozzájárulnak a programok céljainak eléréséhez az európai egészségügy fejlesztésében. Elsõbbséget
élveznek továbbá azon projektek, amelyek bevonják a közszféra vagy a nem-kormányzati szféra azon
szervezeteit, amelyek képesek kielégítõ módon bizonyítani hozzáértésüket a szóban forgó területen, illetve
amelyek ösztönzik a több tudományág képviselõi közötti együttmûködést.

A programra elkülönített teljes költségvetés 2003-2008 évekre 353,77 millió euró.  Ez az összeg két részre
oszlik. Egy ún. "operációs költségvetésre", amelyet projektek finanszírozására, pályázatok, valamint ten-
derek kiírására különítették el. A másik részt mûszaki és adminisztratív célokra, valamint segélyekre és
támogatásokra fordítják. Az operációs költségvetést a program hármas céljának értelmében egyenlõ arány-
ban kívánják szétosztani. 
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Daphne II.

Az Európai Unió erõszak és bûnözés elleni programja

Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_daphne.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 106-109 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”



Közösségi Programok Kézikönyve

107

www.euoldal.hu

Daphne II

A program leírása

Az erõszak és bûnözés elleni európai fellépést támogató program. Leginkább a gyermekekkel, fiatalokkal és nõkkel
szemben elkövetett erõszak elleni fellépést támogatja. Együttmûködést szorgalmaz a belügyi szervek és a jog területén
mûködõ civil szervezetek, akadémiák, nemzeti ügynökségek között.
A program négy évre szóló (2004-2008) teljes költségvetése: 50 millió euró

Támogatott tevékenységek

A prioritások: 1. Nem állami szervezetek támogatása. Ösztönzésük más szervezetekkel (pl. hatóságokkal) folytatott
együttmûködésre az erõszak elleni harcban; 2. A közvélemény figyelmének felkeltése az erõszak ellen, és az erõszakot
elszenvedett áldozatok megsegítése; 3. Technikai/mûszaki segítségnyújtás, illetve ennek ezek megszervezésére
igényelhetõ támogatások.

Ki pályázhat?

A programban minden olyan közegyesület és magánszervezet részt vehet, amely az erõszak megelõzésében,
leküzdésében szerepet vállal (jogi személyek).
Fõbb érintettek: Rendõrség, igazságügyi hatóságok, szervezetek, civil szervezõdések, illetékes minisztériumok, társadal-
mi szervezetek.

Linkajánló

Hivatalos honlap: http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm, 
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_daphne.php
http://www.daphne-toolkit.org/ - Minden hasznos információ a Daphne eddigi tevékenységérõl, elért eredményeirõl,
pályázati lehetõségekrõl.

Jogszabályi háttér

803/2004/EK Határozatok (2004.04.30.)

Egy sikeres projektpélda: Az iskolai környezetet érintõ megfigyelõ és "közbeavatkozó" hálózat
létrehozása.

A projekt célja: Tapasztalatcsere, munkamódszerek, eljárásmódok megvitatása, átadása az oktatási központok között,
konfliktushelyzetek és szituációk megelõzése és kezelése céljából. Tervezett célok és eredmények: 
- Nemzetközi projekthálózat létrehozása az iskolán belüli erõszak leküzdésére, a helyi, már létezõ kezdeményezések,
hálózatok bevonása.
- Egységes pedagógiai csomagterv elfogadása az iskolahálózatok részére.
- Helyi keretek között önkéntes dolgozók fogadása az egyes iskolákban.
- Egy aktív projekt weboldal létrehozása a célok és eredmények terjesztésére.
- További Daphne-projekteredmények kiértékelése, együttmûködés más hálózatokkal.

Koordinátor: A spanyolországi Vöröskereszt és 16 partner

Magyar vezetésû ill. részvételû projektek megtalálhatók az alábbi oldalon: 
http://www.daphne-toolkit.org/artFiche.asp?art=0000001&lang=EN

DAPHNE II.

Az Európai Unió erõszak és bûnözés elleni programja



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Az erõszak és bûnözés elleni fellépést az EU tagállamaiban mindig különbözõképpen kezelték, és más úton
közelítették meg. Ugyanakkor már korábban is számos közös intézkedést fogadtak el, ilyen volt pl. az
1979-es konvenció a nõk diszkriminációja ellen, a gyermekek jogaiért szót emelõ 1989-es konvenció; a
gyermekek kereskedelmi és szexuális kizsákmányolása ellen rendezett 1995-ös pekingi vagy 1996-os
stockholmi világkonferencia ajánlása.

Az Európai Unió programok sorozatának végrehajtását kezdte meg a nemzeti ügynökségek, szaksz-
ervezetek, akadémiák, civil szervezetek és intézmények számára annak érdekében, hogy európai szintû
együttmûködés jöhessen létre a jogszolgáltatás és belügy területén a tagállamok között. 

2005-ben nyolc ilyen program fut: 

1) AGIS: rendõrségi és jogi bûnügyi együttmûködés. Ez a keretprogram 2003. január 1-tõl  él (5 korábbi,
a '90-es években futó akcióprogram: OISIN, STOP, Grotius-Criminal, Falcone és Hippokrates egyesítésév-
el hozták létre). A program idõtartama: 2003-2007.
2) ARGO: adminisztratív együttmûködés a külsõ határok mentén, a vízumok kiadása, menedékkérelmek
elbírálása és a bevándorlás szabályozása tárgyában. A program ideje: 2002-2006.
3) Együttmûködés harmadik országokkal a bevándorlás szabályozása érdekében
4) DAPHNE II. Program: Az erõszak minden formája elleni fellépés. A program ideje: 2004-2008, költ-
ségvetése 50 millió euró.
5) INTI: Támogatás a harmadik világból érkezõk beilleszkedésének elõsegítésére.
6) Polgárjogi Együttmûködés: a tagállamok törvényszékei közötti együttmûködés ösztönzése a polgárjo-
gi rendszerek közelítésére. A program a 2002-2006 közötti évekre szól.
7) Bírák, ügyészek csereprogramja
8) Alapvetõ emberi jogok programja

A Daphne ezek közül a legnagyobb. A Bizottság 2004-ben két felhívást tett közzé. Az elsõ felhívás alapján
az EU elsõsorban olyan tevékenységeket támogat, amelyekben a közvélemény figyelmét hívják fel a
hátrányos helyzetben levõ személyekre, valamint az erõszakos cselekményeknek a családra, közösségekre
és általában a társadalomra gyakorolt káros hatásaira. Emellett támogatják a tapasztalatcserét, a Daphne I.
program eredményeinek elterjesztését, tanulmányok megírását, kutatásokat, konferenciák szervezését,
oktatási projekteket, hálózatok kiépítését, stb. A második felhívás kifejezetten az elért eredmények elter-
jesztését célozza. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A Daphne II. program alapján olyan projekteket támogatnak, amelyek a közvélemény figyelmét felhívják
a hátrányos helyzetben levõ személyekre, valamint az erõszakos cselekményeknek a családra,
közösségekre és általában a társadalomra gyakorolt káros hatásaira. Bátorítják a nem állami szervezetek
részvételét.

A program alapelve szerint minden erõszak bûncselekményként kezelendõ. Erõszaknak minõsíti a szex-
uális visszaélést, a családon belüli erõszakot, kereskedelmi célú kizsákmányolást, az iskolán belüli
zsarnokoskodást vagy agressziót, az emberkereskedelmet vagy más, gyakori diszkriminációnak kitett
személyek, mint pl. fogyatékosok, kisebbségek, migránsok elleni visszaéléseket. 

A program céljai:
· együttmûködés elõsegítése a kormányzásban szerepet be nem töltõ szervezetek és a hivatalos, az erõszak
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leküzdésében szerepet vállaló szervezetek között; 
· a nyilvánosság figyelmének felkeltése az erõszak iránt, ideértve minden fent említett erõszakos és ezért
bûncselekménynek minõsíthetõ esetet.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

· Tapasztalatcsere, a Daphne I. program eredményeinek elterjesztése, tanulmányok írása, kutatások, kon-
ferenciák szervezése, oktatási projektek, hálózatok kiépítése.
· A nyilvánosság figyelmének felkeltése az erõszak problémakörére, ideértve minden, az  erõszakra és ezál-
tal bûncselekményre utaló fent említett esetet. Pl.Akciók, amelyek a közfigyelem felkeltését célozzák:
információs kampányok; adatbázisok, tanulmányok, az erõszak következményeinek felismerése, bejelen-
tése és cselekvés.

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Daphne programban olyan közintézmények, non-profit és magánszervezetek vehetnek részt (a hatósági
és az önkormányzati szerveket is beleértve), amelyek a gyermekek, fiatalok és nõk elleni erõszak
megelõzésében, leküzdésében szerepet vállalnak, valamint segítik és támogatják az áldozatokat. A Daphne
programban 2004-2008 között az EU 25 tagállamán kívül az EFTA/EEE-tagok (Izland, Lichtenstein,
Norvégia), valamint a csatlakozásra váró országok is részt vehetnek. 

Az egyes projekt-tervezetek 12, 24 vagy 36 hónapra szólhatnak. Már megkezdett projekteket a program
nem támogat. A közösségi támogatás aránya nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 80%-át.

További részvételi feltétel, hogy legalább két szervezet pályázzon két különbözõ országból. Ennél több
szervezet is pályázhat, és a többi közösségi programhoz hasonlóan itt is van egy intézmény, amely
koordinátori szerepkört tölt be.

ÉRDEKESSÉGEK, ADATOK A PROGRAMRÓL

· Az elfogadott pályázatok 25%-a több éves munkára szól.
· Minden tagországból nyújtottak már be pályázatot.
· Csökkenõ tendenciát mutat a gyermekek, illetve fiatalkorúak védelme érdekében benyújtott pályázatok
száma. 
· A 2004-ben elkülönített költségvetés 8,3 millió euró volt, 2005-ben pedig 10,2 euró. Az elkövetkezendõ
évekre pedig évente 10,5 millió fog jutni
· A pályázatok száma alapján a fontossági sorrend a következõ: a szexuális erõszak különbözõ formái elleni
akciók (32% ), családon belül elõforduló erõszak elleni akciók (26%), internetes gyermekpornográfia
elleni akciók (6%). A pályázatok 26%-a megelõzéssel, 17%-a az erõszaktól való megvédéssel, 8%-a
törvényhozással kapcsolatos kérdésekkel, 12%-a az áldozatokkal, 5%-a a támadókkal foglalkozik. 
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Hivatalos honlap:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_social.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 110-114 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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A program leírása

Community Framework Strategy on Gender Equality 2001-2005. A program költségvetése 5 évre: 50 millió euró. 
A nemek egyenlõségének kivívását megcélzó közösségi program a megelõzõ négy program irányelveit és céljait foglal-
ja egységbe. Alapfeladata a nemek egyenlõ megítélésének elõmozdítása a szociális, kulturális, politikai és társadalmi
életben, az esélyegyenlõség megteremtése, az elért eredmények és kitûzött célok terjesztése, továbbá a meglevõ nemi
sztereotípiák leépítése. A program a változó és megújuló világhoz való alkalmazkodás és rugalmasság jegyében kívánja
garantálni a nemek közötti egyenlõséget az élet minden területén.

Támogatott tevékenységek

Nemzeti és EU-s hivatalok közötti együttmûködést elõsegítõ akciók, a nemek egyenlõségéért felelõs európai bizottsági
struktúrák megerõsítése.
A közösségi intézmények közötti - a nemek egyenlõ elbánását elõsegíteni hivatott együttmûködés/partnerség erõsítése.

Ki pályázhat?

Regionális és helyi hivatalok, szervezetek, a nemek egyenlõségét támogató szervezetek, szociális partnerek, nem álla-
mi, közhasznú szervezetek, felsõoktatási intézmények és kutatóintézetek, a nemzeti statisztikai hivatalok, média;

Linkajánló

Európai Bizottság kapcsolódó honlapjai: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 
Hivatalos weblap: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_social.php

Jogszabályi háttér

2001/51/EK rendelet  (2000. 12. 20.) és az Amszterdami Szerzõdés 2-3. cikkely 

Egy sikeres projektpélda: Advancing Women in the Workplace, Nõk munkahelyi elõmenetele

A projekt Európa-szerte vizsgálta a nõk munkaerõpiaci helyzetét, különösen azokat a korlátokat térképezték fel, amelyek
a nõk munkahelyi elõmenetelét gátolják. Egy tanulmány összesíti azokat a lehetséges gyakorlati intézkedéseket, ame-
lyek felszámolhatják ezeket a korlátokat. Egy kétnapos konferenciát is tartottak a munkaadók és munkavállalók szövet-
ségeinek részvételével, ahol a pozitív példákat, gyakorlatokat osztották meg egymással.

További támogatott projektek:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/gender_equality/index_en.cfm

Koordinátor: Women & Equality Unit, Cabinet Office, Nagy-Britannia

http://www.cabinet-office.gov.uk/womens-unit/index.htm, http://www.womenandequalityunit.gov.uk.

Nemek közötti egyenlõség

Az Európai Unió nemek közötti egyenlõséget támogató
programja



A PROGRAM ELÕZMÉNYEI

Már a Római Szerzõdés is foglalkozik a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõséggel, bár elég szûkszavúan
csak az egyenlõ bérezés megvalósításának szükségességét mondja ki. Sokáig, egészen az Egységes Euró-
pai Okmány létrejöttéig nem volt közös szociális politika a Közösségben, mert a tagállamok saját hatáskör-
ben kívánták tartani a témával kapcsolatos jogalkotást. Az egységes szociálpolitika értelmében a közös
piacnak a szociális biztonságot is szolgálnia kell, mindenkinek részesülnie kell az egységes piac által nyúj-
tott elõnyökben. Ezt a célt beépítették a strukturális alapok reformjába, és az 1989 decemberében elfo-
gadott Európai Szociális Chartába is. A Szociális Chartában rögzített jogok közül a hetedik vonatkozik a
nemek közötti esélyegyenlõségre. (7. a nõk joga, hogy a férfiakkal egyenlõ feltételekkel foglalkoztassák
õket;) 

Az Európai Unió napjainkban egyik legfontosabb stratégiai céljának tekinti a foglalkoztatási helyzet
javítását, az európai szociális modell megõrzését. A nizzai csúcson elfogadott Európai Szociális Agenda
(European Social Agenda) a célt szem elõtt tartva határozza meg több évre elõre a tagállamok foglalkoz-
tatás- és szociálpolitikai teendõit. Az egyik legfontosabb a nemek közötti egyenlõség.  

A '90-es évek végén az Unió egyenlõ esélyekre vonatkozó politikájának kulcselemeivé vált a pozitív dis-
zkrimináció és munkaerõ-piaci integráció. Ehhez a magyar politika is folyamatosan alkalmazkodik,
amiben jelentõs segítséget nyújtott a közösségi programokhoz való magyar csatlakozás (Phare EQUAL
program).

A diszkrimináció sajnos régóta tapasztalható munkaerõ-piaci jelenség, amelyet nem lehet felszámolni csak
az egyéni jogok szintjén. Ezt a felismerést tükrözik az esélyegyenlõség megteremtését célzó közösségi
akcióprogramok, amelyek diszkrimináció-ellenes intézkedések gyakorlati érvényesülését próbálják
elõsegíteni. 

Az Európai Unióban fennálló foglalkozatási tendenciák igen jelentõs eltérést mutatnak a nõi és férfi
foglalkoztatottság között. A foglalkoztatási ráták átlagosan 20 százalékpontban térnek el egymástól, a nõi
foglalkoztatási ráta 40 % alatti Spanyolországban és Olaszországban. A nemek közötti szakadék Spany-
olországban, Görögországban, Olaszországban és Luxemburgban a legmagasabb, több mint 30 száza-
lékpontos különbséggel. 

Az Unió nõk és férfiak közötti esélyegyenlõséget elõsegítõ Ötödik Középtávú Akcióprogramja a 2001-
2005 közötti idõszakra vonatkozik. Az elõzõ négy akcióprogram (1982-1985, 1986-1990, 1990-1995,
1995-2000) jelentõs szerepet játszott a tagállamokban a nõk munkaerõ-piaci és társadalmi helyzetének
javításában.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

A közösségi program célja a megelõzõ esélyegyenlõségi programokra építve az alábbi célok meg-
valósítása:

1. a nemek közötti egyenlõség elvének érvényesítése minden közösségi és tagállami szakpolitikában és
eljárásban (gender mainstreaming elve); 
2. a gazdasági és szociális szféra minden egyes szereplõjének ösztönzése a férfiak és nõk esélyegyen-
lõségének érvényesítésére;
3. a férfiak és nõk esélyegyenlõségének elõsegítése a gazdasági életben, valamint az oktatás, szakképzés
és a munkaerõpiac területén;
4. a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nõk számára;

Közösségi Programok Kézikönyve

112

www.euoldal.hu

Nemek közötti egyenlõség



5. a nemek kiegyensúlyozottabb részvétele a döntéshozatalban;
6. a jogérvényesítés elõsegítése.

A fenti célokat a keretprogram cselekvési programokkal, kutatások támogatásával, valamint információ- és
tapasztalatcsere útján igyekszik elérni.

A PROGRAM PRIORITÁSAI

1. Nemek közti egyenlõség támogatása a gazdasági életben - a cél (az aktív korú nõk körében) a nõk
foglalkoztatási arányának növelése a jelenlegi 51%-ról 60%-ra 2010-ig
a. az európai foglalkoztatási stratégiában a fenti cél hangsúlyozása;
b. az élethosszig tartó tanulás és a munkaerõ-piaci intézkedések feltételeinek megkönnyítése a nõk
számára;
c. az informatikai - IT-feladatkörök és munkakörök betöltésének megkönnyítése a nõk számára - részben
oktatás és releváns továbbképzés által;
d. az Európai Foglalkoztatási Stratégia (támogatási rendszerének) átvétele, megfelelõbb koordinációja és
fejlesztése a nemzeti statisztikai rendszerekben.

2. Egyenlõ részvétel/esély megteremtése mindkét nem számára a döntéshozatali rendszerekben (pl. a poli-
tikai döntéshozatali rendszerben, a gazdasági és szociális döntéshozatali rendszerben, az Európai Bizottsá-
gon belül a nõk és a férfiak arányának közelítése az egyensúlyhoz);

3. A szociális jogokhoz való egyenlõ hozzáférés esélye mindkét nem számára
a. a szociális szféra releváns uniós jogi szabályozásának fejlesztése (örökösödés, anyagi jogvédelem,
munkaidõ/részmunkaidõ, rögzített határidejû szerzõdések);
b. a mindennapi élet vonatkozásainak megfigyelése, ellenõrzése mindkét nem egyenlõségének szempon-
tjából (közlekedés, közegészségügy, külkapcsolatok, stb., emberjogi és diszkrimináció-ellenes politikák
vonatkozásainak figyelembe vételével);

4. A nemi szerepek és sztereotípiák megváltoztatásának elõsegítése - az oktatás, továbbképzés, kultúra,
kutatás, média, sport és egyéb területeken jelenleg tapasztalható sztereotípiák nem adnak pontos és reális
képet a nõi és férfi szerepeket illetõen.

5. Civil élet - intézkedések a nõi emberi jogok megerõsítésére, a nõk ellen irányuló erõszak és kizsákmány-
olás leküzdésére;

A PROGRAM ESZKÖZEI

a. az EU-tagállamokban mûködõ - szociális egyenlõségért felelõs - nemzeti és egyéb hivatalok közötti
együttmûködést elõsegítõ akciók;
b. a nemek egyenlõségéért felelõs európai bizottsági struktúrák megerõsítése;
c. a közösségi intézmények közötti, a nemek egyenlõségének elérését elõsegítõ együttmûködés erõsítése; 
d. partnerség erõsítése - korábbi évek döntéshozatala és programjai azt igazolták, hogy a bizottsági és
hagyományos szereplõk részvétele nem elég a célok eléréséhez, fontos a gazdasági és szociális élet kulc-
sszereplõinek aktív bevonása (javasolt az európai szintû együttmûködés a szociális partnerekkel, és a
közhasznú valamint nemzetközi szervekkel történõ együttmûködés). 

1. Tudásnövelés, ismeretek átadása; 

a) nyílt pályázati és tenderfelhívások: konferenciák, szemináriumok, rendezvények szervezésére, a pro-
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gram céljaihoz igazodó európai szintû konferenciák megszervezésére, médiakampányok folytatására,
valamint a program eredményeinek ismertetésére irányuló disszeminációs tevékenységekre
(informatikai/internetes fejlesztéseket is ideértve);
b) a tagállamokat érintõ, zártkörû tenderfelhívások: a tagállamok nemzeti politikáit, továbbá az európai
közösségi joganyagok átvételét vizsgáló és felügyelõ nemzetközi kezdeményezésekre; valamint ezek
összehasonlító vizsgálatára a bizottsági javaslatokkal; és találkozók, rendezvények szervezésére is. 

2. Elemzési és értékelõ munkák - bizottsági tenderfelhívások várhatók az alábbi témakörökben: 

a) elemzõ és összehasonlító statisztikák (nem, életkor, stb.) vizsgálata és közzététele a két nem politikai
döntéshozatalt érintõ szerepérõl;
b) a nemek közötti egyenlõség megteremtésére irányuló politikák hatékonyságát értékelõ módszerek,
indikátorok fejlesztése, terjesztése (benchmarking);
c) a nõk helyzetének elemzése (munkaerõpiac, szociális védelem, adózás, döntéshozatal, stb.);
d) nemi sztereotípiák leküzdése, a nõk és férfiak szerepei a médiában;
e) összehasonlító és eltérõ eredményeket felmutató tematikus tanulmányok a régi és új tagállamok tekin-
tetében.

3. Közhasznú és szociális szervezetek számára hálózatszervezési és minõségfejlesztési pályázatok -
bizottsági nyílt tenderfelhívásokkal 
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FP6

Hatodik Kutatás-fejlesztési és Technológia Demonstrációs
Keretprogram

Az Európai Unió K+F programja

Hivatalos honlap:
http://www.cordis.lu

EU Oldal:
http://www.euoldal.hu/kozossegi/fp6/kf6.php

Amennyiben ki szeretné nyomtatni a programot: A nyomtatóban a 115-130 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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FP6

A program leírása

Az FP6 K+F Keretprogram az eddigi legnagyobb volumenû Közösségi Program. Célja az Európai Kutatási Térség (ún. EKT)
alapjainak kiépítése és strukturálása annak érdekében, hogy a kibõvített Európai Unió 2010-re a világ legdinamikusab-
ban fejlõdõ K+F térsége legyen. Az FP6 K+F Keretprogram - amelyhez szervesen kapcsolódik az EURATOM elnevezésû 6.
Nukleáris Kutatási és Képzési keretprogram - hármas tagolású: az elsõ, egyben legnagyobb költségvetésû blokkba tar-
toznak a különbözõ tematikus és horizontális kutatási tevékenységek, a 2. blokk a kutatási térség strukturálását hivatott
elõsegíteni különbözõ innovációs és infrastruktúra-fejlesztési, illetve mobilitási akciókon keresztül; a 3. blokk a különbözõ
kutatási tevékenységek és politikák koherenssé tételével az Európai Kutatási Térség alapjainak megerõsítését szolgálja.
Költségvetése 17,5 milliárd euró.

Támogatott tevékenységek

Tematikus prioritások: az élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában; az információs tár-
sadalom technológiái; nanotechnológia és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és
eszközök; aeronautika és ûrkutatás; élelmiszerminõség és -biztonság; fenntartható fejlõdés, globális változás és az
ökoszisztémák; állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban. Horizontális prioritások: a közösségi politikák
támogatása; új és kibontakozó technológiák (NEST); kis és középvállalkozások speciális kutatásai; speciális nemzetközi
kooperáció (INCO); JRC kutatások. Ezen kívül a tudomány és technológia minden területén infrastrukturális fejlesztések,
mobilitási akciók, és a különbözõ kutatások és kutatási politikák összehangolása.

Ki pályázhat?

Egyetemi vagy akadémiai kutatócsoportok; innovációban érdekelt cégek; kis- és középvállalkozások (prioritással); KKV-
kat képviselõ ipari szövetségek; közszolgálati intézmények; PhD hallgatók, fiatal kutatók. Az FP6 K+F Keretprogram nyi-
tott szinte minden jogi személy elõtt. A KKV-k részvétele a kutatás-fejlesztési tevékenységekben szinte követelmény. 

Linkajánló

Az FP6 K+F Keretprogram hivatalos weblapja: http://www.cordis.lu
Magyar nyelvû összefoglaló: http://www.euoldal.hu/kozossegi/fp6/kf6.php 
Felelõs szakminisztérium: Oktatási Minisztérium, http://www.om.hu
EU Kutatás & Fejlesztés oldala: http://europa.eu.int/comm/research/index_en.cfm

Jogszabályi háttér

180E/2001 Tanácsi Határozat - elfogadva 2002. június 27-én

Egy sikeres projektpélda: SME Environment

Az SME Environment projekt célja, hogy segítse az EU-hoz tavaly csatlakozott 10 ország, valamint a jelenleg csatlakozni
kívánó országok kis- és középvállalkozásait sikeres FP6-os pályázatok elkészítésében. 
Továbbá segítséget kíván nyújtani, hogy a 2005-ben meghirdetésre került GLOBAL 4 és Energy 4 pályázati felhívásokra
minél több olyan pályázat készüljön, amelyben koordinátorként vagy konzorciumi partnerként a 10 új tagállam vagy a
tagjelölt országok kis-és középvállalkozói is részt vesznek. Az konzorcium maximum 100 cégnek nyújt ingyenes segít-
séget a pályázatok elkészítésében, illetve partnerek keresésében. 

Koordinátor: Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztõ Kft

www.sme-environment.org

Hatodik Kutatás-fejlesztési és Technológia 
Demonstrációs Keretprogram (FP6)

Az Európai Unió kutatás-fejlesztési programja



ELÕZMÉNYEK

Az 1980-as évekre Európában világossá vált, hogy a technológiai lemaradás növekedése az Európai Unió,
valamint az Egyesült Államok ill. Japán között csak az EU tagállamok egységes fellépésével állítható meg.
Ezért közös uniós kutatás-fejlesztési program létrehozása vált szükségessé. A közösségi kutatás-fejlesztési
politika alapjait az Egységes Európai Okmány fektette le. A szerzõdés értelmében a közös kutatás-
fejlesztési politika ún. keretprogramok révén valósul meg. A keretprogramok révén megvalósítandó
célokról a Tanács dönt minõsített többséggel a Bizottság javaslatára. A végrehajtásért az Európai Bizottság
felel. Az elsõ keretprogram végrehajtása 1984-ben kezdõdött meg, és 2002-ben már a hatodik keretpro-
gram nyílt meg.

Az Európai Unió a 2000. évi lisszaboni csúcstalálkozón nagyszabású és ambiciózus célt fogalmazott meg
az FP6 K+F Keretprogram alapjainak meghatározásakor. Célként tûzte ki, hogy a jelenleg az Amerikai
Egyesült Államok és Japán után csupán a világ harmadik legnagyobb K+F térségének számító Európa
2010-re átvegye a vezetõ szerepet a kutatás-fejlesztés területén mind annak terjedelme, mind dinamizmusa
tekintetében. Ennek egyik feltétele, hogy 2010-re az EU összes GDP-jének legalább a 3%-át kell K+F
tevékenységre fordítani! A forrásokat 1/3 - 2/3 arányban az állami és üzleti szféra teremti elõ. 

A cél elérése érdekében az FP6 K+F Keretprogram minden eddiginél több anyagi eszközt kapott 2002-ben.
A 2002-2006 közötti, csaknem 5 éves idõszakban összességében mintegy 17,5 milliárd euró (több mint
4500 milliárd forint!) áll rendelkezésre, amely az EU költségvetésének 3,9%-a (2001-es adat). Ez az összeg
azonban a GDP-hez viszonyított arányát tekintve még mindig kisebb, mint az amerikai és japán K+F
ráfordítások aránya: Japán: 3,1%; Egyesült Államok 2,7%, EU-15-ök: 1,8% - ráadásul kisebb terjedelmû
GDP-hez viszonyítva. Így már most kérdéses, hogy a kitûzött cél a mondott idõpontra elérhetõ-e.

Jellemzõ a K+F politika súlyára, hogy az EU éves költségvetésében a mezõgazdasági támogatások és a
Strukturális Alapok után a közösségi politikák terén a legfontosabb tétel a kutatás- és fejlesztési
tevékenység finanszírozása. 

A korábbi keretprogramokban - csakúgy, mint a Közösségi Programokban általában - csupán a tagorszá-
gok, illetve 1-2 nyugat-európai (pl. Norvégia, Svájc) ország vehetett részt teljes jogú tagként. A
kilencvenes évek második felétõl azonban a társult országok (így Magyarország is) egyre nagyobb szám-
ban csatlakoztak az éppen aktuális keretprogramokhoz. Jelenleg az FP6 K+F Keretprogram támogatásaira
a 25 uniós tagország mellett teljes jogú tagként és egyenlõ félként pályázhat Bulgária, Izland, Izrael,
Norvégia, Románia, és Svájc. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK

Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2002. június 27-én fogadta el "Az Európai Közösségnek az
Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt szolgáló, 2002-2006 évekre vonatkozó Hatodik
Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramját". Az ebben meghatározott elsõdleges
prioritás az Európai Kutatási Térség létrehozása, amely megalapozhatja a kibõvülõ Európai Unió
versenyképességét a jövõben. 

A 6. K+F program szerkezetileg három jól elkülönülõ, ugyanakkor szervesen egymásra épülõ egységbõl
(blokkból) áll, amelyhez a 6. Nukleáris Kutatási és Képzési Keretprogram (EURATOM) csatlakozik. 

Az Európai Kutatási Térség (EKT) megteremtését szolgálja az FP6 K+F Keretprogram három fõ blokkja:
1. az európai kutatás összpontosítása és integrálása;
2. az Európai Kutatási Térség strukturálása;
3. az Európai Kutatási Térség Alapjainak erõsítése.
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Az ehhez csatlakozó, de jelen kiadványban nem tárgyalandó EURATOM program két fõ téma köré cso-
portosul:

1. EURATOM kutatási és képzési specifikus program.
2. A Közös Kutató Központ (Joint Research Centre, JRC) által végrehajtandó, közvetlen nukleáris kutatás-
fejlesztési tevékenység specifikus programja.

Az alábbi ábra áttekintést ad az FP6 K+F Keretprogram szerkezetérõl és a tematikus, valamint horizontális
prioritások és egyéb akciók jellegérõl.

FP6 K+F KERETPROGRAM EGYES PRIORITÁSAI

1. BLOKK: AZ EURÓPAI KUTATÁS INTEGRÁLÁSA

TEMATIKUS PRIORITÁSOK

Hét, úgynevezett tematikus prioritás jelöli ki az FP6 K+F Keretprogram 1. blokkjának és egyben a
Keretprogram egészének tartalmi súlypontjait. Ezek azok a szakterületek, amelyeken az EU középtávon át
akarja venni a vezetést a kutatás-fejlesztésben, hogy ezáltal a legfontosabb globális gazdasági térséggé
váljon: 

1.az élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában; 
2. az információs társadalom technológiái; 
3. nanotechnológia és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és
eszközök; 
4. aeronautika és ûrkutatás; 
5. élelmiszerminõség és -biztonság; 
6. fenntartható fejlõdés, globális változás és az ökoszisztémák;
7. állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban. 
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Az egyes tematikus prioritási területek bemutatására a kézikönyvben külön fejezetekben térünk vissza. Az
alábbi rövid, a teljesség igénye nélküli összefoglalók csupán a megfelelõ tájékozódást hivatottak
elõsegíteni.

1. Az élettudományok, a genomika és a biotechnológia az egészség szolgálatában

A cél az élõ szervezet genomikai dekódolásában elért eredmények széleskörû kiaknázása és további alka-
lmazása, amellyel növelhetõ az európai biotechnológiai ipar versenyképessége.

- Magas szintû genomkutatás és egészségügyi alkalmazásai: génexpresszió és proteomika, strukturális
genomika, összehasonlító genomkutatás, technológai fejlesztési programok a diagnosztika területén, bioin-
formatika.
- Fõ megbetegedések elleni küzdelem: cukorbetegség, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Creutzfeldt-Jakob-
kór, szív és érrendszeri betegségek, rákkutatás, AIDS, malária, tuberkolózis, stb.

2. Az információs társadalom technológiái

A pénzügyi vonatkozásokat tekintve a legnagyobb tematikus prioritás, amelynek célja - az eEurope
kezdeményezéssel összhangban - az információs társadalom alapjainak megteremtése, a szoftver- és hard-
vertechnológiák európai fejlesztése. Távlati cél, hogy az Európai Unió valamennyi polgára teljes mérték-
ben részesedhessen a tudásalapú társadalom elõnyeibõl.

- A kutatás integrálása a polgárok és az üzleti élet számára elsõdlegesen fontos területeken: digitális világ
biztonsági rendszereinek kifejlesztése a privát szféra védelmében, "környezeti intelligencia" rendszerei,
elektronikus és mobil gazdaság, E-Learning, e-kormányzat, GRID rendszerek.
- Távközlési és számítástechnikai infrastruktúrák: vezeték nélküli, mobil távközlési rendszerek új generá-
cióinak és hálózatainak létrehozása, kapacitásbõvítõ technológiák, az Internet új generációja, multi-
funkciós komplex szolgáltatások fejlesztését szolgáló szoftvertechnológiai architektúra kialakítása.
- Komponensek és mikrorendszerek: új anyagok alkalmazása, miniatürizált és olcsó alkatrészek, nano-,
mikro-, optoelektronikai és fotonikai komponensek, nano- és mikroelektronikai fejlesztések, kvantumje-
lenségekkel kapcsolatos kutatások.
- Információ-menedzsment és Interfészek: kognitív rendszerek, digitális tartalom megalkotásának,
keresésének, megosztásának, stb. eszközei, többféle érzékelésen (emberi beszéden, gesztusokon alapuló)
alapuló interfészek kifejlesztése.

3. Nanotechnológia és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és
eszközök

Az ezen a területen rögzített prioritások célja a jövõ tudásalapú termékeinek és gyártási eljárásainak kife-
jlesztéséhez szükséges technológia megalkotása, gazdaságos gyártási kapacitások kiépítése, a veszélyes
anyagok környezeti kockázatainak csökkentése.

- Nanotechnológiák és nanotudományok: jelenségek megértése és eljárások vezérlése, szupramolekuláris
architektúrák és makromolekulák, nano-biotechnológiák, nano-eljárások új anyagok létrehozására, nan-
otechnológa az egészség, kémia vagy környezet területén;
- Tudásalapú többfunkciós anyagok: ismeretek fejlesztése, anyagok fejlesztésének mûszaki bázisa, több-
funkciós anyagok és bio-anyagok feldolgozása;
- Új termelési eljárások és eszközök: flexibilis és intelligens gyártási rendszerek kifejlesztése, gyártásban
alkalmazandó fenntartható hulladékkezelés a kisebb környezetterhelés érdekében, ipari termékek és szol-
gáltatások életciklus-optimalizálása.
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4. Aeronautika és ûrkutatás

A cél egyrészt az európai aeronautikai és ûrkutatási ipar potenciáljának növelése és technológiai alapjainak
megerõsítése a kapacitások széleskörû integrálásával, másrészt ezek által a (környezeti) biztonság
növelése.

- Aeronautika: polgári légi közlekedési eszközök és szolgáltatások fejlesztése, a légi közlekedés által oko-
zott környezetterhelés csökkentése, a repülõgépek biztonságának növelése, az "egységes Európai Égbolt "
kezdeményezés alapjainak megalkotása.
- Ûrkutatás: ESA és más ügynökségek együttmûködésének elõsegítése, mûholdon alapuló információs
rendszerek kutatása, globális megfigyelési rendszer (GMES) kifejlesztése, az ûrbeli és a földi kommuniká-
ció integrációját célzó fejlesztések.

5. Élelmiszerminõség és -biztonság

A tematikus prioritás a biztonságos, egészséges és változatos élelmiszerek elõállítását, az élelmiszerekkel
együtt járó kockázatok csökkentését tûzi ki célul. 

A fõ cél az emberi egészség és az élelmiszerek közötti kapcsolat felderítése:

- a teljes tápláléklánc;
- élelmiszerek okozta betegségek és allergiák;
- az élelmiszerek hatása az egészségre;
- kimutathatósági eljárások a táplálékláncban;
- analitikai és ellenõrzési eljárások;
- biztonságos és környezetbarát termelési módszerek és technológiák;
- állati takarmányok hatásai az emberi egészségre;
- környezet-egészségügyi kockázatok.

6. Fenntartható fejlõdés, globális változás és az ökoszisztémák

Az igen komoly költségvetéssel futó 6. tematikus prioritás célja a környezetvédelem, a közlekedés és az
energiarendszerek területén elengedhetetlenül szükséges fejlesztések megalapozása. Az energiaforrások
fenntartható kezelése és menedzsmentje, illetve a globális változások tanulmányozása, az ökoszisztéma
egyensúlyának megõrzése.

- fenntartható energiarendszerek: "tiszta" energia elõállítása; megújuló energiaforrások hasznosítása,
tárolása és elosztása; alternatív üzemanyagok; a hidrogén, mint energiahordozó; decentralizált energiater-
melés; poligeneráció; az energiahatékonyság növelése;
- fenntartható felszíni közlekedés: környezetbarát, biztonságos közlekedési és szállítmányozási rendszerek;
tisztább városi közlekedés; alternatív üzemanyagok alkalmazása, fenntartható logisztikai rendszerek;
versenyképes és hatékonyabb vasúti és tengeri szállítás; a szállítási módok közötti átjárhatóság;
- globális változás és az ökoszisztémák: üvegházhatású gázok és szennyezõ anyagok hatásainak kutatása;
az ózonréteg vizsgálata; a víz körfogása; a tengeri ökoszisztémák védelme; az elsivatagosodás mechaniz-
musai; globális klímaváltozás modellezése; biodiverzitás

7. Polgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban

A politikai, társadalomtudományi, gazdasági, természettudományi és bölcsészettudományi kutatási kapac-
itások széleskörû kihasználása és integrálása a tudásalapú társadalom megteremtése érdekében. A polgárok
egymás közötti, illetve a polgárok és az intézmények közötti viszony új formáinak tanulmányozása.
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- Tudásalapú társadalom és társadalmi kohézió: a tudás létrehozása, átadása és felhasználása és ennek tech-
nológiái, az életminõség javítása, szociális és munkaerõ-piaci politikák, élethosszig tartó tanulás, társadal-
mi kohézió.
- Állampolgárság, demokrácia és a kormányzás új formái, különösen a terjedõ integrációs és globalizációs
folyamatokkal összefüggésben, figyelembe véve a történelem, valamint a kulturális örökség szempontjait:
állampolgárság és kulturális identitás, béke és igazságosság helyreállítása, illetékesség és felelõsség, az
Unió bõvítésével kapcsolatos következmények kutatása.

HORIZONTÁLIS PRIORITÁSOK

Az ún. horizontális prioritások (a kutatások széles körét átfogó tevékenységek) az EU azon törekvéseit
tükrözik, hogy erõsödjön a tudományágak közötti együttmûködés, valamint hogy a kis- és középvál-
lalkozások szélesebb körben integrálódjanak a kutatás-fejlesztésbe. 

1. Közösségi politikák támogatása: az európai politikák tudományos és technológiai igényeinek felmérése,
azok kialakításának és alkalmazásának elõsegítése, politikavezérelt akciók. Az érintett politikák: közös
agrár- (KAP) és halászati (CFP) politika, fenntartható fejlõdés, egészségügy, regionális fejlõdés területe,
erõforrások fenntartható menedzsmentje, egészségbiztonság, az EU integráció elmélyítése, stb.
2. Új és kibontakozó technológiák (NEST): választ keres elõre nem látható tudományos vagy technológiai
problémákra; tudományközi területek, új felfedezések gyors értékelésének elõsegítése.
3. Kis és középvállalkozások speciális kutatásai: az innováció-politika keretében segíteni kívánja a kis-és
középvállalkozásokat technológiai kapacitásuk fejlesztésében; részvételük elõsegítése a tematikus és hor-
izontális prioritásokban: kooperatív (CRAFT) és kollektív kutatások.
4. Speciális nemzetközi kooperáció (INCO): együttmûködés harmadik országokkal a technológiafejlesztés
és innováció területén: fejlõdõ országok, mediterrán országok, Nyugat-Balkán, Oroszország és szovjet
utódállamok (NIS).
5. JRC kutatások: az Európai Kutatóközpont tevékenységei a tudomány számos területén

II. BLOKK: AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA

A 2. Blokk tudományos kutatás és innováció minden témaköre tekintetében igénybe vehetõ támogatá-
sainak célja az Európai Kutatási Térség jelenlegi szerkezeti gyengeségeinek kiküszöbölése, az
együttmûködés alapjainak kiépítése.

1. Kutatás és innováció: a cél a technológiai kutatások és eredmények hasznosítása, technológiatranszfer
megvalósítása, elsõsorban a kevésbé fejlett területeken. További cél innovációs hálózatok kiépítése, régiók
közötti együttmûködés kialakítása az innováció területén, információs - különösen elektronikai - szolgál-
tatások nyújtása, gazdasági és technológia hírszerzõ tevékenységek.
2. Humán-erõforrások és mobilitás: célja világszínvonalú humánerõforrás-fejlesztés az EU valamennyi
régiójában, elsõsorban a nemzetek és a szektorok közötti mobilitás elõsegítésével. További feladat az EKT
vonzóvá tétele harmadik országbeli kutatók számára, illetve a tengerentúlra irányuló agyelszívás megál-
lítása. Támogatás egyetemek számára PhD-státuszok alapítására, vendégprofesszorok fogadására, kutatói
ösztöndíjak, pénzügyi hozzájárulás nemzetközi projektek kiszélesítéséhez, európai kutatócsoport felál-
lítása, díjak vagy pénzjutalmak kiváló munkáért.
3. Kutatói infrastruktúra: cél a lehetõ legmagasabb szintû kutatói és kutatóhelyi infrastruktúra kiépítése,
illetve kihasználtságuk optimalizálása. Hozzáférés nemzetközi infrastruktúrákhoz, nagy sebességû európai
kommunikációs infrastruktúra (GRID) valós kiépítése, infrastruktúra-elõkészítõ és -megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítése, illetve optimalizálása.
4. Tudomány és társadalom: cél a tudomány és a társadalom közötti harmonikus kapcsolat megteremtése,
az innováció erõsítése, kutatók-ipar-döntéshozók-társadalom kapcsolatának és párbeszédének elõsegítése.
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Témái: tudomány és kormányzás, tudományos tanácsadás, tudomány és etika összhangja, legjobb gyako-
rlat bevezetése, referenciarendszer kialakítása, párbeszéd és tudatosság elõsegítése.

III. BLOKK: AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG ALAPJAINAK MEGERÕSÍTÉSE

A 3. Blokk célja az EKT alapjainak megerõsítése, elsõsorban a nemzeti és regionális kutatás-fejlesztési
programok koordinációjának elõsegítésével. Ezzel megalapozható az ún. közösségi tudásbázis fejlesztése,
ami elengedhetetlenül szükséges a következetes K+F politikához. A cél több ország vagy régió által
kezdeményezett és végrehajtott kutatások közötti szinergia megteremtése, koordinálásuk elõsegítése,
illetve a kutatási eredményekhez való "kölcsönös hozzáférés" elvének széleskörû alkalmazása.

A harmadik blokk 2 témakörre osztható:

1. Koordinációs tevékenységek támogatása: célja erõsíteni a szinergiát a nemzeti kutatások között a kutatá-
sok minden területén, illetve ezen keresztül az európai kutatóhelyek versenyképességének javítása:
- ERA-NET rendszer: nemzeti vagy regionális kutatási programok rendszerbe kapcsolása, fõként hatósá-
gok és kutatóhelyek számára;
- integrált információs rendszer kialakítása, hogy a programmenedzserek, döntéshozók, hatóságok
naprakész és releváns információkhoz jussanak;
- a keretprogram koordinációja a COST és EUREKA programokkal együtt;
- európai kutató szervezetek (CERN, ESA, ESO, EMBL, ESRF, ILL, stb.) közötti együttmûködés és közös
kezdeményezések támogatása.

2.   Kutatási és innovációs politikák következetes fejlesztése: a feladatok és közös érdeklõdésre számot
tartó területek korai azonosításának elõsegítésével a koherens kutatás és innovációs politika kialakítása az
Európai Kutatási Térségben:
- statisztikával, tudományos és technológiai indikátorokkal kapcsolatos elõremutató elemzések és tanul-
mányok készítése;
- kutatási és innovációs politikák népszerûsítése nemzeti, regionális és európai szinten;
- tudományos és technológiai kiválóság feltérképezése Európában;
- az adminisztratív környezet javítása a kutatás és innováció területéhez kapcsolódva;

A FP6 K+F KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS PÉNZÜGYI SZEMPONTJAI

A PÁLYÁZÁS ESZKÖZEI

A FP6 K+F Keretprogramban történõ részvétel az ún. eszközökön (instruments) keresztül valósulnak meg.
Az eszközök - amelyek száma bõvült (Kiválósági hálózat, Integrált projekt) a korábbi keretprogramokhoz
képest - meghatározzák, hogy milyen nagyságrendû, szerkezetû és finanszírozású lehet az adott projekt. A
jelenleg hozzáférhetõ eszközök között szerepelnek több tízmillió euró támogatást nyújtó, "mega"-projek-
tek megvalósítását szolgáló integrált projektek, de vannak néhány százezer eurós kisprojekteket támogató
eszközök is. Célunk bemutatni azon fõbb eszközöket, amelyek segítségével a hazai szervezetek is sikerrel
pályázhatnak támogatásra a FP6 K+F Keretprogramban.

A FP6 K+F Keretprogram megvalósításának fõbb eszközei

- integrált projektek (Integrated Projects - IP);
- kiválósági hálózatok (Network of Excellence - NoE);
- specifikus célzott kutatási és innovációs projektek (Specific Targeted Research Projects -STREP és Spe-
cific Targeted Innovation Projects - STIP);
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- koordinációs intézkedések (Coordination Action - CA);
- célzott támogatási intézkedések (Specific Support Action - SSA);
- speciális kutatási projektek KKV-k számára (Cooperative Research Project - CRAFT és kollektív
kutatás);
- 169. cikkely alapján végrehajtott kutatások.

1. Integrált Projektek (IP) 

Az Integrált Projektek nagy költségvetésû ún. kritikus tömeget meghaladó kutatási együttmûködések. Cél
az egyetemek, kutatóintézetek és az ipari vállalkozói szféra együttmûködésének elõsegítése a hét tematikus
prioritás azon területein, amelyek egyrészt fontos társadalmi szükségleteket elégítenek ki, másrészt Euró-
pa gazdasági versenyképességét erõsítik. A résztvevõk egy-egy gyakorlati probléma megoldását, elõre
meghatározott eredmények elérését tûzik ki célul. A projekt az innovációs lánc valamennyi szakaszát inte-
grálja (kutatás, fejlesztés, demonstráció, képzés, technológia-transzfer és -értékesítés), amelynek során az
ismeretek tekintélyes tömege gyûlik össze. 

Az integrált projektek jellemzõi:
· A projekt idõtartama 3-5 év.
· A projekt költségvetése akár több 10 millió euró is lehet.
· A támogatás hozzájárulás a költségekhez; nagyságrendje 35-100% között mozog, költségtípustól füg-
gõen.
· A támogatás felhasználásának részleteirõl a konzorcium önállóan dönthet.
· A konzorcium a futamidõ alatt új partnerekkel bõvíthetõ.
· Legalább három különbözõ tagországbeli vagy a keretprogramhoz társult országbeli résztvevõ kell a
kezdeményezés elindításához, de a résztvevõk közül legalább kettõ EU- tag- vagy tagjelölt ország
intézménye kell hogy legyen (egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok, KKV-k).

Az integráció lehet

Vertikális: összes résztvevõ integrációja a kutatástól az eredmények terjesztéséig.
Horizontális: multidiszciplináris tevékenységek.
Szektorális: magán és állami szektor kutatóintézetei, fõleg egyetemek- ipar integrációja, beleértve a kis- és
középvállalkozásokat.

2. Kiválósági hálózatok (NoE) 

A NoE a szakterületükön legkiválóbb európai kutatócsoportok együttmûködését segíti. Közös projektek
kidolgozása, megvalósítása révén támogatja a tudományos-technológiai információk, ismeretek cseréjét,
elterjesztését. A közös kutatási tevékenységek során a partnerek összehangolják programjaikat, bizonyos
projekteket közösen valósítanak meg. A partnerek tudományosan kiegészítik egymást, mindegyik a saját,
speciális tudományágát képviseli a projekt során. A NoE támogat tréningeket, kutatócseréket, közös infra-
strukturális hálózatok, ill. kutatási platformok kiépítését, valamint ezek használatát. A projekt során a part-
nerek közös menedzsmenttel dolgoznak, és az eredmények elterjesztésére, speciális társadalmi feladatok
megvalósítására közös szervezetet hoznak létre.

Jellemzõi:
- közös, hosszú távú program kidolgozása (támogatás idõtartama 5-7 év); 
- költségvetés: projektenként minimum 10 millió euró; 
- a támogatás a résztvevõk száma szerint változik; 
- a támogatás évente csökken, cél az önfenntartás; 
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- résztvevõk: a résztvevõk minimális száma 3, ebbõl legalább 2 tagország- vagy társult országbeli legyen
(egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok, KKV-k);
- lehetõség van új partnerek folyamatos bevonására.

A projektjavaslat három fõ részbõl, akciócsoportból áll: 
- az integrációs tevékenységet bemutató tevékenységi rész, amelynek célja a résztvevõk által végzett ku
tatás struktúrájának kialakítása; 
- közösen végrehajtott kutatás; 
- a kiválóság terjesztését szolgáló tevékenység, amely alapvetõ része a projektnek, és amely egy közös pro-
gram keretében képzést nyújt a kutatók és más, kulcspozíciót betöltõ munkatársak számára. 

Az integrációs tevékenységhez a Bizottság fix támogatást nyújt, amelyet a projektben dolgozó kutatók
száma és a támogatás idõtartama alapján állapítanak meg. 

3. Specifikus célzott kutatási és innovációs projektek (STREP és STIP)

Az eszköz célja elsõsorban az európai versenyképesség javítása és a társadalom igényeinek kielégítése. Ki
nem mondott célja volt, és még mindig az, hogy a társult országokból származó pályázó szervezetek is
gyakorlati eséllyel, önállóan koordinálhassanak FP6 K+F keretprogrambeli projekteket. Viszonylagos
tapasztalatlanságuk miatt valószínûleg jóval kevesebb esélyük lenne nyugat-európai vetélytársaikkal szem-
ben IP vagy NoE koordinálására.
A STREP vagy STIP-projekteknek koncentráltnak kell lenniük, és meg kell felelniük a következõ két cél
valamelyikének:
- Kutatási vagy technológia-fejlesztési projekt, a meglevõ termékek vagy szolgáltatások szignifikáns
mértékû tökéletesítéséhez vagy újak kifejlesztéséhez.
- Demonstrációs projekt olyan új technológiák versenyképességének bizonyítására, amelyek potenciális
elõnyöket nyújtanak.

Jellemzõi:
- Idõtartam: 2-3 év, kivételesen indokolt esetben 3 évnél több is lehet. 
- Költségvetés: néhány millió euró.
- Résztvevõk: min. 3 résztvevõ 3 különbözõ országból, ebbõl legalább 2 tagország/tagjelölt társult ország,
de a munkaprogram ennél több résztvevõvel is számolhat (kutatóintézetek, egyetemek, KKV-k).
- Finanszírozás: K+F és innovációval kapcsolatos költségek maximum 50%-a, a demonstrációval össze-
függõek 35%-a, de a menedzsment költségeinek 100%-a.

4. Koordinációs intézkedések (CA)

Cél: kutatási és innovációs tevékenységek koordinációja és hálózatba szervezése, összehangolási akciók és
tematikus hálózatok kialakítása.

Tevékenység:
- Konferenciák szervezése.
- Szakértõi csoportok felállítása.
- Tanulmányok készítése.
- Legjobb gyakorlat (good practice) cseréje és terjesztése.
- Közös információs rendszer kiépítése.

Jellemzõi:
- Idõtartam: 2-3 év, kivételesen indokolt esetben 3 évnél több is lehet.
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- Finanszírozás: költségek 100%-a, de maximum néhány százezer euró.
- Résztvevõk: min. 3 résztvevõ 3 különbözõ országból.

5. Célzott támogatási intézkedések (SSA)

Az 5. keretprogramban alkalmazott kísérõ intézkedések folytatása. Célja az FP6 K+F Keretprogram meg-
valósításának elõsegítése, a kutatási politikák kidolgozása. A támogatás a tematikus kutatási területeken
belül konferenciák, szemináriumok szervezésére, tanulmányok készítésére, nemzetközi technológiai tran-
szfer elõsegítésére, kommunikációs tevékenységekre igényelhetõ. További cél a KKV-k és a tagjelölt
országok részvételének elõsegítése a kiválósági hálózatokban és integrált projektekben.

Jellemzõi:
- Résztvevõk: egy szervezet, akár önállóan is pályázhat.
- Finanszírozás: néhány százezer euró. 100% támogatással.

6. Speciális kutatási projektek KKV-k számára

Az Európai Unió az FP6 K+F Keretprogramon belül kiemelt célként kezeli a KKV-k minél szélesebb körû
részvételét. Meghatározta továbbá, hogy a tematikus prioritások összköltségvetésének minimum 15%-át,
azaz 1,7 milliárd eurót KKV-k számára kell elkülöníteni. Ennek értelmében az olyan konzorcium, ame-
lynek tagjai között nincsen egyetlen KKV sem, nem sok gyakorlati eséllyel pályázik támogatás elny-
erésére. Minderre azért van szükség, mert az Unió belátta, hogy csak a KKV-k aktív részvételével érhetõ
el a kutatási eredmények hatékony beépülése a mindennapokba. Amellett tehát, hogy az FP6 K+F
Keretprogramon belül vannak speciálisan KKV-k számára létrehozott eszközök (CRAFT és Kollektív
kutatás), a KKV-k részvétele minden pályázati eszközben lehetséges és szükségszerû.

A KKV definíciója az FP6 K+F Keretprogramon belül:
- nem kutatóközpont, nem kutatóintézet, nem tanácsadó cég;
- kevesebb, mint 250 alkalmazott, vagy:
- az éves forgalma nem haladja meg a 40 millió eurót, vagy:
- mérleg fõ összege nem haladja meg a 27 millió eurót;
- független, azaz legfeljebb 25 %-nál kisebb mértékben tulajdonosa  nem KKV-nak minõsülõ szervezet
(kivétel ez alól: közhasznú befektetõ társaság, kockázatitõke-társaság, intézményi befektetõ).

7. Kooperatív kutatási program: CRAFT

A CRAFT eszköz olyan KKV-k fejlesztési céljait segít megvalósítani, amelyek nem rendelkeznek önálló
kutatási kapacitással, ezért K+F tevékenységet folytató alvállalkozókat bíznak meg a munkával. Kooper-
atív kutatási projektekkel lehet pályázni, amelyekben kis- és középvállalkozások mûködnek együtt egy
közös mûszaki fejlesztés megvalósítása érdekében.
A CRAFT-ra allokált elõzetes költségvetés nagysága 295 millió euró.

A CRAFT jellemzõi:
· A CRAFT -projekt résztvevõi, a konzorcium tagjai:
Legalább öt résztvevõ, legalább három különbözõ tag- és társult országból, kettõ közülük feltétlenül tag-
vagy csatlakozó országból kell, hogy legyen, és az alábbi szervezet- típusokból álljon:
- legalább három, egymástól független KKV két különbözõ tag- és társult országból, az egyik közülük
feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
- legalább két, a fenti KKV-któl független K+F kivitelezõ két különbözõ tag- és társult országból, az egyik
közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen.
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Öt közül az egyik a konzorcium vezetõje: a koordinátor.
· A támogatás és felhasználása
- a Bizottság hozzájárulása a projekt költségeihez, a projektköltségek max. 50 %-a;
- a projekt költségterve 0,5 - 2 millió euró között lehet;
- a hozzájárulás legalább 40 %-át a K+F megbízási szerzõdésre kell elõirányozni, s ennek 100%-ban
fedeznie kell a K+F munka költségeit.

8. Kollektív kutatási program

Ennél az intézkedéstípusnál a kutatást KKV-kat (is) tömörítõ ipari/gazdasági érdekszövetségek/érdekcso-
portok kezdeményezik a KKV-k nagyobb közösségeinek érdekében és hasznára. Keretösszeg: 100 millió
euró. Cél az egész közösséget érintõ problémák/feladatok megoldása (pl. környezeti/biztonsági kérdések),
az ágazat(ok) mûszaki bázisának fejlesztése, illetve technológiai transzfer-tevékenységek vagy technoló-
giai eszközök fejlesztése (pl. diagnosztikai berendezések).

A Kollektív kutatási projekt résztvevõi, a konzorcium tagjai:

A résztvevõk köre legalább három különbözõ tag- és társult országból, kettõ közülük feltétlenül tag- vagy
csatlakozó országból való legyen, és az alábbi szervezet-típusokból álljon:
- legalább két független nemzeti szakmai szövetség két különbözõ tag- és társult országból, az egyik
közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
- vagy egy tag- vagy csatlakozó országból való európai szakmai szövetség, amelyik legalább két nemzeti
szakmai szövetséget képvisel, ezek közül az egyik feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
- legalább két, a szakmai szövetségektõl független K+F kivitelezõ két különbözõ tag-és társult országból,
az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen;
- "KKV mag" (SME core group), amely legalább két különbözõ tag- és társult országból való KKV-ból áll,
s az egyik közülük feltétlenül tag- vagy csatlakozó országból való legyen.

A támogatás és felhasználása

- a Bizottság hozzájárulása a projekt költségeihez: a projektköltségek max. 50 %-a;
- a projekt költségterve 2 - 5 millió euró között lehet;
- a hozzájárulás legalább 50 %-át a K+F megbízási szerzõdésre kell elõirányozni, s ennek 100%-ban
fedeznie kell a K+F munka költségeit.

9. A 169. cikkely

A 169. cikkely az Európai Unió alapszerzõdésének része. Ez a cikkely teszi lehetõvé az EU részvételét a
tagországok által közösen vállalt K+F projektekben. Ezekben a programokban a társult országok is részt
vehetnek, ezért a 169. cikkely az FP6 K+F Keretprogram talán legerõsebb eszköze, az Európai Kutatási
Térség megalkotásának igazi letéteményese. A cikkely ugyanis nem csupán az egyedi kutatások inte-
grálását (pl. NoE vagy IP) teszi lehetõvé, hanem teljes nemzeti programok bevonását is. A pályázat
benyújtásához tagországok közötti együttes kezdeményezésre van szükség, míg a pályázatot formálisan a
Bizottság nyújtja be a Miniszteri Tanácsnak és az Európa Parlamentnek.

10. További pályázási eszközök

Az FP6 K+F Keretprogramon belül további számos pályázati eszköz létezik, azonban azok volumene jóval
kisebb az eddig bemutatottaknál. Ezek fõként különbözõ ösztöndíjak, mobilitási programok, amelyek
leginkább egyének számára lehetnek fontosak. 
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Az emberi erõforrások támogatására és fejlesztésére, valamint mobilitására vonatkozó intézkedések a
képzést és továbbképzést, a szakismeretek színvonalának emelését és a tudás-transzfert szolgálják. A pro-
gramnak az a célja, hogy megfelelõ mennyiségû, dinamikus és világszínvonalú tudással rendelkezõ emberi
erõforrás álljon Európa szolgálatában. 

A program különösen hangsúlyos céljai: a kutatási tevékenység fejlesztése a hátrányos helyzetû régiókban;
a kutatási ágak és az ipar-akadémia közötti együttmûködés fejlesztése és a közös munka hatékonyságának
növelése; harmadik országbeli (pl. amerikai, orosz, kínai, indiai, stb.) kiváló kutatók Európába hívása, az
európai kutatók Európán kívüli (pl. USA-beli) képzésének elõsegítése; a más kontinenseken dolgozó euró-
pai kutatók visszatérésének támogatása; valamint a nõk mobilitási akciókban való részvételének támo-
gatása. 

A PÁLYÁZÁS ADMINISZTRATÍV ÉS PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

1. A pályázat szereplõi 

Az FP6 K+F Keretprogramban ugyanúgy, mint a közösségi programokban általában, a pályázatoknak kell
valamiféle EU-összefüggést tartalmazniuk. Ez a követelmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy a konzorci-
umnak legalább két tagállamból vagy társult országból származó, általában legalább 3 különbözõ jogi
személybõl kell állnia! Ezek a szabályok azonban eszközrõl-eszközre, sõt az egyes tematikus prioritások
között is változhatnak, az irányadó mindig a meghatározó pályázati felhívás.

A konzorcium három fõ szereplõje:
- koordinátor: a szerzõdõ fél, a konzorcium és a Bizottság közötti kapcsolattartó, irányítja a konzorcium
munkáját, jelentéseket készít, felelõs a pénzügyi és adminisztratív szempontokért;
- partner vagy szerzõdõ fél (contractor): meghatározott feladatok elvégzéséért felelõs, tagja a konzorcium-
nak, részesül a projekt eredményeibõl;
- alvállalkozó: nem a projekt résztvevõje, így az elért eredményekbõl sem részesül, díjazás ellenében járul
hozzá a projekt megvalósulásához.

2. Az elszámolható költségek

Tekintettel arra, hogy a Közösségi Programokat, így az FP6 K+F Keretprogramot is közpénzbõl finan-
szírozzák, a konzorcium köteles nyilvánosan elszámolni a támogatásokkal és kiadásokkal. A költségeknek
meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

- gazdaságosak, ésszerûek és szükségesek a projekt szempontjából;
- megfelelnek a partnerek által alkalmazott könyvelési alapelveknek;
- a projekt idõtartama alatt keletkeznek (ettõl el lehet térni a szerzõdésben)
- a résztvevõ könyvelésében szerepelnek;
- nem tartalmaznak közvetett adókat (pl. ÁFA), vámköltséget;
- nem részesültek támogatásban más közösségi forrásból;
- nem tartalmaznak nyereséget, kamatot, stb.

Az EU általában csak a projekt költségvetésének egy részét finanszírozza, bár vannak 100%-os támoga-
tottságú projektek is. A költségek fennmaradó részének fedezetét a résztvevõknek saját forrásból kell
elõteremteni. Az EU-támogatásokat jellemzõen utólag adják, de bizonyos feltételek teljesülése mellett
lehetõség van elõleg kérésére is. Elõleg kifizetésére csak a szerzõdés aláírása után kerülhet sor. A költ-
ségvetés készítésekor figyelembe kell venni, hogy milyen költségek számolhatók el a pályázatban, mert
vannak el nem számolható és elszámolható költségek, az utóbbin belül pedig költségkategóriák (pl. szemé-
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lyi költségek). Újdonság a korábbi keretprogramokhoz, és a többi közösségi programhoz képest is, hogy
az FP6 K+F Keretprogramban nem határozták meg elõre a költségkategóriákat. A Bizottság a késõbbiek
során részletes tájékoztatókat ad ki, hogy a partnerek milyen költségeket hogyan számolhatnak el az egyes
projektek terhére.

2. Költségmodellek

Az FP6-ban minden résztvevõ meghatározott költségmodellek (három) közül köteles választani, és a pro-
jekt költségeivel ez alapján elszámolni.  

- Full Cost (FC) - valamennyi tényleges közvetlen + közvetett költség.
- Full Cost Flat rate (FCF) - teljes költség + a közvetlen költségek 20 %-a rezsiátalányként, az alvállalkozói
költségek kivételével, mert ezek nem számolhatók el rezsiként.
- Additional Cost Flat rate (ACF) - Addicionális közvetlen költségek + ezek 20 %-a rezsiátalányként,
kivéve a konzorcium menedzselésének költségeit és az alvállalkozói költségeket.

Közvetett költség alatt a rezsit, közvetlen költség alatt minden más olyan elszámolható költséget értünk,
amelyet a projektre költenek. 

Van néhány szabály, amelyet fontos itt megemlíteni:

- a projekt során az elszámolási modell nem változtatható meg;
- az FP6 K+F Keretprogram során végig ugyanazt az elszámolási modellt kell használni;
- egy projekt különbözõ résztvevõi más-más elszámolási modellt alkalmazhatnak.

Különbség az egyes elszámolási modellek között 

FC Teljes költségelszámolás

Azok a szervezetek alkalmazhatják ezt az elszámolási rendszert, amelyeknek az elszámolási rendszerében
megfelelõ pontossággal jeleníthetõk meg a közvetlen költségek és a projektre fordított általános rezsikölt-
ségek. A szervezet, az általa megszokott módon teljes egészében elszámolhatja az általános (rezsi) költ-
séget.

FCF Teljes költségelszámolás, átalány rezsiköltség

Az FC modell egyszerûsített változata. Azon szervezetek alkalmazhatják, amelyek bizonyítani tudják,
hogy elszámolási rendszerükben megfelelõ pontossággal jeleníthetõk meg a közvetlen költségek, de az
általános költségeket átalányban kívánják elszámolni - amely ebben az esetben a közvetlen kiadások
(alvállalkozók nélkül) maximum 20%-a lehet.

ACF Addicionális költségek, átalány rezsiköltség

Azon szervezetek alkalmazzák ezt a modellt, amelyek nem tudják pontosan elkülöníteni a projekttel kapc-
solatban adódó közvetett és közvetlen költségeket. A részvétel során adódó addicionális költségeket azon-
ban meg tudják határozni (pl. a projekt miatti extra, rendkívüli kiadások). Ilyen jellegû költség lehet a pro-
jekthez felvett ideiglenes személyzet foglalkoztatásának kiadása, az állandó személyzet költsége viszont
nem számítható be (pl. lásd egyetem). Általános (rezsi) költségként a közvetlen költségek 20%-a számol-
ható el, amelybe az alvállalkozás költségei nem számíthatók be. 
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3. Elszámolási modellek a résztvevõk szerint

Az FC modell nyitott minden résztvevõ elõtt, kivéve a nemzetközi szervezeteket, a magánszemélyeket és
azokat a közintézményeket, amelyeket az ACF modell használatára köteleztek. Az FCF modellt csak a kis-
és középvállalkozások használhatják. Az ACF modellt a nemzetközi szervezetek, a magánszemélyek, és
azok a közintézmények használják, amelyeket ennek használatára köteleztek, de bármely más közin-
tézmény is szabadon választhatja.

A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA, EGYÉB SZEMPONTOK

Az FP6 K+F Keretprogram támogatásaira benyújtandó pályázatok összeállításához az elsõ lépés a
keretprogram hivatalos internetes oldalának, a http://www.cordis.lu weboldalnak a felkeresése. Ezen a
naponta frissített oldalon megtalálhatók mindazon információk, amelyek az induláshoz és a pályázati
anyag összeállításához szükségesek.

Ide tartoznak:
- a hatályos pályázati határidõk, felhívások;
- az útmutató az FP6 K+F Keretprogramról;
- a partnerkeresõ szolgáltatások;
- a korábbi nyertes projektek bemutatása;
- az útmutató a pályázóknak;
- a munkaprogramok az egyes tematikus prioritásokhoz;
- az útmutató a bírálóknak;
- az elektronikus pályázatbeadó rendszer, stb.

A sort könnyen lehetne folytatni, azonban összefoglalásként elmondható, hogy a Cordis honlap használatát
érdemes mielõbb elkezdeni! Egyrészt a pályázati határidõk folyamatos nyomon követése minden pályázó
számra fontos, másrészt a Cordis - éppen az ott elérhetõ töméntelen információ miatt - nehezen kiismer-
hetõ, tanulni kell a használatát!

A Cordis honlapjáról letölthetjük a minket érintõ pályázati felhívás (az ún. Call Text) szövegét, az ehhez
kapcsolódó munkaprogramot (ún. Work Programme) és a kiválasztott pályázati eszköznek (pl. STREP)
megfelelõ pályázati útmutatót (ún. Guide for Proposers). Ez a három dokumentum az, amely minimálisan
szükséges formailag helyes pályázat benyújtásához. Röviden ismertetve e dokumentumok szerepét:

- Call Text, Call for Proposal: A pályázati felhívás tartalmazza a beadási határidõt, a prioritásokat, a ren-
delkezésre álló összeget, a hozzáférhetõ pályázati eszközöket, a konzorcium összetételének kritériumait,
stb.

- Work Programme: A munkaprogram a pályázati felhívásban (Call Text) megjelölt prioritásokat részletezi,
illetve a lényegüket összegzi. Ennek alapján tudjuk eldönteni, hogy az adott ötlet mely prioritás alá
nyújtható be, illetve, hogy a Keretprogram milyen célokat, igényeket fogalmaz meg egy adott témakörrel
kapcsolatban. Meghatározza továbbá, hogy az egyes témakörökben (ún. topic) milyen pályázati eszközzel
pályázhatunk.

- Guide for Proposers: a munkaprogramban kiválasztott pályázati témakörben megjelölt eszközök közül ki
kell választanunk a számunkra legmegfelelõbbet, és le kell tölteni az ehhez tartozó "Útmutató a Pályázók-
nak" dokumentumot! Ez tartalmazza a pályázati ûrlapokat éppúgy, mint annak kitöltési útmutatóját. E
dokumentum alapján készíthetõ el a pályázat.
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1. A pályázat benyújtási módozatai

- EPSS: elektronikus pályázat benyújtó rendszer: a pályázati anyagot egy jelszóval védett személyes
webfelületre (a CORDIS elõzetes kérés alapján biztosítja számunkra) feltöltjük.
- Off-line benyújtás: a pályázati anyagot CD-ROM-on vagy floppylemezen nyújtjuk be, postai úton.
- Papíron: a pályázatot 1 példányban kinyomtatva, egyetlen gemkapoccsal összetûzve, postai úton nyújtjuk
be.
- Lehetõség van a kész pályázati anyag személyes kézbesítésére is.

A benyújtás után mintegy 3-6 hónap alatt a pályázatot elbírálják. Ennek folyamatáról, illetve a
szerzõdéskötés menetérõl a késõbbiek során részletesebben is foglalkozunk.

2. Potenciális pályázók

· Kutatócsoportok (egyetemek, kutatóintézetek): a program egyik fõ célcsoportja, részt vehetnek kutatási
projektekben, mobilitási-képzési programokban. Csatlakozhatnak a konzorciumhoz partnerként, de
koordináló szerepet is vállalhatnak.  
· Kis- és középvállalatok: kiemelt célcsoport. Amennyiben a KKV nem rendelkezik saját kutatási kapac-
itással, a CRAFT-eszköz a legjobb lehetõség: a KKV-k megbíznak egy intézményt a kutatás elvégzésével. 
· Ipari szövetségek: kollektív kutatások támogatása. A kutatási eredményeket a szektorban tevékenykedõ
vállalatok alkalmazzák.
· Közszolgálati intézmény
· Egyetemi, PhD hallgatók: egy átlagos egyetemi hallgató részt vehet egyes integrált projektek, illetve a
kiválósági hálózatok által szervezett tréningeken, egyes Marie Curie fogadó-orientált akciókban, valamint
a Tudomány és Társadalom akció néhány kezdeményezésén. Fiatal kutatók, PhD hallgatók számára a
lehetõségek szélesebb körûek. A program támogat mobilitási-képzési projekteket, valamint nemzetközi
konferenciákon és tréningeken való részvételt.
· Egyéni kutatók, szaktekintélyek: mobilitási-képzési akciók, Marie-Curie ösztöndíjak.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az FP6 K+F Keretprogramja a legnagyobb költségvetésû a Közösségi Programok és az eddig ismertetett
keretprogramok közül. Tematikus és horizontális prioritásai, a széles körû pályázati eszközrendszer, illetve
a kedvezõ pénzügyi feltételek miatt minden jogi (és magán) személy számára megteremti az uniós pénz-
forráshoz jutás lehetõségét. Különösen kedvezõ a 6. KP-ban a kis- és középvállalkozások megítélése, ame-
lyek részvétele nem csupán lehetséges, de ajánlott és szükséges is.
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Polgárok védelme, 
Ösztönzõ eszközök a foglalkoztatás témakörében,

Környezetvédelmi program non-profit szervezeteknek, 
Jogi együttmûködési keretprogram polgárjogi témákban, 

Pericles, 
Tempo,

Társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem

Amennyiben ki szeretné nyomtatni az egyéb programokat: A nyomtatóban a 131-135 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”



EGYÉB PROGRAMOK

1. Civil Protection 
Polgárok védelme

Közösségi akcióprogram, amelynek célja a polgárok védelme érdekében végzett tevékenységek támo-
gatása. Ebben a témakörben az elsõ akcióprogramot 1997-ben indították el hároméves futamidõvel. A
jelenlegi program eredetileg 2000. január 1-jétõl 2004. december 31-ig tartott, de meghosszabbították a
(2005/12/EK) határozattal 2006. december 31-ig Költségvetése 7,5 millió euró a 2000-2004 es idõszak-
ban, ehhez jött hozzá 4 millió euró a 2005-2006 évekre. 

A program 2000-2006 közötti teljes költségvetése így 11,5 millió euró.

A program céljai:
· Természeti és technológiai katasztrófák miatt bekövetkezõ károk elleni védelem. Az emberek, a ter-
mészet és a tulajdon védelme.
· A tagállamokban a polgári védelem felkészültségének javítása.
· A katasztrófák okainak felderítése és tanulmányozása.
· A vészhelyzetekre adható válaszlépések és rehabilitációs módszerek kifejlesztése.
· Közfigyelem felkeltése, információ-terjesztés és oktatás.

Kapcsolódó jogszabály: 1999/847/EK Határozat (1999.12.21.)

További információk: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15007.htm
Hivatalos honlap: http://europa.eu.int/comm/environment/civil/

2. Community Incentive Measures in the field of employment (EIM) 
Ösztönzõ eszközök a foglalkoztatás témakörében

Uniós program munkaügyi hivatalok, civil szervezetek, non-profit és profitorientált munkaügyi szolgál-
tatásokat nyújtó szervezetek számára. Költségvetése: 60 millió euró 2002-2006 között. A közösségi hoz-
zájárulás maximális aránya 75% minden projekt esetében. A program 2002-2006 között fut. Minden pro-
jekt max. 12 hónapig tarthat.

A program általános céljai:
· Kutatás, hatásvizsgálatok.
· Tagállamok közötti együttmûködés erõsítése.
· Információ és legjobb gyakorlatok elterjesztése.
· A szociális partnerek, a regionális és helyi hatóságok figyelmének felkeltése.

A program sajátos operatív eszköz, amelynek tapasztalatai alapján formálódik az Európai Foglalkoz-
tatási Stratégia.

· koordinált megközelítés a munkavállalási politikában; 
· elemzéssel, monitoring-tevékenységgel hozzájárulni a koordinált stratégia kifejlesztéséhez a
munkavállalási politikában; 
· kifejleszteni, nyomon követni, értékelni az "Európai Foglalkoztatási Stratégiát";
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· a tagállamok közötti kooperáció elõsegítése, elemzés, kutatás és a munkaerõ-piaci politika megfi-
gyelése (monitoring), a legjobb gyakorlatok kiaknázása, információcsere,
· az "Európai Foglalkoztatási Stratégia" tartalmának kifejlesztése, kooperáció a társadalmi partnerekkel,
releváns helyi és regionális hatóságokkal; 
· az európai polgárok teljes körû informálása az "Európai Foglalkoztatási Stratégia" aspektusairól.

Támogatott intézmények, tevékenységek:
· Munkaügyi Hivatalok (Public Employment Services - PES) modernizációja: nemzetközi
együttmûködés támogatása;
· Az "Európai Foglalkoztatási Stratégia" - EFS (European Employment Strategy) értékelõ akcióinak
fejlesztése: nemzeti értékelés fejlesztése, az EFS hatása a foglalkoztatási politikákra;
· Az EFS iránti figyelem felkeltése: általános tájékoztatás, kiemelve az európai és nemzeti foglalkoz-
tatási politikák kölcsönhatását nemzeti, regionális és helyi szinten.

Kapcsolódó jogszabály: 1145/2002/EK rendelet (2002.06.10.)

További információ: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/incentive_measures/pdf/guidelines_rev_en.pdf 
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_incentive.php 
Hivatalos honlap: http://europa.eu.int/grants/grants/eim/eim_en.htm

3. Environmental Protection NGOs
Környezetvédelmi program non-profit szervezeteknek

A program célja: támogatni azokat a non-profit szervezeteket, amelyek a környezetvédelem területén
mûködnek, és amelyek olyan programokat valósítanak meg, amelyek alkalmazzák ill. fejlesztik a
közösségi környezetvédelmi politikában meghatározott célokat, eszközöket. A program 2002-tõl 2006-
ig tart. A tagállamokban megvalósuló projektek elszámolható költségeit az EU 70%-ig támogatja, a csat-
lakozó és a balkáni országokban ez az arány 80%-os lehet. A program összköltségvetése 32 millió euró.

A felhívások minden év szeptemberében jelennek meg. A program támogatja a non-profit szervezetek
részvételét a környezetvédelmi politika irányelveinek kidolgozásában, valamint a helyi szervezetekkel,
hatóságokkal való együttmûködést olyan környezetvédelmi programok megvalósításában, amelyek
megfelelnek az uniós környezetvédelmi acquis-nak és a Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram pri-
oritásaihoz illeszkednek.

Kapcsolódó jogszabály: 466/2002/EK rendelet (2002.08.05.)

További információ: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28041.htm

4. Framework Programme for judical co-operation in civil matters 
Jogi együttmûködési keretprogram polgárjogi témákban

A program a tagállamok közötti polgárjogi együttmûködést erõsíti azáltal, hogy 2002-2006 között támo-
gatja 
· a polgárjogi rendszerek kölcsönös megismertetését; 
· a polgárjogi területeken meghozott döntések és ítéletek terjesztését; 
· a közösségi polgárjogi irányelvek elfogadását és adaptálását;
· a polgárjogi kérdésekkel kapcsolatos információk terjesztését a tagállamokban.
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A költségvetés mértéke 2005-ben 3,75 millió euró 
Ebbõl támogatják a Bizottság specifikus programjait, a speciális közösségi érdekeket célzó projekteket,
és a non-profit szervezetek kezdeményezéseit. 

Kapcsolódó jogszabály: 743/2002/EK rendelet (2002.04.25.)

További információ: 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/civil_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_torvenyszeki.php

5. Pericles

Az euró hamisításának megelõzése, ill. a hamisítványok terjesztésének megakadályozása érdekében
létrehozott program, amely a nemzeti, európai és nemzetközi hatóságok együttmûködését támogatja.

A program támogatja a legjobb módszerek terjesztését, konferenciák, csereprogramok és egyéb ren-
dezvények szervezését, hogy a közvetlenül érintett szakemberek (rendõrök, a vámhivatalok vagy a
pénzügyi szféra alkalmazottai, képviselõi, jogi intézmények vezetõi) ismeretei bõvüljenek. A Bizottság
tervezetében szerepel továbbá, hogy bizonyos nemzetközi szervezetek, mint pl. az ESZB (Európai
Központi Bankok Szervezete), a Nemzeti Pénznyomdák és Pénzverdék, a CTSE (az Európai Mûszaki és
Tudományos Központ) valamint az Europol, az Interpol és az egyes tagállamok illetékes hatóságai - a
Genfi Egyezmény értelmében - a programból külön támogatást nyerjenek. 

Kapcsolódó jogszabály: 2001/923/EK és 2001/924/EK Tanácsi Határozatok (2002.12.17.).

Költségvetése: 2002-2005 között 4 millió euró.

További információ: 
http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/programmes/pericles/index_en.html,
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_pericles.php

6. Tempo

A TEMPO Program (for Trans-European intelligent transport systeMs PrOjects) az "Intelligens Szállít-
mányozási Rendszerek" (ITS) fejlesztésére szolgáló különálló projektek szinkronizálására létrehozott
közösségi program. 

Fõ célja a nagyvárosok közötti útvonalak, nemzetközi folyosók fejlesztése, emellett 
· az utak, utasok és teheráru-forgalom optimalizálása;
· az utak biztonságának megõrzése, javítása, balesetek számának csökkentése;
· a túlzsúfoltság csökkentésével a környezeti károk csökkentése.

A TEMPO 2001-2006 program, amely egyenként finanszírozott projektek együttese, öt korábbi európai
regionális program helyébe lépett (ARTS, CENTRICO, CORVETTE, SERTI, VIKING), és egy új pro-
jektet is tartalmaz (STREETWISE). A Bizottság célja, hogy az egyes projektek keretprogramba
foglalásával hatékonyabbá tegye a közúti forgalom fejlesztését.
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A program költségvetése 1,181 milliárd euró, ebbõl az Európai Unió össztámogatása 192 millió euró.

Kapcsolódó jogszabály: Fehér Könyv a közös közlekedéspolitikáról.

További információ: 
http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/its/html/its_activities.html, 
http://www.euoldal.hu/kozossegi/tempo.php
Tempo 2001-2006: http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/its/html/its_activi-
ties_mip.html

7. Community Action to combat social exclusion 2002-2006
Társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem

A 2002-2006 között futó akcióprogram a származáson, etnikai eredeten, vallási és hitéleten, fogy-
atékosságon, életkoron és a szexuális orientáción alapuló társadalmi kirekesztettség leküzdésére és
megelõzésére irányul. Támogat statisztikai hivatalokat, közintézményeket és adatgyûjtéssel, felméréssel
foglalkozó szervezeteket, továbbá közvélemény-kutató intézményeket.

A program fõ céljai:

· Az Európai Közösség és tagállamai közötti együttmûködés erõsítése a szociális kirekesztettség elleni
intézkedések hatékonyságának, eredményességének növelésére. 
- A társadalmi kirekesztettség folyamatának, ok-okozatainak és trendjeinek elemzése (tanulmányok és
meetingek, a  társadalmi kirekesztettség és a szegénység  jellemzõinek, ok-okozati viszonyának mérése
és megértése);
- a Nemzeti Statisztikai Hivatalok és az Európai Bizottság közötti kapcsolatok javítása a társadalmi
kirekesztettség ügyében, statisztikai és közadatok közzététele, és közösségi szinten való terjesztése;
- általános kiadványok, elemzések a tagállamokban tapasztalható társadalmi kirekesztettséget érintõ
politikáról - az innovatív megközelítések elõsegítése érdekében. 
· Az európai politikai irányelvek érvényesítése, implantálása az egyes tagállamok nemzeti programter-
veibe - részben összehasonlító elemzések, indikátorok segítségével.
· Innovatív megközelítési módok segítségével - pl. hálózatszervezéssel - a társadalmi kirekesztettség
ellen dolgozók számának, munkájuk hatékonyságának, eredményességének növelése.

A támogatásra szánt fõbb közösségi akciók az alábbiak:

· elemzések, statisztikák, trendek - statisztikai adatok gyûjtése, értékelése, a társadalmi kirekesztettséget
vizsgáló mennyiségi és minõségi mutatók, általános módszerek és tematikus tanulmányok kiadása;
· információk és tapasztalatok átadása. 

A közösségi program pénzügyi keretterve 75 millió euró a 2002-2006 közötti évekre, a támogatás kiter-
jed a programhoz kötõdõ mûszaki és adminisztratív költségekre is.

Kapcsolódó jogszabály: 50/2002/EK rendelet.

További információ: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/faq_en.htm, 
http://www.euoldal.hu/kozossegi/kozossegi_social.php
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LIFE+
CIP
FP7

Média 2007
Integrált akcióterv az életen át tartó tanulásért

Kultúra 2007
Cselekvõ Ifjúság

Amennyiben ki szeretné nyomtatni az új programokat: A nyomtatóban a 136-148 oldalakat állítsa be.

Európa Klub: a szerzõdésben garantáljuk, hogy nyerni fog

“A csatlakozásnak már vannak nyertesei is ....”
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ÚJ PROGRAMOK

LIFE +

LIFE + (L'Instrument Financier pour l'Environnement: Promouvoir l'Union Soutenable) 
A program költségvetése a 2007-2013 között tartó szakaszban 2,19 milliárd euró.

A program leírása
A LIFE elnevezésû közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy annak
révén a tagországokban (és a késõbbiekben a társult országokban) megvalósuló innovatív, demonstratív
jellegû környezet- és természetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. 
A LIFE+ két tematikus területre (zárójelben az egyes alfejezetekhez tartozó költségvetési hányad):
·  végrehajtás és irányítás (75 - 80%)
·  információ és kommunikáció célja (20 - 25%)
A LIFE+ végrehajtás és irányítás: A program ezen tematikus területe fejleszteni fogja a  környezetvédel-
mi politika alakításának és végrehajtásának tudásbázisát. A LIFE+ végrehajtás és irányítás európai szin-
ten fogja elõsegíteni a hálózatépítést és a jó gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatcserét.
A LIFE+ második tematikus területe az információ, a kommunikáció, a tudatosságfejlesztés és a
párbeszéd segítségével aktívan elõ fogja mozdítani az EU környezetpolitikáját.

Támogatott tevékenységek
A támogatott tevékenységek felölelik a tanulmányok és felmérések készítését, a modellezést és for-
gatókönyvek készítését, a kapacitásépítési segítségnyújtást, az oktatást, munkaértekezletek és
megbeszélések szervezését, a “jó gyakorlat” cseréjére szolgáló platformok kialakítását, tudatosság-
fejlesztõ kampányok rendezését, különbözõ tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket

Érintett szakterületek 
A LIFE+ programban érintett szakterületek: az éghajlatváltozás, a természet és biodiverzitás, a
környezet- és egészségvédelem,  az erõforrások fenntartható használata, a politikaalakításhoz, végreha-
jtáshoz és betartatáshoz kapcsolódó stratégiai megközelítések.

Pályázhatnak 
A LIFE+ programban állami- és/vagy magánszervezetek, intézmények és egyéb szervezetek vehetnek
részt, elsõsorban a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, az EU-jogszabályokban szereplõ speciális
szervezetek, nemzetközi szervezetek, valamint nem kormányzati szervezetek.

A LIFE+ keretein belül finanszírozott programokban az alábbi országok is részt vehetnek, feltéve, hogy
erre kiegészítõ elõirányzatokat kapnak: azon EFTA államok, melyek az EGT tagjai, az EGT-megál-
lapodás rendelkezéseinek, azon tagjelölt országok, amelyek kérték tagként való felvételüket az Európai
Unióba, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevõ nyugat-balkáni országok.

Elsõdleges információforrások 
LIFE External Monitoring Team: http://www.ktm.hu 
LIFE  hivatalos honlapja: http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm  
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CIP

Competitiveness and Innovation Framework Programme
Versenyképességi és Innovációs Keretprogram

A CIP - Versenyképességi és Innovációs Keretprogram már olyan létezõ tevékenységeket fog össze,
amelyek a versenyképesség és innováció elõsegítésére és támogatására szolgálnak. Az új CIP program
elindításával az Európai Bizottság koherens és integrált választ ad a lisszaboni stratégia céljaira. A pro-
gram tervezett költségvetése 2007 - 2013-as idõszakban várhatóan 4 milliárd euró lesz. 

A keretprogram hozzájárul a Közösség, mint fejlett tudásalapú társadalom versenyképességi és innová-
ciós kapacitásához, amely kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlõdéssel,
valamint a környezet minõségének magas szintû védelmén és javításán nyugvó, rendkívül versenyképes
szociális piacgazdasággal rendelkezik. A CIP többféle célkitûzésre irányul és többféle célcsoportot céloz
meg, ennek megfelelõen felépítése tükrözi az egyes összetevõk felismerhetõségének igényét. A CIP ezért
egyedi alapprogramokból áll: a vállalkozási és innovációs programból, az IKT-politika* támogatásának
programjából és az "Intelligens energia -Európa" programból.

A három alapprogram a következõ:

1. A Vállalkozási és Innovációs Program összefogja azokat a tevékenységeket, amelyek korábban a
MAP programon belül voltak megtalálhatóak, a vállalkozások versenyképességének növelésére szol-
gáló tevékenységeket és a már létezõ LIFE-Környezetvédelmi program elemeit.

2. Az IKT-politika támogatásának programja az eTen (amely elõsegíti az IKT-alapú transzeurópai szol-
gáltatások jóváhagyását és terjesztését), a Modinis (amely közvetlen támogatást biztosít azon teljesít-
ményértékelési tevékenységek, tanulmányok, fórumok, támogatási és tudatosságnövelõ intézkedések
számára, amelyek segítik az eEurope végrehajtását) és az e-Content (amely az innovációs európai dig-
itális tartalom fejlesztésének az elõmozdítását célozza meg) programokra valamint az i2010 - Európai
Információs Társadalom 2010 elnevezésû új kezdeményezésre épül.

3. Az "Intelligens energia - Európa" program (2003-2006) a CIP keretében kibõvül és folytatódik
tovább. A program ösztönzi az új és megújítható energiák szélesebb körben való elterjedését/elter-
jesztését és fejleszti az energia hatékonyságot, elõsegíti az energiára vonatkozó keretszabályozás
továbbfejlesztését és végrehajtását.

További információ: 
entr-general-coordination@cec.eu.int
Hivatalos honlap: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

* IKT: Információs és Kommunikációs Technológiák

A CIP kidolgozása folyamatos, a végleges program még nem készült el, ezért az itt
megjelent információk változhatnak a jövõben. Az Európai Uniós Pályázatok

Kézikönyvének következõ frissítésében körzeadjuk az új program további részleteit.
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FP7 - Az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja

A program neve
7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (FP7)
A keretprogram az Európai Unió fõ eszköze a kutatás és fejlesztés támogatására a 2007-2013-as
idõszakban. 

Költségvetés
72 726 millió euró (a Bizottság 2005. áprilisi javaslata)

A program leírása
A hetedik keretprogram (FP7) az EU többéves keretprogram-sorozatának következõ állomása. A
keretprogramok 1984. óta szolgálnak az EU kutatás-fejlesztés támogatásának fõ eszközéül. Az FP7 a
2007-2013-as idõszakot öleli fel, és a jelenleg futó hatodik keretprogram szerves folytatásaként szolgál. 
Az FP7 célja, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térség létrehozásához, valamint a tudásalapú
gazdaság és társadalom fejlõdéséhez Európában.

A tervezett hetedik keretprogram szerkezete n programon alapul az európai kutatások négy fõ
tényezõjének megfelelõen. Ezek közül a COOPERATION elsõsorban tematikus prioritásokat fogalmaz
meg, míg az IDEA, PEOLE és CAPACITIES horizontális, minden tudományterületet átfogó jellegû
célkitûzéseket tartalmaz. 

1. COOPERATION (Együttmûködés)  - a kutatási központok közös projektjei az alprogramoknak
megfelelõen kilenc meghatározott tématerület köré csoportosulnak, folytonosságot képezve a hatodik
keretprogrammal (lsd lentebb).

Támogat minden olyan kutatási tevékenységet, amely nemzetközi együttmûködés révén valósul meg a
közös projektektõl és hálózatoktól kezdve a nemzeti kutatási programok összehangolásáig. A program
integráns részét képezik az EU és harmadik országok közti nemzetközi együttmûködések is. 

2. IDEAS (Elképzelések) - Az Európai Kutatási Tanács támogatja a "kutatói irányítás" mellett végzett
alapkutatásokat minden tudományon és technikai területen.

A program az európai kutatások dinamizmusának, kreativitásának és kiválóságának fokozására hivatott
minden tudományos és technikai területet lefedve, beleértve a mérnöki, gazdasági-társadalom-, és böl-
csésztudományokat. Ezt a programot az Európai Kutatási Tanács felügyeli.

3. PEOPLE (Emberek) - A Marie Curie program horizontálisan fog mûködni minden kutatási területet
átfogva, az önálló kutatókat támogatva.

Célja az emberi potenciál minõségi és mennyiségi erõsítése az európai kutatás és technológia területén.

4. CAPACITIES (Kapacitások) - szintén minden kutatási területet átfogva támogatja a kutatási infra-
struktúrát, a kkv-kat, a nemzetközi együttmûködést és a "tudomány a társadalomban" típusú témákat

A program célja, hogy támogassa a kutatási infrastruktúrát, a kkv-k szolgálatában álló kutatásokat és az
európai régiók  kutatási potenciálját (Regions of Knowledge), valamint javítsa a kibõvült Unió kutatási
lehetõségeit (Convergence Regions), és hozzájáruljon egy hatékony és demokratikus tudásalapú tár-
sadalom kialakításához Európában.
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Az FP7 program négy alprogramra oszlik (horizontális prioritások):
1. Collaborative research - kutatóközpontok együttmûködése,
2. Joint Technology Initiatives - európai technológiai kezdeményezések elindítása - európai technoló-
giaplatformok,
3. Coordination of non-Community research programmes - a nem közösségi (nemzeti) kutatási
programok összehangolása,
4. International Co-operation - nemzetközi együttmûködés.

A program a négy horizontális prioritás mellett kilenc tematikus prioritást is megjelöl:
- egészségügy
- élelmiszeripar, mezõgazdaság és biotechnológia
- információs és kommunikációs technológiák
- nanotudományok, nanotechnológia, alapanyagok és új termelési technológiák
- energia
- környezetvédelem és klímaváltozás
- közlekedés és légi közlekedés
- társadalom- és gazdaságtudományok valamint humán tudományok
- ûrkutatás és biztonság

Elsõdleges információforrások
http://www.cordis.lu/fp7/home.html
http://www.europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm

Jogszabályi háttér
COM(200)353 bizottsági közlemény, 2004. június 16.
Versenyképességi Tanács 2004. nov. 25-26, elnökségi határozat

Az FP7 kidolgozása folyamatos, a végleges program még nem készült el, ezért az itt
megjelent információk változhatnak a jövõben. Az Európai Uniós Pályázatok

Kézikönyvének következõ frissítésében körzeadjuk az új program további részleteit.

Javasoljuk az alábbi honlapok folyamatos nyomonkövetését:

http://www.euoldal.hu
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

http://www.cordis.lu/fp7/home.html
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

http://www.cordis.lu/innovation/en/policy/cip.htm



MEDIA 2007

Közösségi Programok Kézikönyve

141

www.euoldal.hu

Uj programok

Az európai audiovizuális ipar támogatására létrehozott közösségi intézkedések közé tartoznak a MEDIA
Plus és a MEDIA Képzési programok. A jelenlegi programok 2001. január 1-jétõl 2006. december 31-
ig futnak. A jelenlegi MEDIA programok idõközi értékelését az "i2i Audiovisual: Növekedés és
audiovizuális ipar" elõkészítõ cselekvéssel együtt nemrégiben egy független külsõ tanácsadó cég
végezte el a Bizottság számára. A MEDIA Plus program az audiovizuális iparágban tevékenykedõ kis-
és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokon keresztül támogatta az audiovizuális ipart, és az
audiovizuális alkotások Európa- és világszerte történõ terjesztésének elõsegítésével elõremozdította a
közös európai piac létrehozását. 

Az új, hétéves költségvetési periódusban induló jogutódnak, a MEDIA 2007-nek továbbra is a gyártás
elõtti és utáni szakaszokra fog koncentrálni, de a cselekvések változni fognak a technológia és a piac
fejlõdésével. A MEDIA 2007-ben olyan intézkedések is szerepelnek majd, melyek az új tagállamokból
érkezõ szakmabeliek problémáival foglalkozik, ezen kívül innovatív és célzott cselekvéseket fog tartal-
mazni a digitalizáció témakörében, és meg lesz könnyítve a kis- és középvállalkozások finanszírozása is.

A MEDIA 2007 globális célkitûzései között azonos fontossággal szerepel: 
- az európai kulturális sokféleség, a filmipari és audiovizuális örökség megõrzése, Európa polgárai
számára való hozzáférésük biztosítása és a kultúrák közötti párbeszéd elõmozdítása; 
- az európai audiovizuális alkotások fokozott terjesztése az Európai Unión belül és azon kívül; 
- az európai audiovizuális iparág versenyképességnek növelése egy nyitott és versenyképes piac
keretében. 

A fenti célkitûzések megvalósítása érdekében a program az alábbiak támogatásával valósul meg: 

(a) az audiovizuális gyártás elején az audiovizuális területen az ismeretek megszerzése és a hozzáértés
javítása, valamint az európai audiovizuális alkotások kidolgozása
Támogatott területek (nem teljes):
· forgatókönyvírási technikák, azzal a céllal, hogy az európai audiovizuális alkotások minõsége, valamint
teljesítõ képességük a forgalmazásban javuljon; 
· az audiovizuális alkotások gyártásának, forgalmazásának és promóciójának gazdasági, pénzügyi és
kereskedelmi irányítása, annak érdekében, hogy a kidolgozás fázisától kezdõdõen európai stratégiák
kidolgozása váljon lehetõvé; 
· a gyártás elején a digitális technológiák figyelembevétele az európai audiovizuális programok gyártása,
gyártás utáni szakasza, forgalmazása, bemutatása és archiválása során. 
· képzésben részt vevõ európai szereplõk (képzési intézetek, filmmûvészeti iskolák stb.) összefogása és
mobilitásuk támogatása 
· oktatók képzése
· ösztöndíjak engedélyezése az új tagállamok szakemberei számára

A kidolgozási iparágra vonatkozóan a program konkrét célkitûzései a következõk: 
· az európai és nemzetközi piacra szánt, független gyártók által benyújtott gyártási projektek kidolgo-
zásának támogatása; 
· a társaságok pénzügyi terveinek, illetve az európai gyártási projektek kidolgozásának segítése beleértve
a koprodukciók pénzügyi tervét is. 
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(b) az audiovizuális gyártás végén az európai audiovizuális alkotások forgalmazása és promóciója; 

A forgalmazókra és terjesztõkre vonatkozóan a program konkrét célkitûzései a következõk: 
· az európai forgalmazók erõsítése befektetéseik ösztönzésével, a nem nemzeti európai filmek koproduk-
ciója, beszerzése és promóciója, valamint összefogott kereskedelmi stratégia kidolgozása terén; 
· az európai és nemzetközi piacokon a nem nemzeti európai filmek forgalmának javítása olyan
intézkedésekkel, amelyek az export bõvítésére, a forgalmazás javítására és a filmszínházakban történõ
bemutatás támogatására irányulnak; 
· a független gyártók által készített európai audiovizuális alkotások nemzetek közötti terjesztésének elõ-
mozdítása egyrészt a terjesztõkkel, másrészt a független gyártókkal és forgalmazókkal való
együttmûködés ösztönzésével; 
· az európai audiovizuális alkotások digitalizálásának ösztönzése; 
· a filmszínházak ösztönzése a digitális forgalmazás kínálta lehetõségek kihasználására. 
A promóció esetében a program specifikus célkitûzései a következõk: 
· az európai audiovizuális alkotások forgalmának javítása az európai audiovizuális iparág az európai és
nemzetközi szakmai vásárokon történõ megjelenésének biztosításával; 
· az európai és nemzetközi közönség európai audiovizuális alkotásokhoz való hozzájutásának megkön-
nyítése; 
· a filmek és audiovizuális programok promóciójával foglalkozó nemzeti szervezetek közös fellépésének
ösztönzése; 
· az európai filmmûvészeti és audiovizuális örökségek promóciójára irányuló cselekvési programok
ösztönzése. 

(c) bemutató projektek, amelyek a programnak a piaci változásokhoz történõ hozzáigazítását biztosítják. 
A MÉDIA 2007 program keretében bemutató projektek támogathatók annak érdekében, hogy a pro-
gramot hozzá lehessen igazítani a piac változásaihoz, különösen az információs és kommunikációs tech-
nológiák bevezetése és hasznosítása tekintetében. 

Az új program szerkezetileg egyszerûsíteni fogja az audiovizuális szektorba történõ közösségi bea-
vatkozást. A két jelenlegi programot (MEDIA Plus és a MEDIA Képzés) felváltó külön integrált program
(MEDIA 2007) létrehozása, illetve a 4. költségvetési sor eggyé történõ összevonása (a MEDIA 2007
költségvetési sora magában foglalja majd a két jelenlegi programot, az Európai Audiovizuális Megfi-
gyelõ Intézetrõl szóló döntést, valamint az audiovizuális politika nyomon követését) döntõ módon hoz-
zájárul az erõforrásoknak a kedvezményezettek és a Bizottság szolgálatai számára történõ jobb
elosztásához. 

A MEDIA 2007 hétéves kerete 1.055 millió euró.
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2004 márciusában a Bizottság "A közösségi oktatási és képzési programok új generációja 2006 után"
címmel elfogadott egy közleményt, amellyel jelezte szándékát egy olyan integrált egész életen át tartó
tanulási program létrehozásáról, mely magában foglalja a jelenlegi belsõ oktatási és képzési programok
együttesét.

Az integrált program általános célkitûzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon a
tudás alapú társadalom fejlesztéséhez. A program Különösen elõ kívánja segíteni a Közösségen belüli
oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttmûködést és mobilitást.

Az integrált program tervezett költségvetése a 2007-2013-as periódusra 13.620 millió euró.

A PROGRAM SPECIFIKUS CÉLJAI

Az integrált program specifikus célkitûzései a következõk:
(a) hozzájárulni az egész életen át tartó minõségi tanulás fejlesztéséhez, és támogatni az innovációt és
egy európai dimenziót e terület rendszereiben és gyakorlataiban; 
(b) segíteni a tagállamokon belül az egész életen át tartó tanuláshoz rendelkezésre álló lehetõségek
minõségének, vonzerejének és hozzáférhetõségének javítását;  
(c) megerõsíteni az egész életen át tartó tanulás hozzájárulását az egyéni kiteljesedéshez, a társadalmi
kohézióhoz, az aktív állampolgársághoz és a nemek egyenjogúságához, valamint a speciális szüksé-
gletekkel rendelkezõ személyek részvételét;
(d) segíteni a kreativitás, versenyképesség, foglalkoztathatóság, illetve a vállalkozói szellem
növekedésének támogatását; 
(e) hozzájárulni valamennyi korosztály fokozott részvételéhez az egész életen át tartó tanulásban; 
(f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínûséget; 
(g) megerõsíteni az egész életen át tartó tanulás szerepét az európai állampolgárság érzésének
megteremtésében, valamint a tolerancia és a más népek és kultúrák iránti tisztelet ösztönzésében;
(g) támogatni az együttmûködést a minõségbiztosítás terén az európai oktatás és képzés valamennyi
ágazatában;
(h) kiaknázni az eredményeket, az innovatív termékeket és folyamatokat, és kicserélni a helyes gyakor-
latokat az integrált program alá tartozó területeken.

Az integrált program négy egyedi programból fog összetevõdni: 

1. Comenius: az iskolákban a középfokú szintig (azt is beleértve) folyó általános oktatási
tevékenységekre fog irányulni 

2. Erasmus: a felsõoktatásban folyó oktatási és magasabb szintû képzési tevékenységekre fog irányulni

3. Leonardo da Vinci - A szakoktatás és -képzés összes többiszempontjára irányuló program 

4. Grundtvig: a program és a felnõttoktatásra irányul

A javaslat ezenkívül beépít egy, a négy kulcsfontosságú tevékenységet magában foglaló "transzverzális"
programot is. Ennek célja a nyelvoktatásra és az ICT-vonatkozású tevékenységekre vonatkozó különös
rendelkezések biztosítása (ahol ezek kívül esnek az egyedi programok hatókörén), az alaposabb ter-
jesztési tevékenység 
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A program továbbá magában fogja foglalni a Jean Monnet programot, amely az európai integrációhoz
és az európai oktatási és képzési intézményekhez és szövetségekhez kapcsolódó cselekvéseket hivatott
támogatni.

Az integrált megközelítés célja egyrészrõl a múltbeli tapasztalatokkal való lényegi folytonosság, és ezál-
tal a valamennyi tagállamban megtalálható oktatási és képzési ellátás fõ típusain alapuló építmény
megõrzése és a megállapodott programnevek fenntartása. Másrészrõl az összes alkotóelemei közötti
összhang és együttmûködés fokozása, hogy lehetõvé tegye a cselekvések kiterjedtebb és rugalmasabb
körének hatékonyabb támogatását. Az integrált program ezért minden részében közös cselekvésekbõl és
eljárásokból fog állni, az átfogó koherenciáról pedig egyetlen programbizottság gondoskodik.

AZ INTEGRÁLT PROGRAM RÉSZLETES TARTALMA

1. Ágazati programok 

(a) a Comenius program, amely a középfokú oktatás végével bezárólag az iskolára felkészítõ és az isko-
lai oktatásban részt vevõk tanulási és tanítási igényeire, valamint az ilyen oktatást nyújtó intézményekre
és szervezetekre irányul;

(b) az Erasmus program, amely - a tanulmányok vagy a képesítés megszerzésének hosszától függetlenül,
és a doktori tanulmányokat is beleértve - a hivatalos felsõoktatásban és a felnõtt szakoktatásban és -
képzésben részt vevõk tanulási és tanítási igényeire, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó
intézményekre és szervezetekre irányul;

(c) a Leonardo da Vinci program, amely a szakoktatásban és -képzésben - beleértve a szakmai alap- és
továbbképzést, a felnõtt magasabb szintû szakmai oktatáson és szakképzésen kívül - részt vevõk tanulási
és tanítási igényeire, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó vagy támogató intézményekre és
szervezetekre irányul;

(d) a Grundtvig program, amely a felnõttoktatás bármely formájában részt vevõk tanulási és tanítási
igényeire, valamint az ilyen oktatást nyújtó vagy támogató intézményekre és szervezetekre irányul.

2. A transzverzális program a következõ négy kulcstevékenységet foglalja magában:

(a) szakpolitikai együttmûködés az egész életen át tartó tanulás terén a Közösségen belül;
(b) a nyelvtanulás támogatása;
(b) ICT alapú innovatív tartalom, szolgáltatások, pedagógia és gyakorlat fejlesztése az egész életen át
tartó tanuláshoz;
(c) a program és a korábbi kapcsolódó programok által támogatott cselekvések eredményeinek ter-
jesztése és kiaknázása, és a helyes gyakorlatok cseréje.

3. A Jean Monnet program az európai integráció területén támogatja az intézményeket és
tevékenységeket. A következõ három kulcstevékenységbõl áll:

(a) a Jean Monnet cselekvés;
(b) az európai integrációval kapcsolatos témákra szakosodott intézményeknek nyújtott mûködési támo-
gatás;
(c) egyéb, az oktatás és képzés területével foglalkozó európai intézményeknek és szövetségeknek nyúj-
tott mûködési támogatás.
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4. Az 1. cikkben meghatározott célkitûzések mellett az egyedi programok specifikus célkitûzései a
következõk:

(a) a Comenius program:

(i) az európai kulturális sokszínûség és az ebben rejlõ érték megértésének fejlesztése a fiatalok és az
oktatási személyzet körében;
(ii) a fiatalok segítése a személyes fejlõdésükhöz, jövõbeni foglalkoztatásukhoz és aktív állampol-
gárságukhoz szükséges alapvetõ életvezetési készségek elsajátításában;

(b) az Erasmus program:
(i) az európai felsõoktatási térség megvalósításának támogatása;
(ii) az innováció folyamatához a felsõoktatás és a magasabb szintû szakmai oktatás hozzájárulásának
megerõsítése;

(c) a Leonardo da Vinci program: a munkaerõ-piaci változásokhoz és a szükséges szakképzettség
fejlõdéséhez való igazodás elõsegítése;

(d) a Grundtvig program:
(i) megfelelés az európai népesség elöregedése által felvetett oktatási kihívásoknak;
(ii) a felnõttek számára a tudásuk és képesítéseik javításához vezetõ alternatív utak biztosításának
segítése;
(e) a transzverzális program:
(i) a két vagy több ágazati programot érintõ területeken folytatott európai együttmûködés támogatása;
(ii) a tagállamok oktatási és képzési rendszerei közelítésének támogatása;
(f) a Jean Monnet program:
(i) a tanítási, kutatási és kritikai tevékenységek ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén;
(ii) támogatás az európai integrációval kapcsolatos témákkal és az oktatás és képzés európai szem-
léletével foglalkozó intézmények és szövetségek megfelelõ skálájának fennállásához.

Az integrált program különösen a következõ csoportokat célozza meg:
(a) tanulók, hallgatók, gyakornokok és felnõtt diákok;
(b) az egész életen át tartó tanulás bármely aspektusában érintett személyzet;
(c) a munkaerõpiacon jelen lévõ személyek;
(d) tanulási szolgáltatók;
(e) az egész életen át tartó tanulás bármely aspektusához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelõs
személyek és testületek helyi, regionális és nemzeti szinten;
(f) a vállalkozások, szociális partnerek és azok szervezetei minden szinten, beleértve a kereskedelmi és
ipari szervezeteket és kamarákat;
(g) az egész életen át tartó tanulás bármely aspektusához kapcsolódó orientációs, tanácsadási és tájékoz-
tatási szolgáltatásokat nyújtó testületek;
(h) az egész életen át tartó tanulás területén dolgozó szövetségek, beleértve a hallgatók, gyakornokok,
tanulók, tanárok, szülõk és felnõtt diákok szövetségeit is;
(i) az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkozó kutatóközpontok és szervek;
(j) nonprofit szervezetek, önkéntes testületek és nem kormányzati szervezetek ("NGO-k").

Az integrált program a következõ tevékenységeket fogja támogatni:
(a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevõk mobilitását Európában;
(b) kétoldalú és többoldalú partnerségeket;
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Az integrált program a következõ tevékenységeket fogja támogatni:
(a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevõk mobilitását Európában;
(b) kétoldalú és többoldalú partnerségeket;
(c) a nemzeti oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére tervezett többoldalú
projekteket;
(d) egyoldalú és nemzeti projekteket;
(e) többoldalú projekteket és hálózatokat;
(f) politikák és rendszerek megfigyelését és elemzését az egész életen át tartó tanulás területén, referen-
ciaanyagok létrehozását (beleértve a felméréseket, statisztikát, elemzéseket és mutatókat, a képesítések,
a minõségbiztosítás terén történõ együttmûködésre irányuló cselekvéset;
(g) a program alá tartozó területeken tevékenykedõ szervezetek egyes mûködési és igazgatási költségeit
(h) más kezdeményezések az integrált program célkitûzéseivel összhangban("kísérõintézkedések").

Az integrált program nyitva áll az EGT-ben tagsággal rendelkezõ EFTA-országok elõtt,  Törökország, a
Nyugat-Balkán országai és az elõcsatlakozási stratégia elõnyeiben részesülõ közép- és kelet-európai
országok, valamint a Svájci Államszövetség szervezetei elõtt pedig bizonyos feltételek mellett.

A Kultúra 2000 programot 2007-ben felváltja a Kultúra 2007 program, amelynek a tervezett költ-
ségvetése a 2007-2013-as idõszakra 408 millió euró lesz

A program általános célkitûzése, hogy az európai polgárság kialakulásának elõsegítése érdekében hoz-
zájáruljon az európaiak közös kulturális térségének kialakításához, illetve az alkotók, kulturális
szereplõk és intézmények közötti együttmûködés fejlesztéséhez.

A program konkrét célkitûzései a következõk:

·  A kulturális ágazatban dolgozók nemzetközi mobilitásának elõsegítése
·  A mûalkotások és mûvészeti, illetve kulturális termékek nemzetek közötti áramlásának ösztönzése
·  A kultúrák közötti párbeszéd elõmozdítása

A program célkitûzéseit a következõ tevékenységekkel lehet elérni:

1. Kulturális tevékenységek támogatása 
·  Együttmûködési pólusok
·  Együttmûködési tevékenységek
·  Különleges tevékenységek
2. Európai szintû, kulturális tevékenységet folytató szervezetek támogatása.
3. Az elemzõmunkák, valamint az információk összegyûjtésének és terjesztésének támogatása a kul-
turális együttmûködés területén.

Forrás: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

KULTÚRA 2007
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ELÕZMÉNYEK

A Bizottság 2004 február 10-i "Közös jövõnk építése: a kibõvült Unió politikai kihívásai és költségvetési
eszközei a 2007-t õ l 2013-ig terjedõ idõszakban" címû közleményében javasolja, hogy az európai pol-
gárság fejlesztése legyen az Unió fellépésének meghatározó prioritása. Ehhez kapcsolódóan a Bizottság
március 9-én tette közzé "Cselekvõ polgárság: az európai kultúra és sokszínûség támogatása az ifjúsági,
kulturális, audiovizuális és a társadalmi részvételt elõsegítõ programokon keresztül" címû közleményét
, amely nagy vonalakban ismerteti az ifjúságpolitika területén kidolgozott új programot. Ebben az össze-
függésben különösen nagy szükség van arra, hogy az európai kultúra és sokszínûség elõmozdításával -
az európai polgárokat, és különösen a fiatalokat az integrációs folyamatba közvetlenül bekapcsoló
területeken - az európai polgárság valósággá váljon. 

A jövõbeni program jelentõsen leegyszerûsödött a jelenlegi, 200-2006-os Ifjúság programhoz képest. Az
új jogszabályi alap minden olyan tevékenységet magában foglal, amelyet jelenleg két különbözõ jogsz-
abály alapján kell végrehajtani (az Ifjúság program és az ifjúságpolitika terén európai szintû
tevékenységet folytató szervezetek támogatására létrehozott közösségi cselekvési program alapján). A
jelenlegi négy költségvetési tételt így egyetlen tétel váltja fel.

A 2007-tõl 2013-ig terjedõ idõszakra a program költségvetése 915 millió euró (ebbõl 880,6 millió euró
a program tevékenységeire, 34,4 millió euró pedig a technikai segítségnyújtásra fordítható). 

A tevékenységek végrehajtására megállapított szabályok sérelme nélkül a program a 13 és 30 év közöt-
ti fiataloknak szól.

A PROGRAM CÉLJAI

A program általános célkitûzései közét tartozik többek közt a fiatalok aktív polgárságának, különösen
pedig európai polgárságának elõmozdítása, a szolidaritás fejlesztése az Európai Unió társadalmi kohéz-
iójának erõsítése céljából, az ifjúságpolitika terén az európai együttm û ködés el õ mozdítása, a fiatalok
tevékenységeit és a civil társadalom ifjúsági szervezeteinek kapacitását támogató rendszerek min õ ségi
fejlesztéséhez való hozzájárulás. A program továbbá elõ kívánja segíteni a népek kölcsönös megértését
a fiatalokon keresztül.

A program általános és konkrét célkitûzéseit az alábbi tevékenységeken keresztül kell végrehajtani.

1) Ifjúság Európáért
E tevékenység célja a fiatalok csereprogramjainak támogatása mobilitásuk, az ifjúsági
kezdeményezések, valamint a demokratikus életben való részvételt támogató projektek és
kezdeményezések el õ segítése érdekében, amelyek lehetõvé teszik, hogy tudatosabb polgárként lép-
jenek fel, és jobban megértsék egymást.

2) Európai önkéntes szolgálat
E tevékenység célja, hogy elõsegítse a fiatalok részvételét az önkéntes tevékenységek különféle for-
máiban, az Európai Unión belül és azon kívül.
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3) Ifjúság a világért
E tevékenység célja az 5. cikk szerinti partnerországokkal közös projektek támogatása, különösen a fiat-
alok és a szociálpedagógusok csereprogramjainak, valamint azon kezdeményezéseknek a támogatása,
amelyek erõsítik a fiatalok közötti kölcsönös megértést és szolidaritást, valamint elõsegítik az ifjúság és
a civil társadalom területén folytatott együttmûködés fejlesztését.

4) Szociálpedagógusok és támogató rendszerek
E tevékenység célja az ifjúságpolitika területén európai szint û tevékenységet folytató szervezetek támo-
gatása, különös tekintettel a nem kormányzati ifjúsági szervezetek mûködésére, a hálózatépítésre, a szo-
ciálpedagógusok csereprogramjaira, képzésére és hálózataik kialakítására, az innovációra és a
tevékenységek min õ ségi fejlesztésére, a fiatalok tájékoztatására és a program célkit û zéseinek
eléréséhez szükséges struktúrák és tevékenységek kialakítására.

5) A politikai együttmûködés támogatása
E tevékenység célja, hogy megszervezze az ifjúság világának különféle szereplõi, különösen a fiatalok,
a szociálpedagógusok és a politikai felel õ sök közötti párbeszédet, hozzájáruljon az ifjúságpolitika
területén a politikai együttm û ködés fejlesztéséhez, és megvalósítsa az ifjúságpolitika területének jobb
ismeretéhez szükséges munkákat és hálózatépítést. 

A programban a következõ országok vehetnek részt:
· tagállamok;
· az EGT-tag EFTA-államok az EGT-megállapodás rendelkezéseinekmegfelelõen;
· Törökország és az Európai Unió elõcsatlakozási stratégiájában részt vevõ közép- és kelet-európai tag-
jelölt országok a keretmegállapodásban és a Társulási Tanácsok határozataiban megállapított általános
elveknek és ezen országok közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános feltételeknek
és eljárásoknak megfelelõen;
· a nyugat-balkáni országok a közösségi programokban való részvételükrõl kötend õ keretmegállapodá-
sokban ezen országokkal közösen megállapított eljárásoknak megfelel õ en;
· a Svájci Államszövetség, feltéve, hogy ezen országgal sor kerül egy kétoldalú megállapodás
megkötésére.


