
KOMMISSIONEN

LEONARDO DA VINCI-PROGRAMMET

Anden fase: (2000-2006)

Indkaldelse af forslag EAC/92/04

»Tilskud til valoriseringskonferencer med henblik på formidling af resultater fra Leonardo da
Vinci-projekterne«

Meddelelse om offentliggørelse af en indkaldelse af forslag på internettet

(2005/C 48/10)

1. Mål og beskrivelse

Målet med indkaldelsen af forslag er at støtte valoriseringsarrangementer (konferencer og udstillinger), som
har til formål at fremme formidling af resultater fra Leonardo da Vinci-projekterne. Forslaget kan også inte-
grere projektresultater fra andre EU programmer, der er relevante for erhversuddannelse.

Aktionen bør bestå af følgende tre faser. Kun forslag, som opfylder kravene i alle tre faser, vil blive støttet:

1) Forberedende fase: Matchning af brugernes behov og udvalgte projektresultater. På grundlag af analyser
af dokumenterede behov blandt udvalgte brugere, skal der udvælges produkter og resultater fra mindst
5 forskellige Leonardo da Vinci-projekter fra mindst 3 forskellige lande med henblik på fremme
og formidling heraf.

2) Tilrettelæggelse af et arrangement. Tilrettelæggelse af en konference/workshop/udstilling, hvor udbud og
efterspørgsel samles. Interaktive udvekslinger mellem projektlederne og brugerne bør finde sted for at
lette overførslen og udnyttelsen af projektresultaterne, således at nye brugeres behov imødekommes.

3) Sidste fase: Opfølgende aktiviteter. Forslag til opfølgende aktioner, som har til formål at lette overførslen
og udvikle indikatorer for måling af arrangementets betydning.

2. Støtteberettigede ansøgere

I forbindelse med denne indkaldelse af forslag kan anmodninger om tilskud især indsendes fra europæiske,
nationale, regionale og sektorbestemte organisationer samt virksomheder, herunder europæiske netværk,
som opfylder kriterierne for støtteberettigelse, som arbejder inden for erhvervsuddannelse, og som ønsker
at tilrettelægge et valoriseringsarrangement inden for de specifikke områder, som er omfattet af denne
indkaldelse af forslag. Ansøgerne bør have været stiftet i henhold til lovgivningen i mere end 3 år og skal
være hjemmehørende i et af følgende lande:

De 25 EU-medlemsstater, EFTA-/EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge) eller kandidatlandene:
Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

3. Budget og projektvarighed

Budgettet for indkaldelsen er på 1 500 000 EUR. På grundlag af dette beløb påtænker Generaldirektoratet
for Uddannelse og Kultur at yde tilskud til mellem 15 og 20 arrangementer med et maksimalt tilskud, der
ikke overstiger 100 000 EUR og højst dækker 75 % af de støtteberettigede omkostninger. 30 % af
budgettet skal afsættes til finansiering af opfølgende aktiviteter (fase 3).

Aktiviteterne skal påbegyndes mellem den 1. august 2005 og den 1. oktober 2005.

De foreslåede valoriseringsarrangementer skal være afsluttet inden udgangen af april 2006, således at der er
tilstrækkelig tid til, at de opfølgende aktiviteter kan gennemføres inden projektets afslutning.

Den endelige rapport skal indsendes senest den 1. oktober 2006.

Et projekts maksimale varighed er på 12 måneder.
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4. Frist

Ansøgningerne skal indsendes til Kommissionen senest den 3. maj 2005.

5. Yderligere oplysninger

Hele teksten til indkaldelsen af forslag og ansøgningsskemaerne kan findes på følgende websted: http://
europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/valorisation/callevents_en.html

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til følgende e-mailadresse:

eac-unite-c3@cec.eu.int
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