PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2018CE16BAT042
„Az Európai Unió kohéziós politikájával kapcsolatos tájékoztatási intézkedések támogatása”
1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TÉMÁK

A pályázati felhívás az 1303/2013/EU rendelet 58. cikkének f) pontjában meghatározott tájékoztatási
intézkedéseknek a 2018. február 14-i C(2018) 763 bizottsági határozatban1 kihirdetett 2018. évi költségvetési
előirányzatok terhére történő finanszírozására irányul.
A jelenlegi pályázati felhívással az Európai Bizottság egy sor, uniós társfinanszírozásban megvalósuló
intézkedés2 végrehajtására kíván lehetséges kedvezményezetteket kiválasztani. A fő cél az uniós kohéziós
politikához3 kapcsolódó információk és tartalmak előállításának és terjesztésének támogatása, az érintett
szereplők teljes szerkesztői függetlenségének tiszteletben tartása mellett.
E pályázati felhívás konkrét célkitűzései a következők:





a kohéziós politika Unió régióit támogató szerepének jobb megértése;
az EU által – különösen a kohéziós politika révén – finanszírozott projektek és az emberek életére
gyakorolt hatásuk ismertségének növelése;
tájékoztatás és nyílt párbeszéd ösztönzése a kohéziós politikáról, annak eredményeiről és szerepéről
az EU politikai prioritásainak megvalósítása és jövője vonatkozásában;
a polgári részvétel ösztönzése a kohéziós politikához kapcsolódó ügyekben, valamint a polgári
részvétel előmozdítása e politika jövőbeli prioritásainak meghatározásában.

A pályázatoknak be kell mutatniuk és értékelniük kell a kohéziós politika szerepét az Európai Bizottság politikai
prioritásainak megvalósításában, valamint a jelenlegi és jövőbeli kihívások kezelésében uniós, tagállami,
regionális és helyi szinten. Pontosabban, ki kell térniük arra, hogy a kohéziós politika milyen módon járul hozzá
az alábbiakhoz:






munkahelyteremtés, növekedés, a beruházások regionális és nemzeti szintű fejlesztése, valamint a
polgárok életminőségének javítása;
az EU és a tagállamok fő prioritásai teljesítésének elősegítése – amelyek a munkahelyteremtés és a
növekedés mellett többek között az éghajlatváltozás kezelését, a környezetvédelmet, valamint a
kutatás és az innováció előmozdítását foglalják magukban;
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió növelése az EU-ban, az uniós országok és régiók közötti
különbségek csökkentése mellett;
a régiók támogatása abban, hogy a globalizációt előnyünkre fordítsák azáltal, hogy megtalálják
réspiacaikat a világgazdaságban;
az európai projekt megerősítése az uniós polgárokat közvetlenül szolgáló kohéziós politika által.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2018_financing_decision_ta.pdf
E pályázati felhívás alkalmazásában a „tájékoztatási intézkedés” az EU kohéziós politikájával kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek
önálló és koherens együttese.
3
E pályázati felhívás keretében az Európai Bizottság az uniós kohéziós politikához kapcsolódó tájékoztatási intézkedéseket támogat. A
kohéziós politika megvalósítása három fő alap segítségével történik, amelyek a következők: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),
a Kohéziós Alap és az Európai Szociális Alap (ESZA). Ebben az értelemben a pályázaton olyan projektek vehetnek részt, amelyek egy adott
régióban érvényre juttatják e három alap bármelyikének hatását.
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2. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK

A támogatásra jogosult pályázók (vezető és társpályázók, valamint kapcsolódó jogalanyok, ha vannak) olyan jogi
személyek lehetnek, amelyeket valamely uniós tagállamban hoztak létre és vettek nyilvántartásba. Példák a
támogatható pályázókra4:
o
o
o
o
o
o
o

médiaszervezetek/hírügynökségek (televízió, rádió, írott sajtó, online média, új média,
különböző médiumok kombinációja);
nonprofit szervezetek;
egyetemek és oktatási intézmények;
kutatóközpontok és agytrösztök;
európai érdekeket szolgáló szövetségek;
magánszervezetek;
hatóságok5 (nemzeti, regionális és helyi szinten), kivéve a kohéziós alapok végrehajtásáért a
2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 123. cikke szerinti
felelős hatóságokat.

A természetes személyek, valamint a kizárólag ezen pályázati felhívás keretében zajló projektek
végrehajtásának céljával létrehozott jogalanyok nem tartoznak a támogatható pályázók körébe.
Brit pályázók esetében: a támogathatósági kritériumoknak a támogatás teljes időtartama alatt teljesülniük kell.
Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást,
amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az uniós finanszírozás folyósítását
meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával –, vagy a
támogatási megállapodás II.17. cikke alapján ki kell lépni a projektből.
Azok a pályázók, akik részt vettek az Európai Bizottság által 2017-ben indított pályázati felhíváson
(2017CE16BAT063 jelzetű felhívás: „Az Európai Unió kohéziós politikájával kapcsolatos tájékoztatási
intézkedések támogatása”), a korábbi pályázat eredményétől függetlenül részt vehetnek ezen a pályázaton.
3. KIZÁRÁSI ÉS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

A pályázóknak (vezető és társpályázók) és a kapcsolódó jogalanyoknak alá kell írniuk egy nyilatkozatot,
amelyben kijelentik, hogy a költségvetési rendelet6 (az eljárásból való kizárásról, illetve elutasításról szóló) 106.
cikkének (1) bekezdésében és 107. cikkében említett helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk.
A pályázóknak (vezető és társpályázók) rendelkezniük kell egyrészt a javasolt tájékoztatási intézkedés
elvégzéséhez szükséges szakmai alkalmassággal és képzettségekkel, hogy a pályázatban szereplő tájékoztatási
tevékenységüket el tudják végezni, másrészt megfelelő és stabil pénzügyi forrásokkal kell rendelkezniük ahhoz,
hogy tevékenységüket végezni tudják a projekt végrehajtásának teljes időtartama alatt, illetve abban az évben,
amelyre a támogatást kapják, és maguk is részt tudjanak venni a finanszírozásban.
4. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A projektet alkotó különféle eszközöknek és tevékenységeknek kapcsolódniuk kell egymáshoz, továbbá
koncepciójuk és céljaik tekintetében egyértelműeknek kell lenniük. Emellett jelentős hatást is ki kell fejteniük,
amelynek mutatók segítségével mérhetőnek kell lennie. Hangsúlyt kell helyezniük a regionális kérdésekre.
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Nem kimerítő lista.
Közjogi szervek vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek.
Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó
pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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A pályázatok elbírálásának szempontjai a következők:

1.

2.

Kritériumok
Az intézkedés jelentősége és a
pályázati felhívás céljaihoz való
hozzájárulása

Az intézkedés hatása és
eredményessége

Figyelembe veendő tényezők

A pályázat célkitűzéseinek relevanciája a
pályázati felhívás céljai és prioritásai
szempontjából

A tájékoztatási tevékenységek típusainak
relevanciája a régió(k) vonatkozásában

Az
európai
régiókban
már
létező
kezdeményezések hozzáadott értéke

A projekt innovatív jellege a kommunikációs
környezet fejlődése tekintetében, például a
javasolt fellépés multimédia-dimenziója













Súlyozás (pontokban)
30 pont; (minimális
ponthatár: 50%)

Konkrét, mérhető, teljesíthető és releváns
célkitűzések a tájékoztatás és a terjesztés
tekintetében
A tájékoztatási terv megfelelősége (ideértve
például
a
műsoridőt,
a
terjesztési
csatorná(ka)t és a korábbi nyilvántartásokon
alapuló garantált kapcsolatok számát) a lehető
legnagyobb helyi, regionális, multiregionális és
nemzeti
szintű
célközönség
elérésére
(multiplikátor hatás), például a pályázók
hálózatokkal és/vagy regionális szereplőkkel
és médiával való együttműködése révén
Az e felhívás céljainak elérésére javasolt
módszerek hatékonysága, ideértve a tartalomelőállítás
módszereit,
a
szerkesztői
függetlenség biztosításának mechanizmusát
és a technikai megoldások kidolgozásának
módszereit
A nyilvánosság tervezett tájékoztatása a
tevékenységekről
és
az
eredmények
terjesztésének módszerei
A haladás nyomonkövetésére irányuló
intézkedések
Utólagos értékelési módszerek
A projekt folytatásának lehetőségei a kért
uniós támogatás időszakán túl

40 pont; (minimális
ponthatár: 50%)

3.

Az intézkedés hatékonysága



Költséghatékonyság a pályázat szerinti
források tekintetében, figyelembe véve a
költségeket és a várt eredményeket is

20 pont; (minimális
ponthatár: 50%)

4.

A projektcsapat szervezése és a
projektmenedzsment minősége



A
pályázat
szerinti
koordinációs
mechanizmusok,
a
minőségellenőrzési
rendszerek és kockázatkezelési szabályok
minősége
A pályázat szerinti intézkedés különböző
tevékenységeinek végrehajtását szolgáló
eljárások és a munkamegosztás színvonala

10 pont; (minimális
ponthatár: 50%)



A pályázat minőségére legfeljebb 100 pont adható. Az előírt minimális összesített pontszám 100-ból 60 pont, és
minden egyes értékelési szemponton belül el kell érni a maximálisan adható pontszám 50 %-át. Csak azok a
pályázatok kerülnek fel a rangsorra, amelyek teljesítik a fent említett minimális ponthatárokat. A minimális
pontszám elérése nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését.
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5. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT IDŐTARTAMA

A tájékoztatási intézkedések társfinanszírozására az e pályázati felhívás keretében előirányzott teljes
költségvetés becsült összege 5 000 000 EUR.
A támogatás összege legalább 70 000 EUR és legfeljebb 300 000 EUR. Az uniós támogatás az intézkedés
tényleges támogatható költségeinek legfeljebb 80 %-át kitevő visszatérítés formájában valósul meg. A
pályázónak garantálnia kell a fennmaradó összeg saját forrásokból történő társfinanszírozását.
A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló összes pénzeszközt.
A projektek maximális futamideje 12 hónap.
6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMTERVE ÉS HATÁRIDEJE
Szakaszok
A pályázatok benyújtásának határideje
Elbírálási időszak (indikatív)
A pályázók tájékoztatása (indikatív)
A támogatási megállapodások aláírása (indikatív)

Dátum és időtartam
28/06/2018
2018 július és szeptember között
2018. október
2018. december / 2019. január

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázati felhívásokra vonatkozó pályázati űrlapok, valamint a pályázóknak szóló további információk a
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ címen elérhető

útmutatóban találhatók.
A pályázatoknak eleget kell tenniük a pályázók számára a fent említett útmutatóban előírt követelményeknek.
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