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Program Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Pályázati felhívás : A) a nők és a férfiak egyenlő részvétele
nyilvános fórumokon, vezető pozíciókban a politikában és a
vállalati szektorban; B) az állami hatóságok és a civil
társadalom támogatása az Élet-munka egyensúly kapcsán
prioritásban

Pályázat megnevezése (angol)

Open call for proposals to address: A) equal participation of
women and men in public fora, in leadership positions in
politics and in the corporate sector; B) to support public
authorities and civil society with New Start to Support Work-
Life Balance'

Pályázat kódja REC-RGEN-WWLB-AG-2018

Általános információk

Célok

A) Az 'A' prioritás célja a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítására irányuló projektek
támogatása a nyilvános vitákban, a vezető pozíciókban a politikában és a vállalati szektorban.

B) A 'B' prioritás célja olyan projektek támogatása, amelyek célja a munka és a magánélet
egyensúlyának  támogatására  az  uniós  jog  jobb  végrehajtása,  különös  tekintettel  az
elbocsátással szembeni védelemre és a várandóság vagy a szülési jog miatti  kedvezőtlen
bánásmódra.



Támogatott tevékenységek

'A' prioritás
• figyelemfelkeltés, kommunikációs tevékenységek
(kampányok stb.);
• a női pályázók számára kapacitásépítő, mentori és képzési
programok;
• szemináriumok és konferenciák;
• gyakorlati eszközök kidolgozása a nemek közötti
egyensúly növelésére;
• a bevált gyakorlatok cseréje, a sikeres stratégiák és az
érintettek közötti hálózatépítés.
'B' prioritás
• tájékoztatás a munkáltatók számára, hogy jobban ismerjék
és betartsák jogi kötelezettségeiket;
• a munkavállalók jogi ismereteinek bővítése;
• a kreatív megközelítések tesztelése, fejlesztése és
terjesztése a következőkre;
• analitikai tevékenységek, mint például az előzetes
értékelés kidolgozása, a következő intézkedésekre irányuló
intézkedések hatásvizsgálata:
• a kis- és közepes méretű munkaadók támogatása a
megnövekedett anyasági / szülői bérek biztosításának
költségeinek elosztása érdekében (amennyiben ezt
szeretnék), valamint a szülési / apasági / szülői szabadság
fedezésére.

Kedvezményezett

A pályázóknak és a partnereknek közintézményeknek vagy
magánszervezeteknek kell lenniük, amelyek a programban
részt vevő országok valamelyikében székhellyel
rendelkeznek, illetve lehetnek nemzetközi szervezetek is. A
nyereségorientált szervezeteknek közintézményekkel vagy
nonprofit nonprofit szervezetekkel partnerségben kell
benyújtaniuk a pályázatot.

Részvételi forma Választható

Konzorcium
A projekt lehet transznacionális vagy nemzeti jellegű. A
világos európai dimenzióval rendelkező projektek előnyben
részesülnek.

Támogatott projektek várható
száma 20-25 db.

Pénzügyi információk

Teljes keret 3.700.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.) Minimum 100 ezer EUR.

Támogatási intenzitás 80%



Támogatási forma Vissza nem térítendő

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• HÉA (ÁFA) visszaigényelhető, kivéve ha levonható, illetve
közintézmény vásárlásai esetén
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előfinanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők

Felhívás közzététele 2018. március

Benyújtási határidő 2018.06.19.17:00

Benyújtás
Elektronikusan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html

Támogató döntés 2018. július-augusztus

Szerződéskötés 2018. októberig

Projekt megkezdése 2018. december

Megvalósítás 24 hónap

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-2018.html

