Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a Tempus Közalapítvány által koordinált új
pályázati lehetőségre.
Az új pályázati alap célja, hogy elősegítse nemzetközi mobilitási programok
megvalósítását Magyarország és három nem uniós tag EGT ország (Norvégia, Izland,
Liechtenstein) között.
A pályázati alapot az EGT Finanszírozási Mechanizmusok, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok és a hazai állami költségvetés finanszírozza.
Ennek keretében összesen 1.063.529 € használható fel szakmai gyakorlatok,
tanulmányutak vagy partnerségek megvalósítására a közoktatás, a felsőoktatás,
K+F és a szakképzés területén.

Miért előnyös ez a pályázati lehetőség?
-

A pályázati lehetőség elsősorban az oktatás és képzés megújításában, az ún.
Lisszaboni / Koppenhágai / Bolognai folyamatokban való elmélyülést, az
ezekkel kapcsolatos tapasztalatok, módszerek, jó megoldások megismerését és
átvételét hivatott elősegíteni.

-

A megélhetés tekintetében magasabb támogatási tételek pályázhatók meg a
Comenius, Leonardo vagy Erasmus pályázatokhoz képest – ezzel segítvén elő
tanulók, hallgatók, hátrányos helyzetű diákok, illetve oktatók, szakképzéssel
foglalkozók részvételét a programban.

A pályázati lehetőség bemutatására a Tempus Közalapítvány konferenciát szervez. A
rendezvény során bemutatjuk a pályázati alap céljait és részletezzük, hogy milyen
tevékenységekre nyerhető támogatás.

Norvég alap – mobilitási pályázati lehetőségek
A rendezvény időpontja: 2007. február 19. hétfő, 10.00 – 14.00
Helyszín: Gellért Hotel, 1111 Budapest, Gellért tér 1.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.
Regisztrálni a Tempus Közalapítvány honlapján lehet 2007. február 12-ig:
www.tka.hu Rendezvények menüpont alatt.
Tisztelettel felhívjuk figyelmét, hogy az előadások egy része angol nyelven zajlik. A
rendezvény programját mellékelten csatoljuk.

Üdvözlettel:
Tordai Péter
Programvezető

Tempus Közalapítvány
Norvég alap – mobilitási pályázati lehetőségek
Nyitó konferencia
2007. február 19. hétfő
Helyszín: Gellért Hotel, 1111 Budapest, Gellért tér 1.

9.30 – 10.00

Regisztráció

10.00 – 10.15

Megnyitó – magyar nyelvű előadás
Előadó: Galambos Gábor elnök, Tempus Közalapítvány

10.15 – 10.35

A norvég alap céljai és jelentősége a norvég-magyar együttműködés
vonatkozásában – angol nyelvű előadás
Előadó: Bente Angell-Hansen magyarországi norvég nagykövet, Norvég
Királyság Budapesti Nagykövetsége

10.35 – 10.50

A norvég alap hazai prioritásai és pályázati rendszere – magyar nyelvű
előadás
Felkért előadó: Szalóki Flórián főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

10.50 – 11.15

Korábbi sikeres együttműködések, a jelenlegi pályázati folyamat és
céljainak bemutatása – magyar nyelvű előadás
Előadó: Tordai Péter programvezető, Tempus Közalapítvány

11.15 – 11.35

Általános pályázati feltételek bemutatása – magyar nyelvű előadás
Előadó: Balla Ágnes, asszisztens, Tempus Közalapítvány

11.35 – 12.20

Szünet, büféebéd

12.20 – 13.00

A pályázati feltételek részletes kifejtése a közoktatás, a felsőoktatás és
K+F, illetve a szakképzés területén – magyar nyelvű előadás
Előadók: Jánosik Orsolya koordinátor, Szabó Csilla asszisztens, Balla
Ágnes asszisztens, Tempus Közalapítvány

13.00 – 13.30

Norvég oktatási és képzési rendszer bemutatása, az együttműködési
lehetőségek felvázolása – angol nyelvű előadás
Előadó: Gro Torje tanácsadó, Norwegian Centre for International
Cooperation in Higher Education

13.30 – 13.45

Kérdések

A program módosításának jogát fenntartjuk.

