
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG EAC nr 15/05

Wsparcie dla działalności struktur byłych wolontariuszy EVS

Program MŁODZIEŻ

Akcja 2.1 — Wolontariat Europejski (EVS)

(2005/C 110/11)

1. Cele i opis

Niniejsze Zaproszenie do składania wniosków przyczynia się
do konsolidacji i trwałości struktur byłych wolontariuszy EVS
we wszystkich krajach uczestniczących w Programie. Dofinan-
sowanie ma na celu wspieranie działalności na arenie krajowej
i międzynarodowej.

Głównym celem działalności jest ulepszenie wsparcia, dostęp-
ności i rozwoju jakości programu MŁODZIEŻ, a w szczegól-
ności Wolontariatu Europejskiego.

Szczegółowymi celami działalności są:

1. udzielanie wsparcia wolontariuszom EVS w kraju przed, w
trakcie, oraz po zakończeniu pracy w charakterze wolonta-
riusza.

2. udostępnienie platformy komunikacji i współpracy
pomiędzy byłymi wolontariuszami EVS w celu wymiany
doświadczeń.

3. tworzenie wartości dodanej dla programu MŁODZIEŻ oraz
pracy Narodowych Agencji (z wyłączeniem zadań umow-
nych, finansowych i zarządzania projektami).

2. Wnioskodawcy

Zasadniczo wsparcie może być udzielane jednej strukturze
krajowej w danym kraju.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektu, wniosko-
dawca w chwili składania wniosku musi:

1. mieć ustaloną formę prawną;

2. być organizacją non-profit;

3. angażować byłych wolontariuszy EVS na kluczowych stano-
wiskach;

4. mieć siedzibę w kraju który reprezentuje;

5. być organizacją, stowarzyszeniem albo inną jednostką poza-
rządową, prowadzoną przez byłych wolontariuszy EVS i
zajmującą się realizacją celów niniejszego Zaproszenia lub
być organizacją, stowarzyszeniem albo inną jednostką poza-
rządową o szerszym przedmiocie działalności, z działem
prowadzonym przez byłych wolontariuszy EVS zajmującym
się realizacją celów niniejszego Zaproszenia.

6. być organizacją ogólnokrajową pod względem zasięgu
niezależnie od ustanowienia ewentualnych placówek,
punktów kontaktowych lub podstruktur na poziomie regio-
nalnym lub lokalnym;

7. być organizacją wyznaczoną przez kompetentny organ
krajowy (zwykle ministerstwo odpowiedzialne za sprawy
młodzieży) w odpowiednim kraju;

Rozpatrywane będą wnioski z następujących krajów:

— 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej;

— Krajów EFTA wchodzących w skład Europejskiego Obszaru
Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein i Norwegia;

— Krajów kandydujących: Bułgaria, Rumunia i Turcja.
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3. Budżet i czas trwania projektu

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie
projektów wynosi 300.000 EUR. Finansowy udział Komisji nie
może przekraczać 80 % całości kosztów kwalifikowanych
projektu. Maksymalne dofinansowanie nie może przekra-
czać 30.000 EUR na kraj.

Projekty muszą rozpoczynać się pomiędzy 1 listopada 2005 r.
a 31 grudnia 2005 r. i trwać od 12 do 24 miesięcy.

4. Termin składania wniosków

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym
formularzu, kompletne, należycie podpisane i wysłane przed

datą końcową 6 czerwca 2005 r. (decyduje data stempla
pocztowego).

5. Dalsze informacje

Pełen tekst Zaproszenia do składania wniosków i formularze
zgłoszeniowe znajdują się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html.

Wnioski muszą spełniać wymagania opisane w pełnym tekście
i być złożone na udostępnionym formularzu.
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