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poziomie europejskim na rzecz młodzieży

(2006/C 262/07)

1. Wstęp

Propozycja Komisji odnosząca się do programu „Młodzież w
działaniu” na okres 2007-2013 nie została jeszcze formalnie
przyjęta przez europejskiego ustawodawcę. Jednakże, w celu
umożliwienia szybkiego wdrożenia programu po przyjęciu
podstawy prawnej przez europejskiego pracodawcę, co
powinno wkrótce nastąpić, i w celu umożliwienia poten-
cjalnym podmiotom korzystającym z subwencji wspólnoto-
wych jak najwcześniej przygotować swoje wnioski, Komisja i
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego (zwana dalej „Agencją”) postanowiły z dniem dzisiej-
szym opublikować niniejsze zaproszenie do składania wnio-
sków.

Obecne zaproszenie do składania wniosków dotyczy działania
4.1 programu przewidującego pomoc dla organizacji działają-
cych na poziomie europejskim na rzecz młodzieży. Niniejsze
zaproszenie do składania wniosków, odpowiadające subwen-
cjom przewidzianym na rok 2007, nie jest prawnie wiążące ani
dla Komisji, ani dla Agencji. Może ono zostać odwołane, a
równocześnie, w przypadku istotnej zmiany podstawy prawnej
przez ustawodawcę europejskiego, mogą zostać ogłoszone
zaproszenia do składania wniosków o innej treści, z nowymi,
odpowiednimi terminami udzielenia odpowiedzi.

Ogólnie rzecz biorąc, ogłaszanie zaproszeń do składania wnio-
sków w roku 2007 uzależnione jest od następujących
warunków, których spełnienie nie jest zależne ani od Komisji,
ani od Agencji:

— przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europej-
skiej ostatecznego tekstu podstawy prawnej ustanawiającej
program,

— przyjęcie rocznego programu roboczego dotyczącego
„Młodzież w działaniu” po wniesieniu sprawy do komitetu
programowego,

— przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na rok 2007 przez
władzę budżetową.

2. Cele

Program „Młodzież w działaniu” ma na celu promowanie
aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży, zachęcenie do soli-
darności i tolerancji, wspieranie wzajemnego zrozumienia
młodzieży z różnych państw i rozwój współpracy na
płaszczyźnie europejskiej na rzecz młodzieży. Program przy-
czynia się, miedzy innymi, do rozwoju jakości systemów
wsparcia działań młodych i zdolności organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego w dziedzinie młodzieży.

Cele programu zostały zdefiniowane w propozycji decyzji usta-
nawiającej program „Młodzież w działaniu” i zostały przedsta-
wione w „przewodniku programowym”.

W tym celu, działaniom stałych organów działających na
szczeblu europejskim w ogólnym interesie europejskim na
rzecz młodzieży udzielone zostaje wsparcie. Działania te
powinny szczególnie przyczyniać się do aktywnego uczest-
nictwa młodych obywateli w życiu publicznym i w społeczeń-
stwie, jak również do rozwoju oraz realizowania działań w
ramach współpracy wspólnotowej na rzecz młodzieży w
szerokim tego słowa znaczeniu.

Organy zainteresowane złożeniem wniosku w szczególności
zachęca się do opracowania inicjatyw związanych z aktywnym
obywatelstwem młodych, uczestnictwem młodzieży w demok-
ratycznym życiu, uznaniu różnorodności kulturowej i
włączeniu młodych o mniejszych możliwościach.

Organizacje mogą ubiegać się o przyznanie rocznej dotacji na
pokrycie kosztów operacyjnych swojej działalności.

3. Kwalifikujący się kandydaci

Kandydaci spełniający następujące kryteria będą przedmiotem
wnikliwej oceny.
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3.1. Kwalifikujące się organizacje

Aby skorzystać z dotacji operacyjnej, organizacja musi spełniać
następujące wymagania:

— być organizacją pozarządową;

— być prawnie ustanowiona dłużej niż rok;

— nie być nastawiona na przynoszenie dochodu;

— być organizacją młodzieżową lub o szerszym zasięgu, ale
koncentrującą część swojej działalności na młodzieży;

— włączać młodzież w kierowanie działaniami podejmowa-
nymi w ich interesie;

— posiadać wśród swojego personelu przynajmniej jednego
stałego pracownika (pracującego za wynagrodzeniem lub
bez).

3.2. Kwalifikujące się kraje

Kwalifikują się organizacje posiadające siedzibę w jednym z
następujących krajów:

— Państwa członkowskie Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia
2007 r.;

— Państwa będące jednocześnie członkami Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein,
Norwegia;

— Kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej
korzystające ze strategii przedakcesyjnej: Turcja;

— Kraje Bałkanów Zachodnich zgodnie z warunkami usta-
lonym z tymi krajami na podstawie umów ramowych
pozwalających na ich uczestnictwo w programach wspól-
notowych: Albania, Była Jugosłowiańska Republika Mace-
donii, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra,
Serbia;

— Niektóre państwa Europy Wschodniej: Białoruś, Mołdawia,
Federacja Rosyjska, Ukraina;

— Konfederacja Szwajcarska, pod warunkiem zawarcia umowy
dwustronnej z tym państwem.

Kandydujące organizacje powinny obejmować organizacje
członkowskie w co najmniej ośmiu z wyżej wymienionych
krajów.

4. Budżet

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie funkcjono-
wania organizacji działających na poziomie europejskim na
rzecz młodzieży jest szacowany w 2007 roku na 2 400 000
EUR. Pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć 80 %
całkowitych kosztów operacyjnych zatwierdzonych przez
Komisję. Maksymalna dotacja wspólnotowa na organizację
będzie wynosić 35 000 EUR.

5. Termin składania wniosków

Wnioski należy wysłać do Komisji najpóźniej dnia 22 grudnia
2006 r.

6. Szczegółowe informacje

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym
tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przezna-
czonym do tego celu. Wyżej wymienione dokumenty dostępne
są pod następującym adresem internetowym:

— Witryna Europa należąca do Komisji (pełny tekst zapro-
szenia do składania wniosków):

http://ec.europa.eu/youth/program/ingyo_en.html

— Witryna Agencji (pełny tekst zaproszenia do składania
wniosków i formularz zgłoszeniowy):

http://eacea.cec.eu.int/static/en/overview/Youth_over-
view.htm
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