
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIAWNIOSKÓW — EACEA/02/07

Zaproszenie do składania projektów mających na celu promowanie innowacji i jakości na rzecz
młodzieży

Program „Młodzież w działaniu”

(2007/C 70/12)

1. Cele i opis

Niniejsze zaproszenie dotyczy działania 4.4 programu „Młodzież w działaniu”. Jego celem jest wspieranie
projektów zmierzających do przyjęcia i wprowadzenia w życie wysokiej jakości, nowatorskich rozwiązań w
dziedzinie kształcenia nieformalnego i pracy z młodzieżą, oraz im sprzyjających.

Nowatorskie rozwiązania mogą dotyczyć:

— treści i celów, przy uwzględnieniu ewolucji ram współpracy europejskiej na rzecz młodzieży i priory-
tetów programu „Młodzież w działaniu”; i/lub

— zastosowanej metodologii, opartej na nowych rozwiązaniach w dziedzinie kształcenia nieformalnego i
młodzieży.

W powiązaniu z ogólnymi priorytetami programu, których celem jest wspieranie uczestnictwa młodzieży,
różnorodności kulturowej, obywatelstwa europejskiego i integracji społecznej, oraz w powiązaniu z priory-
tetem szczegółowym, którym w roku 2007 jest wspieranie równości szans (2007 — Europejski Rok
Równych Szans dla Wszystkich), celem projektów jest wspieranie integracji młodych ludzi o mniej-
szych możliwościach, zamieszkujących podmiejskie tereny Europy.

Zrealizowanie niniejszego zaproszenia jest uzależnione od przyjęcia przez Komisję rocznego programu roboczego doty-
czącego programu „Młodzież w działaniu” oraz aktu przekazania uprawnień. Niniejsze zaproszenie nie wiąże zatem
Agencji i może zostać zmienione w zależności od dwóch wymienionych elementów.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Wnioski mogą składać organizacje lub stowarzyszenia non-profit, a także jednostki lokalne, regionalne lub
krajowe. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie zgłoszenia wnioskodawców posiadających osobowość
prawną i siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie; wymóg ten dotyczy również organizacji
partnerskich.

Państwa uczestniczące w programie:

— państwa członkowskie Unii Europejskiej (1);

— państwa EFTA będące stronami porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) (2);

— kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz
ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu
ich uczestnictwa w programach wspólnotowych (Turcja).

W projektach muszą uczestniczyć organizacje partnerskie z co najmniej 4 różnych państw (w tym wnio-
skodawca), z których co najmniej jedna posiada siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europej-
skiej.

Beneficjentami dotacji w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków nie mogą być osoby
fizyczne.
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(1) Osoby pochodzące z Krajów i Terytoriów Zamorskich (OCT) oraz, w stosownych przypadkach, jednostki i instytucje
publiczne i/lub prywatne z Krajów i Terytoriów Zamorskich będą kwalifikowały się do udziału w programie Młodzież w
działaniu zależnie od zasad określonych w programie i ustaleń obowiązujących państwa członkowskie, z którymi są zwią-
zane. Kraje i Terytoria Zamorskie, których dotyczy ten zapis, wyszczególnione zostały w Załączniku 1A decyzji Rady z
27 listopada 2001 r. dotyczącej stosunków krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (2001/822/WE),
Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

(2) Pod warunkiemwejścia w życie decyzji komitetu mieszanego EOG.



3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła-
dania wniosków szacuje się w przybliżeniu na 600 000 EUR.

Pomoc finansowa nie może przekroczyć 65 % całkowitych kwalifikujących się kosztów projektu. Kwota
dotacji przyznanej na każdy projekt nie przekroczy 100 000 EUR na rok (12 miesięcy) działalności. Maksy-
malna dotacja wyniesie 200 000 EUR.

Rozpoczęcie działań musi nastąpić obowiązkowo w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.
Czas trwania projektów wynosi minimalnie 12 miesięcy i maksymalnie 24 miesiące.

4. Termin składania wniosków

Wnioski zgłoszeniowe należy przekazać Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizual-
nego (EACEA) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Informacje uzupełniające

Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na
następującej stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/action44/index.htm

Zgłoszenia muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście niniejszego zaproszenia i zostać złożone na
formularzu przeznaczonym do tego celu.
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