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Młodzież w działaniu

Działanie 4.1 — Wsparcie dla organizacji aktywnych w dziedzinie młodzieży na płaszczyźnie
europejskiej

(2007/C 210/03)

1. Cele i opis

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy działania
4.1 programu „Młodzież w działaniu” i jego celem jest wspie-
ranie stałych działań organizacji aktywnych w dziedzinie
młodzieży na płaszczyźnie europejskiej i realizujących cele w
ogólnym interesie europejskim.

Działania te powinny szczególnie przyczyniać się do aktywnego
uczestnictwa młodych obywateli w życiu publicznym i w społe-
czeństwie, jak również do opracowania i realizowania działań w
ramach współpracy wspólnotowej na rzecz młodzieży w
szerokim tego słowa znaczeniu.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków odpowiada dota-
cjom, które zostaną przyznane na rok 2008.

Zaproszenie to przewiduje dwa rodzaje umów:

— umowa ramowa o partnerstwie: organizacje pragnące
nawiązać z Agencją długoterminową współpracę proszone
są o złożenie wniosku w celu podpisania umowy ramowej o
partnerstwie na 3 lata (1);

— roczna umowa operacyjna: organizacje, które wolą nie
nawiązywać długoterminowych umów w ramach partner-
stwa, mogą składać wnioski o roczną dotację operacyjną.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego jest odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury
związanej z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków.

2. Kwalifikujący się kandydaci

2.1. Kwalifikujące się organizacje

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

— być organizacją pozarządową;

— funkcjonować zgodnie z prawem od co najmniej
jednego roku w dniu składania wniosków — dla
zawarcia rocznej umowy operacyjnej — i od co
najmniej czterech lat w dniu składania wniosków- dla
zawarcia umowy ramowej o partnerstwie;

— być organizacją nienastawioną na osiąganie zysków;

— być organizacją prowadzącą działalność na rzecz
młodzieży lub organizacją o szerszych celach, częś-
ciowo tylko działającą na rzecz młodzieży;

— włączać młodzież w kierowanie działaniami podejmo-
wanymi w ich interesie;

— posiadać wśród swojego personelu przynajmniej
jednego stałego pracownika (pracującego za wynagro-
dzeniem lub bez wynagrodzenia). Wyjątek stanowią
organizacje, które nie korzystały do tej pory z dotacji
w ramach tego działania i planują zatrudnienie stałego
pracownika w razie przyznania dotacji.

2.2. Kwalifikujące się kraje

Kwalifikują się organizacje posiadające siedzibę w jednym z
następujących krajów:

— państwa członkowskie Unii Europejskiej;

— państwa będące jednocześnie członkami Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liech-
tenstein, Norwegia;

— kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej
korzystające ze strategii przedakcesyjnej: Turcja;
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(1) Podpisanie umowy ramowej nie naklada na Agencje obowiazku przy-
znania dotacji na lata 2009-2010



— kraje Bałkanów Zachodnich: Albania, Była Jugosło-
wiańska Republika Macedonii, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Czarnogóra, Serbia;

— niektóre kraje Europy Wschodniej: Białoruś, Mołdawia,
Federacja Rosyjska, Ukraina;

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

Kandydujące organizacje ubiegające się o roczną umowę
operacyjną powinny obejmować organizacje działające w
co najmniej ośmiu z wyżej wymienionych krajów.

Kandydujące organizacje ubiegające się o umowę ramową
o partnerstwie powinny obejmować organizacje działające
w co najmniej dwunastu z wyżej wymienionych krajów.

3. Budżet

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie funkcjono-
wania organizacji działających na poziomie europejskim na
rzecz młodzieży jest szacowany w 2008 r. na 2 400 000 EUR.
Pomoc finansowa nie może przekroczyć 80 % całkowitych
kwalifikujących się kosztów. Maksymalna dotacja wspólno-
towa na organizację będzie wynosić 40 000 EUR w przy-
padku umowy ramowej o partnerstwie oraz 35 000 EUR

w przypadku rocznej umowy operacyjnej. W przypadku
ubiegania się o dwa rodzaje dotacji, uwagę kandydujących orga-
nizacji zwraca się na fakt, że należy złożyć dwa wnioski, a
maksymalna dotacja, o którą organizacja się ubiega, w obu
przypadkach nie powinna przekraczać 35 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie możliwość nieprzydzielenia wszystkich
dostępnych funduszy.

4. Termin składania wniosków

Wnioski o trzyletnie umowy ramowe o partnerstwie i wnioski o
roczne umowy operacyjne na 2008 r. należy przesłać do
Agencji najpóźniej w dniu 31 października 2007 r.

5. Informacje dodatkowe

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w pełnym
tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przezna-
czonym do tego celu. Dokumenty te dostępne są pod następują-
cymi adresami internetowymi:

— DG EAC: http://ec.europa.eu/youth/program/ingyo_en.html

— Agencja: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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