
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIAWNIOSKÓW — EACEA/15/08

Działanie 4.5.b — Zaproszenie do składania wniosków w sprawie projektów mających na celu
wspieranie działań informacyjnych dotyczących wyborów europejskich w 2009 r. skierowanych do

młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Program „Młodzież w działaniu”

(2008/C 117/13)

1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia jest promowanie działań informacyjnych i uświadamiających skierowanych
do młodzieży oraz do osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, tak by zachęcić
młodzież do aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. oraz poinformować ją
o wadze tego głosowania.

Z uwagi na specyfikę krajową wyborów oraz tożsamość kulturową poszczególnych państw Unii Europejskiej
pole działania każdego przedstawionego projektu będzie ograniczać się do jednego kraju Unii Europejskiej.
W ramach niniejszego zaproszenie do składania wniosków europejski wymiar projektów określają: prioryte-
towy temat i działania, które należy opracować, oraz możliwość pomyślnej realizacji proponowanych
działań wspólnie z partnerami europejskimi.

Beneficjentami końcowymi tych projektów są młodzi obywatele europejscy, mający prawo wyborcze i mniej
niż 30 lat, oraz osoby pracujące z młodzieżą w organizacjach i strukturach młodzieżowych.

Niniejsze zaproszenie dotyczy działania 4.5 (drugi komponent) programu „Młodzież w działaniu”. Jest ono
opublikowane zgodnie z zasadami przewidzianymi w rocznym programie pracy dotyczącym dotacji i zamó-
wień publicznych w dziedzinie edukacji i kultury w 2008 r., przyjętym przez Komisję w dniu 11 marca
2008 r. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 i 7 decyzji nr 1999/468/WE (1).

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego jest odpowiedzialna za przeprowa-
dzenie procedury związanej z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków.

2. Kwalifikujacy się kandydaci

Kwalifikują się wyłącznie wnioski złożone przez:

— organizację pozarządową nienastawioną na zysk,

— Krajową Radę Młodzieży,

posiadające osobowość prawną oraz prawnie ustanowione od co najmniej jednego roku w dniu złożenia
kandydatury w jednym z krajów Unii Europejskiej objętych programem;

lub

— organizację działającą w dziedzinie pracy z młodzieżą na poziomie europejskim (ENGO), skupiającą
organizacje członkowskie z co najmniej 8 państw programu „Młodzież w działaniu” (2), posiadającą
osobowość prawną oraz prawnie ustanowioną od co najmniej jednego roku w dniu złożenia kandyda-
tury w jednym z krajów Unii Europejskiej objętych programem.

Jednakże organizacje młodzieżowe związane z ruchami politycznymi nie kwalifikują się do tego zaproszenia
do składania wniosków.

Każdy oferent może przedstawić tylko jeden projekt.

W projektach mogą uczestniczyć organizacje partnerskie, o ile mają one siedzibę w jednym z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej.
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(1) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

(2) Do krajów programu zaliczają się: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Turcja, Islandia, Liechtenstein i Norwegia.



3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła-
dania wniosków szacuje się na około 1 500 000 EUR.
Pomoc finansowa Agencji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kwalifikujących się kosztów projektu.

Agencja zamierza sfinansować maksymalnie 27 projektów, tj. po jednym projekcie z każdego państwa
członkowskiego, tak by objąć całą Unię Europejską. Jednak zastrzega sobie ona prawo do niezagwaranto-
wania całkowitego objęcia państw członkowskich Unii Europejskiej, co będzie uzależnione od liczby i jakości
przedstawionych projektów. Agencja zastrzega sobie także prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych
funduszy.

Maksymalna kwota dotacji przyznana na projekt będzie zależna od populacji danego kraju. Dla poszczegól-
nych państw członkowskich ustalono następujące pułapy:

— kwota dotacji przyznana na projekty uświadamiające i informacyjne dotyczące wyborów europejskich w
Hiszpanii, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Włoszech i Wielkiej Brytanii nie może przekroczyć:
90 000 EUR,

— kwota dotacji przyznana na projekty uświadamiające i informacyjne dotyczące wyborów europejskich w
Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Irlandii, na
Litwie, Łotwie, w Portugalii, Słowenii, na Słowacji, w Szwecji i na Węgrzech nie może przekroczyć:
45 000 EUR,

— kwota dotacji przyznana na projekty uświadamiające i informacyjne dotyczące wyborów europejskich w
Luksemburgu i na Malcie nie może przekroczyć: 22 500 EUR.

Rozpoczęcie działań musi nastąpić obowiązkowo w terminie między 1 stycznia 2009 r. a 28 lutego
2009 r.

Czas trwania projektów wynosi minimalnie 5 miesięcy i maksymalnie 7 miesięcy.

4. Termin składania wniosków

Termin składania wniosków w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
upływa w dniu 15 lipca 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Informacje dodatkowe

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

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm

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