
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIAWNIOSKÓW — EACEA/31/08

Działanie 4.1 — Wsparcie dla organizacji aktywnych w dziedzinie młodzieży na płaszczyźnie euro-
pejskiej

(2008/C 250/10)

1. Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest
wspieranie 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.

Przewiduje się przyznanie rocznej dotacji na pomoc w pokryciu
kosztów operacyjnych takich organizacji. Mogą to być:

— organizacje nienastawione na osiąganie zysków prowadzące
działalność na rzecz młodzieży na płaszczyźnie europejskiej,

— sieci europejskie reprezentujące organizacje prowadzące
działalność na rzecz młodzieży.

Dotacja jest przyznawana z poszanowaniem niezależności orga-
nizacji w zakresie doboru jej członków oraz autonomii w sferze
szczegółowego określenia jej działalności.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie dotyczy
organizacji, które zawarły z Agencją umowy ramowe o
partnerstwie na lata 2008–2010.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków służy wyłonieniu
organizacji, z którymi zostaną zawarte umowy o roczne dotacje
operacyjne na rok budżetowy 2009. Organizacje wybrane do
otrzymania rocznej dotacji operacyjnej na 2008 r. na podstawie
zaproszenia EACEA/20/07, jak również organizacje, które nie
złożyły wniosków bądź nie zostały wybrane na podstawie
zaproszenia EACEA/20/07 mogą składać wnioski w odpowiedzi
na niniejsze zaproszenie, jeżeli ich profil odpowiada poniż-
szemu opisowi.

2. Kwalifikujący się kandydaci

2.1. Kwalifikujące się organizacje

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji operacyjnej, organi-
zacja musi spełniać następujące wymagania:

— być organizacją pozarządową,

— posiadać uregulowany status prawny od co najmniej jednego
roku licząc wstecz od daty złożenia wniosku — dla zawarcia
rocznej umowy o dotację operacyjną,

— być organizacją nienastawioną na osiąganie zysków,

— być organizacją prowadzącą działalność na rzecz młodzieży
lub organizacją o szerszych celach, częściowo tylko działa-
jącą na rzecz młodzieży,

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

— posiadać wśród swojego personelu przynajmniej jednego
stałego pracownika (pracującego za wynagrodzeniem 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 przy-
znania dotacji.

2.2. Kwalifikujące się kraje

Kwalifikują się organizacje posiadające siedzibę w jednym z
następujących krajów:

— państwa członkowskie Unii Europejskiej,

— kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA):
Islandia, Liechtenstein, Norwegia,

— kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej
korzystające ze strategii przedakcesyjnej: Turcja,

— kraje Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czar-
nogóra, Serbia,

— niektóre kraje Europy Wschodniej: Białoruś, Mołdawia, Fede-
racja Rosyjska, Ukraina.

Ubiegające się o dotację organizacje muszą zrzeszać organizacje
działające w co najmniej 8 z wyżej wymienionych krajów.

3. Kwalifikujące się działania

Organizacje muszą ująć w swoich rocznych planach prac na
2009 r. (1 stycznia 2009 r.–31 grudnia 2009 r.) serie działań
zgodnych z zasadami działania wspólnotowego w dziedzinie
młodzieży.

Do działań przyczyniających się do zwiększenia i poprawy
skuteczności działania wspólnotowego należy zaliczyć:

— Grupa 1: reprezentowanie zapatrywań i interesów
młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania na
płaszczyźnie europejskiej,

— Grupa 2: wymiany młodzieży i wolontariat,

— Grupa 3: kształcenie pozaformalne i incydentalne oraz
programy działań ukierunkowane na młodzież,

— Grupa 4: promowanie międzykulturowej edukacji i zrozu-
mienia,

— Grupa 5: debaty poświęcone sprawom europejskim; poli-
tyka UE lub polityka dotyczące młodzieży,

— Grupa 6: rozpowszechnianie informacji o działaniu wspól-
notowym,

— Grupa 7: działania promujące uczestnictwo i inicjatywy
młodzieży.
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4. Kryteria przyznania dotacji

Wnioski o finansowanie zostaną poddane ocenie według nastę-
pujących kryteriów jakościowych:

— pokrywanie się z celami programu,

— jakość planowanych działań,

— oddziaływanie i efekt mnożnikowy tych działań na
młodzież,

— zasięg geograficzny planowanych działań,

— zaangażowanie młodzieży w czynności organizacyjne
uczestniczących podmiotów.

oraz następujących kryteriów ilościowych:

liczba:

— planowanych działań,

— grup działań,

— objętych tematów,

— młodzieży uczestniczącej w działaniach, zwłaszcza osób
mniej uprzywilejowanych,

— krajów objętych zasięgiem działań.

5. Budżet

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie funkcjono-
wania organizacji działających na płaszczyźnie europejskiej na
rzecz młodzieży w 2009 r. jest szacowany na co najmniej
1 400 000 EUR. Pomoc finansowa Wspólnoty nie może prze-
kroczyć 80 % całkowitych kwalifikujących się kosztów
operacyjnych.

Najwyższa kwota dotacji dla organizacji wynosić będzie
35 000 EUR na roczną umowę operacyjną.

W celu obliczenia kwoty dotacji operacyjnej wnioskujące orga-
nizacje mogą wybrać jeden z dwóch systemów finansowania:

1) finansowanie ryczałtowe;

2) finansowanie na pokrycie tradycyjnych kosztów kwalifiko-
walnych wyszczególnionych w budżecie (metoda oblicze-
niowa na podstawie budżetu).

6. Składanie wniosków

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na odpowiednim
formularzu, należycie wypełnione, opatrzone datą, w dwóch
egzemplarzach (oryginał i duplikat) i podpisane przez osobę
uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w
imieniu organizacji ubiegającej się o dotację.

Wnioski o dotacje należy przesyłać do dnia 1 grudnia 2008 r.
na adres:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Youth Unit (P6)
Grant application „Youth in Action” — Action 4.1 — 2009
Avenue du Bourget 1 (BOUR — 1/01)
B-1140 Brussels.

— pocztą (decyduje data stempla pocztowego),

— przesyłką kurierską (decyduje data nadania).

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą
przyjmowane.

7. Informacje dodatkowe

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym we wskazów-
kach dotyczących składania wniosków — Zaproszenie do skła-
dania wniosków EACEA/31/08 — oraz być złożone na formu-
larzu przeznaczonym do tego celu i zawierać stosowne załącz-
niki. Dokumenty te są dostępne pod następującym adresem
internetowym:

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