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Działanie 4.6 — Partnerstwo — Program „Młodzież w działaniu”

(2008/C 253/07)

1. CELE I OPIS

W ramach działania 4.6 stanowiącego część programu „Młodzież w działaniu” Komisja, za pośrednictwem
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zamierza wspierać projekty partner-
stwa z regionalnymi lub lokalnymi podmiotami publicznymi lub z organizacjami pracującymi z młodzieżą
na szczeblu europejskim.

Celem innych komponentów programu jest przyznanie dużej liczby dotacji na małe projekty wymiany
młodzieży, inicjatyw młodzieży lub szkoleń i łączenia w sieci osób pracujących z młodzieżą, natomiast
niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma umożliwić połączenie takich małych projektów w ustruk-
turyzowane podejście proponowane przez podmiot publiczny lub organizację działającą na szczeblu euro-
pejskim. W ten sposób tego rodzaju beneficjent będzie mógł nadać europejski wymiar swojemu działaniu na
rzecz młodzieży i upublicznić je na skalę europejską lub wspierać wraz z Unią Europejską projekty na rzecz
młodzieży realizowane przez osoby trzecie (na przykład stowarzyszenia młodzieży działające w regionie
beneficjenta). Powiązane w ten sposób projekty mogą być wdrażane bezpośrednio przez beneficjenta dotacji
lub przez inne podmioty wspierane wspólnie przez beneficjenta i Unię. W ten sposób proponowane
podejście wpisuje się w mechanizm partnerstwa, którego celem jest zapewnienie jak największego rozpow-
szechnienia działań na rzecz młodzieży.

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie partnerstw przyczyniających się do
rozwoju wspólnych strategii i programów działań o wymiarze europejskim skierowanych do młodzieży.

Precyzując, projekt, który uzyska wsparcie w ramach niniejszego zaproszenia do składania wnio-
sków, powinien obejmować program działań:

— łączący jedno lub kilka działań w ramach działania 1.1, 1.2 i/lub 4.3 (oprócz łączenia w sieci)
programu „Młodzież w działaniu”;

— zaproponowany przez kwalifikującego się kandydata zaangażowanego w projekt na podstawie
jednej z dwóch następujących zasad (jedna wyklucza drugą):

a) albo kandydat sam wdraża bezpośrednio program działań (zasada A);

b) albo kandydat (koordynator) zapewnia koordynację wdrożenia programu działań, który
zostanie de facto zrealizowany przez inne podmioty (partnerów) z poszanowaniem kryteriów
kwalifikowalności właściwych dla działań w ramach programu „Młodzież w działaniu” (zasada B); w
tym przypadku kandydat wyznacza partnerów w momencie składania wniosku.
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2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ KANDYDACI

Wnioski powinny zostać przedłożone przez lokalne lub regionalne podmioty publiczne lub organizacje
pracujące z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO) i posiadające organizacje członkowskie w co
najmniej 8 krajach biorących udział w programie „Młodzież w działaniu”.

Wnioski mogą składać wnioskodawcy posiadający osobowość prawną i zarejestrowani od co najmniej roku
w dniu złożenia wniosku w jednym z krajów programu. Do krajów programu zaliczają się:

— państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo,

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

— 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.

3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA

Kwalifikujące się działania, które mogą znajdować się w programie działań, są następujące:

1) Wymiana młodzieży — objęta działaniem 1.1 programu „Młodzież w działaniu” (szczegółowe kryteria
kwalifikowalności i zasady finansowania zostały określone w załączniku I);

2) Inicjatywy młodzieży — objęte działaniem 1.2 programu „Młodzież w działaniu” (szczegółowe
kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania zostały określone w załączniku I);

3) Działania objęte działaniem 4.3 programu „Młodzież w działaniu”, z wyjątkiem działań łączenia w
sieci (szczegółowe kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania zostały określone w załączniku I).

Żadne inne działanie nie kwalifikuje się do uwzględnienia w programie działań.

Programy muszą rozpocząć się w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 1 września 2009 r.

Programy działań muszą obejmować okres 2 lat (24 miesiące).

4. KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI

Jakość projektu zostanie oceniona na podstawie następujących kryteriów:

A. Ogólna jakość programu działań i jego koordynacja, które zostaną ocenione na podstawie:

a) zgodności z celami programu „Młodość w działaniu” i z niniejszym zaproszeniem do składania wnio-
sków;

b) jakości założeń programu działań, w szczególności jego planu;

c) zasięgu programu działań (tj. jego rozpowszechnienie, trwały wpływ na liczną grupę młodzieży, jego
upublicznienie i nadanie mu odpowiedniej rangi oraz wykorzystanie jego wyników);

d) liczby młodych osób i animatorów bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie programu działań.

Każde z powyżej opisanych kryteriów (lit. A) będzie miało takie samo znaczenie w procesie oceny.

B. Jakość każdego działania uwzględnionego w programie działań, która zostanie oceniona na
podstawie:

a) wszystkich kryteriów przyznania dotacji związanych z działaniem (jakość projektu i proponowanych
metod, profil uczestników i wykonawców projektów), a także ich względnego znaczenia do celów
oceny, zgodnie z załącznikiem I.

Obydwie kategorie kryteriów mają takie samo znaczenie w procesie oceny.
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5. DOSTĘPNY BUDŻET

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie programów w ramach niniejszego zaproszenia do skła-
dania wniosków szacuje się na około 750 000 euro.

Kwota dotacji przyznanej na każdy projekt nie może przekroczyć 100 000 euro.

W ramach partnerstwa współfinansowanie projektu zostanie przyznane beneficjentowi i Komisji Europej-
skiej.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6. TERMIN SKŁADANIAWNIOSKÓW

Wnioski należy przesłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(„Agencja”) najpóźniej do dnia 1 grudnia 2008 r., na następujący adres:

Agence Exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»
Programme «Jeunesse en action»
Appel à propositions EACEA/30/08
BOUR 01/001
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

Zaakceptowane zostaną jedynie wnioski sporządzone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnionym,
datowanym i podpisanym przez osobę upoważnioną do prawnego zaangażowania wnioskodawcy.

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie zostaną zaakceptowane.

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Szczegółowe wytyczne dla kandydatów, a także formularze wniosków znajdują się na następującej stronie
internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action46/index_en.htm

Wnioski należy składać za pomocą odpowiedniego formularza. We wnioskach należy umieścić wszystkie
wymagane informacje i załączniki.
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