
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIAWNIOSKÓW — EAC/40/08

Działanie przygotowawcze Amicus

(2008/C 328/08)

1. Cele i opis

Niniejsze zaproszenie stanowi element wdrożenia programu działań przygotowawczych Amicus, który ma
następujące cele:

— propagowanie umiędzynarodowienia uczestnictwa młodzieży w służbie obywatelskiej i wolontariacie,

— pomoc w tworzeniu europejskich ram dla poprawy wzajemnej wymienności oferty służby obywatelskiej
i wolontariatu młodzieży dostępnej w państwach członkowskich (organizowanych przez struktury
służby obywatelskiej lub też organizacje społeczeństwa obywatelskiego),

— przeprowadzenie prób i oceny na podstawie konkretnych projektów współpracy europejskiej (w
wymiarze międzynarodowym) w dziedzinie służby obywatelskiej i wolontariatu młodzieży.

Niniejsze zaproszenie jest publikowane zgodnie z zasadami przewidzianymi w rocznym programie pracy
dotyczącym dotacji i zamówień publicznych w dziedzinie edukacji i kultury w 2008 r., przyjętym przez
Komisję Europejską (dalej zwaną „Komisją”) w dniu 11 marca 2008 r. zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE (1), wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzją Komisji C(2008) 8434 z
dnia 19 grudnia 2008 r.

Służbą Komisji odpowiedzialną za wykonanie tego działania i administrowanie jest dział „Młodzież w Dzia-
łaniu” Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.

2. Kwalifikujący się kandydaci

Do udziału kwalifikują się wnioski złożone przez kandydatów z dwóch kategorii:

1) po pierwsze, i na zasadzie pierwszeństwa, organizacje publiczne, dla których podstawową dziedziną dzia-
łalności jest służba obywatelska;

2) jak również organizacje pozarządowe lub też stowarzyszenia nienastawione na zysk, których podsta-
wową dziedziną działalności jest wolontariat młodzieży.

Organizacje kandydujące muszą również spełniać następujące warunki:

— posiadanie siedziby w jednym z państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Malta,
Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy lub Zjedno-
czone Królestwo,

— posiadanie osobowości prawnej,

— możliwość udokumentowania przynajmniej dwuletniego doświadczenia w dziedzinie organizowania
uczestnictwa młodzieży w służbie obywatelskiej lub wolontariacie na poziomie krajowym.

Każdy z kandydujących może złożyć tylko jeden projekt.

Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.
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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, s. 23)



3. Budżet i czas trwania projektów

Budżet:

całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła-
dania wniosków wynosi 2 300 000 EUR.

W zależności od liczby i jakości przedstawionych projektów, Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzy-
znania wszystkich dostępnych funduszy.

Kwota dotacji przyznanej na każdy projekt nie może przekroczyć 300 000 euro.

Czas trwania działania:

Działania bezwzględnie muszą rozpoczynać się między 1 września 2009 r. a 30 listopada 2009 r.
i kończyć się nie później niż 31 grudnia 2010 r.

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia projektu określonym w umowie. W
żadnym wypadku data początkowa kwalifikowalności wydatków nie może poprzedzać daty złożenia
wniosku o dotację.

Koszty poniesione przed dniem rozpoczęcia działań nie będą uwzględniane.

4. Termin składania wniosków

Nieprzekraczalny termin przedkładania wniosków Komisji upływa 30 kwietnia 2009 r. (decyduje data
stempla pocztowego).

5. Informacje dodatkowe

Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz ze specyfikacjami i wzorem formularza
wniosku, a także podręcznik wnioskodawcy można znaleźć na następującej stronie internetowej:

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

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