
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/12/09 

Program „Młodzież w działaniu” 

Działanie 4.4 – Projekty mające na celu promowanie kreatywności i innowacji na rzecz młodzieży 

(2009/C 123/08) 

1. CELE I OPIS 

Niniejsze zaproszenie zostało wystosowane w ramach działania 4.4 programu „Młodzież w działaniu”. 
Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Europejskiego Roku Kreatywności 
i Innowacji (2009) ( 1 ) celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie projektów mają
cych na celu promowanie kreatywności i innowacyjności na rzecz młodzieży. 

Niniejsze zaproszenie uwzględnia również wnioski złożone przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, 
Radę, Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Komitet Regionów w dziedzinie umiejętności korzystania 
z mediów, określone w komunikacie Komisji Europejskiej „Europejskie podejście do umiejętności korzys
tania z mediów w środowisku cyfrowym” ( 2 ). Wnioski te określiły europejskie podejście do umiejętności 
korzystania z mediów na różnych poziomach. 

Konkretne cele 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu zidentyfikowanie projektów zmierzających do 
wprowadzenia, wdrożenia i promocji wysokiej jakości, nowatorskich elementów w dziedzinie edukacji 
pozaformalnej i pracy z młodzieżą. 

Takie wysokiej jakości, nowatorskie elementy mogą dotyczyć: 

— treści proponowanych działań; i (lub) 

— metod stosowanych do realizacji działań, opartych na nowych rozwiązaniach w dziedzinie edukacji 
pozaformalnej i młodzieży. 

Kwestie priorytetowe 

W 2009 r. priorytetowe znaczenie w ramach niniejszego zaproszenia zostanie przypisane projektom 
skupiającym się na następujących kwestiach: 

a) umiejętność korzystania z mediów przez młodzież; 

b) praca z młodzieżą z wykorzystaniem Internetu. 

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

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY 

Wnioski składane są wyłącznie przez organizacje nienastawione na zysk. Mogą nimi być: 

— organizacje i sieci pozarządowe (NGO); 

— organy publiczne. 

To samo dotyczy organizacji partnerskich.
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( 1 ) Decyzja nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 348/115 z 24.12.2008, s. 115). 
( 2 ) COM(2007) 833 wersja ostateczna z 20.12.2007.



Wnioskodawcy muszą – w momencie składania wniosku – co najmniej od dwóch lat posiadać oficjalną 
siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie. Państwa uczestniczące w programie: 

— państwa członkowskie Unii Europejskiej ( 1 ): Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, 
Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania; 

— państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące stronami Porozu
mienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): Islandia, Liechtenstein i 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. 

W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej czterech różnych państw uczestniczących 
w programie (w tym zgłaszana organizacja), z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim 
Unii Europejskiej. 

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotacje w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków. 

3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA 

Projekty muszą obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji 
pozaformalnej. 

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić obowiązkowo w okresie od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 
31 marca 2010 r. 

Czas trwania projektów wynosi minimalnie 12 miesięcy i maksymalnie 18 miesięcy. 

4. KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

Kryteria jakościowe 

Na kryteria jakościowe składać się będzie 90 % punktów w ramach procedury oceny. 

Uwzględnione zostaną następujące kryteria jakościowe: 

— znaczenie projektu w związku z celami i priorytetami programu (40 %); 

— jakość projektu i metody pracy w nim ujęte (50 %). 

Kryteria ilościowe 

Na kryteria ilościowe składać się będzie 10 % punktów w ramach procedury oceny. 

Uwzględnione zostaną następujące kryteria ilościowe: 

— Profil i liczba uczestników (w tym również mniej uprzywilejowani uczestnicy) i promotorów 
biorących udział w projekcie (10 %).
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( 1 ) Osoby pochodzące z krajów i terytoriów zamorskich oraz, w stosownych przypadkach, instytucje publiczne lub 
prywatne mające tam siedzibę, kwalifikują się do udziału w programie „Młodzież w działaniu” według zasad okreś
lonych w programie i ustaleń obowiązujących państwo członkowskie, z którym są związane. Lista krajów i terytoriów 
zamorskich znajduje się w załączniku 1A do decyzji Rady 2001/822/WE z 27 listopada 2001 r. w sprawie stowa
rzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”, Dz.U. 
L 314 z 30.11.2001).



5. BUDŻET 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia szacuje się 
na 1 200 000 EUR. 

Pomoc finansowa Agencji nie może przekroczyć 65 % całkowitych kwalifikujących się kosztów projektu. 
Maksymalna dotacja nie może przekroczyć 100 000 EUR. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 

6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski należy przesyłać najpóźniej do dnia 30 września 2009 r. na adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
„Youth in Action” Programme – EACEA/12/09 
BOUR, 4/029 
Avenue du Bourget, 1 
BE-1140 BRUSSELS 

— pocztą – decyduje data stempla pocztowego, 

— przesyłką kurierską – decyduje data odebrania przesyłki przez firmę kurierską, uznawana za dowód 
wysłania (należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania). 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na właściwym formularzu, należycie wypełnione 
i opatrzone datą, z dołączonym zbilansowanym budżetem (przychody/wydatki) i wysłane w jednym 
egzemplarzu (oryginał). Wnioski muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania 
prawnie wiążących zobowiązań w imieniu wnioskodawcy. 

Wnioski przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców i formularze zgłoszeniowe znajdują się pod następującym 
adresem internetowym: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php 

Można je również uzyskać, pisząc na adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
„Youth in Action” Programme – EACEA/12/09 
BOUR, 4/029 
Avenue du Bourget, 1 
BE-1140 BRUSSELS 

Wnioski muszą być złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu i zawierać wszystkie wymagane 
załączniki i informacje.
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http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php

