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Program „Młodzież w działaniu” 

Działanie 4.5 – Wsparcie działań informacyjnych skierowanych do młodzieży oraz osób 
pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych 

(2010/C 144/12) 

1. Cele i opis 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie projektów, promujących działania 
informacyjne i komunikacyjne o wymiarze europejskim, które skierowane są do młodzieży i liderów 
młodzieżowych. Projekty przedstawione we wnioskach muszą usprawniać rozpowszechnianie informacji 
wysokiej jakości oraz zwiększać dostęp młodzieży do informacji i różnych kanałów komunikacyjnych 
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W długiej perspektywie celem projektów będzie 
wsparcie udziału młodzieży w życiu publicznym oraz ułatwienie rozwinięcia potencjału osób młodych 
jako czynnych i odpowiedzialnych obywateli Europy. 

W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty. 

Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają stałe założenia priorytetowe programu 
„Młodzież w działaniu”: 

— udział młodzieży, 

— różnorodność kulturowa, 

— obywatelstwo europejskie, 

— integracja mniej uprzywilejowanej młodzieży. 

Pierwszeństwo będą miały również projekty odzwierciedlające następujące roczne założenia priorytetowe 
niniejszego zaproszenia: 

— umiejętność korzystania z mediów, 

— problemy globalne dotyczące młodzieży, takie jak: zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, migracje 
i milenijne cele rozwoju ( 1 ). 

Beneficjentami końcowymi tych projektów są młodzież i osoby pracujące z młodzieżą albo w organizacjach 
i strukturach młodzieżowych, albo w organach regionalnych i lokalnych. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

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

— organizacje pozarządowe (NGO), 

— organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym, lub 

— krajowe rady młodzieżowe.
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( 1 ) Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.undp.org/mdg/basics.shtml

http://www.undp.org/mdg/basics.shtml


Wnioskodawcy muszą – w wyznaczonym terminie składania wniosków – od co najmniej dwóch (2) lat 
posiadać oficjalną siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie. Państwa uczestniczące 
w programie to: 

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

— 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 projekty muszą się zaangażować partnerzy z co najmniej dwóch (2) różnych państw uczestniczących 
w programie (w tym organizacja wnioskująca), z których co najmniej jedno (1) jest państwem członkow
skim Unii Europejskiej. 

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla organizacji prywatnych działających w dziedzinie 
informacji i komunikacji, pod warunkiem że takie organizacje, biorąc udział w projekcie, nie są nastawione 
na zysk. Oczywiście podmioty prywatne mogą brać udział w projekcie wyłącznie jako współbeneficjenci 
(partnerzy) tego zaproszenia do składania wniosków i nie mogą składać wniosków jako koordynatorzy 
(wnioskodawcy). 

3. Kwalifikujące się działania i wnioski 

Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i kształcenia 
nieformalnego. 

Realizację projektów należy rozpocząć w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. Czas 
trwania projektów wynosi minimalnie 12 miesięcy i maksymalnie 18 miesięcy. 

Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski złożone w formie maszynopisu w jednym z języków urzędowych 
UE na oficjalnym formularzu, wypełnionym w całości, i przesłane przed upływem wyznaczonego terminu 
(10 września 2010 r.). Wniosek należy wysłać w formie pojedynczej przesyłki, w jednym egzemplarzu 
(oryginał). Musi on być opatrzony datą i podpisany (wymagane są oryginalne podpisy) przez osobę upraw
nioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. 

Do formularza należy dołączyć oficjalne pismo organizacji składającej wniosek, dokumenty poświadczające 
jej zdolności finansowe i operacyjne oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w formularzu wniosku. 

Wnioskodawcy muszą przedłożyć budżet, który jest zrównoważony pod względem wydatków i dochodów 
oraz zgodny z pułapem współfinansowania wspólnotowego wynoszącym 80 % całkowitych kwalifikujących 
się wydatków związanych z projektem oraz z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 100 000 EUR. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

Kryteria jakościowe 

Na kryteria jakościowe składać się będzie 80 % punktów w ramach procedury oceny (wskaźnik 4). 

— Istotność projektu w odniesieniu do celów i założeń priorytetowych zaproszenia (30 %) 

W tym zakresie ocenione zostaną następujące aspekty: 

a) projekt spełnia ogólne cele programu „Młodzież w działaniu”; 

b) projekt spełnia cele i założenia priorytetowe określone w niniejszym zaproszeniu do składania wnio
sków.
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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 okre 
ślonych w programie i ustaleń obowiązujących państwo członkowskie, z którym są związane. Wykaz krajów 
i terytoriów zamorskich znajduje się w załączniku 1A do decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. 
w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu 
Zamorskim”), Dz.U. L 314 z 30.11.2001 r.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG


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

W tym zakresie ocenione zostaną następujące aspekty: 

a) zakres projektu, tzn. jego efekt mnożnikowy, a w szczególności jego długotrwała żywotność 
i wywieranie trwałego wpływu; 

b) wysoka jakość programu pracy w zakresie treści i metodyki, jego jasność i spójność; 

c) ponadkrajowy i wielojęzykowy charakter działań i opracowanych produktów; 

d) aktywne zaangażowanie młodzieży w projekt; 

e) wyeksponowanie projektu oraz zastosowanie odpowiednich środków mających na celu rozpowszech
nienie i wykorzystanie wyników projektu; 

f) jakość partnerstwa, w szczególności jasne określenie zadań, ustalenie roli każdego z partnerów 
w ramach współpracy, a także doświadczenie i motywacja partnerów do włączenia się do projektu; 

g) spójność budżetu z działaniami zaplanowanymi w programie pracy. 

Kryteria ilościowe 

Na kryteria ilościowe składać się będzie 20 % punktów w ramach procedury oceny (wskaźnik 1). 

— Profil i liczba uczestników i promotorów zaangażowanych w projekt (20 %) 

a) liczba partnerów zaangażowanych w projekt i liczba krajów objętych partnerstwem; 

b) liczba młodzieży i osób pracujących z młodzieżą bezpośrednio zaangażowanych w projekt. 

5. Budżet 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła
dania wniosków szacuje się na 1 000 000 EUR. 

Pomoc finansowa Agencji nie może przekroczyć 80 % 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 10 września 2010 r. na adres Agencji Wykonawczej ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
‘Youth in action’ programme — EACEA/12/10 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

— pocztą, decyduje data stempla pocztowego, 

— przesyłką kurierską, datę odebrania przesyłki przez firmę kurierską uznaje się za dowód wysłania (do 
formularza należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania). 

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

7. Informacje dodatkowe 

Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców i formularze zgłoszeniowe znajdują się pod następującym 
adresem: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_5_en.php 

Wnioski muszą być złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu i muszą zawierać wszystkie 
wymagane załączniki i informacje.
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http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_5_en.php

