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1. Cel 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy strukturalnego wsparcia, zwanego dalej dotacjami 
operacyjnymi, dla organizacji aktywnych na szczeblu europejskim w dziedzinie młodzieży i realizujących 
cele w ogólnym interesie europejskim. 

Celem jest wsparcie organizacji, które przez swoją ustawiczną, powszednią i regularną działalność przyczy
niają się do realizacji celów programu „Młodzież w działaniu”. 

Taka działalność powinna w szczególności przyczyniać się do aktywnego uczestnictwa młodych obywateli 
w życiu publicznym i w społeczeństwie, jak również do opracowania i realizowania działań w ramach 
europejskiej współpracy na rzecz młodzieży w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków służy wyłonieniu organizacji, z którymi zostaną zawarte 
umowy o roczne dotacje operacyjne na rok budżetowy 2013. Nie dotyczy ono organizacji, które zawarły 
partnerską umowę ramową z Agencją Wykonawczą na lata 2011–2013. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

2.1. Kwalifikujące się organizacje 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla: 

1) europejskich organizacji pozarządowych: 

a) europejskich organizacji patronackich mających oddziały w co najmniej 8 kwalifikujących się krajach; 

b) sieci europejskich mających statutowe/formalne członkowskie organizacje w co najmniej 8 kwalifi
kujących się krajach; 

2) nieformalnych sieci europejskich: składających się z niezależnych organizacji w co najmniej 8 kwalifi
kujących się krajach. 

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji operacyjnej, organizacja musi spełniać następujące wymagania: 

— być organizacją nienastawioną na osiąganie zysków, 

— być organizacją pozarządową, 

— w dniu składania wniosków być zarejestrowana od co najmniej roku,
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— być organizacją prowadzącą działalność na rzecz młodzieży lub organizacją o szerszych celach, ale 
z sekcją działającą na rzecz młodzieży, 

— włączać młodzież w kierowanie działaniami podejmowanymi w interesie młodzieży, 

— mieć wśród swojego personelu przynajmniej jednego stałego pracownika (pracującego za wynagrodze
niem 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 przyznania dotacji. 

2.2. Kwalifikujące się kraje 

Kwalifikują się organizacje posiadające siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

— kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia i Szwajcaria, 

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

— kraje Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, 
Czarnogóra, Kosowo (w ramach rezolucji ONZ SC 1244/1999) i Serbia, 

— następujące kraje Europy Wschodniej: Białoruś, Federacja Rosyjska, Mołdawia i Ukraina. 

3. Kwalifikujące się działania 

Organizacje muszą ująć w swoich rocznych programach prac szereg działań zgodnych z zasadami działal
ności Unii Europejskiej w dziedzinie młodzieży. 

Do działań przyczyniających się do zwiększenia i poprawy skuteczności działalności Unii Europejskiej 
zaliczają się: 

— grupa 1: reprezentowanie opinii i interesów młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania na płasz
czyźnie europejskiej, 

— grupa 2: wymiana młodzieży i wolontariat, 

— grupa 3: kształcenie pozaformalne i nieformalne oraz programy działań ukierunkowane na młodzież, 

— grupa 4: promowanie międzykulturowej edukacji i zrozumienia, 

— grupa 5: debaty poświęcone sprawom europejskim, polityce UE lub polityce poświęconej sprawom 
młodzieży, 

— grupa 6: rozpowszechnianie informacji o działalności Unii Europejskiej, 

— grupa 7: działania promujące zaangażowanie i inicjatywę młodzieży. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

— zgodność z celami i priorytetami programu „Młodzież w działaniu” i zaproszenia do składania wnio
sków (30 %), 

— jakość planu prac i ujęte w nim metody pracy (50 %), 

— profil i liczba uczestników oraz liczba krajów biorących udział w projekcie (20 %).
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5. Budżet 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie funkcjonowania organizacji działających na rzecz 
młodzieży na szczeblu europejskim w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków szacuje 
się na 800 000 EUR. 

Wkład finansowy z budżetu Unii nie może przekroczyć 80 % planowanych wstępnie wydatków (w przy
padku wnioskodawców stosujących sposób obliczania dotacji na podstawie budżetu, odnosi się to do 80 % 
kwalifikujących się kosztów ( 1 )). 

Najwyższa kwota dotacji dla każdej organizacji wynosi 35 000 EUR w przypadku umów rocznych. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

6. Składanie wniosków 

Wnioski o dotację należy składać w jednym z języków urzędowych UE na formularzu elektronicznym 
opracowanym specjalnie w tym celu. 

Formularze można pobrać z następującej strony internetowej: 

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

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 czasu środkowoeuropej
skiego (południe) dnia 15 listopada 2012 r. 

Także papierową wersję wniosku należy przesłać do dnia 15 listopada 2012 r. na następujący adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2013 
BOUR 4/29 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

— pocztą (decyduje data stempla pocztowego), 

— przesyłką kurierską (decyduje data przekazania wniosku firmie kurierskiej, która dostarczy go Agencji 
Wykonawczej). 

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

7. Informacje dodatkowe 

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym w wytycznych dotyczących składania wniosków – zapro
szenie do składania wniosków EACEA/26/12. Wnioski należy złożyć na formularzu przeznaczonym do 
tego celu wraz ze stosownymi załącznikami. 

Dokumenty te są dostępne pod następującym adresem internetowym: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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( 1 ) W sprawie opisu metod obliczania dotacji zob. pkt 8.3 wytycznych dotyczących składania wniosków.
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