
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/11/13 

Program „Młodzież w działaniu” 

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

(2013/C 85/08) 

1. Cele 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie projektów promujących działania 
informacyjne i komunikacyjne o wymiarze europejskim, które są skierowane do młodzieży i liderów 
młodzieżowych, w kontekście Europejskiego Roku Obywateli oraz zbliżających się wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r. 

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 następujące priorytety: 

(i) stałe założenia priorytetowe programu „Młodzież w działaniu”: 

— obywatelstwo europejskie, 

— udział młodzieży, 

— różnorodność kulturowa, 

— integracja mniej uprzywilejowanej młodzieży; 

(ii) roczne założenia priorytetowe programu „Młodzież w działaniu”: 

— zwiększanie świadomości na temat obywatelstwa europejskiego oraz związanych z nim praw 
w kontekście Europejskiego Roku Obywateli, 

— zwiększanie świadomości w zakresie uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w 2014 r., umożliwiając młodym ludziom postępowanie godne aktywnych, świadomych obywateli. 

Pierwszeństwo będą także miały dobrze ustrukturyzowane projekty wpasowujące się w dłuższą perspektywę 
czasową i zorientowane na zwielokrotnienie ich oddziaływania i wywarcie trwałego wpływu. 

Beneficjentami końcowymi tych projektów są młodzi obywatele Europy i osoby pracujące z młodzieżą albo 
w organizacjach i strukturach młodzieżowych. 

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. 

Wnioskodawcy muszą – w wyznaczonym terminie składania wniosków – od co najmniej dwóch (2) lat 
posiadać oficjalną siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (lub w Chorwacji), gdzie ma 
być realizowany projekt. 

Organizacje młodzieżowe działające przy ruchach politycznych nie kwalifikują się do udziału w niniejszym 
zaproszeniu do składania wniosków. 

Jeden wnioskodawca może zgłosić w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków nie więcej niż 
jeden projekt.
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W projekty mogą angażować się organizacje partnerskie, pod warunkiem, że ich oficjalna siedziba znajduje 
się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej (lub w Chorwacji). 

3. Kwalifikujące się działania 

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

Realizację projektów należy rozpocząć w okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
Czas trwania projektów wynosi minimalnie 9 miesięcy i maksymalnie 15 miesięcy. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

— istotność projektu w odniesieniu do celów i założeń priorytetowych programu „Młodzież w działaniu” 
oraz zaproszenia do składania wniosków (25 %), 

— jakość projektu i ujęte w nim metody pracy (60 %), 

— profil promotorów i uczestników (15 %). 

5. Budżet 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła
dania wniosków szacuje się na 2 040 000 EUR. 

Pomoc finansowa Agencji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kwalifikujących się kosztów projektu. 

Wsparcie w ramach projektu przyznane zostanie nie więcej niż jednemu projektowi z każdego państwa 
członkowskiego (oraz jednemu z Chorwacji w kontekście jej przyszłego wstąpienia do Unii Europejskiej). 
Maksymalna kwota dotacji przyznana na dany projekt będzie zależeć od liczby mieszkańców danego kraju. 

Wyznacza się następujące trzy pułapy współfinansowania: 

— 120 000 EUR we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, 

— 60 000 EUR w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, 
Grecji, Irlandii, Łotwie, na Litwie, w Holandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii i Szwecji oraz na Węgrzech, 

— 30 000 EUR w Luksemburgu i na Malcie. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski o dotacje muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE na formularzu elektro
nicznym (e-formularz) przeznaczonym do tego celu. E-formularz dostępny jest w Internecie pod następu
jącym adresem: 

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

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 (południe, czas brukselski) 
dnia 27 czerwca 2013 r. 

Papierową wersję wniosku również należy przesłać do dnia 27 czerwca 2013 r. na następujący adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth in Action Programme — EACEA/11/13 
BOUR 4/29 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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— pocztą (decyduje data stempla pocztowego), 

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

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

W przypadku braku zgodności czy wystąpienia rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a papierową 
wniosku, decydująca będzie wersja elektroniczna. 

7. Informacje dodatkowe 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w wytycznych dla wnioskodawców dotyczących zaproszenia do 
składania wniosków EACEA/11/13, muszą być złożone na elektronicznym formularzu przeznaczonym do 
tego celu i zawierać wszystkie stosowne załączniki. 

Powyższe dokumenty można znaleźć w Internecie pod następującym adresem: 

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