
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

KOMISJA EUROPEJSKA 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/12/13 

Program „Młodzież w działaniu” 

Działanie 4.3 – Wsparcie na rzecz mobilności osób pracujących z młodzieżą 

(2013/C 150/05) 

1. Cel 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracują
cych z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności i kompetencji, aby wzbogacić ich 
profil jako osób pracujących z młodzieżą. Działanie to nie tylko promuje wśród osób pracujących 
z młodzieżą długoterminowe doświadczenia z zakresu transnarodowego uczenia się, ale również ma 
wzmocnić potencjał organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z tego doświadczenia 
i nowej perspektywy, jaką wniosą osoby pracujące z młodzieżą z innego środowiska. Jednocześnie niniejsze 
zaproszenie pobudzi tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w Europie i przyczyni się 
do realizacji priorytetowego założenia politycznego, jakim jest wspieranie, uznanie i profesjonalizacja pracy 
z młodzieżą jako przekrojowego narzędzia politycznego w Europie. 

W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty. 

Cele zaproszenia do składania wniosków są następujące: 

— dać szansę osobom pracującym z młodzieżą doświadczenia innej rzeczywistości na polu zawodowym, 
w innym kraju, 

— umożliwić lepsze zrozumienie europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą, 

— zwiększyć kompetencje zawodowe, międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżą, 

— promować wymianę doświadczeń i podejść do pracy z młodzieżą oraz edukacji pozaformalnej w Euro
pie, 

— przyczynić się do tworzenia silniejszych, wyższej jakości partnerstw pomiędzy organizacjami młodzie 
żowymi w całej Europie, 

— wzmocnić jakość i rolę pracy z młodzieżą w Europie. 

Priorytety 

Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają następujące priorytety: 

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

— udział młodzieży, 

— różnorodność kulturowa, 

— obywatelstwo europejskie,
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— włączenie mniej uprzywilejowanej młodzieży; 

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

— podnoszenie świadomości o prawach związanych z obywatelstwem unijnym, 

— wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, 

— kreatywność, przedsiębiorczość i zdolność do zatrudnienia, 

— zdrowy tryb życia. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Wnioski składają organizacje nienastawione na zysk. Mogą nimi być: 

— organizacje pozarządowe (NGO), 

— organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), 
skupiające organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu (8) państw programu „Młodzież w działaniu”, 

— organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym. 

Dotyczy to zarówno kandydatów, jak i partnerów. 

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

Państwa uczestniczące w programie: 

— państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Fran
cja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo ( 1 ), 

— następujące państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, 

— 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 UE: Chorwacja i Turcja. 

Projekty powinny być oparte na silnym partnerstwie pomiędzy dwoma (2) partnerami z dwóch (2) różnych 
państw programu, w tym co najmniej jednym (1) z państwa członkowskiego UE, działającymi odpowiednio 
jako organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca osobę lub osoby pracujące z młodzieżą zaangażo
wane w projekt. 

Jeden z dwóch partnerów pełni rolę organizacji koordynującej i zwraca się do Agencji Wykonawczej 
w sprawie całego projektu w imieniu obu partnerów. 

Należy zwrócić uwagę, że każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego 
zaproszenia do składania wniosków. 

3. Kwalifikujące się działania i uczestnicy 

Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk oraz dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji 
pozaformalnej. 

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 lipca 2014 r. 

Czas trwania projektów wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Czas trwania mobilności wynosi minimalnie 
2 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy.
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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. Wykaz krajów i teryto
riów zamorskich znajduje się w załączniku IA 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: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202: 
PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:PL:PDF


Uczestnicy we wnioskach złożonych w ramach niniejszego zaproszenia muszą być osobami zajmującymi się 
zawodowo pracą z młodzieżą, przebywającymi legalnie w jednym z państw programu „Młodzież w działa
niu”. Dotyczy to zarówno opłacanych pracowników, jak i osób pracujących jako wolontariusze w organiza
cjach pozarządowych lub lokalnych/regionalnych organach publicznych działających w dziedzinie pracy 
z młodzieżą. Nie ma granicy wiekowej dla uczestników. 

Aby zapewnić maksymalne korzyści z doświadczenia mobilności w celach edukacyjnych zarówno dla 
indywidualnego(-ych) uczestnika(-ów,), jak i ich organizacji wysyłających i przyjmujących, wymagane są 
co najmniej dwa lata właściwego i udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie pracy 
z młodzieżą. 

Osoby pracujące z młodzieżą muszą charakteryzować się regularną, zorganizowaną i stabilną współpracą ze 
swoją organizacją wysyłającą. Muszą być wymienione w formularzu wniosku. 

Projekty będą wspierać indywidualną mobilność do dwóch (2) osób pracujących z młodzieżą. W przypadku 
zaangażowania dwóch osób pracujących z młodzieżą, projekt musi być oparty na zasadzie wzajemności, 
tzn. powinna istnieć wzajemna wymiana osób pracujących z młodzieżą pomiędzy dwoma partnerami. 
Pozwoli to również partnerom zachować stabilność swoich zasobów ludzkich. 

Osoby pracujące z młodzieżą na zasadzie wolontariatu powinny dostarczyć potwierdzenie, że są silnie 
związane ze swoją organizacją wysyłającą i nawiązały z nią regularną, zorganizowaną i długoterminową 
współpracę. 

Niniejszy wniosek nie jest skierowany do młodych wolontariuszy sporadycznie pracujących w organizacji 
młodzieżowej lub organie publicznym. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

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

— jakość projektu i ujętych w nim metod pracy (60 %), 

— profil promotorów/uczestników zaangażowanych w projekt (15 %). 

5. Budżet 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła
dania wniosków szacuje się na 755 000 EUR. 

Maksymalna dotacja nie może przekroczyć 25 000 EUR. 

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski o dotację należy przygotować w jednym z języków urzędowych UE, z wykorzystaniem formularza 
elektronicznego przeznaczonego do tego celu. 

Formularze dostępne są w Internecie pod następującym adresem: 

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

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 (południe, czas brukselski) 
dnia 10 września 2013 r. 

Papierową wersję wniosku również należy przesłać najpóźniej do dnia 10 września 2013 r. na następujący 
adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth in Action Programme — EACEA/12/13 
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 
wysłania (do formularza należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania)). 

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności między wersją elektroniczną i wersją papierową wersja elek
troniczna jest uważana za rozstrzygającą. 

7. Informacje dodatkowe 

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym we wskazówkach dotyczących składania wniosków – 
Zaproszenie do składania wniosków EACEA/12/13 – oraz być złożone na formularzu elektronicznym 
przeznaczonym do tego celu i zawierać stosowne załączniki. 

Powyższe dokumenty można znaleźć w Internecie pod następującym adresem: 

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