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1. Cíle a popis

Tato výzva k předkládání návrhů je nástrojem pro provádění přípravné akce Amicus, jejímž cílem je:
— podporovat nadnárodní povahu umísťování mladých lidí v oblasti občanské a dobrovolné služby,
— přispět ke vzniku evropského rámce umožňujícího vzájemnou výměnu nabídek týkajících se občanské
a dobrovolné služby vhodné pro mladé lidi, které jsou k dispozici v jednotlivých členských státech a jsou
nabízeny strukturami občanské služby nebo organizacemi občanské společnosti,
— umožnit období testování a hodnocení evropské spolupráce v oblasti občanské a dobrovolné služby
mládeže prostřednictvím konkrétních projektů s nadnárodním rozměrem.
Tato výzva k předkládání návrhů se zveřejňuje v souladu s ustanoveními ročního pracovního programu
o grantech a veřejných zakázkách v oblasti vzdělávání a kultury na rok 2008, přijatého Evropskou komisí
(dále jen „Komise“) dne 11. března 2008 postupem podle článků 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES (1) ve znění
rozhodnutí Komise C(2008) 8434 ze dne 19. prosince 2008.

Útvarem Komise zodpovědným za provádění a řízení této činnosti je oddělení „Mládež v akci“ generálního
ředitelství pro vzdělávání a kulturu.

2. Způsobilí žadatelé

V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé dvě skupiny žadatelů:
1) za prvé a především veřejné subjekty, jejichž hlavní činnost se týká oblasti občanské služby;
2) za druhé nevládní nebo neziskové organizace, jejichž hlavní činnost se týká dobrovolné služby mládeže.
Aby byly žadatelské organizace způsobilé, musí dále splňovat následující požadavky:
— mít své sídlo v jedné ze zemí Evropské unie: v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku,
Finsku, Francii, Itálii, Irsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Německu,
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku,
Švédsku nebo ve Spojeném království,
— mít právní status,
— být schopny doložit nejméně dva roky zkušeností v oblasti umísťování mladých lidí v občanské nebo
dobrovolné službě na vnitrostátní úrovni.
Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt.

Fyzické osoby nemohou kandidovat v rámci této výzvy k předkládání návrhů.
(1) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi
(Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).
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3. Rozpočet a doba trvání projektu
Rozpočet
Celkový rozpočet určený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání návrhů je
2 300 000 EUR.
Nicméně, v závislosti na počtu a kvalitě předložených projektů, si Komise vyhrazuje následující možnosti
nepřidělit všechny prostředky, které má k dispozici.
Výše grantu poskytnutého každému projektu nepřesáhne 300 000 EUR.
Délka trvání akce
Činnosti musí být bezpodmínečně zahájeny mezi 1. srpnem 2009 a 30. listopadem 2009 a musí být
ukončeny nejpozději do 31. prosince 2010.
Období způsobilosti nákladů započne od data uvedeného ve smlouvě, tedy od data zahájení projektu. Doba
způsobilosti výdajů nesmí v žádném případě začít přede dnem předložení žádosti o příspěvek.
Náklady vynaložené před zahájením činnosti nebudou vzaty v úvahu.
4. Lhůta pro podání žádostí
Lhůta pro podávání žádostí Evropské komisi končí dne 30. dubna 2009, rozhodující je datum uvedené na
poštovním razítku.
5. Doplňující informace
Úplné znění této výzvy k předkládání návrhů (specifikace), formulář žádosti a pokyny pro žadatele jsou
k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Žádosti musí splňovat požadavky uvedené v úplném znění této výzvy k předkládání návrhů a musí být předloženy na příslušném formuláři.
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