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INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/40/08
Forberedende foranstaltning Amicus
(2008/C 328/08)
1. Formål og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag er et instrument til gennemførelse af den forberedende foranstaltning Amicus,
som har til formål at:
— fremme den tværnationale karakter af formidling af samfundsnyttigt arbejde og volontøraktivitet til unge
— fremme udarbejdelsen af en fælles europæisk ramme, der skal lette interoperabiliteten mellem tilbud, der
allerede findes i medlemsstaterne, for unge med hensyn til samfundsnyttigt arbejde og volontøraktivitet
(disse tilbud kan komme fra strukturer for samfundsnyttigt arbejde eller komme fra civilsamfundsorganisationer)
— muliggøre en test- og evalueringsfase gennem konkrete europæiske samarbejdsprojekter (med tværnational dimension) for samfundsnyttigt arbejde og volontøraktivitet for unge.
Denne indkaldelse af forslag offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i arbejdsprogrammet vedrørende tilskud og aftaler på uddannelses- og kulturområdet for 2008, som blev vedtaget af
Europa-Kommissionen, i det følgende benævnt »Kommissionen«) den 11. marts 2008 i henhold til proceduren i artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF (1) som ændret ved Kommissionens afgørelse K(2008) 8434
af 19. december 2008.
Kommissionens tjenestegren for gennemførelse og forvaltning af denne foranstaltning er kontoret »Aktive
Unge« under Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur.

2. Støtteberettigede ansøgere
Under denne indkaldelse af forslag er to kategorier af ansøgere støtteberettigede:
1) først og fremmest de offentlige organer med hovedaktivitet inden for samfundsnyttigt arbejde
2) ikke-statslige organisationer eller nonprofitorganisationer med hovedaktivitet inden for unges volontørarbejde
Herudover skal de ansøgende organisationer opfylde følgende krav:
— have hjemsted i et EU-land: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland,
Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen,
Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn,
Østrig
— have retlig status
— have mindst to års erfaring inden for formidling af samfundsnyttigt arbejde eller volontøraktivitet til
unge på nationalt plan.
Hver ansøger må kun indsende ét projekt.
Fysiske personer kan ikke forelægge en ansøgning inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag.
(1) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
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3. Budget og projektvarighed
Budget
Det samlede budget til medfinansiering af projekterne i forbindelse med denne indkaldelse af forslag er på
2 300 000 EUR.
Afhængigt af antallet og kvaliteten af de indsendte forslag, forbeholder Kommissionen sig dog ret til ikke at
tildele alle de disponible midler.
Den finansielle støtte til hvert projekt kan ikke overstige 300 000 EUR.
Varighed
Det kræves, at projekterne iværksættes mellem den 1. september 2009 og den 30. november 2009 og at
de afsluttes senest den 31. december 2010.
Omkostningernes støtteberettigelsesperiode begynder den dag, der er bestemt i kontrakten, dvs. datoen for
projektets iværksættelse. Støtteberettigelsesperioden kan under ingen omstændigheder begynde tidligere end
det tidspunkt, hvor ansøgningen om støtte indgives.
Der bliver ikke taget hensyn til udgifter forud for datoen for iværksættelse.
4. Tidsfrist for indsendelse af ansøgninger
Tidsfristen for indsendelse af ansøgninger til Europa-Kommissionen er den 30. april 2009 (poststemplets
dato er afgørende).
5. Yderligere oplysninger
Den fulde ordlyd (specifikationer) af denne indkaldelse af forslag samt ansøgningsskema og vejledning for
ansøgere kan findes på følgende internetadresse:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Ansøgningerne skal opfylde de krav, der er anført i den fulde ordlyd af denne indkaldelse af forslag, og skal
indgives på det hertil beregnede ansøgningsskema.
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