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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EAC/40/08
Προπαρασκευαστική ενέργεια Amicus
(2008/C 328/08)
1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελεί το μέσο εφαρμογής της προπαρασκευαστικής ενέργειας
Amicus, η οποία αποσκοπεί στα εξής:
— προώθηση του διακρατικού χαρακτήρα των τοποθετήσεων νέων σε δραστηριότητες πολιτικών υπηρεσιών και
εθελοντισμού,
— δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάδειξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των προσφορών πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισμού, που ήδη υπάρχουν, για τους νέους στα
κράτη μέλη (είτε προέρχονται από δομές πολιτικών υπηρεσιών είτε από οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών),
— θέσπιση ενός σταδίου δοκιμής και αξιολόγησης μέσω συγκεκριμένων έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας
(διακρατικής διάστασης) στον τομέα της πολιτικής υπηρεσίας και του εθελοντισμού των νέων.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο ετήσιο
πρόγραμμα εργασίας για θέματα επιχορηγήσεων και ανάθεσης συμβάσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και του
πολιτισμού για το 2008, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «η Επιτροπή») στις
11 Μαρτίου 2008, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1),
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση C(2008) 8434 της 19ης Δεκεμβρίου 2008 της Επιτροπής.
Η υπηρεσία της Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση και τη διαχείριση της εν λόγω ενέργειας είναι
η διοικητική μονάδα «Νεολαία σε δράση» της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, δύο κατηγορίες υποψηφίων είναι επιλέξιμες:
1. αφενός, και κατά προτεραιότητα, οι δημόσιοι οργανισμοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τομέα
της πολιτικής υπηρεσίας·
2. αφετέρου, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η κύρια
δραστηριότητα αφορά τον τομέα του εθελοντισμού των νέων.
Επιπλέον, για να κριθούν επιλέξιμοι οι υποψήφιοι οργανισμοί πρέπει επίσης να παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— να έχουν την επίσημη έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες,
Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία,
— να διαθέτουν νομικό καθεστώς,
— να μπορούν να τεκμηριώσουν ότι διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της τοποθέτησης νέων
σε πολιτικές ή εθελοντικές υπηρεσίες σε κρατικό επίπεδο.
Κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει πρόταση για ένα μόνο έργο.
Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων.
(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
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3. Προϋπολογισμός και διάρκεια των έργων
Προϋπολογισμός
Οι συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2 300 000 EUR.
Ωστόσο, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των έργων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται ως
προς το ενδεχόμενο να μην χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε σχέδιο δεν θα υπερβαίνει τα 300 000 EUR.
Διάρκεια
Οι δραστηριότητες πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν στο διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2009 και της
30ής Νοεμβρίου 2009 και να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα αρχίσει στην ημερομηνία που προβλέπεται στη σύμβαση, δηλ. την
ημερομηνία έναρξης του έργου. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
αρχίσει πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση.
Τα έξοδα πριν από την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται για τις 30 Απριλίου 2009, με αποδεικτικό της ημερομηνίας αποστολής τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
5. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο (προδιαγραφές) της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο υποψηφιότητας,
καθώς και ο «Οδηγός υποψηφίου» διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Οι υποψηφιότητες πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και να υποβάλλονται μέσω του εντύπου που προβλέπεται για τον
σκοπό αυτό.
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