23.12.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti
EHDOTUSPYYNTÖ — EAC/40/08
Amicus-valmistelutoimi
(2008/C 328/08)

1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on panna täytäntöön Amicus-valmistelutoimi, jonka tavoitteena on:
— edistää nuorten yhteiskuntapalvelun ja vapaaehtoistoiminnan kansainvälistä luonnetta,
— edistää eurooppalaisten puitteiden luomista, joilla helpotetaan olemassa olevien nuorille tarkoitettujen
yhteiskuntapalvelun ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien yhteentoimivuutta (riippumatta siitä,
onko kyse yhteiskuntapalveluja tarjoavista organisaatioista vai kansalaisjärjestöistä),
— mahdollistaa toiminnan testaus- ja arviointivaihe järjestämällä eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
(kansainvälinen ulottuvuus) nuorille tarkoitetun yhteiskuntapalvelun ja vapaaehtoistoiminnan alalla.
Ehdotuspyyntö julkaistaan Euroopan komission (jäljempänä ’komissio’) 11. maaliskuuta 2008 hyväksymässä
koulutuksen ja kulttuurin alan avustuksia ja hankintoja koskevassa vuoden 2008 työohjelmassa ilmoitettujen menettelysääntöjen mukaisesti ja päätöksen 1999/468/EY (1), sellaisena kuin se on muutettuna
19. joulukuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä C(2008) 8434, 4 ja 7 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
Tämän toimen täytäntöönpanosta ja hallinnosta vastaa komissiossa koulutuksen ja kulttuurin pääosaston
yksikkö ”Youth in action” -nuorisotoimintaohjelma.

2. Tukikelpoiset hakijat
Tukikelpoiset hakijat voidaan jakaa ehdotuspyynnön perusteella kahteen ryhmään:
1) ensisijaisen ryhmän muodostavat julkisyhteisöt, jotka toimivat yhteiskuntapalvelun alalla;
2) toisen ryhmän muodostavat valtiosta riippumattomat tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt, joiden
päätoimialaa on nuorten vapaaehtoistoiminta.
Lisäksi tukikelpoisten hakijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
— niiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa: Alankomaat, Belgia,
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro
ja Yhdistynyt kuningaskunta,
— niillä on oikeudellinen asema,
— ne ovat todistetusti toimineet vähintään kahden vuoden ajan nuorten yhteiskuntapalvelun tai vapaaehtoistoiminnan alalla kansallisella tasolla.
Kukin hakija voi ehdottaa vain yhtä hanketta.
Fyysiset henkilöt eivät voi osallistua hakijoina tähän ehdotuspyyntöön.
(1) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).
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3. Talousarvio ja hankkeiden kesto
Talousarvio
Ehdotuspyynnön pohjalta valittavien hankkeiden osarahoitukseen on varattu yhteensä 2 300 000 EUR.
Riippuen hanke-ehdotusten määrästä ja laadusta komissio voi kuitenkin päättää, että kaikkia toimeen osoitettuja varoja ei käytetä.
Enimmillään tukea voi saada 300 000 EUR hanketta kohti.
Kesto
Hankkeet on käynnistettävä 1. syyskuuta 2009 ja 30. marraskuuta 2009 välisenä aikana ja ne on päätettävä viimeistään 31. joulukuuta 2010.
Kustannusten tukikelpoisuusaika alkaa sopimuksessa määriteltynä päivänä eli hankkeen alkamispäivänä.
Tukikelpoisuuskausi ei missään tapauksessa voi alkaa ennen avustushakemuksen lähettämistä.
Ennen toiminnan alkamispäivää aiheutuneita menoja ei oteta huomioon.
4. Määräaika hakemusten jättämiselle
Hakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään 30. huhtikuuta 2009. Postileiman päiväystä pidetään
osoituksena hakemuksen jättämisajankohdasta.
5. Lisätietoja
Ehdotuspyynnön lyhentämätön versio (tekniset eritelmät) ja hakulomake sekä hakuopas ovat saatavissa
seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Hakijoiden on täytettävä kaikki ehdotuspyynnön lyhentämättömässä versiossa esitetyt vaatimukset, ja
hakemus on toimitettava siihen tarkoitettua hakulomaketta käyttäen.
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