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AJÁNLATKÉRÉS – EAC/40/08
Az Amicus előkészítő intézkedései
(2008/C 328/08)

1. Célkitűzések és leírás
Ezen ajánlatkérés az Amicus előkészítő intézkedései végrehajtásának eszköze, amelyek célja:
– a transznacionális jelleg előmozdítása a fiataloknak polgári szolgálat vagy önkéntes tevékenység
biztosításában,
– olyan európai keret létrehozásának támogatása, amely elősegíti az egyes tagállamokban a fiatalok számára
(polgári szolgálati rendszerek vagy civil társadalmi szervezetek által) biztosított polgári szolgálat vagy
önkéntes tevékenység kínálatainak átjárhatóságát,
– konkrét európai együttműködési projekteken keresztül (transznacionális jelleg) próba- és értékelési fázis
beiktatása a fiatalok polgári szolgálata vagy önkéntes tevékenysége terén.
Ezen ajánlatkérés kihirdetése az Európai Bizottság által 2008. március 11. elfogadott éves munkaprogramban
az oktatás és kultúra területén a támogatásokra, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó 2008-ra előírt
szabályoknak megfelelően, valamint a 2008. december 19., C(2008) 8434 bizottsági határozattal módosított
1999/468/EK határozat (1) 4. és 7. cikkében meghatározott eljárás alapján történik.
Az e tevékenység végrehajtásáért és irányításáért felelős bizottsági szolgálat az Oktatásügyi és Kulturális
Főigazgatóság Fiatalok lendületben elnevezésű egysége.

2. Támogatható pályázók
Ezen ajánlatkérés értelmében két típusú pályázó támogatható:
1. először is és legfőképpen olyan közszervezetek, amelyek legfontosabb tevékenysége a polgári szolgálat
köré szerveződik;
2. másodszor pedig olyan nem kormányzati szervezetek vagy nonprofit egyesületek, amelyek legfontosabb
tevékenysége a fiatalok önkéntes tevékenységei köré szerveződik.
Ahhoz, hogy támogathatók lehessenek, a pályázó szervezeteknek emellett a következő feltételeknek is meg
kell felelniük:
– székhelyük az Európai Unió egyik országában: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia található,
– jogállással rendelkeznek,
– legalább két éves tapasztalatot tudnak felmutatni a fiataloknak polgári szolgálat vagy önkéntes tevékenység
biztosítása terén nemzeti szinten.
Egy ajánlattevő csupán egyetlen projektet nyújthat be.
Természetes személyek ezen ajánlatkérés keretében nem pályázhatnak.
(1) A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
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3. Költségvetés és a projektek futamideje
Költségvetés
Az e felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 2 300 000 EUR.
A Bizottság a benyújtott projektek számától és minőségétől függően azonban fenntartja a lehetőséget, hogy
ne használja fel a rendelkezésre álló pénzösszegeket.
A támogatás maximális összege projektenként 300 000 EUR.
Időtartam
A tevékenységeknek kötelező módon 2009. szeptember 1. és 2009. november 30. között kell megkezdődniük, és legkésőbb 2010. december 31. véget kell érniük.
A költségek támogatásra való jogosultságának időtartama a szerződésben meghatározott időpontban, azaz a
projekt beindulásakor kezdődik. A kiadások támogatásra való jogosultságának időtartama semmilyen körülmények között nem kezdődhet meg a támogatási kérelem benyújtásának időpontja előtt.
A tevékenységek kezdete előtti kiadásokat a támogatás során nem veszik figyelembe.
4. A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatoknak az Európai Bizottsághoz történő benyújtásának határideje 2009. április 30. (a postai
bélyegzőn szereplő dátum a hiteles).
5. További információk
A felhívás teljes szövege (követelmények), az útmutató és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon
találhatók:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A pályázatoknak meg kell felelniük az ezen ajánlatkérés teljes szövegében meghatározott összes követelménynek, és az erre a célra létrehozott űrlapokon kell őket benyújtani.
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