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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS — EAC/40/08
Amicus parengiamasis veiksmas
(2008/C 328/08)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas yra Amicus parengiamojo veiksmo įgyvendinimo priemonė, kuria siekiama:
— stiprinti jaunimo įtraukimo į pilietinės ir savanoriškosios tarnybos veiklą tarpvalstybinį pobūdį,
— sudaryti palankias sąlygas tokiai aplinkai Europoje sukurti, kurioje pilietinės ir savanoriškosios tarnybos
pasiūlymų jaunimui (kylančių tiek iš pilietinės tarnybos, tiek iš pilietinės visuomenės organizacijų) valstybėse narėse sąveika būtų lengvesnė,
— numatyti bandomąjį ir vertinimo laikotarpį konkrečiuose jaunimo pilietinės ir savanoriškosios tarnybos
europinio bendradarbiavimo projektuose (tarpvalstybinis matmuo).
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas, laikantis 2008 m. kovo 11 d. Europos Komisijos (toliau — Komisija) patvirtintoje 2008 m. švietimo ir kultūros srities subsidijų ir viešųjų pirkimų metinėje veiklos programoje išdėstytų nuostatų, Sprendimo 1999/468/EB (1) 4 ir 7 straipsniuose nustatytos tvarkos ir pakeitimų,
padarytų 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimu C(2008) 8434.
Už šio veiksmo įgyvendinimą ir valdymą atsakinga Komisijos tarnyba — Švietimo ir kultūros generalinio
direktorato programą „Veiklus jaunimas“ įgyvendinantis skyrius.

2. Reikalavimus atitinkantys kandidatai
Pagal šį kvietimą paraiškas teikti gali dviejų kategorijų kandidatai:
1) pirma kategorija, kuriai teikiama pirmenybė — viešosios organizacijos, kurių pagrindinė veikla susijusi su
pilietine tarnyba;
2) antra kategorija — pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos ar asociacijos, kurių pagrindinė
veikla susijusi su savanoriška jaunimo veikla.
Be to, kad atitiktų keliamus reikalavimus, organizacijos kandidatės privalo:
— būti įsisteigusios vienoje iš Europos Sąjungos šalių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje
Respublikoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Latvijoje,
Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje,
Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje,
— turėti juridinio asmens statusą,
— turėti bent dvejų metų nacionalinio lygmens jaunimo įtraukimo į pilietinę ir savanoriškąją tarnybą patvirtintos patirties.
Visi dalyviai gali pateikti tik po vieną projektą.
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.
(1) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos Sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo
įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
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3. Biudžetas ir projektų trukmė
Biudžetas
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas atrinktų projektų daliniam finansavimui iš viso numatyta skirti
2 300 000 EUR.
Vis dėlto, atsižvelgdama į pateiktų projektų skaičių ir kokybę, Komisija pasilieka galimybę neskirti visų
turimų lėšų.
Kiekvienam projektui suteikta subsidijos suma negali viršyti 300 000 EUR.
Trukmė
Veiklą privaloma pradėti 2009 m. rugsėjo 1 d.–2009 m. lapkričio 30 d., o baigti ne vėliau kaip 2010 m.
gruodžio 31 d.
Finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų laikotarpis prasideda sutartyje nurodytą dieną, t. y. projekto
pradžios dieną. Išlaidų finansavimo reikalavimus atitinkantis laikotarpis jokiomis aplinkybėmis negali prasidėti prieš paraiškos subsidijai gauti pateikimo datą.
Iki veiklos pradžios datos patirtos išlaidos neįtraukiamos.
4. Galutinė paraiškų pateikimo data
Galutinė data pateikti paraiškas Europos Komisijai yra 2009 m. balandžio 30 d. Pašto antspaudo data bus
laikoma išsiuntimo datos įrodymu.
5. Papildoma informacija
Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą (specifikacijas) ir paraiškos formą bei gaires kandidatams galima rasti
internete adresu:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Paraiškos privalo atitikti visame kvietimo teikti paraiškas tekste išdėstytus reikalavimus ir būti pateiktos
naudojant šiam tikslui parengtą formą.
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