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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS — EAC/40/08
Sagatavošanas darbība Amicus
(2008/C 328/08)
1. Mērķi un apraksts
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts sagatavošanas darbības Amicus īstenošanai, kuras mērķi
ir:
— veicināt jauniešu brīvprātīgā dienesta un brīvprātīgā darba pārrobežu raksturu;
— veicināt tādas pamatstruktūras izveidi Eiropā, kas atvieglotu dalībvalstīs izveidoto jauniešu brīvprātīgā
dienesta un brīvprātīgā darba piedāvājumu savstarpējo izmantojamību (neatkarīgi no tā, vai to pamatā ir
brīvprātīgā dienesta vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas);
— dot iespēju veikt pārbaudes un novērtējumu, izmantojot konkrētus Eiropas sadarbības projektus
(pārrobežu dimensija) jauniešu brīvprātīgā dienesta un brīvprātīgā darba jomā.
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tiek publicēts saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti ikgadējā darba
programmā par piešķīrumiem un līgumiem izglītības un kultūras jomā 2008. gadam, ko 2008. gada
11. martā pieņēmusi Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”), saskaņā ar procedūru, kas noteikta
Lēmuma 1999/468/EK (1) 4. un 7. pantā un kurā grozījumi veikti ar Komisijas 2008. gada 19. decembra
Lēmumu K(2008) 8434.
Par šīs rīcības īstenošanu un pārvaldību atbild Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta
nodaļa “Jaunatne darbībā”.

2. Tiesīgie pretendenti
Saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiesīgi pieteikties šādi pretendenti:
1) no vienas puses un pirmkārt, publiskās iestādes, kuru galvenā darbības joma ir brīvprātīgais dienests;
2) no otras puses, nevalstiskās organizācijas vai bezpeļņas apvienības, kuru galvenā darbības joma ir
jauniešu brīvprātīgais darbs.
Turklāt, lai varētu piedalīties konkursā, pretendentiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
— to juridiskā adrese ir vienā no šādām Eiropas Savienības dalībvalstīm: Apvienotajā Karalistē, Austrijā,
Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā,
Vācijā un Zviedrijā;
— tiem ir juridiskais statuss;
— tie var sniegt pierādījumus par vismaz divu gadu pieredzi jauniešu iekārtošanā brīvprātīgajā dienestā vai
brīvprātīgajā darbā valsts līmenī.
Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu projektu.
Fiziskas personas nevar piedalīties šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
(1) Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas
kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).
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3. Projektu budžets un darbības ilgums
Budžets
Saistībā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus projektu kopfinansējumam atvēlētais kopējais budžets ir
EUR 2 300 000.
Tomēr atkarībā no iesniegto projektu skaita un kvalitātes Komisija patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos
līdzekļus.
Katram projektam piešķirtais atbalsts nepārsniegs EUR 300 000.
Darbības ilgums
Darbībām obligāti jāsākas laikposmā starp 2009. gada 1. septembri un 2009. gada 30. novembri un jābeidzas vēlākais 2010. gada 31. decembrī.
Izmaksu atbilstības periods sāksies dienā, kas norādīta līgumā, proti, projekta uzsākšanas dienā. Nekādā gadījumā izmaksu atbilstības periods nedrīkst sākties pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas datuma.
Izdevumi, kas radušies pirms darbības uzsākšanas, netiks ņemti vērā.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Komisijai vēlākais 2009. gada 30. aprīlī, nosūtīšanas datumu apliecina pasta
zīmogs.
5. Papildinformācija
Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilnīgs teksts (specifikācija), pieteikuma veidlapas un rokasgrāmata
pretendentiem ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Pieteikumā jāievēro uzaicinājuma pilnīgā teksta prasības, un tas jāiesniedz, izmantojot šim nolūkam paredzēto veidlapu.
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