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Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea
SEJĦA GĦAL PROPOSTI — EAC/40/08
L-azzjoni preparatorja Amicus
(2008/C 328/08)

1. L-għanijiet u d-deskrizzjoni
Is-Sejħa għal Proposti attwali hija strument għall-implimentazzjoni tal-azzjoni preparatorja Amicus, li timmira li:
— tippromwovi l-karattru transnazzjonali tal-allokazzjoni taż-żgħażagħ f'attivitajiet ta' servizz ċiviku u ta'
volontarjat,
— tiffavorixxi l-ħolqien ta' qafas Ewropew li jiffaċilita l-interoperabilità tal-offerti tas-servizz ċiviku u ta'
volontarjat għaż-żgħażagħ, li jeżistu fl-Istati Membri (kemm jekk joriġinaw minn strutturi ta' servizz
ċiviku kif ukoll minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili),
— tippermetti fażi ta' ttestjar u ta' valutazzjoni permezz ta' proġetti konkreti ta' kooperazzjoni Ewropea (iddimensjoni transnazzjonali) fl-ambitu tas-servizz ċiviku u tal-volontarjat taż-żgħażagħ.
Is-Sejħa attwali għall-Propsti hija ppubblikata skond il-proċeduri previsti fil-Programm annwali ta' ħidma filqasam tal-għotjiet u tas-swieq fl-ambitu tal-edukazzjoni u l-kultura għall-2008, adottat mill-Kummissjoni
Ewropea (minn issa 'l quddiem “il-Kummissjoni”) fil-11 ta' Marzu 2008, skond il-proċedura prevista fl-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE (1) u kif emendata permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008)
8434 tad-19 ta' Diċembru 2008.
Is-servizz tal-Kummissjoni inkarigat mill-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' din l-azzjoni hija l-unità “Iż-Żgħażagħ fl-Azzjoni” tad-Direttorat Ġenerali tal-Edukazzjoni u l-Kultura.

2. Il-kandidati eliġibbli
Huma eliġibbli żewġ kategoriji ta' applikanti, li jaqgħu taħt din is-Sejħa għall-Proposti:
(1) minn naħa, u bi prijorità, il-korpi pubbliċi li l-attività ewlenija tagħhom tinsab fil-qasam ċiviku;
(2) min-naħa l-oħra, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jew assoċjazzjonijiet bla skop ta' qligħ li l-attività ewlenija tagħhom tinsab fil-qasam tal-volontarjat taż-żgħażagħ.
Barra minn dan, biex ikunu eliġibbli l-korpi applikanti jridu jippreżentaw ukoll il-karatteristiċi li ġejjin:
— ikollhom il-kwartieri ġenerali f'wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea: l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija,
Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija,
l-Irlanda, l-Italja, l-Iżvezja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugall, irRenju Unit, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja,
— ikollhom status legali,
— ikunu kapaċi juru mill-inqas sentejn esperjenza fil-qasam tal-allokazzjoni taż-żgħażagħ fis-servizz ċiviku
jew volontarju fil-livell nazzjonali.
Kull applikant ma jistax jippreżenta aktar minn proġett wieħed.
Il-persuni fiżiċi ma jistgħux jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom fil-qafas ta' din is-Sejħa għall-proposti.
(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).
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3. Baġit u tul tal-proġetti
Baġit
Il-baġit totali allokat għal kofinanjament ta' proġetti li jaqgħu taħt din is-Sejħa għall-proposti huwa
ta' EUR 2 300 000.
Madankollu, skond in-numru u l-kwalità tal-proġetti ppreżentati, il-Kummissjoni tirriżerva l-possibilità li ma
tallokax il-fondi disponibbli kollha.
L-ammont ta' sussidju mogħti lil kull proġett ma jkunx aktar minn EUR 300 000.
Tul ta' żmien
L-attivitajiet iridu jibdew bejn 1 ta' Settembru 2009 u 30 ta' Novembru 2009 u jintemmu mhux aktar
tard mil-31 ta' Diċembru 2010.
Il-perjodu ta' eliġibilità tal-ispejjeż se jibda fid-data speċifikata fil-kuntratt, jiġifieri d-data li fiha jinbeda l-proġett. Id-data tal-bidu tal-eliġibilità fl-ebda każ ma tista' tibda qabel id-data ta' preżentazzjoni tat-talba għallgħoti tal-kontribuzzjoni.
In-nefqa mġarrba qabel id-data tal-attivitajiet mhijiex se titqies.
4. Data finali għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet
Id-data finali għall-preżentazzjoni tal-applikanti lill-Kummissjoni Ewropea hija 30 ta' April 2009, bit-timbru
postali bħala prova.
5. Tagħrif addizzjonali
It-test sħiħ (l-ispeċifikazzjonijiet) tas-Sejħa attwali għall-Proposti kif ukoll il-formola tal-applikazzjoni u lGwida għall-kandidati huma disponibbli fl-indirizz li ġej fuq l-internet:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
L-applikazzjonijiet iridu jilħqu l-kondizzjonijiet kollha ddikjarati fit-test sħiħ ta' din is-Sejħa għall-proposti u
jitressqu billi tintuża l-formola maħsuba għal dan.
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