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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EAC/40/08
Voorbereidende actie Amicus
(2008/C 328/08)
1. Doelstellingen en beschrijving
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is het instrument voor de tenuitvoerlegging van de voorbereidende actie Amicus, die ten doel heeft:
— het transnationale karakter van de deelname van jongeren aan burgerdienst- en vrijwilligerswerkactiviteiten te bevorderen;
— de totstandkoming van een Europees kader te bevorderen om de interoperabiliteit van de in de lidstaten
bestaande regelingen voor burgerdienst en vrijwilligerswerk voor jongeren (georganiseerd door burgerdienststructuren of maatschappelijke organisaties) te vergemakkelijken;
— de uitvoering van een test- en evaluatiefase mogelijk te maken via concrete projecten voor Europese
samenwerking (transnationale dimensie) op het gebied van burgerdienst en vrijwilligerswerk voor
jongeren.
Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
het jaarlijkse werkprogramma met betrekking tot subsidies en contracten op het gebied van onderwijs en
cultuur voor 2008, dat op 11 maart 2008 door de Europese Commissie („de Commissie”) is goedgekeurd
volgens de procedure, bedoeld in de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG ( 1) en gewijzigd bij Besluit
C(2008) 8434 van de Commissie van 19 december 2008.
De dienst van de Commissie die is belast met de tenuitvoerlegging en het beheer van deze actie is de Eenheid
„Jeugd in actie” van directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.

2. In aanmerking komende gegadigden
Voor deze oproep tot het indienen van voorstellen komen twee categorieën van gegadigden in aanmerking:
1) enerzijds, en bij voorrang, overheidsinstanties die hoofdzakelijk werkzaam zijn op het gebied van de
burgerdienst;
2) anderzijds niet-gouvernementele organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk
werkzaam zijn op het gebied van vrijwilligerswerk voor jongeren.
Om in aanmerking te komen moeten de gegadigden ook aan de volgende voorwaarden voldoen:
— zij moeten hun hoofdkantoor hebben in een van de landen van de Europese Unie: België, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden;
— zij moeten een rechtsstatus hebben;
— zij moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over een ervaring van minimaal twee jaar op het gebied
van burgerdienst- en vrijwilligerswerkactiviteiten voor jongeren op nationaal niveau.
Elke inschrijver mag slechts één project indienen.
Natuurlijke personen kunnen zich in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen niet als
gegadigde aanmelden.
(1) Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).
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3. Begroting en duur van de projecten
Begroting
De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen
van voorstellen bedraagt 2 300 000 EUR.
Op grond van het aantal en de kwaliteit van de ingediende projecten behoudt de Commissie zich evenwel
het recht voorom niet alle beschikbare middelen toe te kennen.
Per project wordt maximaal 300 000 EUR subsidie toegekend.
Duur
De activiteiten moeten starten tussen 1 september 2009 en 30 november 2009 en moeten uiterlijk op
31 december 2010 zijn voltooid.
De subsidiabiliteitsperiode voor de gemaakte kosten begint op de in het contract aangegeven datum, d.w.z.
de datum van aanvang van het project. De datum van aanvang van de subsidiabiliteit van de uitgaven mag
in geen geval vroeger zijn dan de datum van indiening van de subsidieaanvraag.
De vóór de datum van aanvang van de activiteiten gemaakte kosten zullen niet in aanmerking worden
genomen.
4. Uiterste datum voor de indiening van de aanmeldingen
De uiterste datum voor de indiening van de aanmeldingen bij de Europese Commissie is 30 april 2009,
datum postmerk.
5. Nadere informatie
De volledige tekst (specificaties) van deze oproep tot het indienen van voorstellen, het aanmeldingsformulier
en de leidraad voor gegadigden zijn te vinden op de volgende website:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
De aanmeldingen moeten aan de in de volledige tekst van deze oproep tot het indienen van voorstellen
vermelde eisen voldoen en met behulp van het speciaal daartoe bestemde formulier worden ingediend.
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