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VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EAC/40/08
Prípravná akcia Amicus
(2008/C 328/08)
1. Ciele a opis
Táto výzva na predloženie návrhov je nástrojom na implementáciu prípravnej akcie Amicus, ktorej cieľom
je:
— presadzovať nadnárodnú povahu umiestňovania mladých ľudí v oblasti občianskej a dobrovoľnej služby,
— podporiť vytvorenie európskeho rámca, ktorý uľahčí vzájomnú výmenu ponúk v oblasti občianskej
a dobrovoľnej služby pre mladých ľudí, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch (buď z iniciatívy
štruktúr občianskej služby alebo organizácií občianskej spoločnosti),
— umožniť fázu testovania a hodnotenia v rámci konkrétnych projektov európskej spolupráce
(s nadnárodným rozsahom) v oblasti občianskej a dobrovoľnej služby mladých ľudí.
Táto výzva na predloženie návrhov sa uverejňuje v súlade s ustanoveniami ročného pracovného programu
o grantoch a zmluvách v oblasti vzdelávania a kultúry na rok 2008, ktorý Európska komisia (ďalej len
„Komisia“) prijala 11. marca 2008, a v súlade s postupom uvedeným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia
1999/468/ES (1) zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie K(2008) 8434 z 19. decembra 2008.
Útvarom Komisie zodpovedným za implementáciu a riadenie tejto akcie je oddelenie „Mládež v akcii“ generálneho riaditeľstva pre vzdelávania a kultúru.

2. Oprávnení žiadatelia
V rámci tejto výzvy na predloženie návrhov sú oprávnené dve kategórie žiadateľov:
1. po prvé a predovšetkým verejné subjekty, ktorých hlavná činnosť sa týka občianskej služby;
2. po druhé mimovládne organizácie alebo neziskové združenia, ktorých hlavná činnosť sa týka dobrovoľnej
služby mladých ľudí.
Aby boli žiadateľské organizácie oprávnené, musia ďalej spĺňať tieto požiadavky:
— musia mať svoje sídlo v niektorom zo štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko,
Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené
kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko,
— musia mať právny štatút,
— musia byť schopné preukázať najmenej dvojročnú skúsenosť vo sfére umiestňovania mladých ľudí
v oblasti občianskej alebo dobrovoľnej služby na vnútroštátnej úrovni.
Každý žiadateľ môže predložiť iba jeden projekt.
Fyzické osoby nemôžu predkladať návrhy v rámci tejto výzvy na predloženie návrhov.
(1) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí
prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
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3. Rozpočet a trvanie projektov
Rozpočet
Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na predloženie návrhov
predstavuje 2 300 000 EUR.
Komisia si však vzhľadom na počet predložených projektov a na ich kvalitu vyhradzuje možnosť neprideliť
všetky dostupné finančné prostriedky.
Výška dotácie pridelenej jednotlivým projektom nepresiahne sumu 300 000 EUR.
Trvanie
Činnosti sa musia bezpodmienečne začať v období od 1. septembra 2009 do 30. novembra 2009 a musia
sa skončiť najneskôr 31. decembra 2010.
Obdobie oprávnenosti nákladov sa začína od dátumu uvedeného v zmluve, t. j. odo dňa začatia projektu.
Obdobie oprávnenosti výdavkov sa za žiadnych okolností nemôže začať pred podaním žiadosti o grant.
Náklady vynaložené pred dátumom začatia činností nebudú zohľadnené.
4. Konečný termín na predloženie žiadostí
Konečný termín na predloženie žiadostí Európskej komisii je 30. apríla 2009, rozhodujúci je dátum
uvedený na poštovej pečiatke.
5. Doplňujúce informácie
Úplné znenie tejto výzvy na predloženie návrhov (špecifikácie), formulár žiadosti a príručka pre žiadateľov
sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Žiadosti musia spĺňať požiadavky uvedené v úplnom znení tejto výzvy na predloženie návrhov a musia byť
predložené na požadovanom formulári.
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