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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/40/08
Pripravljalni ukrep AMICUS
(2008/C 328/08)

1. Cilji in opis
Ta razpis za zbiranje predlogov je izvedba pripravljalnega ukrepa Amicus, katerega cilji so:
— spodbujanje nadnacionalne narave praktičnega usposabljanja mladih v okviru dejavnosti civilne in/ali
prostovoljne službe,
— podpiranje nastanka evropskega okvira za olajšanje interoperabilnosti ponudbe civilne in prostovoljne
službe v državah članicah (ki jo nudijo civilne službe ali organizacije civilne družbe),
— omogočenje obdobja preskušanja in vrednotenja prek konkretnih projektov evropskega sodelovanja
(nadnacionalne razsežnosti) na področju nadnacionalnih civilnih služb in prostovoljnega dela mladih.
Ta razpis za zbiranje predlogov je objavljen v skladu s postopki iz v letnega delovnega programa glede
subvencioniranja in javnega naročanja na področju izobraževanja in kulture za leto 2008, ki ga je Evropska
komisija (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) sprejela 11. marca 2008. v skladu s postopkom iz členov 4 in 7
Sklepa 1999/468/ES (1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije C(2008) 8434 z dne 19. decembra
2008.
Služba Komisije, odgovorna za izvajanje in upravljanje tega ukrepa, je enota „Mladi v akciji“ Generalnega
direktorata za izobraževanje in kulturo.

2. Upravičeni kandidati
V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov sta upravičeni dve kategoriji kandidatov:
1. prednostno – javne organizacije, katerih glavna dejavnost se izvaja na področju civilne službe;
2. nevladne ali neprofitne organizacije, katerih glavna dejavnost se izvaja na področju prostovoljnega dela
mladih.
Poleg tega bodo morale organizacije kandidatke, da bi bile upravičene, izpolnjevati naslednje pogoje:
— imeti svoj registrirani sedež v državi Evropske unije: Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki republiki,
Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji,
Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji, Španiji, Švedski, Združenem kraljestvu,
— imeti pravni status,
— biti zmožne dokazati najmanj dveletne izkušnje na področju praktičnega usposabljanja mladih v civilnih
in prostovoljnih službah na nacionalni ravni.
Vsak prijavitelj lahko predloži en sam projekt.
Fizične osebe ne morejo predložiti vlog v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov.
(1) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih
pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).
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3. Sredstva in trajanje projekta
Proračun:
Celoten proračun, dodeljen za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov,
je 2 300 000 EUR.
Vendar si Komisija glede na število in kakovost predloženih projektov pridržuje možnost da ne bo dodelila
vseh razpoložljivih sredstev.
Znesek subvencije, dodeljene za vsak projekt, ne bo presegel 300 000 EUR.
Trajanje:
Dejavnosti se morajo izrecno začeti med 1. septembrom 2009 in 30. novembrom 2009 in se končati
najpozneje 31. decembra 2010.
Obdobje upravičenosti stroškov se prične na datum, določen v pogodbi, torej na datum začetka projekta.
Obdobje upravičenosti stroškov se v nobenem primeru ne more pričeti pred datumom oddaje vloge za
subvencijo.
Stroški, ki so nastali pred datumom začetka dejavnosti, ne bodo upoštevani.
4. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog Evropski komisiji je 30. april 2009, pri čemer velja datum poštnega žiga.
5. Dodatne informacije
Celotno besedilo (specifikacije) tega razpisa za zbiranje predlogov ter obrazec vloge in navodila za prijavitelje
so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Vloge morajo izpolnjevati zahteve iz popolnega besedila tega razpisa za zbiranje predlogov in biti predložene na predvidenem obrazcu.
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