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INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EAC/40/208
Förberedande åtgärd Amicus
(2008/C 328/08)
1. Syfte och beskrivning
Denna inbjudan att lämna projektförslag avser den förberedande åtgärden Amicus, som syftar till att
— främja den internationella dimensionen i samhällsnyttig verksamhet och volontärverksamhet för
ungdomar,
— främja utformning av en europeisk ram som underlättar samverkan mellan olika typer av samhällsnyttig
verksamhet och volontärverksamhet för ungdomar som erbjuds av särskilda organ för sådan verksamhet
eller av organisationer i det civila samhället i medlemsstaterna,
— möjliggöra en test- och utvärderingsfas genom konkreta samarbetsprojekt på europeisk nivå (gränsöverskridande dimension) av samhällsnyttig verksamhet och volontärverksamhet för ungdomar.
Denna inbjudan att lämna projektförslag offentliggörs i enlighet med 2008 års arbetsprogram för bidragsansökningar och upphandlingsavtal på utbildnings- och kulturområdet, som Europeiska kommissionen antog
den 11 mars 2008 i enlighet med det förfarande som avses i artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG ( 1),
ändrat genom kommissionens beslut K(2008) 8434 av den 19 december 2008.
Enheten för programmet Aktiv ungdom vid kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur
ansvarar för genomförandet och administrationen av denna verksamhet.

2. Vem kan söka?
Inom ramen för denna inbjudan kan följande lämna in en ansökan:
1. Prioriterade sökande: Offentliga organ som huvudsakligen bedriver samhällsnyttig verksamhet.
2. Icke-statliga organisationer eller ideella föreningar som huvudsakligen bedriver volontärverksamhet för
ungdomar.
För att kunna komma i fråga måste de sökande även uppfylla följande villkor:
— ha sitt huvudkontor i något EU-land: Belgien, Bulgarien, Republiken Tjeckien, Danmark, Tyskland,
Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern,
Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige eller
Förenade kungariket,
— vara en juridisk person,
— kunna styrka minst två års erfarenhet av praktikplacering av ungdomar i samhällsnyttig verksamhet eller
volontärverksamhet på nationell nivå.
En sökande får bara lämna in en projektansökan.
Fysiska personer får inte lämna in någon ansökan inom ramen för denna inbjudan.
(1) Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

C 328/27

C 328/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

3. Budget och projektens löptid
Budget
Den totala budgeten för samfinansiering av projekt inom ramen för denna inbjudan uppgår till
2 300 000 EUR.
Beroende på antalet ansökningar och projektens kvalitet förbehåller sig kommissionen dock möjligheten att
inte fördela alla tillgängliga medel.
Inget projekt beviljas bidrag som överstiger 300 000 EUR.
Verksamhetens löptid
Verksamheten måste starta mellan den 1 september 2009 och den 30 november 2009 och vara avslutad
senast den 31 december 2010.
Bidrag kan beviljas för kostnader som uppkommer från och med den dag som anges i avtalet, dvs. den dag
då projektet startar. Bidrag kan aldrig beviljas för kostnader som uppkommit innan bidragsansökan har
lämnats in.
Kostnader som uppkommer innan verksamheten startar kommer inte att beaktas.
4. Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag till Europeiska kommissionen är den 30 april 2009 (poststämpelns datum gäller).
5. Kompletterande upplysningar
Den fullständiga beskrivningen (specifikationerna) för denna inbjudan att lämna projektförslag tillsammans
med ansökningsformuläret och en handledning finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Ansökan måste uppfylla de krav som anges i den fullständiga beskrivningen av denna inbjudan att lämna
projektförslag och ska lämnas in på avsett formulär.
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