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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EAC/57/10 — Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» 2007-2013
(2010/C 333/09)
Εισαγωγή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν
δράσει» για την περίοδο 2007-2013 (1), εφεξής: πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει». Οι λεπτομερείς όροι της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων περιλαμβάνονται στον οδηγό του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει»
(2007-2013), ο οποίος δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο Europa (βλ. σημείο VIII). Ο οδηγός του προγράμματος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
I. Στόχοι και προτεραιότητες
Οι γενικοί στόχοι για τους οποίους γίνεται λόγος στην απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν
δράσει» είναι οι ακόλουθοι:
— προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα·
— ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων, ιδίως με σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική
συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
— ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων σε διάφορες χώρες·
— βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των νέων και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της νεολαίας·
— ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.
Οι γενικοί αυτοί στόχοι θα υλοποιηθούν σε επίπεδο σχεδίων, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων μόνιμων
προτεραιοτήτων:
— Ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη
— Συμμετοχή των νέων
— Πολιτιστική πολυμορφία
— Συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες
Εκτός από τις ανωτέρω μόνιμες προτεραιότητες, μπορούν να οριστούν οι ετήσιες προτεραιότητες για το πρό
γραμμα «Νεολαία εν δράσει» και να ανακοινωθούν στους δικτυακούς τόπους της Επιτροπής, του εκτελεστικού
οργανισμού και των εθνικών φορέων.
(1) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 30.
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Οι ετήσιες προτεραιότητες για το 2011 είναι οι ακόλουθες:
— Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού
Η προτεραιότητα αυτή έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχέδια που στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού ως μορφής ενεργού δέσμευσης και
ως εργαλείου για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των ικανοτήτων για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική
ανάπτυξη
— Ανεργία των νέων
Η προτεραιότητα αυτή έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχέδια που προωθούν την πρόσβαση των άνεργων νέων
στο πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει». Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στα σχέδια που αντιμετωπίζουν τα
ζητήματα της ανεργίας των νέων και/ή στοχεύουν στη στήριξη της κινητικότητας των άνεργων νέων και της
ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία
— Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Η προτεραιότητα αυτή έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχέδια που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της φτώχειας και
της περιθωριοποίησης καθώς και ενθαρρύνουν την πληροφόρηση/ευαισθητοποίηση των νέων και τη δέσμευσή
τους να αντιμετωπίσουν τα εν λόγω ζητήματα για μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στην ένταξη των νέων μεταναστών, των νέων με αναπηρία και, κατά
περίπτωση, των νέων Ρόμα
— Παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλιματική αλλαγή
Η προτεραιότητα αυτή έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχέδια που στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση,
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων όσον αφορά τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και την
κλιματική αλλαγή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων και συμπεριφορών μεταξύ
των νέων και των νέων εργαζομένων και η δέσμευσή τους για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη
— Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα
Η προτεραιότητα αυτή έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχέδια — ιδίως τις πρωτοβουλίες των νέων — που
στοχεύουν στην προώθηση του πνεύματος πρωτοβουλίας των νέων, της ικανότητάς τους να σκέφτονται με
φαντασία και με πρωτοτυπία, της προθυμίας τους να αναλαμβάνουν κινδύνους και της ευρηματικότητάς τους,
με σκοπό την επίτευξη των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων
— Έτος νεολαίας ΕΕ-Κίνας (μόνο για τη δράση 2 και την υποδράση 3.2)
Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεων που είναι ανοιχτές για συνεργασία με άλλες χώρες-εταίρους σε παγκόσμιο
επίπεδο, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σχέδια που στοχεύουν στην ενθάρρυνση του διαλόγου, της συνερ
γασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, ως
συμβολή στο Έτος νεολαίας 2011 ΕΕ-Κίνας
II. Δομή του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει»
Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» προβλέπει πέντε επιχειρησιακές
δράσεις.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη στήριξη των ακολούθων δράσεων και υποδράσεων:
Δράση 1 — Νεολαία για την Ευρώπη
— Υποδράση 1.1 — Ανταλλαγές νέων (διάρκεια έως 15 μήνες): οι ανταλλαγές νέων δίνουν σε ομάδες νέων από
διαφορετικές χώρες τη δυνατότητα να συναντώνται και να μαθαίνουν ο ένας για τον πολιτισμό του άλλου. Οι
ομάδες οργανώνουν από κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
— Υποδράση 1.2 — Πρωτοβουλίες για τη νεολαία (διάρκεια από 3 έως 18 μήνες): οι πρωτοβουλίες για τη
νεολαία υποστηρίζουν ομαδικά σχέδια που καταρτίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υπο
στηρίζουν επίσης τη δικτύωση παρόμοιων σχεδίων μεταξύ διαφορετικών χωρών, προκειμένου να ενισχύουν την
ευρωπαϊκή πτυχή τους και να ενδυναμώνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων.
— Υποδράση 1.3 — Δημοκρατικά σχέδια για νέους (διάρκεια από 3 έως 18 μήνες): τα δημοκρατικά σχέδια για
νέους υποστηρίζουν τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών
κοινοτήτων τους, όπως και σε διεθνές επίπεδο.
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Δράση 2 — Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
Αυτή η δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός
όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, νέοι συμμετέχουν αμισθί, μεμονωμένα ή
ομαδικά, σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες στο εξωτερικό (διάρκεια έως 24 μήνες).
Δράση 3 — Νεολαία στον κόσμο
— Υποδράση 3.1 — Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διάρκεια έως 15 μήνες):
αυτή η υποδράση υποστηρίζει σχέδια με γειτονικές χώρες-εταίρους, και ιδίως σχέδια ανταλλαγών και κατάρ
τισης νέων και σχέδια δικτύωσης στον τομέα της νεολαίας.
Δράση 4 — Συστήματα υποστήριξης των νέων
— Υποδράση 4.3 — Κατάρτιση και δικτύωση των ατόμων που εργάζονται για τη νεολαία και σε οργανώσεις
νεολαίας (διάρκεια από 3 έως 18 μήνες): αυτή η υποδράση υποστηρίζει ειδικότερα την ανταλλαγή εμπειριών,
εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε μακρο
χρόνια ποιοτικά σχέδια, συμπράξεις και δίκτυα.
Δράση 5 — Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας
— Υποδράση 5.1 — Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία (διάρκεια από 3 έως 9
μήνες): αυτή η υποδράση υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας, σεμιναρίων και διαρθρωμένου διαλόγου
μεταξύ των νέων, όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των αρμοδίων της πολιτικής για τη
νεολαία.
III. Επιλέξιμοι αιτούντες
Υποβάλλονται αιτήσεις από:
— μη κερδοσκοπικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις
— τοπικούς ή περιφερειακούς δημόσιους φορείς
— άτυπες ομάδες νέων
— φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας
— διεθνείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
— κερδοσκοπικές οργανώσεις που διοργανώνουν μια εκδήλωση στον τομέα της νεολαίας, του αθλητισμού ή του
πολιτισμού.
Οι αιτούντες πρέπει να είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μια από τις χώρες του προγράμματος ή τις γειτονικές
χώρες-εταίρους των δυτικών Βαλκανίων.
Εντούτοις, ορισμένες δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε πιο περιορισμένο φάσμα φορέων. Συνεπώς, η
επιλεξιμότητα των φορέων που υποβάλλουν αίτηση καθορίζεται στον οδηγό προγράμματος ειδικά για κάθε
δράση/υποδράση.
IV. Επιλέξιμες χώρες
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στις ακόλουθες χώρες:
α) τα κράτη μέλη της ΕΕ·
β) τα κράτη της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω
συμφωνίας (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)·
γ) τις υποψήφιες χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει μια προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές
και τους γενικούς όρους και ρυθμίσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες-πλαίσια που συνάπτονται με τις εν
λόγω χώρες για τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα (Τουρκία και Κροατία)·
δ) την Ελβετία·
ε) τις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Κοινότητα σχετικά με τον τομέα της νεολαίας.
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Εντούτοις, ορισμένες δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε πιο περιορισμένο φάσμα χωρών. Συνεπώς, η
επιλεξιμότητα των χωρών καθορίζεται στον οδηγό προγράμματος ειδικά για κάθε δράση/υποδράση.
V. Κριτήρια ανάθεσης
i) Υποδράσεις 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 και δράση 2:
— καταλληλότητα σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος (30 %)
— ποιότητα του σχεδίου και προτεινόμενες μέθοδοι (50 %)
— χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και υποψηφίων (20 %)
ii) Υποδράσεις 1.3:
— καταλληλότητα σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος (30 %)
— ποιότητα της θεματικής προσέγγισης (20 %)
— ποιότητα του σχεδίου και προτεινόμενες μέθοδοι (30 %)
— χαρακτηριστικά και αριθμός των συμμετεχόντων και υποψηφίων (20 %)
iii) Υποδράση 5.1:
— καταλληλότητα σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος (20 %)
— καταλληλότητα σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία (20 %)
— ποιότητα του σχεδίου και προτεινόμενες μέθοδοι (40 %)
— χαρακτηριστικά και αριθμός των συμμετεχόντων και υποψηφίων (20 %)
VI. Προϋπολογισμός και διάρκεια
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 885 εκατ. EUR για την περίοδο 2007-2013. Ο
ετήσιος προϋπολογισμός υπόκειται σε σχετική απόφαση των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών.
Προβλεπόμενος προϋπολογισμός 2011 για τις ακόλουθες δράσεις και υποδράσεις

Υποδράση 1.1

Ανταλλαγές νέων

29 096 043

Υποδράση 1.2

Πρωτοβουλίες για τη νεολαία

10 699 642

Υποδράση 1.3

Δημοκρατικά σχέδια για τους νέους

6 879 973

Δράση 2

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία

46 515 775

Υποδράση 3.1

Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 926 040

Υποδράση 4.3

Κατάρτιση και δικτύωση των ατόμων που εργάζονται για τη νεολαία και σε οργανώσεις
νεολαίας

15 710 392

Υποδράση 5.1

Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία

5 796 218
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VII. Προθεσμίες για τις αιτήσεις
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης του σχεδίου. Για τα
σχέδια που υποβάλλονται σε εθνικό φορέα, υπάρχουν πέντε προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ετησίως:
Για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ

Προθεσμία υποβολής

1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου

1 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου

1 Απριλίου

1 Σεπτεμβρίου και 31 Ιανουαρίου

1 Ιουνίου

1 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου

1 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου και 31 Ιουλίου

1 Νοεμβρίου

Για τα σχέδια που υποβάλλονται στον εκτελεστικό οργανισμό, υπάρχουν τρεις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
ετησίως:
Για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ

Προθεσμία υποβολής

1 Αυγούστου και 31 Δεκεμβρίου

1 Φεβρουαρίου

1 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου

1η Ιουνίου

1 Μαρτίου και 31 Ιουλίου

1 Σεπτεμβρίου

VIII. Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» στους ακό
λουθους δικτυακούς τόπους:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

