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HALDUSMENETLUSED

EUROOPA KOMISJON
Projektikonkurss EAC/57/10 – Programm „Aktiivsed noored” 2007–2013
(2010/C 333/09)
Sissejuhatus
Käesolev projektikonkurss põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsusel nr
1719/2006/EÜ, (1) millega kehtestatakse programm „Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013, edaspidi
programm „Aktiivsed noored”. Projektikonkursi täpsed tingimused võib leida programmi „Aktiivsed noored”
(2007–2013) juhendist, mis on avaldatud Europa veebisaidil (vt punkt VIII). Programmijuhend on käesoleva
projektikonkursi lahutamatu osa.
I. Eesmärgid ja prioriteedid
Programmi „Aktiivsed noored” loomise otsuses sätestatud üldeesmärgid on järgmised:
— edendada noorte inimeste kodanikuaktiivsust üldiselt, aga eelkõige nende Euroopa kodaniku aktiivsust;
— kujundada noorte inimeste seas solidaarsust ja edendada sallivust, eelkõige eesmärgiga tugevdada
Euroopa Liidu sotsiaalset ühtekuuluvust;
— tugevdada eri maade noorte üksteisemõistmist;
— panustada noorsootegevuse tugisüsteemide kvaliteedi ja kodanikuühiskonna organisatsioonide noorsoo
alase võimekuse arendamisse;
— edendada Euroopa noorsooalast koostööd.
Kõnealuseid üldeesmärke rakendatakse projekti tasandil, võttes arvesse järgmisi püsivaid prioriteete.
— Euroopa kodakondsus
— Noorte inimeste osalemine
— Kultuuriline mitmekesisus
— Väiksemate võimalustega noorte kaasamine.
Lisaks eespool nimetatud püsivatele prioriteetidele võib programmile „Aktiivsed noored” määrata aastased
prioriteedid ja teha need teatavaks komisjoni, täitevasutuse ja riiklike büroode veebisaitidel.
(1) ELT L 327, 24.11.2006, lk 30.
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2011. aasta prioriteedid on järgmised:
— Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
Selle prioriteedi eesmärk on toetada projekte, mis on suunatud teadlikkuse suurendamisele vabatahtliku
tegevuse väärtusest ja olulisusest aktiivse tegevuse vormina ja vahendina isiklike, sotsiaalsete ja kutsealaste oskuste arendamiseks või parandamiseks.
— Noorte töötus
Selle prioriteedi eesmärk on toetada projekte, mis edendavad töötute noorte juurdepääsu programmile
„Aktiivsed noored”. Samuti peetakse esmatähtsaks projekte, mis võitlevad noorte töötusega ja mille
eesmärk on edendada töötute noorte liikuvust ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus.
— Kaasav majanduskasv
Selle prioriteedi eesmärk on toetada projekte, mis käsitlevad vaesuse ja tõrjutuse küsimust ja parandavad
noorte teadlikkust ja pühendumust nende probleemide lahendamisele, et saavutada kaasavam ühiskond.
Siinjuures pannakse erilist rõhku noorte sisserännanute, puudega noorte ja vajadusel roma noorte
kaasamisele.
— Üleilmsed keskkonnaprobleemid ja kliimamuutus
Selle prioriteedi eesmärk on toetada projekte, mis on suunatud noorte teadlikkuse parandamisele ja
mobiliseerimisele seoses üleilmsete keskkonnaprobleemidega ja kliimamuutusega, et edendada „roheliste”
oskuste ja käitumise arendamist noorte inimeste ja noorte töötajate seas ning nende pühendumust
jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele.
— Loovus ja ettevõtlikkus
Selle prioriteedi eesmärk on toetada projekte – eelkõige noortealgatusi – mis on suunatud noorte
algatusvõime, kujutlusvõime ja originaalsuse, riskivalmiduse ja leidlikkuse edendamisele, et saavutada
majanduslikke, poliitilisi, ühiskondlikke või keskkonnaalaseid eesmärke.
— ELi – Hiina noorteaasta (ainult allprogramm 2 ja allmeede 3.2)
Nende allprogrammide raames, mis on avatud koostööks muude maailma partnerriikidega, pööratakse
erilist tähelepanu projektidele, mis on suunatud dialoogi, koostöö ja vahetuste toetamisele noortevald
konnas Euroopa Liidu ja Hiina vahel, et aidata kaasa ELi – Hiina noorteaastale 2011.
II. Programmi „Aktiivsed noored” ülesehitus
Programmi „Aktiivsed noored” eesmärkide saavutamiseks nähakse ette viis allprogrammi.
Käesolev projektikonkurss hõlmab toetust allpool loetletud allprogrammidele ja allmeetmetele.
Allprogramm 1 – Euroopa Noored
— Allmeede 1.1 – noorsoovahetused (kestusega kuni 15 kuud): Noorsoovahetused pakuvad eri riikide noorte
rühmadele võimalust kohtuda ja teineteise kultuure tundma õppida. Rühmad plaanivad üheskoos
omavahelisi noorsoovahetusi mõlemale poolele huvi pakkuval teemal.
— Allmeede 1.2 – noorsooalgatused (kestusega 3 kuni 18 kuud): Noorsooalgatuste meetmega toetatakse
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil väljatöötatud rühmaprojekte. Samuti toetatakse sellega eri
riikide sarnaste projektide võrgustamist, et selle kaudu tugevdada nende Euroopa mõõdet ning paran
dada noorte inimeste koostööd ja nendevahelist kogemuste vahetust.
— Allmeede 1.3 – noorte demokraatia projektid (kestusega 3 kuni 18 kuud): Selle allmeetmega toetatakse
noorte osalemist demokraatias nii kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
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Allprogramm 2 – Euroopa Vabatahtlik Teenistus
Allprogrammiga toetatakse noorte osalemist eri vormis vabatahtlikus tegevuses nii Euroopa Liidus kui
väljaspool seda. Selles allprogrammis osalevad noored võtavad iseseisvalt või rühmadena osa mittetulundus
likust tasustamata vabatahtlikust tegevusest välismaal (kestusega kuni 24 kuud).
Allprogramm 3 – Noored maailmas
— Allmeede 3.1 – koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega (kestusega kuni 15 kuud): Selle allmeetmega toeta
takse projekte partneritest naaberriikidega, nimelt noorsoovahetusi ja noorsooalaseid koolitus- ja võrgus
tamisprojekte.
Allprogramm 4 – Noorte tugisüsteemid
— Allmeede 4.3 – noorsootöö aktivistide ja noorteorganisatsioonide koolitus ja võrgustamine (kestusega 3 kuni
18 kuud): Selle allmeetmega toetatakse eelkõige kogemuste ja heade tavade vahetust, aga samuti tege
vusi, millest võivad lähtuda pikaajalised kvaliteetprojektid ning partnerluste ja võrgustike loomine.
Allprogramm 5 – toetus Euroopa noortealasele koostööle
— Allmeede 5.1 – noorte inimeste ja noortepoliitika eest vastutajate kohtumised (kestusega 3 kuni 9 kuud): Selle
allmeetmega toetatakse noorte inimeste, noorsootöötajate ja noortepoliitika eest vastutajate koostööd,
seminare ja struktureeritud dialoogi.
III. Nõuetele vastavad taotlejad
Taotlusi võivad esitada:
— mittetulunduslikud ja valitsusvälised organisatsioonid
— kohalikud ja piirkondlikud avalik-õiguslikud asutused
— mitteametlikud noorterühmitused
— noorte valdkonnas Euroopa tasandil tegutsevad organisatsioonid
— rahvusvahelised mittetulundusorganisatsioonid
— noorte-, spordi- või kultuuriüritusi korraldavad tulundusorganisatsioonid.
Taotlejad peavad olema seaduslikult registreeritud ühes programmi osalisriikidest või partneritest naaberrii
kides Lääne-Balkanil.
Mõned allprogrammid on siiski suunatud kitsamale kandidaatide ringile. Seetõttu on taotlejate abikõlblikkus
määratletud programmijuhendis iga allprogrammi/allmeetme kohta eraldi.
IV. Abikõlblikud riigid
Programm on avatud järgmistele riikidele:
a) ELi liikmesriigid;
b) EFTA riigid, kes on EMP lepingu osalised, vastavalt kõnealuse lepingu sätetele (Island, Liechtenstein ja
Norra);
c) kandidaatriigid, kes saavad abi ühinemiseelsest strateegiast, vastavalt nende riikidega ühenduse program
mides osalemiseks sõlmitud raamlepingute üldpõhimõtetele, -tingimustele ja -eeskirjadele (Türgi ja
Horvaatia);
d) Šveits;
e) kolmandad riigid, kes on sõlminud ühendusega noortevaldkonda käsitlevad lepingud.
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Mõned allprogrammid on siiski suunatud kitsamale riikide ringile. Seetõttu on riikide abikõlblikkus määrat
letud programmijuhendis iga allprogrammi/allmeetme kohta eraldi.
V. Valikukriteeriumid
i) Allmeetmed 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 ja allprogramm 2:
— asjakohasus programmi eesmärkide ja prioriteetide seisukohast (30 %)
— projekti ja väljapakutud meetodite kvaliteet (50 %)
— osalejate ja korraldajate profiil (20 %)
ii) Allmeede 1.3:
— asjakohasus programmi eesmärkide ja prioriteetide seisukohast (30 %)
— teemakontseptsiooni kvaliteet (20 %)
— projekti ja väljapakutud meetodite kvaliteet (30 %)
— osalejate ja korraldajate profiil ja arv (20 %)
iii) Allmeede 5.1:
— asjakohasus programmi eesmärkide ja prioriteetide seisukohast (20 %)
— asjakohasus ELi noortepoliitika eesmärkide seisukohast (20 %)
— projekti ja väljapakutud meetodite kvaliteet (40 %)
— osalejate ja korraldajate profiil ja arv (20 %)
VI. Eelarve ja kestus
Programmi kogueelarve ajavahemikuks 2007–2013 on 885 miljonit eurot. Aastaeelarve maht sõltub eelar
vepädevate institutsioonide otsusest.
2011. aasta kavandatav eelarve järgmistele allprogrammidele ja allmeetmetele

Allmeede 1.1

Noorsoovahetused

29 096 043

Allmeede 1.2

Noorsooalgatused

10 699 642

Allmeede 1.3

Noorte demokraatiaalased projektid

6 879 973

Allprogramm 2

Euroopa Vabatahtlik Teenistus

46 515 775

Allmeede 3.1

Koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega

7 926 040

Allmeede 4.3

Noorsootöö aktivistide ja noorteorganisatsioonide koolitus ja võrgustamine

15 710 392

Allmeede 5.1

Noorte ja noortepoliitika eest vastutavate isikute kohtumised

5 796 218
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VII. Taotluste esitamise tähtajad
Taotlused tuleb esitada projekti alguse kuupäevale vastavaks tähtajaks. Riiklikule büroole esitatud projektidel
on aastas viis taotlemistähtaega:
Projektid, mis algavad vahemikus

Taotlemistähtaeg

1. mai–30. september

1. veebruar

1. juuli–30. november

1. aprill

1. september–31. jaanuar

1. juuni

1. detsember–30. aprill

1. september

1. veebruar–31. juuli

1. november

Täitevasutusele esitatud projektidel on aastas kolm taotlemistähtaega:
Projektid, mis algavad vahemikus

Taotlemistähtaeg

1. august–31. detsember

1. veebruar

1. detsember–30. aprill

1. juuni

1. märts–31. juuli

1. september

VIII. Lisateave
Lisateavet saab programmi „Aktiivsed noored” juhendist järgmistel veebisaitidel:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

