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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas EAC/57/10 – 2007–2013 m. programa „Veiklus jaunimas“
(2010/C 333/09)
Įžanga
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1719/2006/EB (1), nustatančiu 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (toliau –
programa „Veiklus jaunimas“). Išsamias šio kvietimo teikti paraiškas sąlygas galima rasti programai „Veiklus
jaunimas“ (2007–2013 m.) skirtame programos vadove, paskelbtame Europos svetainėje (žr. VIII punktą).
Programos vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis.
I. Tikslai ir prioritetai
Sprendime, kuriuo nustatoma programa „Veiklus jaunimas“, įvardyti šie bendri tikslai:
— skatinti aktyvų jaunimo pilietiškumą apskritai, ypatingą dėmesį skirti jaunimo, kaip europiečių, pilietiš
kumui,
— ugdyti jaunimo solidarumo jausmą ir skatinti toleranciją, ypač tam, kad būtų sutvirtinta socialinė
Europos Sąjungos sanglauda,
— skatinti įvairių šalių jaunimo tarpusavio supratimą,
— prisidėti prie paramos sistemų, kuriomis remiama jaunimo veikla, kokybės gerinimo ir pilietinės visuo
menės organizacijų jaunimo reikalų srityje veiksnumo didinimo,
— skatinti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje.
Šie bendrieji tikslai įgyvendinami projektų lygmeniu, atsižvelgiant į toliau nurodytus nuolatinius prioritetus:
— Europos pilietybė,
— jaunimo dalyvavimas,
— kultūrų įvairovė,
— mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas į veiklą.
Be minėtų nuolatinių prioritetų gali būti nustatyti metiniai programos „Veiklus jaunimas“ prioritetai, kurie
būtų paskelbti Komisijos, vykdomosios tarnybos ir nacionalinių tarnybų svetainėse.
(1) OL L 327, 2006 11 24, p. 30.
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2011 m. metiniai prioritetai yra tokie:
— Europos savanoriškos veiklos metai
Šio prioriteto tikslas – skatinti projektus, kuriais siekiama informuoti apie savanoriškos veiklos – akty
vaus dalyvavimo ir asmeninės, socialinės ir profesinės raidos skatinimo bei tobulinimo priemonės – vertę
ir svarbą.
— Jaunimo nedarbas
Šio prioriteto tikslas – skatinti projektus, kuriais nedirbantys jaunuoliai raginami dalyvauti programoje
„Veiklus jaunimas“. Pirmenybė bus teikiama projektams, skirtiems jaunimo nedarbo problemoms spręsti
ir (arba) nedirbančių jaunuolių judumui ir aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime skatinti.
— Integracinis augimas
Šio prioriteto tikslas – skatinti projektus, kuriais siekiama spręsti skurdo bei atskirties problemas ir
informuoti jaunuolius apie šias problemas ir paraginti juos imtis jas spręsti, kuriant labiau integruotą
visuomenę. Todėl ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, kuriais skatinama jaunuolių, kilusių iš
migrantų šeimų, neįgalių jaunuolių ir (tose šalyse, kuriose tai svarbu) romų jaunuolių integracija.
— Globaliniai aplinkosaugos uždaviniai ir klimato kaita
Šio prioriteto tikslas – skatinti projektus, kuriais siekiama informuoti jaunuolius apie globalinius aplin
kosaugos uždavinius ir klimato kaitą, didinti jų susidomėjimą šiais klausimais, skatinti jaunuolius bei
jaunus darbuotojus lavinti su ekologija susijusius įgūdžius ir keisti savo elgesį, taip stiprinant tvarų
augimą.
— Kūrybingumas ir verslumas
Šio prioriteto tikslas – skatinti projektus, ypač jaunimo iniciatyvas, kuriais siekiama skatinti jaunuolių
iniciatyvumą, gebėjimą mąstyti kūrybingai ir originaliai, pasirengimą prisiimti riziką ir išradingumą
siekiant ekonominių, politinių ir su aplinka susijusių tikslų.
— ES ir Kinijos jaunimo metai (tik 2 veiksmas ir 3.2 priemonė)
Įgyvendinant veiksmus, kurių projektuose gali dalyvauti partneriai iš kitų pasaulio šalių, ypatingas
dėmesys taip pat bus skiriamas projektams, kuriais siekiama skatinti Europos Sąjungos ir Kinijos jaunimo
dialogą, bendradarbiavimą ir mainus, taip prisidedant prie 2011 m. ES ir Kinijos jaunimo metų
programos.
II. Programos „Veiklus jaunimas“ struktūra
Siekiant nustatytų tikslų yra numatyti penki programos „Veiklus jaunimas“ veiksmai.
Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su parama šiems veiksmams ir priemonėms:
1 veiksmas. „Jaunimas Europai“
— 1.1 priemonė. Jaunimo mainai (iki 15 mėnesių): jaunimo mainai suteikia galimybę skirtingų šalių jaunimo
grupėms susitikti ir susipažinti su šių šalių kultūra. Šios grupės drauge rengia jaunimo mainus abi šalis
dominančia tema.
— 1.2 priemonė. „Jaunimo iniciatyvos“ (3–18 mėnesių): jaunimo iniciatyvomis remiami vietos, regioniniu ar
nacionaliniu lygmeniu parengti grupių projektai. Jomis taip pat remiamas panašių projektų, vykdomų
įvairiose šalyse, įtraukimas į tinklą, kad būtų sustiprintas šių projektų europinis pobūdis, o jaunimas –
paskatintas bendradarbiauti ir dalytis patirtimi.
— 1.3 priemonė. „Jaunimo demokratijos projektai“ (3–18 mėnesių): jaunimo demokratijos projektais remiamas
jaunimo dalyvavimas vietos, regioninių ar nacionalinių bendruomenių bei tarptautiniame demokrati
niame gyvenime.
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2 veiksmas. „Europos savanoriškoji tarnyba“
Šiuo veiksmu remiamas jaunimo dalyvavimas įvairių rūšių savanoriškoje veikloje Europos Sąjungoje ir kitose
šalyse. Pagal šį veiksmą pavieniai jaunuoliai arba jų grupės dalyvauja nemokamoje savanoriškoje veikloje,
kuria nesiekiama pelno (iki 24 mėnesių).
3 veiksmas. „Pasaulio jaunimas“
— 3.1 priemonė. „Bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis“ (iki 15 mėnesių): šiuo veiksmu
remiami projektai su kaimyninėmis šalimis partnerėmis, visų pirma jaunimo mainai, mokymo ir tinklų
kūrimo projektai.
4 veiksmas. „Jaunimo rėmimo sistemos“
— 4.3 priemonė. „Jaunimo sektoriuje ir jaunimo organizacijose dirbančių asmenų mokymas ir tinklų kūrimas“ (3–18
mėnesių): šiuo veiksmu visų pirma skatinama dalytis patirtimi, žiniomis bei gerąja patirtimi ir remiama
veikla, padedanti kurti patvarius ir kokybiškus projektus, partnerystę ir tinklus.
5 veiksmas. „Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje rėmimas“
— 5.1 priemonė. „Jaunimo ir už jaunimo reikalų politiką atsakingų asmenų susitikimai“ (3–9 mėnesiai): šia
priemone remiamas bendradarbiavimas, seminarai ir struktūrinis jaunimo, jaunimo sektoriuje dirbančių
asmenų ir už jaunimo reikalų politiką atsakingų asmenų dialogas.
III. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Paraiškas teikia:
— ne pelno arba nevyriausybinės organizacijos,
— vietos arba regiono viešosios įstaigos,
— neformalios jaunimo grupės,
— jaunimo srityje veikiančios Europos lygmens įstaigos,
— tarptautinės ne pelno organizacijos,
— pelno siekiančios organizacijos, organizuojančios jaunimo, sporto arba kultūrinius renginius.
Pareiškėjai turi būti teisėtai įsisteigę vienoje iš programos šalių arba vienoje iš kaimyninių šalių partnerių
vakarų Balkanuose.
Tačiau kai kurie programos veiksmai skirti siauresniam projektų rengėjų ratui. Todėl Programos vadove
nurodyti konkretūs reikalavimai, keliami projektų rengėjams, teikiantiems su kiekvienu veiksmu ir (arba)
priemone susijusias paraiškas.
IV. Reikalavimus atitinkančios šalys
Programoje gali dalyvauti šios šalys:
a) ES valstybės narės;
b) ELPA valstybės, kurios yra EEE narės, pagal EEE susitarimo nuostatas (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija);
c) šalys kandidatės, besinaudojančios pasirengimo narystei strategija, vadovaujantis šių šalių dalyvavimo
Bendrijos programose bendraisiais principais ir bendrosiomis sąlygomis bei tvarka, nustatytais su šiomis
šalimis sudarytuose pagrindų susitarimuose (Turkija ir Kroatija);
d) Šveicarija;
e) trečiosios šalys, pasirašiusios su Bendrija jaunimo srities susitarimus.
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Tačiau kai kurie programos veiksmai skirti siauresniam projektų rengėjų ratui. Todėl Programos vadove
nurodyti konkretūs reikalavimai, keliami šalims, teikiančioms su kiekvienu veiksmu ir (arba) priemone
susijusias paraiškas.
V. Finansavimo skyrimo kriterijai
i) 1.1, 1.2, 3.1 ir 4.3 priemonės bei 2 veiksmas:
— ar paraiška atitinka programos tikslus ir prioritetus (30 %),
— pasiūlytų projektų ir metodų kokybė (50 %),
— dalyvių ir rėmėjų aprašymas (20 %);
ii) 1.3 priemonė:
— ar paraiška atitinka programos tikslus ir prioritetus (30 %),
— temos kokybė (20 %),
— pasiūlytų projektų ir metodų kokybė (30 %),
— dalyvių ir rėmėjų aprašymas ir skaičius (20 %);
iii) 5.1 priemonė:
— ar paraiška atitinka programos tikslus ir prioritetus (20 %),
— ar paraiška atitinka ES jaunimo politikos tikslus (20 %),
— pasiūlytų projektų ir metodų kokybė (40 %),
— dalyvių ir rėmėjų aprašymas ir skaičius (20 %);
VI. Biudžetas ir trukmė
2007–2013 m. programai skiriamas bendras 885 mln. EUR biudžetas. Metinį biudžetą savo sprendimu
tvirtina biudžeto valdymo institucija.
Šiems veiksmams ir priemonėms 2011 m. numatytas biudžetas

1.1 priemonė

Jaunimo mainai

29 096 043

1.2 priemonė

Jaunimo iniciatyvos

10 699 642

1.3 priemonė

Jaunimo demokratijos projektai

6 879 973

2 veiksmas

Europos savanoriškoji tarnyba

46 515 775

3.1 priemonė

Bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis

7 926 040

4.3 priemonė

Jaunimo sektoriuje ir jaunimo organizacijose dirbančių asmenų mokymas ir tinklų
kūrimas

15 710 392

5.1 priemonė

Jaunimo ir už jaunimo reikalų politiką atsakingų asmenų susitikimai

5 796 218
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VII. Paraiškų teikimo terminai
Paraiška turi būti pateikta iki projekto pradžios dienos. Nacionalinei agentūrai pateiktiems projektams
numatyti penki paraiškų pateikimo terminai per metus:
Projektų pradžios data

Paraiškos teikimo terminas

Gegužės 1 d.–rugsėjo 30 d.

Vasario 1 d.

Liepos 1 d.–lapkričio 30 d.

Balandžio 1 d.

Rugsėjo 1 d.–sausio 31 d.

Birželio 1 d.

Gruodžio 1 d.–balandžio 30 d.

Rugsėjo 1 d.

Vasario 1 d.–liepos 31 d.

Lapkričio 1 d.

Vykdomajai agentūrai pateiktiems projektams numatyti trys paraiškų teikimo terminai per metus:
Projektų pradžios data

Paraiškos teikimo terminas

Rugpjūčio 1 d.–gruodžio 31 d.

Vasario 1 d.

Gruodžio 1 d.–balandžio 30 d.

Birželio 1 d.

Kovo 1 d.–liepos 31 d.

Rugsėjo 1 d.

VIII. Kita informacija
Daugiau informacijos rasite programos „Veiklus jaunimas“ vadove šiose svetainėse:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

