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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
Oproep tot het indienen van voorstellen EAC/57/10 — Programma Jeugd in actie 2007-2013
(2010/C 333/09)
Inleiding
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1719/2006/EG (1) van het Europees
Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van het programma Jeugd in actie voor de
periode 2007-2013 (hierna „programma Jeugd in actie” genoemd). De gedetailleerde voorwaarden van deze
oproep zijn te vinden in de programmagids van het programma Jeugd in actie (2007-2013) op de Europawebsite (zie punt VIII). De programmagids vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van
voorstellen.
I. Doelstellingen en prioriteiten
De volgende algemene doelstellingen zijn opgenomen in het besluit tot vaststelling van het programma
Jeugd in actie:
— bevordering van het actief burgerschap van jongeren in het algemeen en van hun Europees burgerschap
in het bijzonder;
— ontwikkeling van de solidariteit en bevordering van de verdraagzaamheid onder jongeren, vooral met het
oog op de versterking van de sociale samenhang in de Europese Unie;
— stimulering van het wederzijds begrip tussen jongeren in verschillende landen;
— bijdragen tot de ontwikkeling van de kwaliteit van de systemen ter ondersteuning van jongerenactivi
teiten en van de capaciteit van de maatschappelijke organisaties op jeugdgebied;
— bevordering van de Europese samenwerking op jeugdgebied.
Deze algemene doelstellingen zullen op projectniveau ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van de
volgende permanente prioriteiten:
— Europees burgerschap;
— participatie van jongeren;
— culturele verscheidenheid;
— integratie van kansarme jongeren.
Naast de hierboven vermelde permanente prioriteiten kunnen jaarlijkse prioriteiten voor het programma
Jeugd in actie worden vastgesteld en worden bekendgemaakt op de websites van de Commissie, het
uitvoerend agentschap en de nationale agentschappen.
(1) PB L 327 van 24.11.2006, blz. 30.
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Voor 2011 zijn de jaarlijkse prioriteiten als volgt:
— Europees Jaar van het vrijwilligerswerk
Deze prioriteit is bedoeld om projecten aan te moedigen die zijn gericht op de bewustmaking van de
waarde en het belang van vrijwilligerswerk als een vorm van actief engagement en als een instrument
voor de ontwikkeling of verbetering van competenties voor persoonlijke, sociale en professionele ont
wikkeling
— Jeugdwerkloosheid
Deze prioriteit is bedoeld om projecten aan te moedigen ter bevordering van de toegang van werkloze
jongeren tot het programma Jeugd in actie. Er zal ook prioriteit worden toegekend aan projecten die de
jeugdwerkloosheidsproblemen aanpakken en/of zijn gericht op het stimuleren van de mobiliteit van
werkloze jongeren en de actieve participatie in de maatschappij
— Inclusieve groei
Deze prioriteit is bedoeld om projecten aan te moedigen in verband met armoede en marginalisering en
jongeren te stimuleren om zich meer bewust te worden van het belang van deze kwesties voor een meer
inclusieve maatschappij en zich actief in te zetten bij de aanpak daarvan. In deze context moet speciale
nadruk worden gelegd op de inclusie van jonge migranten, jongeren met een handicap en zo nodig
Roma-jongeren
— Mondiale milieu-uitdagingen en klimaatverandering
Deze prioriteit is bedoeld om projecten aan te moedigen die zijn gericht op de bewustmaking en de
mobilisering van jongeren in verband met de mondiale milieu-uitdagingen en klimaatverandering met
het oog op de aanmoediging van de ontwikkeling van „groene” vaardigheden en gedragspatronen bij
jongeren en jonge werknemers en hun engagement ten aanzien van een duurzamere groei
— Creativiteit en ondernemerschap
Deze prioriteit is bedoeld om projecten — met name jongereninitiatieven — aan te moedigen die zijn
gericht op de stimulering van de initiatiefgeest van jongeren, hun vermogen om inventief en origineel te
denken, hun bereidheid om risico te nemen en hun vindingrijkheid om economische, politieke, sociale
of milieudoelstellingen te verwezenlijken
— Jaar van de jeugd EU-China (alleen voor actie 2 en subactie 3.2)
In het kader van de acties die open staan voor samenwerking met andere partnerlanden van de wereld
zal speciale aandacht worden besteed aan projecten die zijn gericht op de aanmoediging van de dialoog,
de samenwerking en de uitwisselingen op het gebied van jongeren tussen de Europese Unie en China als
bijdrage tot het Jaar van de jeugd EU-China 2011
II. Structuur van het programma Jeugd in actie
Het programma Jeugd in actie voorziet in vijf operationele acties voor de verwezenlijking van zijn doel
stellingen.
Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op steun aan de volgende acties en subacties:
Actie 1 — Jeugd voor Europa
— Subactie 1.1 — Jongerenuitwisselingen (tot 15 maanden): jongerenuitwisselingen bieden groepen jongeren
uit verschillende landen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en elkaars cultuur te leren kennen. De
groepen plannen tezamen hun jongerenuitwisseling rond een thema van wederzijds belang.
— Subactie 1.2 — Jongereninitiatieven (van 3 maanden tot 18 maanden): de subactie Jongereninitiatieven
ondersteunt groepsprojecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Zij ondersteunt ook de vorming
van netwerken van soortgelijke projecten tussen verschillende landen, zodat het Europese karakter
daarvan versterkt wordt en de samenwerking en de uitwisseling van ervaringen tussen jongeren bevor
derd worden.
— Subactie 1.3 — Jeugddemocratieprojecten (van 3 maanden tot 18 maanden): de subactie Jeugddemocratie
projecten ondersteunt de participatie van jongeren aan het democratische leven in hun lokale, regionale
of nationale gemeenschap en op internationaal niveau.
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Actie 2 — Europees vrijwilligerswerk (EVW)
De actie ondersteunt de participatie van jongeren aan diverse vormen van vrijwilligersactiviteiten, zowel
binnen als buiten de Europese Unie. In het kader van deze actie nemen jongeren hetzij individueel, hetzij in
groepsverband deel aan niet-winstgevende en onbezoldigde vrijwilligersactiviteiten in het buitenland (maxi
maal 24 maanden).
Actie 3 — Jeugd voor de wereld
— Subactie 3.1 — Samenwerking met de nabuurlanden van de Europese Unie (maximaal 15 maanden): deze
subactie ondersteunt projecten met nabuurpartnerlanden, namelijk jongerenuitwisselingen en opleidingsen netwerkingsprojecten op jeugdgebied.
Actie 4 — Ondersteuningssystemen voor jongeren
— Subactie 4.3 — Opleiding en vorming van netwerken van personen die actief zijn op het gebied van jongerenwerk
en jeugdorganisaties (van 3 tot 18 maanden): deze subactie ondersteunt met name de uitwisseling van
ervaringen, expertise en goede praktijken, alsook activiteiten die kunnen leiden tot duurzame en kwa
litatief hoogwaardige projecten, partnerschappen en netwerken.
Actie 5 — Ondersteuning van de Europese samenwerking op jeugdgebied
— Subactie 5.1 — Ontmoetingen van jongeren en voor het jeugdbeleid verantwoordelijke personen (van 3 tot
9 maanden): deze subactie ondersteunt de samenwerking, de organisatie van seminars en de gestructu
reerde dialoog tussen jongeren, jongerenwerkers en voor het jeugdbeleid verantwoordelijke personen.
III. In aanmerking komende aanvragers
De aanvragen moeten worden ingediend door:
— non-profit- of niet-gouvernementele organisaties;
— lokale of regionale overheden;
— informele groepen jongeren;
— organisaties die op Europees niveau op jeugdgebied werkzaam zijn;
— internationale non-profitorganisaties;
— profitorganisaties die een evenement op het gebied van jongeren, sport of cultuur organiseren.
De aanvragers moeten wettelijk zijn gevestigd in een van de programmalanden of in nabuurpartnerlanden in
de westelijke Balkan.
Sommige acties van het programma zijn echter gericht op een beperktere groep initiatiefnemers. In de
handleiding wordt daarom voor elke actie/subactie specifiek aangegeven welke initiatiefnemers voor subsidie
in aanmerking komen.
IV. In aanmerking komende landen
Het programma staat open voor de volgende landen:
a) de EU-lidstaten;
b) de EVA-staten, die partij zijn bij de EER-overeenkomst, overeenkomstig de bepalingen van die over
eenkomst (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen);
c) de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie in overeenstemming met de algemene
beginselen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de kaderovereenkomsten die met deze landen zijn
gesloten voor hun deelname aan de communautaire programma's (Turkije en Kroatië);
d) Zwitserland;
e) derde landen die met de Gemeenschap overeenkomsten op jeugdgebied hebben gesloten.
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Sommige acties van het programma zijn echter gericht op een beperktere groep landen. In de handleiding
wordt daarom voor elke actie/subactie specifiek aangegeven welke landen voor subsidie in aanmerking
komen.
V. Gunningscriteria
i) Subacties 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 en actie 2:
— de relevantie voor de doelstellingen en prioriteiten van het programma (30 %)
— de kwaliteit van het project en de voorgestelde methoden (50 %)
— het profiel van de deelnemers en initiatiefnemers (20 %)
ii) Subactie 1.3:
— de relevantie voor de doelstellingen en prioriteiten van het programma (30 %)
— de kwaliteit van het thematische concept (20 %)
— de kwaliteit van het project en de voorgestelde methoden (30 %)
— het profiel van en het aantal deelnemers en initiatiefnemers (20 %)
iii) Subactie 5.1:
— de relevantie voor de doelstellingen en prioriteiten van het programma (20 %)
— de relevantie voor de doelstellingen van het jeugdbeleid van de EU (20 %)
— de kwaliteit van het project en de voorgestelde methoden (40 %)
— het profiel van en het aantal deelnemers en initiatiefnemers (20 %)
VI. Begroting en duur
Het programma heeft een totale begroting van 885 miljoen EUR voor de periode 2007-2013. De jaarlijkse
begroting wordt door de begrotingsautoriteiten vastgesteld.
Verwachte begroting 2011 voor de volgende acties en subacties

Subactie 1.1

Jongerenuitwisselingen

29 096 043

Subactie 1.2

Jongereninitiatieven

10 699 642

Subactie 1.3

Jeugddemocratieprojecten

6 879 973

Actie 2

Europees vrijwilligerswerk

46 515 775

Subactie 3.1

Samenwerking met de nabuurlanden van de Europese Unie

7 926 040

Subactie 4.3

Opleiding en vorming van netwerken van mensen die actief zijn op het gebied van
jongerenwerk en jeugdorganisaties

15 710 392

Subactie 5.1

Ontmoetingen van jongeren en voor het jeugdbeleid verantwoordelijke personen

5 796 218
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VII. Termijnen voor de indiening van aanvragen
De termijn voor het indienen van aanvragen hangt af van de begindatum van het project. Voor bij een
nationaal agentschap ingediende projecten zijn er vijf aanvraagtermijnen per jaar:
Projecten die beginnen tussen

Termijn voor de indiening van de aanvraag

1 mei en 30 september

1 februari

1 juli en 30 november

1 april

1 september en 31 januari

1 juni

1 december en 30 april

1 september

1 februari en 31 juli

1 november

Voor bij het uitvoerend agentschap ingediende projecten zijn er drie aanvraagtermijnen per jaar:
Projecten die beginnen tussen

Termijn voor de indiening van de aanvraag

1 augustus en 31 december

1 februari

1 december en 30 april

1 juni

1 maart en 31 juli

1 september

VIII. Nadere informatie
Nadere informatie is te vinden in de programmagids van Jeugd in actie op de volgende websites:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

