SK

C 333/12

Úradný vestník Európskej únie

V
(Oznamy)

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

EURÓPSKA KOMISIA
Výzva na predkladanie návrhov EAC/57/10 – program Mládež v akcii 2007 – 2013
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Úvod
Táto výzva na predkladanie návrhov je založená na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č.
1719/2006/ES (1) z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie
2007 – 2013, ďalej len „program Mládež v akcii“. Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie
návrhov sa nachádzajú v programovej príručke k programu Mládež v akcii (2007 – 2013) uverejnenej
na webových stránkach Europa (pozri bod VIII). Programová príručka predstavuje neoddeliteľnú súčasť tejto
výzvy na predkladanie návrhov.
I. Ciele a priority
Všeobecné ciele stanovené v rozhodnutí ustanovujúcom program Mládež v akcii sú tieto:
— podporovať aktívne občianstvo mladých ľudí všeobecne, a najmä ich európske občianstvo,
— rozvíjať solidaritu a presadzovať toleranciu medzi mladými ľuďmi predovšetkým v záujme podporovania
sociálnej súdržnosti v Európskej únii,
— podporovať vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách,
— prispievať k rozvoju kvality podporných systémov pre činnosti mládeže a schopností organizácií občian
skej spoločnosti v oblasti mládeže,
— presadzovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže.
Tieto všeobecné ciele sa realizujú na úrovni projektov s prihliadnutím na ďalej uvedené priority trvalého
charakteru:
— Európske občianstvo
— Účasť mladých ľudí
— Kultúrna rozmanitosť
— Začlenenie mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami.
Okrem vyššie uvedených stálych priorít je možné stanoviť pre program mládež v akcii ročné priority, ktoré
sa uverejnia na internetových stránkach Komisie, výkonnej agentúry a národných agentúr.
(1) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.
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Na rok 2011 sú ročné priority tieto:
— Európsky rok dobrovoľníckej práce
Cieľom tejto priority je podpora projektov zameraných na zvyšovanie informovanosti o hodnote
a význame dobrovoľníckej práce ako formy aktívnej angažovanosti a nástroja na rozvoj alebo zlepšenie
schopností v rámci osobného, sociálneho a profesionálneho rozvoja.
— Nezamestnanosť mládeže
Cieľom tejto priority je podpora projektov, ktoré podnecujú prístup nezamestnaných mladých ľudí
k programu Mládež v akcii. Za prioritné sa budú považovať aj projekty, ktoré sú zamerané na riešenie
problému nezamestnanosti mládeže a (alebo) na podnecovanie mobility mladých nezamestnaných ľudí
a ich aktívnej účasti v spoločnosti.
— Inkluzívny rast
Cieľom tejto priority je podpora projektov zameraných na otázku chudoby a marginalizácie a otázku
zvyšovania informovanosti mladých ľudí a ich angažovanosti na riešení týchto otázok s cieľom budovať
inkluzívnejšiu spoločnosť. V tejto súvislosti sa bude klásť osobitný dôraz najmä na začleňovanie mladých
migrantov, mladých ľudí so zdravotným postihnutím a v prípade potreby mladých Rómov.
— Celosvetové výzvy v oblasti životného prostredia a zmeny klímy
Cieľom tejto priority je podpora projektov zameraných na zvyšovanie informovanosti a mobilizáciu
mladých ľudí v súvislosti s celosvetovými výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy ako
prostriedku na podporu rozvíjania „zelených“ zručností a „zeleného“ správania medzi mladými ľuďmi
a pracovníkmi s mládežou a ich angažovanosti za udržateľnejší rozvoj.
— Tvorivosť a podnikavosť
Cieľom tejto priority je podpora projektov – najmä mládežníckych iniciatív – zameraných na podne
covanie iniciatívnosti mladých ľudí, ich schopnosti premýšľať tvorivým a originálnym spôsobom, ich
pripravenosti riskovať a ich vynaliezavosti s cieľom dosiahnuť hospodárske, politické, sociálne alebo
environmentálne ciele.
— Európsko-čínsky rok mládeže (iba pre akciu 2 a čiastkovú akciu 3.2)
V rámci akcií otvorených na účely spolupráce s partnerskými krajinami sveta sa bude okrem toho
venovať osobitná pozornosť projektom zameraným na podporu dialógu, spolupráce a výmen
v oblasti mládeže medzi Európskou úniou a Čínou, v rámci prínosu k Európsko-čínskemu roku mládeže
2011.
II. Štruktúra programu Mládež v akcii
Na dosiahnutie cieľov programu Mládež v akcii sa v jeho rámci predpokladá päť operatívnych akcií.
Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka podpory akcií a čiastkových akcií, ktoré sú uvedené ďalej:
Akcia 1 – Mládež pre Európu
— Čiastková akcia 1.1 – Mládežnícke výmeny (s trvaním do 15 mesiacov): Mládežnícke výmeny ponúkajú
skupinám mladých ľudí z rôznych krajín príležitosť stretávať sa a vzájomne spoznávať svoje kultúry.
Skupiny spolu plánujú svoju mládežnícku výmenu na tému spoločného záujmu.
— Čiastková akcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy (s trvaním od 3 do 18 mesiacov): Mládežníckymi iniciatívami
sa podporujú skupinové projekty vypracované na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Podporuje sa
nimi aj vytváranie sietí podobných projektov medzi rôznymi krajinami na posilnenie ich európskeho
aspektu a zlepšenie spolupráce a výmeny skúseností medzi mladými ľuďmi.
— Čiastková akcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie (s trvaním od 3 do 18 mesiacov): Projekty mládež
níckej demokracie podporujú účasť mladých ľudí na demokratickom živote ich miestneho, regionálneho
alebo celoštátneho spoločenstva a na medzinárodnej úrovni.
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Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba
Akcia podporuje účasť mladých ľudí na rôznych formách dobrovoľníckych činností jednak v Európskej únii,
a jednak mimo nej. V rámci tejto akcie sa mladí ľudia individuálne alebo v skupinách zúčastňujú na
neziskových, neplatených dobrovoľníckych činnostiach v zahraničí (s trvaním do 24 mesiacov).
Akcia 3 – Mládež vo svete
— Čiastková akcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami Európskej únie (s trvaním do 15 mesiacov): táto
čiastková akcia podporuje projekty so susednými partnerskými krajinami, konkrétne projekty mládež
níckych výmen a projekt odbornej prípravy a projekt vytvárania sietí v oblasti mládeže.
Akcia 4 – Systémy podpory mládeže
— Čiastková akcia 4.3 – Odborná príprava a vytváranie sietí medzi ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na práci
s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií (s trvaním od 3 do 18 mesiacov): táto čiastková akcia
podporuje predovšetkým výmenu skúseností, odborných znalostí a osvedčených postupov, ako aj
činnosti, ktoré môžu viesť k dlhodobým kvalitným projektom, partnerstvám a sieťam.
Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže
— Čiastková akcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku (s trvaním od 3 do
9 mesiacov): táto čiastková akcia podporuje spoluprácu, semináre a štruktúrovaný dialóg medzi mladými
ľuďmi, ľuďmi zaoberajúcimi sa prácou s mládežou a ľuďmi zodpovednými za mládežnícku politiku.
III. Oprávnení žiadatelia
Žiadosti podávajú:
— neziskové a mimovládne organizácie
— miestne, regionálne verejné orgány
— neformálne skupiny mladých ľudí
— orgány aktívne v oblasti mládeže na európskej úrovni
— medzinárodné neziskové organizácie
— ziskové organizácie organizujúce podujatie v oblasti mládeže, športu alebo kultúry.
Žiadatelia musia byť usadení v súlade so zákonom v jednej z programových krajín alebo v susedných
partnerských krajinách na západnom Balkáne.
Niektoré akcie príslušného programu sú však zamerané na obmedzenejšiu škálu usporiadateľov. Výberové
kritériá na usporiadateľov – žiadateľov sú preto osobitne pre každú akciu/čiastkovú akciu vymedzené
v programovej príručke.
IV. Oprávnené krajiny
Na programe sa môžu zúčastniť tieto krajiny:
a) členské štáty EÚ;
b) štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP podľa ustanovení dohody o EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko);
c) kandidátske krajiny, ktoré majú prospech z predvstupovej stratégie v súlade so všeobecnými zásadami
a všeobecnými podmienkami a pravidlami ustanovenými v rámcových dohodách uzatvorených s týmito
krajinami na účely ich účasti na programoch Spoločenstva (Turecko a Chorvátsko);
d) Švajčiarsko;
e) tretie krajiny, ktoré podpísali so Spoločenstvom dohody, ktoré majú dosah na oblasť mládeže.
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Niektoré akcie príslušného programu sú však zamerané na obmedzenejšiu škálu krajín. Výberové kritériá na
krajiny sú preto osobitne pre každú akciu/čiastkovú akciu zadefinované v programovej príručke.
V. Kritériá na uzatvorenie zmluvy
i) čiastkové akcie 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 a akcia 2:
— relevantnosť z pohľadu cieľov a priorít programu (30 %)
— kvalita navrhovaného projektu a metód (50 %)
— profil účastníkov a usporiadateľov (20 %)
ii) čiastkové akcie 1.3
— relevantnosť z pohľadu cieľov a priorít programu (30 %)
— kvalita tematickej koncepcie (20 %)
— kvalita navrhovaného projektu a metód (30 %)
— profil a počet účastníkov a usporiadateľov (20 %)
iii) čiastková akcia 5.1:
— relevantnosť z pohľadu cieľov a priorít programu (20 %)
— relevantnosť z pohľadu cieľov mládežníckej politiky EÚ (20 %)
— kvalita navrhovaného projektu a metód (40 %)
— profil a počet účastníkov a usporiadateľov (20 %).
VI. Rozpočet a trvanie programu
Celkový rozpočet programu na obdobie rokov 2007 – 2013 je 885 miliónov EUR. Ročný rozpočet
podlieha rozhodnutiu rozpočtových orgánov.
Predpokladaný rozpočet na rok 2011 na ďalej uvedené akcie a čiastkové akcie

Čiastková akcia 1.1

Výmeny mládeže

29 096 043

Čiastková akcia 1.2

Mládežnícke iniciatívy

10 699 642

Čiastková akcia 1.3

Projekty mládežníckej demokracie

6 879 973

Akcia 2

Európska dobrovoľnícka služba

46 515 775

Čiastková akcia 3.1

Spolupráca so susediacimi krajinami EÚ

7 926 040

Čiastková akcia 4.3

Školiace aktivity a vytváranie sietí medzi ľuďmi, ktorí sa aktívne podieľajú na
práci s mládežou a na činnosti mládežníckych organizácií

15 710 392

Čiastková akcia 5.1

Stretnutia mládeže a osôb zodpovedných za politiku týkajúcu sa mládeže

5 796 218
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VII. Konečné termíny na predloženie žiadostí
Žiadosť sa musí predložiť do termínu, ktorý zodpovedá začiatočnému dátumu príslušného projektu. Na
projekty predkladané národnej agentúre existuje na predkladanie žiadostí päť termínov ročne:
Projekty začínajúce sa v období

Termín podania žiadosti

1. máj až 30. september

1. február

1. júl až 30. november

1. apríl

1. september až 31. január

1. jún

1. december až 30. apríl

1. september

1. február až 31. júl

1. november

Na projekty predkladané výkonnej agentúre existujú na predkladanie žiadostí tri termíny ročne:
Projekty začínajúce sa v období

Termín podania žiadosti

1. august až 31. december

1. február

1. december až 30. apríl

1. jún

1. marec až 31. júl

1. september

VIII. Ďalšie informácie
Ďalšie informácie sú k dispozícii v programovej príručke k programu Mládež v akcii na týchto webových
stránkach:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

