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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna projektförslag EAC/57/10 – Programmet Aktiv ungdom 2007–2013
(2010/C 333/09)
Inledning
Denna inbjudan att lämna projektförslag grundar sig på Europaparlamentets och rådets beslut nr
1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet ”Aktiv ungdom” för perioden
2007–2013 (1). Mer ingående uppgifter om vilka villkor som gäller för denna inbjudan att lämna projektför
slag finns i programhandledningen för Aktiv ungdom (2007–2013), som offentliggjorts på webbplatsen
Europa (se punkt VIII). Programhandledningen utgör en integrerad del av denna inbjudan att lämna pro
jektförslag.
I. Mål och prioriteringar
I beslutet om inrättande av programmet Aktiv ungdom fastställs följande allmänna mål:
— Främja ungdomars aktiva medborgarskap i allmänhet och deras europeiska medborgarskap i synnerhet.
— Utveckla solidaritet och främja tolerans bland ungdomar, särskilt för att främja den sociala samman
hållningen i Europeiska unionen.
— Främja förståelse mellan ungdomar i olika länder.
— Bidra till att förbättra stödstrukturer för ungdomsverksamhet och till att öka det civila samhällets
kapacitet på ungdomsområdet.
— Främja europeiskt samarbete på ungdomsområdet.
De allmänna målen ska förverkligas genom projekt som beaktar nedanstående ständiga prioriteringar:
— Europeiskt medborgarskap.
— Ungdomars delaktighet.
— Kulturell mångfald.
— Integration av ungdomar med sämre förutsättningar.
Utöver ovannämnda fasta prioriteringar får årliga prioriteringar fastställas för programmet ”Aktiv ungdom”.
De meddelas på kommissionens, genomförandeorganets och de nationella programkontorens webbplatser.
(1) EUT L 327, 24.11.2006, s. 30.
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För 2011 finns följande årliga prioriteringar:
— Europeiska året för volontärarbete
Denna prioritering ska uppmuntra projekt som syftar till att höja medvetenheten om värdet och vikten
av volontärarbete som en form av aktivt engagemang och som ett verktyg för att utveckla eller förbättra
kompetens för personlig, social och yrkesmässig utveckling.
— Ungdomsarbetslöshet
Denna prioritering ska uppmuntra projekt som främjar arbetslösa ungdomars tillgång till ”Aktiv ung
dom”. Man kommer också att prioritera projekt som ska verka mot ungdomsarbetslösheten och/eller
med att stimulera arbetslösa ungdomars rörlighet och aktiva deltagande i samhället.
— Tillväxt som gynnar alla
Denna prioritering ska uppmuntra projekt som rör fattigdom och marginalisering och uppmuntrar
ungdomars medvetenhet om och engagemang i dessa frågor för att skapa ett samhälle för alla. I detta
sammanhang ska särskild tonvikt i synnerhet läggas på integrationen av invandrarungdomar, funktions
hindrade ungdomar och, där så är relevant, romska ungdomar.
— Globala utmaningar på miljöområdet och klimatförändringar
Denna prioritering ska uppmuntra projekt som syftar till att höja ungdomars medvetenhet om och
uppslutning kring globala miljöutmaningar och klimatförändringar som ett sätt att uppmuntra ung
domar och unga arbetstagare att utveckla ”gröna” färdigheter och miljövänliga vanor och engagera sig
för en mer hållbar tillväxt.
— Kreativitet och företagande
Denna prioritering ska uppmuntra projekt – särskilt ungdomsinitiativ – som ska stimulera ungdomars
initiativförmåga, förmåga att tänka kreativt och originellt, vilja att ta risker och uppfinningsrikedom i
syfte att uppnå ekonomiska, politiska, sociala eller miljörelaterade mål.
— EU–Kina-ungdomsåret (endast för programområde 2 och delområde 3.2)
Inom de programområden som är öppna för samarbete med andra partnerländer i världen kommer
dessutom särskild uppmärksamhet att ges till projekt som syftar till att uppmuntra dialog, samarbete och
utbyten på ungdomsområdet mellan Europeiska unionen och Kina, som ett sätt att bidra till EU-Kinaungdomsåret 2011.
II. Programmets uppbyggnad
Målen i Aktiv ungdom ska förverkligas genom fem programområden.
Denna inbjudan att lämna projektförslag rör stöd till följande områden och delområden:
Programområde 1 – Ungdom för Europa
— Delområde 1.1 – Ungdomsutbyten (varar upp till 15 månader): Ungdomsutbyten ger grupper av ungdomar
från olika länder möjlighet att träffas och lära av varandras kulturer. Grupperna planerar tillsammans sitt
ungdomsutbyte kring ett tema av gemensamt intresse.
— Delområde 1.2 – Ungdomsinitiativ (varar mellan 3 och 18 månader): Detta delområde stöder grupprojekt
som utformas på lokal, regional och nationell nivå. Det stöder också nätverksbyggande mellan liknande
projekt i olika länder i syfte att stärka projektens europeiska dimension samt att öka samarbetet och
utbytet av erfarenheter mellan ungdomar.
— Delområde 1.3 – Ungdomsdemokratiprojekt (varar mellan 3 och 18 månader): Detta delområde stöder
ungdomars medverkan i det demokratiska livet på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
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Programområde 2 – Europeiska volontärtjänsten
Syftet med detta programområde är att stödja ungdomars deltagande i olika former av volontärverksamhet,
både inom och utanför Europeiska unionen. Här deltar personer enskilt eller i grupper i ideell och oavlönad
verksamhet utomlands (varar upp till 24 månader).
Programområde 3 – Ungdom i världen
— Delområde 3.1 – Samarbete med Europeiska unionens grannländer (varar upp till 15 månader): Detta del
område stöder projekt tillsammans med partnerländer i EU:s grannskap, nämligen utbytes-, utbildningsoch nätverksprojekt för ungdomar.
Programområde 4 – Stödstrukturer för ungdomar
— Delområde 4.3 – Utbildning och nätverksbyggande för aktiva inom ungdomsarbete och ungdomsorganisationer
(varar mellan 3 och 18 månader): Detta delområde stöder särskilt utbyte av erfarenheter, sakkunskap
och god praxis mellan dessa personer. Stöd ges också till verksamhet som kan leda till varaktiga projekt,
partnerskap och nätverk av god kvalitet.
Programområde 5 – Stöd till europeiskt samarbete på ungdomsområdet
— Delområde 5.1 – Möten för ungdomar och beslutsfattare inom ungdomspolitiken (varar mellan 3 och 9
månader): Detta delområde stöder samarbete, seminarier och strukturerad dialog mellan ungdomar,
aktiva inom ungdomsarbetet och dem som ansvarar för ungdomspolitiken.
III. Vem kan söka?
Ansökningar kan lämnas in av
— ideella organisationer eller föreningar,
— offentliga organ på lokal eller regional nivå,
— informella ungdomsgrupper,
— organ som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet,
— internationella ideella organisationer,
— vinstdrivande organ som anordnar ett ungdoms-, idrotts- eller kulturevenemang.
De sökande ska vara lagligen etablerade i ett av programlanden eller ett partnerland bland EU:s grannländer
på västra Balkan.
Några av programområdena är dock inriktade på ett mer begränsat antal projektansvariga. Därför fastställs i
programhandledningen särskilt för varje programområde/delområde vem som kan söka.
IV. Länder som får delta
Programmet är öppet för deltagande från följande länder:
a) EU:s medlemsstater.
b) Eftaländer som är parter till EES-avtalet, i enlighet med bestämmelserna i det avtalet (Island, Liechtenstein
och Norge).
c) Kandidatländer som omfattas av en strategi inför anslutningen, i enlighet med de allmänna principerna
och villkoren i de ramavtal som slutits om deras deltagande i unionens program (Turkiet och Kroatien).
d) Schweiz.
e) Tredjeländer som har undertecknat avtal som rör ungdomsområdet med unionen.
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Några av programområdena är dock inriktade på ett mer begränsat antal länder. Därför fastställs i pro
gramhandledningen särskilt för varje programområde/delområde vilka länder som kan delta.
V. Tilldelningskriterier
i) För delområdena 1.1, 1.2, 3.1 och 4.3 samt programområde 2 kommer följande tilldelningskriterier att
tillämpas:
— Relevansen för målen och prioriteringarna i programmet (30 %).
— Kvaliteten på de projekt och metoder som föreslås (50 %).
— Deltagarnas och de projektansvarigas profiler (20 %).
ii) För delområde 1.3 kommer följande tilldelningskriterier att tillämpas:
— Relevansen för målen och prioriteringarna i programmet (30%).
— Kvaliteten på det projekttema som föreslås (20 %).
— Kvaliteten på de projekt och metoder som föreslås (30%).
— Deltagarnas och de projektansvarigas profiler och antal (20 %).
iii) För delområde 5.1 kommer följande tilldelningskriterier att tillämpas:
— Relevansen för målen och prioriteringarna i programmet (20 %).
— Relevansen för målen med EU:s ungdomspolitik (20 %).
— Kvaliteten på de projekt och metoder som föreslås (40 %).
— Deltagarnas och de projektansvarigas profiler och antal (20 %).
VI. Budget och varaktighet
Budgeten har fastställts till 885 miljoner EUR för åren 2007–2013. Beslut om den årliga budgeten fattas av
budgetmyndigheten.
Planerad budget 2011 för följande programområden och delområden

Delområde 1.1

Ungdomsutbyten

29 096 043

Delområde 1.2

Ungdomsinitiativ

10 699 642

Delområde 1.3

Ungdomsdemokratiprojekt

6 879 973

Programområde 2

Europeisk volontärtjänst

46 515 775

Delområde 3.1

Samarbete med EU:s grannländer

7 926 040

Delområde 4.3

Utbildning och nätverksbyggande för personer som är aktiva inom ungdomsverk
samhet och ungdomsorganisationer

15 710 392

Delområde 5.1

Sammankomster för ungdomar och för personer som ansvarar för ungdomspoli
tiken

5 796 218
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VII. Sista ansökningsdag
Ansökan ska senast lämnas in den ansökningsdag som svarar mot projektets startdatum, se nedan. För
projekt som lämnas in till ett nationellt programkontor finns fem ansökningstillfällen per år:
Projekt som startar mellan

Sista ansökningsdag

1 maj och 30 september

1 februari

1 juli och 30 november

1 april

1 september och 31 januari

1 juni

1 december och 30 april

1 september

1 februari och 31 juli

1 november

För projekt som lämnas in till genomförandeorganet finns tre ansökningstillfällen per år:
Projekt som startar mellan

Sista ansökningsdag

1 augusti och 31 december

1 februari

1 december och 30 april

1 juni

1 mars och 31 juli

1 september

VIII. Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar finns i programhandledningen för Aktiv ungdom, på följande webbplatser:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

