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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/15/12
Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»
Συστήματα υποστήριξης των νέων — Επιμέρους δράση 4.3
Υποστήριξη της κινητικότητας των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία
(2012/C 139/10)
1. Στόχος
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη της κινητικότητας και των ανταλ
λαγών των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία με στόχο την προαγωγή της απόκτησης νέων δεξιοτήτων
και ικανοτήτων, προκειμένου να εμπλουτίσουν την εικόνα τους ως επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας. Μέσω
της προώθησης μακροπρόθεσμων διεθνικών μαθησιακών εμπειριών για τους οργανωτές δραστηριοτήτων σχετικών
με τη νεολαία, η παρούσα νέα δράση στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκομένων στο σχέδιο
δομών. Το σχέδιο αναμένεται να αντλήσει οφέλη από την εμπειρία και τη νέα αντίληψη που εισφέρει ένας
οργανωτής δραστηριοτήτων για τη νεολαία με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Υπηρετώντας αυτή τη φιλο
σοφία, η παρούσα πρόσκληση θα ενισχύσει τη δικτύωση μεταξύ δομών σχετικών με τη νεολαία στην Ευρώπη και
θα συμβάλει στην προαγωγή της προτεραιότητας των μέτρων πολιτικής για την υποστήριξη, την αναγνώριση και
την ενίσχυση του επαγγελματικού χαρακτήρα της εργασίας στον τομέα της νεολαίας ως εργαλείου διατομεακής
πολιτικής στην Ευρώπη.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την επιχορήγηση σχεδίων.
Οι στόχοι της είναι οι εξής:
— να δώσει στους οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική
πραγματικότητα εργασίας σε μια άλλη χώρα,
— καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής διάστασης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας,
— βελτίωση των επαγγελματικών, διαπολιτισμικών και γλωσσικών ικανοτήτων των οργανωτών δραστηριοτήτων για
τη νεολαία,
— προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και προσεγγίσεων της εργασίας για τη νεολαία και της άτυπης εκπαί
δευσης στην Ευρώπη,
— συμβολή στην ανάπτυξη ισχυρότερων και ποιοτικότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων για τη
νεολαία σε όλη την Ευρώπη,
— ενίσχυση της ποιότητας και του ρόλου της εργασίας στον τομέα της νεολαίας στην Ευρώπη.
Προτεραιότητες
Θα προτιμηθούν τα σχέδια που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ακόλουθες προτεραιότητες:
i) Μόνιμες προτεραιότητες του προγράμματος «Νεολαία σε δράση»:
— συμμετοχή των νέων,
— πολιτισμική πολυμορφία,
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— ευρωπαϊκή ιθαγένεια,
— ένταξη των νέων με τις λιγότερες ευκαιρίες.
ii) Ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος «Νεολαία σε δράση»:
— ανεργία, φτώχεια και περιθωριοποίηση των νέων,
— πνεύμα ενίσχυσης της ανάληψης πρωτοβουλιών, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας και
προώθηση της απασχολησιμότητας,
— μαζικός αθλητισμός και υπαίθριες δραστηριότητες,
— παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλιματική αλλαγή.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Οι προτάσεις υποβάλλονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να είναι:
— μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ),
— φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας (ευρωπαϊκές ΜΚΟ), οι οποίοι
διαθέτουν οργανισμούς μέλη σε τουλάχιστον οκτώ (8) χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση»,
— δημόσιες αρχές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Αυτό ισχύει τόσο για τις υποψήφιες οργανώσεις όσο και για τις οργανώσεις εταίρους.
Κατά την καθορισμένη προθεσμία υποβολής της πρότασής τους, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομίμως εγγεγραμ
μένοι τουλάχιστον επί δύο (2) χρόνια σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Οι χώρες του προγράμματος είναι:
— τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα,
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμ
βούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημο
κρατία και Φινλανδία (1),
— τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
— οι υποψήφιες χώρες που εντάσσονται σε προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους
γενικούς όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις συμφωνίες-πλαίσια για τη συμμετοχή των χωρών
αυτών στα προγράμματα της ΕΕ: Κροατία και Τουρκία.
Τα σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ δύο (2) εταίρων από δύο (2) διαφορετικές
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) να προέρχεται από κράτος μέλος
της ΕΕ, οι οποίοι θα ενεργούν αντιστοίχως ως οργανισμός αποστολής και οργανισμός υποδοχής του οργανωτή ή
των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Ο ένας εκ των δύο εταίρων αναλαμβάνει τον ρόλο του οργανισμού συντονισμού και υποβάλλει αίτηση στον
Εκτελεστικό Οργανισμό για το σύνολο του σχεδίου εξ ονόματος και των δύο εταίρων.
Κάθε αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υπο
βολής προτάσεων.
3. Επιλέξιμες δραστηριότητες και συμμετέχοντες
Τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον τομέα
της νεολαίας και της άτυπης εκπαίδευσης.
Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2012 και της 1ης Απριλίου 2013.
Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι δώδεκα μήνες. Η ελάχιστη διάρκεια της κινητικότητας θα είναι 2 μήνες και η
μέγιστη 6 μήνες.
(1) Πρόσωπα από υπερπόντιες χώρες και εδάφη και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εγκατεστημένοι
στις εν λόγω χώρες και εδάφη, είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία σε δράση», ανάλογα με τους
κανόνες του προγράμματος και τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη με τα οποία συνδέονται. Κατάλογος των εν λόγω
υπερπόντιων χωρών και εδαφών παρατίθεται στο παράρτημα 1A της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης
Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Απόφαση για τη
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα») ΕΕ L 314 της 30.11.2001: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EL:PDF
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Οι συμμετέχοντες στις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
πρέπει να είναι επαγγελματίες οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε μία από
τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση». Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε
αμειβόμενους εργαζομένους όσο και σε εθελοντές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε τοπικές ή περιφερειακές
δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας των συμμετεχόντων.
Για την εξασφάλιση των μέγιστων οφελών από την εμπειρία της μαθησιακής κινητικότητας τόσο για τους
μεμονωμένους συμμετέχοντες όσο και για τις οργανώσεις αποστολής και υποδοχής, απαιτείται ελάχιστη συναφής
πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στον τομέα της οργάνωσης δραστηριοτήτων για τη νεολαία.
Οι οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία πρέπει να διατηρούν σαφή, τακτική, δομημένη και σταθερή
συνεργασία με τον οργανισμό αποστολής και πρέπει να προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης.
Στο πλαίσιο των σχεδίων θα υποστηρίζεται η ατομική κινητικότητα έως και δύο (2) οργανωτών δραστηριοτήτων
για τη νεολαία. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει δύο οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία, το σχέδιο πρέπει
να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή οργανωτών
δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των δύο οργανώσεων εταίρων. Η εν λόγω πρόνοια θα επιτρέψει
επίσης στους εταίρους να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Οι οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία που εργάζονται σε εθελοντική βάση θα πρέπει να παράσχουν
αποδείξεις ότι συνδέονται στενά και ότι διαθέτουν τακτική, δομημένη και μακροχρόνια συνεργασία με τον
οργανισμό αποστολής.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν αφορά εθελοντές νέους που εργάζονται περιστασιακά σε έναν
οργανισμό για τη νεολαία ή σε δημόσιο φορέα.
4. Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
— Συνάφεια με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και της πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων (25 %)
Ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο θα αξιολογηθούν οι ακόλουθες παράμετροι:
α) Το σχέδιο ανταποκρίνεται στους γενικούς στόχους και στις προτεραιότητες του προγράμματος «Νεολαία σε
δράση».
β) Το σχέδιο ανταποκρίνεται στους στόχους και στις προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων.
— Ποιότητα του σχεδίου και των μεθόδων εργασίας που περιλαμβάνονται σε αυτό (60 %)
Ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο θα αξιολογηθούν οι ακόλουθες παράμετροι:
α) Η υψηλή ποιότητα του προγράμματος εργασίας από άποψη περιεχομένου και μεθοδολογίας (περιλαμβα
νομένης της ποιότητας των σταδίων της προετοιμασίας και της αξιολόγησης) και ιδίως η σαφήνεια, η
συνοχή, οι καινοτόμες πτυχές και η ευρωπαϊκή διάστασή του. Η συνεκτικότητα των προγραμμάτων
δραστηριοτήτων στην περίπτωση που συμμετέχουν δύο οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία.
β) Η ποιότητα της εταιρικής σχέσης, ιδίως δε η σαφήνεια των καθηκόντων, η περιγραφή του ρόλου των
εταίρων στη συνεργασία, καθώς και η πείρα και τα κίνητρα των εταίρων για την κατάρτιση του σχεδίου και
την περαιτέρω ανάπτυξη της οργάνωσης δραστηριοτήτων για τους νέους. Η δέσμευση των εταίρων ότι θα
παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη στους συμμετέχοντες.
γ) Η ενεργή συμμετοχή των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία στην κατάρτιση του σχεδίου.
δ) Ο αντίκτυπος και η συνάφεια του σχεδίου ως προς τις επαγγελματικές ικανότητες των συμμετεχόντων,
καθώς και ως προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εταίρων που συμμετέχουν (π.χ. μεγαλύτερη
συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες ή περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη νεολαία).
ε) Η καταδεδειγμένη προστιθέμενη αξία του σχεδίου στις περιλαμβανόμενες δομές.
στ) Η προβολή του σχεδίου όσον αφορά την ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του.
ζ) Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του σχεδίου καθώς και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η δυνατό
τητά του να οδηγήσει σε μια συνεχιζόμενη, μακροχρόνια συνεργασία, σε συμπληρωματικές δραστηριότητες
ή σε μακροπρόθεσμα οφέλη για τους εταίρους και τους συμμετέχοντες στο σχέδιο.
η) Η συνέπεια του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα
εργασίας.
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— Χαρακτηριστικά και αριθμός των οργανωτών και των συμμετεχόντων στο σχέδιο (15 %)
Ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο θα αξιολογηθούν οι ακόλουθες παράμετροι:
α) Συμμετοχή οργανωτών ή/και συμμετεχόντων που εργάζονται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες ή με άνερ
γους νέους.
β) Κίνητρα και δέσμευση του οργανωτή ή των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία προκειμένου να
συμμετάσχουν στην εμπειρία κινητικότητας, να συμβάλουν στις δραστηριότητες της δομής υποδοχής και να
διαδώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα της εμπειρίας στη χώρα τους μετά την επιστροφή τους.
5. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 1 000 000 EUR.
Η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 25 000 EUR.
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Μολονότι
κατά την επιλογή των σχεδίων θα επιδιωχθεί η ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση, το μείζονος σημασίας κριτήριο
ως προς τον αριθμό των σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν ανά χώρα θα είναι η ποιότητα.
6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις για χορήγηση επιδότησης πρέπει να συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με χρήση
του ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εντύπου.
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στο Διαδίκτυο, στην εξής διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλεί δεόντως συμπληρωμένο έως τις 12:00 το μεσημέρι,
ώρα Βρυξελλών, της 3ης Σεπτεμβρίου 2012.
Επιπλέον, πρέπει να αποσταλεί έντυπη έκδοση της αίτησης έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2012 στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme — EACEA/15/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— ταχυδρομικώς, οπότε η ημερομηνία αποστολής πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου,
— μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυδρομείου, οπότε ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής
της αίτησης από την εταιρεία (παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στο έντυπο της αίτησης αντίγραφο του
πρωτότυπου αποδεικτικού κατάθεσης).
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.
7. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που περιέχονται στις αναλυτικές Κατευθυντήριες
Γραμμές — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/15/12, να υποβάλλονται με το προβλεπόμενο ειδικό
έντυπο που διατίθεται για το συγκεκριμένο σκοπό και να περιέχουν τα απαιτούμενα παραρτήματα.
Τα ανωτέρω έγγραφα διατίθενται διαδικτυακά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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