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V
(Anunțuri)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ
Cerere de propuneri – EACEA/19/12
Programul „Tineretul în acțiune”
Subacțiunea 4.4: Proiecte care încurajează inovarea și calitatea
(2012/C 187/09)
1. Obiective și descriere
Scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor care vizează introducerea, punerea în
aplicare și promovarea elementelor inovatoare și calitative în educația nonformală și munca în domeniul
tineretului.
Astfel de aspecte inovatoare pot fi legate de:
— conținut și obiective, în conformitate cu dezvoltarea cadrului de cooperare în domeniul tineretului și
prioritățile Programului „Tineretul în acțiune”; și/sau
— metodologia utilizată, aducând idei și abordări noi în domeniul educației nonformale și tineretului.
Teme prioritare
Vor fi preferate proiectele care reflectă cel mai bine următoarele priorități:
(i) Priorități permanente ale Programului „Tineretul în acțiune”
— participarea tinerilor;
— diversitatea culturală;
— cetățenia europeană;
— includerea tinerilor care beneficiază de mai puține oportunități.
(ii) Prioritățile anuale ale Programului „Tineretul în acțiune”
— șomajul, sărăcia și marginalizarea în rândul tinerilor;
— spiritul de inițiativă, creativitatea și spiritul antreprenorial, capacitatea de inserție profesională;
— sporturile de masă și activitățile în aer liber;
— provocări globale în legătură cu mediul și schimbările climatice.
2. Solicitanți eligibili
Cererile trebuie depuse de către organizații nonprofit sau rețele care activează în domeniul tineretului.
Astfel de organizații sau rețele pot fi:
— organizații neguvernamentale de tineret;
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— organisme publice de nivel regional sau local.
Acest criteriu se aplică atât organizației solicitante, cât și celor partenere.
Solicitanții trebuie să fie – la termenul specificat pentru depunerea propunerilor – înregistrați legal de cel
puțin doi (2) ani în una dintre țările care participă la program.
Țările care participă la program sunt următoarele:
— statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit (1);
— țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția;
— țările candidate pentru care s-a stabilit o strategie de preaderare în conformitate cu principiile generale și
clauzele și condițiile generale prevăzute în acordurile-cadru încheiate cu aceste țări în vederea participării
lor la programele Uniunii Europene: Croația și Turcia.
Proiectele trebuie să fie bazate pe un parteneriat transnațional între cel puțin patru (4) promotori din țări
diferite care participă la program (inclusiv solicitantul), din care cel puțin una (1) trebuie să fie stat membru
al Uniunii Europene.
Vă rugăm să rețineți că un solicitant poate să depună cel mult o propunere de proiect în cadrul prezentei
cereri de propuneri.
Persoanele fizice nu pot solicita o subvenție în temeiul prezentei cereri de propuneri.
3. Acțiuni eligibile
Proiectele trebuie să conțină activități fără scop lucrativ și să se refere la domeniul tineretului și educației
nonformale.
Proiectele trebuie să fie demarate între 1 ianuarie 2013 și 30 aprilie 2013.
Durata minimă a proiectelor trebuie să fie de 12 luni, iar cea maximă de 18 luni.
4. Criterii de atribuire
Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:
— relevanța proiectului în raport cu obiectivele și prioritățile Programului „Tineretul în acțiune” și ale cererii
de propuneri (25 %);
— calitatea proiectului și a metodelor de lucru pe care le conține (60 %);
— profilul promotorilor/participanților implicați în proiect (15 %).
5. Buget
Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor în baza prezentei cereri de propuneri este estimat la
1 500 000 EUR.
Sprijinul financiar din partea agenției nu poate fi acordat pentru mai mult de 70 % din totalul cheltuielilor
eligibile ale unui proiect.
Subvenția maximă totală nu poate depăși 100 000 EUR.
Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
6. Termenul de depunere a cererilor
Cererile de subvenții trebuie elaborate în una dintre limbile oficiale ale UE și trebuie să utilizeze formularul
de cerere conceput special în acest scop.
(1) Persoanele din țările și teritoriile de peste mări și, dacă este cazul, instituțiile publice sau private din acele țări și teritorii
sunt eligibile în cadrul Programului „Tineretul în acțiune” în funcție de regulile programului și regulile care se aplică în
statul membru cu care acestea au legături. Lista acestor țări și teritorii de peste mări este prezentată în anexa 1A la
Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la
Comunitatea Europeană („Decizie de asociere peste mări”) (JO L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF
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Formularele pot fi obținute pe internet la următoarea adresă:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Formularul electronic completat în mod corespunzător trebuie trimis cel târziu la ora 12.00 (ora
Bruxelles-ului) la data de 3 septembrie 2012.
Versiunea pe hârtie a cererii trebuie trimisă, de asemenea, cel târziu la 3 septembrie 2012 la următoarea
adresă:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
‘Youth in Action’ programme — EACEA/19/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— prin poștă (data primirii fiind data poștei);
— printr-o firmă de curierat rapid, data primirii de către aceasta fiind considerată dovada expedierii (o copie
a chitanței originale de expediere trebuie să fie anexată la formularul de cerere).
Cererile trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate.
7. Informații suplimentare
Cererile trebuie să respecte dispozițiile conținute în Ghidul privind cererile – Cerere de propuneri
EACEA/19/12, trebuie să fie prezentate pe formularul de cerere pus la dispoziție în acest scop și să
conțină toate anexele relevante.
Documentele menționate pot fi găsite pe internet la următoarea adresă:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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