C 187/8

SL

Uradni list Evropske unije

V
(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/19/12
Program Mladi v akciji
Podakcija 4.4: Projekti za spodbujanje inovativnosti in kakovosti
(2012/C 187/09)
1. Cilj in opis
Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte, katerih cilji so uvajanje, izvajanje in
spodbujanje inovativnih in kakovostnih elementov v neformalnem izobraževanju in mladinskem delu.
Taki inovativni vidiki se lahko nanašajo na:
— vsebino in cilje, v skladu z razvojem okvira evropskega sodelovanja na področju mladine in prednost
nimi nalogami programa Mladi v akciji in/ali
— metodologijo, ki se uporablja za vključevanje novih idej in pristopov na področje neformalnega izobra
ževanja in mladine.
Prednostne teme
Prednost bodo imeli projekti, v katerih so najbolj izražene naslednje prednostne naloge.
(i) Trajne prednostne naloge programa Mladi v akciji:
— sodelovanje mladih,
— kulturna raznolikost,
— evropsko državljanstvo,
— vključevanje mladih z manj priložnostmi.
(ii) Letne prednostne naloge programa Mladi v akciji:
— brezposelnost, revščina in marginalizacija mladih,
— duh samoiniciativnosti, ustvarjalnost in podjetništvo, zaposljivost,
— množičen šport in dejavnosti na prostem,
— svetovni okoljski izzivi in podnebne spremembe.
2. Upravičeni kandidati
Predloge lahko prijavijo nepridobitne organizacije in mreže, dejavne na področju mladih.
Te organizacije ali mreže so lahko:
— nevladne mladinske organizacije,
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— javni organi na regionalni ali lokalni ravni.
To velja za organizacije, ki prijavljajo projekt, in partnerske organizacije.
Kandidati morajo biti – do roka, določenega za predložitev predlogov – vsaj dve (2) leti pravno registrirani v
eni od držav programa.
Države programa so:
— države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo; (1)
— navedene države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA): Islandija, Lihtenštajn, Norveška in
Švica;
— države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in
splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove
udeležbe v programih EU: Hrvaška in Turčija;
Projekti morajo temeljiti na transnacionalnem partnerstvu med vsaj štirimi (4) nosilci iz različnih držav
programa (vključno s kandidatom), od katerih je vsaj ena (1) država članica Evropske unije.
Opozarjamo, da lahko en kandidat v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov pošlje največ en predlog za
projekt.
Fizične osebe se na tem razpisu za zbiranje predlogov ne morejo potegovati za dotacijo.
3. Upravičene dejavnosti
Projekti morajo biti pripravljeni tako, da vključujejo dejavnosti, ki niso namenjene ustvarjanju dobička ter
spadajo na področje mladinskega in neformalnega izobraževanja.
Projekti se morajo začeti med 1. januarjem 2013 in 30. aprilom 2013.
Trajajo lahko najmanj 12 in največ 18 mesecev.
4. Merila za dodelitev
Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
— ustreznost glede na cilje in prednostne naloge programa Mladi v akciji ter razpisa za zbiranje predlogov
(25 %),
— kakovost projekta in delovnih metod, ki jih vključuje (60 %),
— profil nosilcev/sodelujočih, vključenih v projekt (15 %).
5. Proračun
Celoten proračun za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov znaša približno
1 500 000 EUR.
Finančna pomoč agencije ne sme presegati 70 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
Skupni največji znesek dotacije ne sme presegati 100 000 EUR.
Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.
6. Rok za oddajo prijav
Prijave za dotacijo morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU in oddane na obrazcu, ki je bil
pripravljen posebej za to.
(1) Posamezniki iz čezmorskih držav in ozemelj ter, če je primerno, javne ali zasebne institucije s teh območij izpolnjujejo
pogoje programa Mladi v akciji, ob upoštevanju pravil programa in pravil, ki veljajo v državah članicah, s katerimi so
povezani. Seznam teh čezmorskih držav in ozemelj je naveden v Prilogi 1A k Sklepu Sveta 2001/882/ES z dne
27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih
držav“). UL L 314, 30.11.2001: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:
20011202:SL:PDF
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Obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Pravilno izpolnjene elektronske obrazce s prijavo je treba predložiti najpozneje do 3. septembra 2012 do
12. ure (do poldneva po bruseljskem času).
Papirno različico prijave je treba poslati najpozneje do 3. septembra 2012 na naslednji naslov:
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
— po pošti (velja datum poštnega žiga),
— z ekspresno kurirsko pošto; kot dokazilo oddaje velja datum, ko je kurirska družba prevzela pošiljko
(prijavnemu obrazcu priložite kopijo izvirnega potrdila o datumu oddaje pošiljke).
Prijave, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.
7. Dodatne informacije
Prijave morajo ustrezati določbam v navodilih za prijavo – Razpis za zbiranje predlogov EACEA/19/12,
predložene morajo biti na predvidenem prijavnem obrazcu in vsebovati ustrezne priloge.
Navedena dokumentacija je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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