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Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/18/12
Programa „Veiklus jaunimas“
Jaunimo paramos sistemos – 4.6 priemonė – Partnerystės
(2012/C 187/10)
1. Tikslai ir aprašymas
Šio kvietimo teikti pasiūlymus tikslas – remti partnerystes su regionų ir vietos viešosiomis struktūromis ar
kitomis suinteresuotomis šalimis, veikiančiomis jaunimo sektoriuje Europos lygmeniu, ir siekti sukurti
ilgalaikius projektus, kuriuose taikomos įvairios programos „Veiklus jaunimas“ priemonės.
Šiuo mechanizmu siekiama per Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją agentūrą skatinti Europos
Komisijos ir įvairių veikėjų, dirbančių jaunimo reikalų srityje, sinergiją ir bendradarbiavimą, bendrai naudo
jant išteklius ir praktines priemones, kad programos poveikis būtų kuo didesnis ir naudą iš jos gautų kuo
didesnis skaičius asmenų.
Pagal šį kvietimą teikiamos dotacijos projektams.
1.1. Specialūs tikslai ir prioritetai
Specialūs tokių partnerysčių tikslai yra šie:
— skatinti regionų ir vietos lygmens viešąsias struktūras ir kitas jaunimo sektoriuje veikiančias suintere
suotąsias šalis dalyvauti Europos jaunimo ir neformaliojo švietimo veikloje,
— remti jų pajėgumo veikti jaunimo srityje didinimą ir teikti neformaliojo švietimo galimybes jaunimui ir
su jaunimu dirbantiems žmonėms,
— skatinti tvarių tinklų kūrimą, keitimąsi geriausia praktika ir neformaliojo švietimo pripažinimą.
Pirmenybė bus teikiama projektams, kurie geriausiai atspindi šiuos prioritetus:
Nuolatiniai programos „Veiklus jaunimas“ prioritetai:
— jaunų žmonių dalyvavimas,
— kultūrų įvairovė,
— Europos pilietiškumas,
— mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas.
Metiniai programos „Veiklus jaunimas“ prioritetai:
— jaunimo nedarbas, skurdas ir atskirtis,
— iniciatyvumas, kūrybingumas, verslumas, įsidarbinimo galimybės,
— jaunimo ir lauko sportiniai užsiėmimai,
— visuotiniai aplinkosaugos iššūkiai ir klimato kaita.
Pirmenybė taip pat bus teikiama gerai sudarytiems projektams, turintiems ilgalaikę perspektyvą ir suplanuo
tiems taip, kad būtų užtikrintas stiprėjantis ir ilgalaikis jų poveikis.
1.2. Partnerystės apibūdinimas
Šiuo kvietimu teikti paraiškas numatoma remti programos, kurią sudarytų programos „Veiklus jaunimas“
inspiruota vienos ar kelių rūšių veikla, kūrimą.
Tokią veiklos programą gali:
— tiesiogiai įgyvendinti pats pareiškėjas (A procedūra),
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— arba pareiškėjas kartu su bendradarbiaujančiu (-iais) partneriu (-iais), kuris (-ie) aktyviai dalyvauja rengiant
ir įgyvendinant projektą ir kurį (-iuos) skiria pareiškėjas, teikdamas paraišką (B procedūra).
Abiem atvejais (A procedūra arba B procedūra) veiklos programoje gali būti „asocijuotųjų partnerių“.
Asocijuotieji partneriai dalyvauja įgyvendinant siūlomą projekto veiklą, bet ne tiek pat ir ne tokiu pat lygiu,
kaip bendradarbiaujantys partneriai.
2. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Paraiškas gali teikti:
— vietos ar regionų viešosios įstaigos,
— regionų ir (arba) vietos viešųjų įstaigų asociacijos arba tinklai,
— Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (1),
— ne pelno įstaigos, veikiančios Europos lygmeniu jaunimo reikalų srityje (ENGO), kurių organizacijos
narės veikia bent aštuoniose (8) programos „Veiklus jaunimas“ šalyse,
— bendrovės/įmonės/pelno įstaigos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje atstovaudamos
jaunimui.
Jei projekte nurodyta, kad veiklos programa bus įgyvendinama kartu su vienu ar keliais bendradarbiaujan
čiais partneriais (B procedūra), tokia organizacija (tokios organizacijos) gali būti:
— vietos ar regionų viešosios įstaigos,
— regionų ir (arba) vietos viešųjų įstaigų asociacijos arba tinklai,
— Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė,
— ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija (NVO),
— ne pelno įstaigos, veikiančios Europos lygmeniu jaunimo reikalų srityje (ENGO), kurių organizacijos
narės veikia bent aštuoniose (8) programos „Veiklus jaunimas“ šalyse,
— bendrovės/įmonės/pelno įstaigos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje atstovaudamos
jaunimui.
Pareiškėjai privalo turėti juridinį statusą ir (iki jų pasiūlymams teikti nustatyto galutinio termino) turi būti
teisėtai įregistruoti vienoje iš programos šalių ne mažiau kaip 2 metus.
Programos šalys yra šios:
— Europos Sąjungos valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija,
Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai,
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė (2),
— šalys, kurios priklauso Europos laisvosios prekybos asociacijai (ELPA): Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija
ir Šveicarija,
— šalys kandidatės, kurioms nustatyta pasirengimo narystei strategija, pagal bendruosius principus ir sąlygas
bei taisykles, išdėstytas pagrindų susitarimuose, sudarytuose su šiomis šalimis dėl jų dalyvavimo ES
programose: Kroatija ir Turkija.
3. Remtinos temos ir pasiūlymai
Projektai turi apimti ne pelno tikslais vykdomą veiklą ir būti susiję su jaunimo ir neformaliojo švietimo
sritimi.
(1) 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos bendradarbiavimo
grupės (EGTC) (OL L 210, 2006 7 31, p. 19).
(2) Asmenys iš užjūrio šalių ir teritorijų ir, kai taikytina, ten įsikūrusios viešosios arba privačios institucijos turi teisę
dalyvauti programoje „Veiklus jaunimas“, kaip numatyta programos taisyklėse ir susitarimuose, taikytinuose valstybei
narei, su kuria yra susijusi konkreti užjūrio šalis ir teritorija. Šių užjūrio šalių ir teritorijų sąrašas pateiktas 2001 m.
lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos
(„Užjūrio asociacijos sprendimas“) 1A priede (OL L 314, 2001 11 30): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF
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Pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus gali būti remiama ši veikla:
— tarptautiniai jaunimo mainai,
— nacionalinės arba tarptautinės jaunimo iniciatyvos,
— Europos savanorių tarnyba,
— mokymas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas.
Pareiškėjai turi pateikti veiklos programą, atitinkančią specialiuosius kiekvienai remtinai veiklos rūšiai
taikomus kriterijus.
Be to, į veiklos programą turi būti įtraukta veikla, kuria būtų siekiama užtikrinti projekto koordinavimą ir
partnerystės populiarinimą.
Veiklos programa turi prasidėti nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir jos trukmė turi būti ne
ilgesnė kaip 2 metai (24 mėnesiai).
Prašom atkreipti dėmesį, kad pagal šį kvietimą teikti paraiškas tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną
projekto pasiūlymą.
4. Paramos skyrimo kriterijai
Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos remiantis šiais kriterijais:
4.1. Kokybės kriterijai
Pagal kokybės kriterijus skiriami balai sudarys 80 proc. visų vertinimo balų.
Bus atsižvelgta į šiuos kokybės kriterijus:
— Projekto aktualumas šio kvietimo teikti pasiūlymus tikslų, prioritetų ir temų atžvilgiu (30 proc.)
Bus atsižvelgta į šiuos kokybės kriterijus:
a) ar projektas atitinka bendruosius programos „Veiklus jaunimas“ tikslus;
b) ar projektas atitinka šio kvietimo teikti paraiškas tikslus ir prioritetus bei metinius 2011 m. priori
tetus.
— Projekto ir jo darbo metodų kokybė (50 proc.)
Šiuo atžvilgiu bus vertinami šie aspektai:
c) aukšta veiklos programos turinio ir metodikos kokybė, jos aiškumas ir nuoseklumas. Taikytinais
atvejais partnerių realaus vaidmens bendradarbiaujant ir jų patirties bei motyvacijos imtis projekto
ir bendradarbiauti aprašymo aiškumas;
d) programos „Veiklus jaunimas“ populiarumas apskritai ir ypač Komisijos bei pareiškėjo partnerystės
matomumas;
e) projekto apimtis, kitaip tariant, jo daugialypė reikšmė, ir visų pirma tvarus poveikis bei ilgalaikis
gyvybingumas;
f) aktyvus jaunimo dalyvavimas projekte;
g) priemonių, kuriomis numatoma skleisti ir panaudoti projekto rezultatus, kokybė;
h) biudžeto suderinamumas su darbų programoje numatyta veikla.
4.2. Kiekybiniai kriterijai
Pagal kiekybinius kriterijus skiriami balai sudarys 20 proc. visų vertinimo balų.
Bus atsižvelgiama į šiuos kiekybinius kriterijus:
— Projekto dalyvių ir partnerių pobūdis bei skaičius, būtent:
a) projekte dalyvaujančių šalių skaičius;
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b) tiesiogiai projekte dalyvaujančio jaunimo (įskaitant mažiau galimybių turintį jaunimą) ir su jaunimu
dirbančių žmonių skaičius.
5. Biudžetas
Pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus bendram projektų finansavimui numatyta iš viso skirti 2 500 000 EUR.
Didžiausia dotacija kiekvienam projektui yra ne didesnė kaip 100 000 EUR. Agentūros finansinė parama
negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjai privalo pateikti kiekvienos remtinos veiklos finansavimo taisykles atitinkantį biudžetą.
Be to, nors parenkant projektus bus stengiamasi užtikrinti proporcingą atstovavimą geografiniu atžvilgiu,
svarbiausias veiksnys, kuris lems kiekvienos šalies finansuojamų projektų skaičių, bus kokybė.
6. Galutinė paraiškų pateikimo data
Paraiškos dotacijai turi būti parengtos viena iš ES oficialiųjų kalbų, užpildant specialią elektroninę formą.
Formas galima rasti internete adresu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Tinkamai užpildyta elektroninė paraiškos forma turi būti išsiųsta iki 2012 m. rugsėjo 17 d. 12 valandos
(vidurdienio Briuselio laiku).
Spausdintinės paraiškos taip pat turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 17 d. šiuo adresu:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
‘Youth in Action’ programme — EACEA/18/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— paštu (išsiuntimo data nustatoma pagal pašto antspaudo datą),
— per kurjerio paslaugas teikiančią įmonę, išsiuntimo įrodymas – kurjerio paslaugas teikiančios įmonės
gavimo kvito data (įmokos kvito kopiją reikia pridėti prie paraiškos formos).
Elektroniniu paštu ar faksu atsiųstos paraiškos nepriimamos.
7. Papildoma informacija
Paraiškos turi būti parengtos pagal Gairių pareiškėjams „Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/18/12“ nuosta
tas, naudojant specialią paraiškos formą; jose turi būti visi būtini priedai.
Nurodytus dokumentus galima rasti internete adresu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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