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PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

KUMMISSJONI
Sommarju tas-Sejħa għall-Proposti — EACEA/07/08
Proġetti taċ-Ċittadini
Il-Programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini”
Azzjoni 1, Miżura 2.1
(2008/C 104/09)
1. GĦANIJIET U DESKRIZZJONI
Din is-sejħa għall-proposti, rigward l-azzjoni 1, miżura 2.1 — Proġetti taċ-Ċittadini fi ħdan il-Programm “LEwropa għaċ-Ċittadini” (1), hija mfassla biex tikkontribwixxi għall-indirizzar ta' sfida maġġuri ta' l-Unjoni
Ewropea llum, jiġifieri kif tista' l-Unjoni Ewropea tkun iktar qrib taċ-ċittadini tagħha. Hija maħsuba biex tesplora l-metodoloġija oriġinali u innovattiva bil-potenzjal li tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u biex
tistimula d-djalogu bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea.
L-għanijiet speċifiċi ta' din is-sejħa għall-proposti huma li jiġu appoġġjati l-panels taċ-ċittadini, li jippermettu biex:
(a) tigbor l-opinjoni tac-cittadini dwar xi whud mill-isfidi principali Ewropej ghall-futur (ara t-temi);
(b) jiġi kkonsolidat metodu għall-istimulazzjoni tad-diskussjoni u l-interazzjoni attiva bejn iċ-ċittadini fuq
ċerti oqsma ta' politika ta' l-UE li jaffettwaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum;
(c) jinħolqu mekkaniżmi li jagħtu ċ-ċans liċ-ċittadini Ewropej jiżviluppaw kompetenzi ċiviċi, isawwru l-fehmiet u l-opinjonijiet tagħhom dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropew fil-forma ta' rakkomandazzjonijiet għal għal dawk li jfasslu l-politika fuq livell Ewropew;
(d) jinkoraġġixxu d-djalogu bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet ta' l-UE, jawtorizzaw liċ-ċittadini firrigward tal-linji politiċi ta' l-UE u l-impatt tagħhom, u jassiguraw segwitu xieraq ta' l-opinjonijiet taċ-ċittadini mill-istituzzjonijiet ta' l-UE.
L-applikanti taħt dan il-programm huma mistiedna biex fil-proġetti tagħhom jindirizzaw mill-inqas waħda
minn dawn it-temi ta' prijorità:
— id-djalogu interkulturali,
— żviluppi istituzzjonali ġodda: momentum ġdid għal ċittadinanza Ewropea attiva,
— il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja politika,
— l-isport għal ċittadinanza attiva u l-inklużjoni soċjali,
— is-sena Ewropea tal-Kreattività u l-Innovazzjoni 2009.
(1) Referenza: Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi lProgramm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perjodu 2007-2013, li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva (ĠU L 378,
27.12.2006, p. 32).

C 104/37

C 104/38

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

2. Applikanti eliġibbli
Sabiex ikun eliġibbli għal għotja, l-applikant irid jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:
— irid ikun korp pubbliku jew organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt bi status legali u b'personalità
legali. Konsegwentement, persuni naturali — jiġifieri individwi — m'humiex eliġibbli,
— irid ikun stabbilit f'pajjiż eliġibbli.
Proġett għandu jinvolvi organizzazzjonijiet imsieħba minn ta' l-inqas erba' pajjiżi eliġibbli differenti li
ma jkunux il-pajjiż ta' l-applikant, li jissodisfaw il-kriterji ta' l-eliġibbiltà kif definiti fuq.
L-applikanti jridu jkunu stabbiliti f'wieħed minn dawn il-pajjiżi:
(a) is-27 Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea: L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka,
id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja,
il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, ir-Repubblika Slovakka,
is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit;
(b) il-Kroazja;
(c) Wieħed jista' jikkonsulta l-informazzjoni rigward il-ftehimiet li jistabbilixxu l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi
oħrajn fuq is-sit elettroniku tagħna: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
3. Baġit u tul tal-proġett
Il-baġit totali assenjat għall-ko-finanzjar ta' proġetti fi ħdan din is-sejħa għall-proposti huwa kkalkulat li jammonta għal madwar EUR 920 000. L-għotja mogħtija ma tistax taqbeż is-60 % ta' l-ammont totali ta' l-ispejjeż eliġibbli tal-proġett kif speċifikati fl-istima dettaljata tal-baġit. Kull għotja ser tammonta għal bejn EUR
75 000 u EUR 150 000.
L-attivitajiet għandhom jibdew bejn l-1 ta' Diċembru 2008 u t-28 ta' Frar 2009. L-attivitajiet għandhom jintemmu qabel il-31 ta' Diċembru 2009. It-tul massimu tal-proġetti huwa ta' 10 xhur.
4. Data ta' skadenza
L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu lill-Aġenzija mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2008.
5. Informazzjoni addizzjonali
It-test sħiħ tas-sejħa għall-proposti, il-formola ta' l-applikazzjoni u d-dokumenti kollha relatati huma disponibbli fuq il-webpage ta' l-Aġenzija (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
L-applikazzjonijiet għandhom jikkonformaw mar-rekwiżit elenkat fit-test sħiħ u jiġu sottomessi bl-użu talformoli pprovduti.

25.4.2008

