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V
(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/19/10
Akcija 4.1 – Podpora ustanovam, dejavnim na evropski ravni na področju mladine
(2010/C 220/08)
1.

Cilj

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotovitev strukturne podpore (v nadaljevanju finančna
podpora za delovanje) ustanovam, dejavnim na evropski ravni na področju mladine in katerih cilj je v
splošnem evropskem interesu ter ustreza ciljem programa „Mladi v akciji“.
Te dejavnosti morajo prispevati k spodbujanju mladih državljanov k dejavni udeležbi v javnem življenju, v
družbi ter pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti evropskega sodelovanja na področju mladine v širšem
smislu. Ustanove morajo biti mladinske organizacije ali organizacije s širšim obsegom delovanja, katerega
del so tudi dejavnosti, namenjene mladim.
Finančna podpora se dodeli ob ustreznem upoštevanju neodvisnosti ustanove pri imenovanju njenih članov
in natančni opredelitvi njenih dejavnosti.
Cilj razpisa je izbrati organizacije, s katerimi se bodo sklenili sporazumi o podpori za sofinanciranje
delovanja za leto 2011.
Predvideni sta dve vrsti sporazumov:
— Okvirni partnerski sporazum: ustanove, ki želijo začeti dolgoročno sodelovanje z agencijo, so pozvane,
da predložijo vlogo za triletni okvirni partnerski sporazum.
— Sporazum o sofinanciranju letnega delovanja: ustanove, ki se ne želijo dolgoročno obvezati v okviru
partnerskega sporazuma, lahko zaprosijo za podporo za sofinanciranje letnega delovanja.
Vsaka ustanova lahko predloži le eno vlogo.
2.

Upravičeni kandidati

2.1 Upravičene ustanove
Te ustanove so lahko:
1. Evropske nevladne organizacije:
(a) evropske krovne organizacije, ki imajo podružnice v vsaj 8 ali 12 upravičenih državah;
(b) uradne evropske mreže, ki imajo uradne zakonite članske organizacije v vsaj 8 ali 12 upravičenih
državah.
2. Neuradne evropske mreže – sestavljene iz organizacij, ki so neodvisne druga od druge ter dejavne v vsaj
8 ali 12 upravičenih državah.
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Ustanova mora za upravičenost do podpore za sofinanciranje delovanja izpolnjevati naslednje zahteve:
— biti mora nevladna,
— delovati mora neprofitno,
— biti mora mladinska organizacija ali organizacije s širšim obsegom delovanja, katerega del so tudi
dejavnosti, namenjene mladim,
— mlade mora vključevati v vodenje dejavnosti, ki jih pripravlja zanje,
— med svojim osebjem mora imeti vsaj enega stalno zaposlenega (ki prejema plačo ali ne). Izjema so
ustanove, ki nikoli niso prejele podpore za financiranje omenjene akcije in nameravajo stalno zaposliti
eno osebo v primeru dodelitve podpore.
Pri okvirnih partnerskih sporazumih mora ustanova:
— biti na dan posredovanja vloge zakonito registrirana vsaj 4 leta v upravičeni državi (kandidati morajo
predložiti kopijo statuta ustanove in uradno dokazilo o registraciji),
— imeti podružnice/članske organizacije ali dejavne organizacije v vsaj 12 upravičenih državah.
Pri letnih sporazumih mora ustanova:
— biti na dan posredovanja vloge zakonito registrirana vsaj 1 leto v upravičeni državi (kandidati morajo
predložiti kopijo statuta ustanove in uradno dokazilo o registraciji),
— imeti podružnice/članske organizacije ali dejavne organizacije v vsaj 8 upravičenih državah.
2.2 Upravičene države
Veljavne so vloge tistih ustanov, ki imajo sedež v eni od naslednjih držav:
— države članice Evropske unije,
— države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so članice Evropskega gospodarskega
prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn in Norveška,
— države kandidatke za vstop v Evropsko unijo, ki so udeležene v predpristopni strategiji: Hrvaška, Turčija,
— države zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedo
nija, Kosovo (z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/1999), Črna gora, Srbija,
— naslednje vzhodnoevropske države: Belorusija, Moldavija, Ruska federacija, Ukrajina,
— Švica.
3.

Upravičene dejavnosti

Organizacije morajo v svoj letni delovni program vključiti vrsto dejavnosti, ki so v skladu z načeli, na
katerih temelji delovanje Evropske unije na področju mladine.
Dejavnosti, ki prispevajo h krepitvi in izboljšanju učinkovitosti delovanja Evropske unije, so:
— skupina 1: zastopanje raznolikih stališč in interesov mladih na evropski ravni,
— skupina 2: izmenjave mladih in prostovoljne dejavnosti,
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— skupina 3: neformalni in priložnostni programi učenja in dejavnosti, namenjeni mladim,
— skupina 4: spodbujanje medkulturnega učenja in razumevanja,
— skupina 5: razprava o evropskih vprašanjih, politikah EU ali mladinskih politikah,
— skupina 6: širjenje informacij o delovanju Evropske unije,
— skupina 7: ukrepi za spodbujanje udeležbe in pobud mladih.
4.

Merila za dodelitev

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
— ustreznosti glede na cilje in prednostne naloge programa Mladi v akciji in razpisa za zbiranje predlogov
(30 %),
— kakovosti delovnega načrta in delovnih metod, ki jih zajema (50 %),
— profila in števila sodelujočih ter števila držav, vključenih v dejavnosti (20 %).
5.

Proračun

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju delovanja ustanov, dejavnih na evropski ravni na področju
mladine, v okviru tega razpisa po ocenah znaša 3 580 000,00 EUR. Približno 80 % proračuna bo name
njenega za okvirno partnerstvo, 20 % pa za letne sporazume.
Finančni prispevek Komisije ne sme presegati 80 % začasnih izdatkov (za kandidate, ki uporabljajo metodo
izračuna podpore na podlagi proračuna, se to nanaša na 80 % upravičenih stroškov – glejte točko 9.5 za
opis metod izračuna podpore).
Najvišja podpora, ki jo lahko prejme posamezna ustanova, je 35 000,00 EUR za letni sporazum in
50 000,00 EUR za okvirni partnerski sporazum na leto.
Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.
6.

Predložitev vlog

Vloge za podporo morajo biti predložene v enem od uradnih jezikov EU, in sicer na elektronskem obrazcu,
ki je bil pripravljen posebej v ta namen.
Obrazci so na voljo na spletu na naslovu: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Pravilno izpolnjene elektronske prijavne obrazce je treba predložiti do 15. oktobra 2010.
Poslati pa je treba tudi papirno različico vloge, ki mora vsebovati izvirni podpis osebe, pooblaščene za
sklepanje pravno zavezujočih obveznosti v imenu ustanove kandidatke, in sicer do 15. oktobra 2010 na
naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2011
Avenue du Bourget 1
BOUR 4/29
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— po pošti (velja datum poštnega žiga),
— s kurirsko službo (velja datum prispetja kurirske službe, ki izvajalski agenciji dostavi vlogo).
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Vloge, poslane prek telefaksa ali elektronske pošte, ne bodo upoštevane.
7.

Dodatne informacije

Vloge morajo izpolnjevati določbe iz navodil za oddajo vlog na razpisu za zbiranje predlogov
EACEA/19/10, predložene morajo biti na za to predvidenih obrazcih in morajo vsebovati ustrezne priloge.
Vsa navedena dokumentacija je na voljo na spletu na naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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