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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/11/13
Program Mladi v akciji
Akcija 4.5 – Podpiranje dejavnosti obveščanja mladih in akterjev na področju mladinskega dela in
mladinskih organizacij
(2013/C 85/08)
1. Cilji
Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte spodbujanja informacijskih in komunikacij
skih dejavnosti evropske razsežnosti, ki so namenjeni mladim in mladinskim voditeljem, v okviru evrop
skega leta državljanov in prihajajočih volitev v Evropski parlament leta 2014.
Dolgoročni cilj projektov bo spodbuditi mlade k udeležbi v javnem življenju in jim pomagati, da uresničijo
svoj potencial kot dejavni in odgovorni evropski državljani.
Ta razpis zagotavlja dotacije za projekte.
Prednost bodo imeli projekti, v katerih se najbolje izražajo naslednje prednostne naloge:
(i) Trajne prednostne naloge programa Mladi v akciji:
— evropsko državljanstvo,
— sodelovanje mladih,
— kulturna raznolikost,
— vključevanje mladih z manj priložnostmi.
(ii) Letne prednostne naloge programa Mladi v akciji:
— ozaveščanje o državljanstvu EU in pripadajočih pravicah v okviru evropskega leta državljanov,
— ozaveščanje o udeležbi na evropskih volitvah 2014, da se mladim omogoči, da ravnajo kot dejavni
in ozaveščeni državljani.
Prednost bodo imeli dobro strukturirani projekti, ki so zasnovani dolgoročno in načrtovani tako, da se
njihov učinek sčasoma povečuje in ima trajnosten vpliv.
Končni upravičenci teh projektov so mladi evropski državljani in osebe, zaposlene v mladinskem sektorju v
mladinskih organizacijah in strukturah.
2. Upravičeni kandidati
Predloge morajo predložiti nepridobitne organizacije. Te organizacije so lahko:
— nevladne organizacije (NVO),
— javni organi na regionalni ali lokalni ravni,
— nacionalni mladinski sveti.
Kandidati morajo biti do roka, določenega za predložitev predlogov, vsaj dve (2) leti pravno registrirani v
državi članici Evropske unije (ali na Hrvaškem), v kateri naj bi se izvajal projekt.
Mladinske organizacije, ki so pridružene političnim gibanjem, niso upravičene do tega razpisa za zbiranje
predlogov.
Upoštevajte, da lahko en kandidat v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov pošlje največ en predlog za
projekt.
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Projekti lahko vključujejo partnerske organizacije, ki imajo registrirani sedež v državi članici Evropske unije
(ali na Hrvaškem).
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. novembrom 2013 in 31. decembrom 2013. Trajati morajo najmanj devet
in največ 15 mesecev.
4. Merila za dodelitev
Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
— ustreznost projekta glede na cilje in prednostne naloge programa Mladi v akciji ter tega razpisa (25 %),
— kakovost projekta in delovnih metod, ki jih vključuje (60 %),
— profil nosilcev in sodelujočih (15 %).
5. Proračun
Celoten proračun za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov znaša približno
2 040 000 EUR.
Finančna pomoč agencije ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
V okviru tega razpisa se bo podprl največ en projekt na državo članico (in en za Hrvaško, v pričakovanju
njenega pristopa k Evropski uniji). Najvišji znesek dotacije, podeljene nekemu projektu, bo odvisen od
prebivalstva zadevne države.
Določene so bile tri različne zgornje meje:
— 120 000 EUR za Francijo, Nemčijo, Italijo, Poljsko, Romunijo, Španijo in Združeno kraljestvo;
— 60 000 EUR za Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Finsko,
Grčijo, Madžarsko, Irsko, Latvijo, Litvo, Nizozemsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo in Švedsko;
— 30 000 EUR za Luksemburg in Malto.
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 elektronskem obrazcu,
ki je bil pripravljen posebej za to. Obrazec je na voljo na spletnem naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Pravilno izpolnjene elektronske prijavne obrazce je treba predložiti do 27. junija 2013 do 12. ure (do
poldneva po bruseljskem času).
Najpozneje do 27. junija 2013 je treba poslati tudi papirno različico prijave na naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme — EACEA/11/13
BOUR 4/29
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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— po pošti (velja datum poštnega žiga),
— z ekspresno kurirsko pošto, pri čemer kot dokazilo oddaje velja datum, ko je kurirska družba prevzela
pošiljko (prijavni dokumentaciji priložite kopijo izvirnega potrdila o datumu oddaje pošiljke).
Prijave, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.
V primeru nedoslednosti ali razlik med elektronsko in papirno različico prevlada elektronski obrazec.
7. Dodatne informacije
Prijave morajo ustrezati določbam iz navodil za prijavo (Razpis za zbiranje predlogov EACEA/11/13),
predložene morajo biti na predvidenem prijavnem elektronskem obrazcu in vsebovati ustrezne priloge.
Navedena dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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