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EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/06/13
Program „Mladi v akciji“
Akcija 4.6 – Partnerstva
(2013/C 148/03)
1. Cilji in opis
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti partnerstva z regionalnimi ali lokalnimi javnimi organi ali
drugimi zainteresiranimi stranmi, ki delujejo na področju mladine na evropski ravni, da bi dolgoročno
razvijali projekte, ki združujejo različne ukrepe programa „Mladi v akciji“.
Namen tega mehanizma je spodbujati sinergije in sodelovanje med Evropsko komisijo – prek Izvajalske
agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – in različnimi akterji, ki delujejo na področju
mladine, z združevanjem virov in praks za zagotavljanje čim večjega učinka programa in doseganje večjega
števila upravičencev.
Ta razpis bo zagotovil dotacije za projekte.
1.1 Posebni cilji in prednostne naloge
Posebni cilji takih partnerstev so:
— spodbujati vključevanje javnih organov na regionalni ali lokalni ravni ali drugih zainteresiranih strani, ki
delujejo na področju mladine pri evropskih mladinskih in neformalnih izobraževalnih dejavnostih,
— pomagati organom, dejavnim na področju mladih, ki ponujajo priložnosti za neformalno izobraževanje
mladim in delavcem, ki delajo z mladimi, da okrepijo svoje zmožnosti za izgradnjo zmogljivosti,
— spodbuditi razvoj trajnostnih omrežij, izmenjavo najboljših praks in priznavanje neformalne izobrazbe.
Prednost bodo imeli projekti, v katerih se najbolje odražajo 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“:
— ozaveščanje o pravicah, povezanih z državljanstvom EU,
— vključujoča rast,
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— ustvarjalnost, podjetništvo in zaposljivost,
— zdravo vedenje.
Nadalje bo prednost dana dobro strukturiranim projektom, ki so zasnovani dolgoročno in načrtovani tako,
da se njihov učinek sčasoma povečuje in ima trajnosten vpliv.
1.2 Značilnosti partnerstva
Ta razpis za zbiranje predlogov podpira razvoj programa, ki vključuje eno dejavnost ali združuje več
dejavnosti po zgledu programa „Mladi v akciji“.
Tak program dejavnosti lahko izvaja:
— neposredno kandidat sam (postopek A),
— ali v sodelovanju s „partnerjem(-ji) soorganizatorjem(-ji)“, ki je (so) intenzivno vključen(-i) v oblikovanje
in izvajanje projekta ter ga (jih) kandidat imenuje ob predložitvi prijave (postopek B).
V obeh primerih (postopek A ali postopek B) so lahko v program dejavnosti vključeni tudi „pridruženi
partnerji“.
Pridruženi partnerji sodelujejo pri izvajanju predlaganih projektnih dejavnosti, vendar ne v enakem obsegu
in na enaki ravni kot partnerji soorganizatorji.
2. Upravičeni kandidati
Prijavijo se lahko:
— lokalni ali regionalni javni organ,
— združenje ali mreža regionalnih in/ali lokalnih javnih organov,
— evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (1),
— nepridobitni organ, dejaven na področju mladine na evropski ravni (ENVO), ki ima članske organizacije
v najmanj osmih (8) državah programa „Mladi v akciji“,
— fundacija, dejavna na ravni EU na področju mladine,
— gospodarska družba/podjetje/pridobitni organ, ki deluje na področju družbene odgovornosti gospodar
skih družb v korist mladih.
Če je v projektu izrecno navedeno, da se program dejavnosti izvaja skupaj z enim ali več soorganizatorji
(postopek B), je (so) ta (te) organizacija(-e) lahko:
— lokalni ali regionalni javni organ,
— združenje ali mreža regionalnih in/ali lokalnih javnih organov,
— evropsko združenje za teritorialno sodelovanje,
— nepridobitna nevladna organizacija (NVO),
— nepridobitni organ, dejaven na področju mladine na evropski ravni (ENVO), ki ima članske organizacije
v najmanj osmih (8) državah programa „Mladi v akciji“,
— fundacija, dejavna na ravni EU na področju mladine,
— gospodarska družba/podjetje/pridobitni organ, ki deluje na področju družbene odgovornosti gospodar
skih družb v korist mladih.
Kandidati morajo imeti pravni status in morajo biti – do roka, določenega za predložitev predlogov – vsaj
dve (2) leti pravno registrirani v eni od držav programa.
(1) Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL L 210, 31.7.2006, str. 19).
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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.
3. Upravičene teme in predlogi
Projekt mora vključevati nepridobitne dejavnosti, ki so povezane z mladinskim in neformalnim izobraževa
njem.
V okviru tega razpisa so upravičene naslednje dejavnosti:
— nadnacionalne mladinske izmenjave,
— nacionalne ali nadnacionalne mladinske pobude,
— evropska prostovoljna služba,
— usposabljanje in mreženje.
Kandidati morajo predložiti program dejavnosti, ki izpolnjuje posebna merila, veljavna za vsako od upra
vičenih dejavnosti.
Poleg tega mora program dejavnosti obsegati dejavnosti, katerih cilj je zagotavljanje usklajevanja projekta in
preglednosti partnerstva.
Program dejavnosti se mora začeti med 1. marcem 2014 in 1. septembrom 2014, traja pa lahko največ 2
leti (24 mesecev).
Opozarjamo, da lahko v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov en kandidat pošlje največ en predlog za
projekt.
4. Merila za dodelitev
Predlogi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
— ustreznost projekta glede na cilje, prednostne naloge in teme razpisa (30 %),
— kakovost projekta in metode dela, ki jih vključuje (50 %),
— profil in število udeležencev in nosilcev, vključenih v projekt (20 %).
5. Razpoložljiva sredstva
Celoten proračun za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov znaša približno
2 500 000 EUR.
Najvišji znesek subvencije za vsak projekt ne bo presegal 100 000 EUR.
Finančna pomoč agencije ne sme presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
Kandidati morajo predložiti proračun, ki izpolnjuje pravila financiranja, veljavna za vsako od upravičenih
dejavnosti.
Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.
Čeprav bo uravnotežena geografska zastopanost imela pomembno vlogo pri izbranih projektih, bo pogla
vitni dejavnik pri odločanju o številu podprtih projektov na državo kakovost.
(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 2001/822/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, str. 1):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:SL:PDF
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6. Rok za oddajo prijav
Prijave za dotacije morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU in predložene na predvidenem
elektronskem obrazcu (e-obrazcu).
E-obrazec je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Pravilno izpolnjene elektronske obrazce za prijavo je treba predložiti najpozneje do 5. septembra 2013 do
12. ure (do poldneva po bruseljskem času).
Papirno različico prijave je treba poslati najpozneje do 5. septembra 2013 na naslednji naslov:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme — EACEA/06/13
BOUR 4/29
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— po pošti (velja datum poštnega žiga),
— z ekspresno kurirsko pošto; pri čemer se kot dokazilo oddaje pošiljke šteje datum, ko je kurirska služba
pošiljko prevzela (prijavnemu obrazcu priložite kopijo potrdila o oddaji pošiljke).
Prijave, poslane po telefaksu ali e-pošti, ne bodo sprejete.
V primeru nedoslednosti ali razhajanj med e-obrazcem in obrazcem v papirnati obliki, se upošteva le eobrazec.
7. Dodatne informacije
Prijave morajo ustrezati določbam v Navodilih za prijavo – Razpis za zbiranje predlogov EACEA/06/13
(Application Guidelines — Call for proposals EACEA/06/13), predložene morajo biti na e-obrazcu, predvidenem
za ta namen, ter vsebovati vse ustrezne priloge.
Navedena dokumentacija je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

C 148/7

