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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/41/2018
Program Erasmus+, klíčová akce 3 – podpora reformy politiky
Spolupráce s občanskou společností v oblasti mládeže (1)
(2018/C 398/14)
Úvod
Spolupráce s organizacemi občanské společnosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže je zásadní pro vytvo
ření širokého pocitu odpovědnosti v souvislosti se strategiemi a politikami učení a pro zohlednění myšlenek a obav
zúčastněných stran na všech úrovních..
Zásadní význam má pro zajištění aktivního zapojení zainteresovaných subjektů, pro podporu jejich účasti v programu
Erasmus+ a dalších evropských programech a pro šíření politik, výsledků programů i správné praxe prostřednictvím
jejich sítí s velkým počtem členů.
1.

Účel a cíle

Cílem této výzvy je poskytnout strukturální podporu, označovanou jako grant na provozní náklady, evropským nevlád
ním organizacím (ENGO) a sítím působícím v celé EU v oblasti mládeže a sledujícím tyto obecné cíle:
— zvýšit povědomí zainteresovaných subjektů, o strategii EU pro mládež (2) pro období 2019-2027 na základě návrhu
Komise (3) a očekává se, že bude přijat do konce roku,
— Rozvíjet, propagovat a podporovat akce zaměřené na zapojení, propojení a posílení mládeže v duchu strategie EU
pro mládež.
— Zvyšovat informovanost a účast mladých lidí na aktivitách EU pro mladé lidi, včetně nově zřízených, jako je napří
klad Evropský solidární sbor a Objevovat EU.
— zvýšit angažovanost zainteresovaných subjektů a spolupráci s orgány veřejné moci za účelem provádění politik
v oblastech významných pro mladé lidi.,
— posílit zapojení zainteresovaných subjektů v oblasti mládeže,
— posílit zapojení zúčastněných stran do šíření činností politik a programů, včetně výsledků a správné praxe mezi
jejich členy i jinde.
Tyto cíle by měly být jasně zakotveny v pracovních plánech, činnostech a výstupech žadatelských organizací.
(1) Viz roční pracovní program programu Erasmus+ zveřejněný v Úř. věst. C (2018) 6572 11.10.2018, WPI 3.77.
(2) https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&from=ga
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Dále se od organizací působících v oblasti mládeže podporovaných v rámci této výzvy očekává, že budou provádět
činnosti s cílem:
— podporovat větší účast všech mladých lidí na demokratickém a občanském životě v Evropě; přispívat k debatě
o otázkách, které ovlivňují mladé lidi a mládežnické organizace na evropské, národní, regionální i místní úrovni
a přispívat k rozpracovávání těchto otázek; názory mladých lidí zviditelnit ve společnosti; podporovat účast ve vol
bách do Evropského parlamentu; podporovat silnější pozici mladých lidí ve společnosti a podporovat jejich účast
v rozhodovacích procesech,
— podporovat spravedlivý a rovný přístup mladých lidí k příležitostem; usnadňovat přechod z mládí do dospělosti,
zejména uplatněním na trhu práce a zvýšením zaměstnanosti; zvýšit začlenění mladých lidí do společnosti i jejich
účast na sociální solidaritě,
— pěstovat rozvoj kompetencí a dovedností prostřednictvím neformálního vzdělávání, mládežnických organizací
a práce s mládeží; mezi mladými lidmi v Evropě podporovat digitální gramotnost, mezikulturní učení, kritické myš
lení, úctu k různorodosti a hodnoty solidarity, rovné příležitosti a lidská práva,
— podporovat začleňování mladých lidí, kteří mají omezené příležitosti, do společnosti,
— přispívat k provádění prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace
v procesu vzdělávání přijatého v Paříži dne 17. března 2015, například začleňováním podpory občanské nauky,
mezikulturního dialogu a demokratického občanství do svých pracovních programů,
— přispívat k provádění akčního plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí přijatého dne 7. června 2016
organizováním a podporováním činností a projektů zabývajících se integrací mladých lidí z přistěhovaleckého pro
středí, včetně nově příchozích uprchlíků, do hostitelské společnosti.
Všechny výše uvedené činnosti by měly přispívat k širšímu oslovení mladých lidí, aby se zajistila rozmanitost názorů,
a měly by být zaměřeny na mladé lidi v mládežnických organizacích i mimo ně, jakož i na mladé lidi s omezenými
příležitostmi, a to za využití různých kanálů.
2.

Způsobilost

2.1. Způsobilí žadatelé
Tato výzva je určena dvěma kategoriím subjektů: evropským nevládním organizacím a sítím působícím v celé EU (nefor
mální sítě).
V kontextu spolupráce s občanskou společností v oblasti mládeže se použijí tyto definice:
Kat eg or ie 1: Evropská nevládní organizace musí:
— fungovat prostřednictvím formálně uznané struktury sestávající z a) evropského subjektu/sekretariátu (žadatele),
který je ke dni podání žádosti právně zřízen ve způsobilé zemi alespoň jeden rok, a b) národních organizací/
poboček, jež mají statutární vztah k uvedenému evropskému subjektu/sekretariátu, alespoň ve dvanácti způsobilých
zemích,
— působit v oblasti mládeže a vykonávat činnosti podporující provádění oblastí činnosti strategie EU pro mládež,
— zapojovat mladé lidi do správy a řízení organizace.
Kat eg or ie 2: Síť působící v celé EU (neformální síť) musí:
— být složena z právně samostatných neziskových organizací působících v oblasti mládeže a vykonávajících činnosti
podporující provádění oblastí činnosti strategie EU pro mládež,
— fungovat prostřednictvím neformální správní struktury složené z a) organizace, která má ke dni podání žádosti sídlo
ve způsobilé zemi alespoň jeden rok a plní na evropské úrovni koordinační a podpůrné funkce pro danou síť (žada
tel), a b) dalších organizací zřízených alespoň ve dvanácti způsobilých zemích,
— zapojovat mladé lidi do správy a řízení sítě.

C 398/20

CS

Úřední věstník Evropské unie

5.11.2018

2.2. Způsobilé země
Způsobilé jsou žádosti právnických osob usazených v jedné z těchto zemí:
— členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko,
Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání
grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na
základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž,
pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě příslušných obec
ných ustanovení čl. II.16.2.1 (a) o ukončení uvedených v grantové dohodě projekt opustit.
— země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP):
Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
— kandidátské země, pro které byla vytvořena předvstupní strategie, v souladu s obecnými zásadami, podmínkami
a postupy stanovenými v rámcových dohodách uzavřených s těmito zeměmi s cílem jejich účasti na programech
Evropské unie: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko (1) a Turecko.
3.

Činnosti

Žádající subjekty musí předložit konzistentní pracovní plán zahrnující neziskové činnosti vedené mladými lidmi, které
jsou vhodné pro realizaci cílů této výzvy.
Zejména:
— programy neformálního a informálního učení a činností zaměřené na mladé lidi a na pracovníky s mládeží,
— činnosti pro rozvoj kvality práce s mládeží,
— činnosti pro rozvoj a podporu nástrojů uznávání kvalifikací a transparentnosti v oblasti mládeže,
— semináře, setkání, workshopy, konzultace, debaty mladých lidí o politikách v oblasti mládeže nebo evropských
otázkách,
— konzultace s mladými lidmi, za účelem vytvoření nástrojů, metodik a formátů konzultací s ohledem na budoucí
dialog EU s mládeží (2),
— činnosti na podporu aktivní účasti mladých lidí na demokratickém životě,
— činnosti na podporu mezikulturního učení a porozumění v Evropě,
— mediální a komunikační činnosti a nástroje týkající se mládeže a evropských otázek.
Ze zásady by ve všech případech žádající subjekty měly uplatňovat strategie k navazování kontaktu s mladými lidmi
z různorodých prostředí na místní úrovni a zajistit tak oslovení rostoucího počtu mladých lidí na místní úrovni.
(1) Rozpočtové úpravy vyplývající z toho, že se Srbsko stalo zemí zapojenou do programu Erasmus+, budou platit od 1. ledna 2019 za
předpokladu, že bude přijato rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje (upravená) Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko
o účasti Republiky Srbsko v programu Erasmus+: programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport k 1. lednu
2019.
(2) který Komise plánovala v rámci navrhované strategie EU pro mládež na období 2019–2027, předložené ve sdělení „Zapojovat, propo
jovat a posilovat mladé lidi: nová strategie EU pro mládež“, 22.5.2018, COM(2018) 269. Budoucí dialog EU v oblasti mládeže bude
„zahrnovat nové a alternativní formy účasti, včetně on-line kampaní, a konzultace prostřednictvím digitálních platforem připojených k Evropskému
portálu pro mládež. Tento dialog bude koordinován na úrovni EU, využíván mládeží na všech úrovních a bude podporován vnitrostátními pracov
ními skupinami, které budou mít lepší monitorovací mechanismy. Z hlediska dopadu by měl být transparentní a viditelný. Přístup ke kvalitním
informacím je nezbytný k tomu, aby si mladí lidé mohli utvářet stanoviska založená na skutečnostech a argumentech“.
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Způsobilými organizacemi v rámci této výzvy nejsou národní agentury programu Erasmus+ ani organizace, jejichž členy
jsou převážně (alespoň ze dvou třetin) národní agentury programu Erasmus+.
4.

Dostupný rozpočet

V rámci této výzvy k předkládání návrhů je možno žádat o roční granty na provozní náklady (1).
Roční grant na provozní náklady je zaměřen na krátkodobou spolupráci na evropské úrovni. Žádosti musí obsahovat
podrobný 12měsíční pracovní program (roční pracovní program) na rok 2019 spolu s informacemi potřebnými pro
výpočet grantu.
5.

Kritéria pro udělení grantu

Kvalita způsobilých žádostí bude hodnocena na základě těchto kritérií (2):
— význam (maximálně 30 bodů),
— kvalita návrhu a provádění pracovního plánu (maximálně 20 bodů),
— profil, počet a různorodost účastníků a zemí zapojených do činností (maximálně 30 bodů),
— dopady, šíření a udržitelnost (maximálně 20 bodů).
6.

Podávání žádostí

Žádosti musí být předloženy pomocí on-line formuláře žádosti o grant (elektronický formulář).
Elektronický formulář je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na této internetové adrese:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en a musí být řádně vyplněn v jednom z úředních jazyků EU.
Řádně vyplněný formulář musí být předložen prostřednictvím internetu do 6. prosince 2018 12:00 (poledne bru
selského času) a zahrnovat tuto příslušnou přílohu (3):
Další povinné přílohy (4) musí být zaslány e-mailem agentuře v téže lhůtě.
7.

Další informace

Žádosti musí být vypracovány v souladu s pokyny pro podávání žádostí – výzva k předkládání návrhů EACEA/41/2018,
které jsou k dispozici na této internetové adrese: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

(1) Celkový rozpočet přidělený v roce 2019 na spolupráci s občanskou společností v oblasti mládeže činí 4 000 000 EUR a je rozdělen
takto: částka 3 500 000 EUR, jež je vyhrazena pro příjemce, kteří podepsali rámcové dohody o partnerství týkající se spolupráce
s občanskou společností v oblasti mládeže v roce 2018, a pro tuto výzvu tedy není k dispozici; částka 500 000 EUR, která je k dispo
zici pro žadatele, jež předloží návrhy na roční grant na provozní náklady v rámci této výzvy.
(2) Viz roční pracovní program programu Erasmus+ zveřejněný v Úř. věst. C (2018) 6572 11.10.2018, WPI 3.77.
(3) Veškeré další správní dokumenty vyžadované v pokynech pro žadatele je třeba zaslat e-mailem Výkonné agentuře pro vzdělávání, kul
turu a audiovizuální oblast do poledne 06.12.2018 (bruselského času) na tuto e-mailovou adresu: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.
(4) Podrobnější informace o přílohách, které je třeba předložit, najdete v oddíle 14 pokynů pro žadatele.

