
III

(Közlemények)

BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS FŐIGAZGATÓSÁG, SZÁM: 51/05

Pályázati felhívás az ifjúsággal európai szinten foglalkozó szervezetek támogatására

(2005/C 242/10)

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 790/2004/EK határozata közösségi cselekvési prog-
ramot hozott létre az ifjúsággal európai szinten foglalkozó szervezetek támogatására. Az Európai Közös-
ségek általános költségvetésének 15.07.01.02 fejezete előírja e szervezetek támogatását.

E pályázati felhívás a 2006. évre (január 1-jétől december 31-ig) megítélendő támogatásokhoz
kapcsolódik. A támogatások alapvető célkitűzése a ifjúsággal kapcsolatos közösségi fellépés megerősítése
és hatékonyabbá tétele a területen aktív szervezetek támogatásával.

A program a szervezetek ifjúsággal kapcsolatos általános európai érdeket szolgáló állandó tevékenységeit
vagy az Európai Unió adott szakpolitikai keretében szereplő érdeket támogatja.

Ezeknek a tevékenységeknek hozzá kell járulnia vagy a hozzájárulásra képesnek kell lennie a fiatal állam-
polgárok aktív közéleti és társadalmi részvételéhez, és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen a közös-
ségi együttműködési tevékenységek fejlesztéséhez és végrehajtásához.

Ezeknek a tevékenységeknek különösen a Bizottság „Új lendület az európai ifjúságnak” (1) című fehér könyv-
ében említett témákhoz kell kapcsolódnia.

2006-ban azok a kezdeményezések fognak elsőbbséget élvezni, amelyek a fiataloknak az európai integráció
folyamatában való részvételével kapcsolatosak és politikailag láthatóak.

2. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK

Az alábbi kritériumoknak megfelelő pályázatok egy minden részletre kiterjedő értékelés tárgyát képezik.

2.1. Támogatható szervezetek

A szervezeteknek a működési támogatás elnyeréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

– a szervezet hivatalos megalapítása több mint egy éve megtörtént;

– nem kormányzati szervezet;
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(1) COM(2001) 681 végleges, http://europa.eu.int/comm/education/youth.html



– nonprofit szervezet;

– ifjúsági vagy a széles társadalmi rétegeket célzó szervezet, amely tevékenységeinek egy részét kizárólag
az ifjúságnak szenteli;

– legalább 50 %-ot a saját éves költségvetéséből társfinanszíroz és az Európai Unión kívüli forrásokkal is
rendelkezik;

– Saját személyzetében legalább egy állandó alkalmazott van.

2.2. Támogatható országok

Az alábbi országokban alapított és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek pályázata támogatható:

– Európai Unió (EU): Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Spanyolország, Portugália, Franciaország,
Olaszország, Svédország, az Egyesült Királyság, Írország, Luxemburg, Hollandia, Finnország, Görögor-
szág, Ciprus, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Cseh Köztársaság,
Szlovákia, Szlovénia;

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az Európai Gazdasági Közösség (EGK) tagál-
lamai: Izland, Liechtenstein, Norvégia;

– tagjelölt országok: Bulgária, Románia, Törökország.

A Bizottságnak megvan a lehetősége arra, hogy egy EFTA/EGT vagy tagjelölt ország állampolgára által
benyújtott pályázatot válasszon ki, feltéve, hogy megállapodás született ezen országoknak a 790/2004/EK
határozat által létrehozott programokban való részvételéhez szükséges intézkedésekről.

A pályázó szervezeteknek a fent említett országok közül legalább nyolcban aktív szervezeti tagokkal kell
rendelkeznie.

3. KÖLTSÉGVETÉS

Az ifjúság területén európai szinten aktív szervezetek társfinanszírozására kijelölt összeg 2006-ra
2 420 000 euró. A Bizottság gazdasági támogatása nem haladhatja meg a Bizottság által jóváhagyott
teljes működési költségek 50 %-át.

A maximális közösségi támogatás szervezetenként 35 000 euró.

4. HATÁRIDŐ

A pályázatokat legkésőbb 2005. december 1-jéig kell elküldeni a Bizottságnak.

5. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati nyomtatványok a következő honlapon találhatók:

http://europa.eu.int/comm/youth/program/ingyo_en.html

A pályázatokat a teljes szöveg által előírt követelmények tiszteletbentartásával és az előírt formában kell
benyújtani.
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