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Volt európai önkéntesek szervezeteinek támogatására

EU Ifjúság 2000-2006 program

2. Alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat

(2005/C 110/11)

1. CÉLOK ÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

E pályázati felhívás célja, hogy a korábban önkéntes szolgálatot
teljesített fiatalok szervezeteinek megerősítését, folyamatos
működését segítse a programországokban. A támogatás felhasz-
nálható nemzeti és nemzetközi tevékenységekhez egyaránt.

A tevékenységek általános célja az Ifjúság 2000-2006 program,
azon belül is elsősorban az Önkéntes Szolgálat ismertségének,
hozzáférhetőségének, fejlődésének segítése kell hogy legyen.

További elvárások a támogatott tevékenységekkel szemben:

1. a fiatal EVS önkéntesek támogatása az adott országban
önkéntes szolgálatuk előtt, alatt és után;

2. a volt EVS önkéntesek közötti kapcsolatteremtés, hálózaté-
pítés elősegítése a tapasztalataik kicserélése érdekében;

3. az Ifjúság 2000-2006 program fejlődésének és a Nemzeti
Irodák munkájának segítése, új elemekkel való színesítése
(szerződéses, pénzügyi és projekt-felügyeleti feladatokat
kivéve).

2. TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Országonként egy (országos) szervezet támogatható.

Ahhoz, hogy egy szervezet támogatást kaphasson, a pályázat
beadásakor:

1. hivatalosan bejegyzettnek kell lennie;

2. nem lehet profitorientált;

3. a főbb pozícióit volt önkéntesek kell hogy betöltsék;

4. székhelye abban az országban kell hogy legyen, amelyet
képvisel;

5. olyan nemkormányzati (civil) szervezetnek, egyesületnek,
stb. kell lennie, melyet volt EVS önkéntesek működtetnek az
e felhívásban megfogalmazott célok érdekében, vagy egy
olyan, szélesebb kört felölelő profilú szervezetnek, melynek
egy egységét volt EVS önkéntesek működtetik az említett
célok érdekében;

6. működési körét tekintve országos, de nem kizárva helyi
vagy regionális egységek, részlegek, információs pontok
alakításának lehetőségét;

7. az adott ország illetékes hatósága (általában az ifjúsági ügye-
kért felelős minisztérium) által a fenti feladatokkal megbízott
szervezet;

Az alábbi országokban működő szervezetek pályázhatnak:

– Az Európai Unió 25 tagországa;

– Az Európai Gazdasági Közösségbe tartozó EFTA országok,
azaz Izland, Liechtenstein és Norvégia;

– A tagjelölt országok: Bulgária, Románia és Törökország.
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3. A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKTEK IDŐTARTAMA

A projektek támogatására előirányzott teljes keretösszeg
300 000 euró. A Bizottságtól kapott támogatás nem haladhatja
meg a tervezett és elfogadott összkiadások 80 százalékát. Egy
adott ország legfeljebb 30 000 euró támogatást kaphat.

A projektek 2005. november 1. és 2005. december 31. között
kell hogy kezdődjenek, időtartamuk 12-24 hónap lehet.

4. HATÁRIDŐ

Csak azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyeket a
szabályosan és teljesen kitöltött, hivatalosan aláírt pályázati

űrlapon adtak postára legkésőbb 2005. június 6-án. (A dátum
igazolására a postabélyegző szolgál.)

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlap elérhető
a:

http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html honlap-
címen.

A pályázatoknak az ezen a címen elérhető teljes kiírásnak kell
megfelelniük, és az ott megadott űrlapon kell őket benyújtani.
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