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BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÁS ÉS KULTÚRA FŐIGAZGATÓSÁG — DG EAC No 47/05

Bevált gyakorlat/jó példák cseréje az ifjúsági munka területén Európa, Afrika, a karibi és a csendes
óceáni térség (ACP), Ázsia és Latin-Amerika között

Ifjúság 2000-2006 Program

5.1.2 Alprogram: Támogatói projektek partnerországokkal

(2005/C 320/08)

1. Célok és általános leírás

Jelen pályázati felhívás olyan projektek támogatását célozza, melyek elősegítik a tapasztalatok, a jó példák
cseréjét az ifjúsági munka területén az Európai Unió, a tagjelölt országok, az EFTA/EEA tagországok vala-
mint Afrika, a karibi, a csendes óceáni térség (ACP), Ázsia és Latin-Amerika országai között.

A projektek általános célja az ifjúságpolitika, az ifjúsági munka fejlesztéséhez való hozzájárulás, az önkén-
tesség előmozdítása kell, hogy legyen, továbbá az érintett országokban az ifjúsági szervezetekben az erőfor-
rások, a vezetőképzés fejlesztése.

A projektek konkrét céljai az afrikai, karibi, csendes óceáni, ázsiai és latin-amerikai partnerek igényeihez
igazodóan az alábbiak legyenek:

– Lehetőséget biztosítani az ifjúsági szervezetek vezetőinek, ifjúsági munkásainak a bevált gyakorlat és
módszerek gyakorlati formában történő cseréjére szemináriumok, munkacsoportok, képzések, tanul-
mányi látogatások és munkahelyi tapasztalatcserék formájában;

– Tartós együttműködések és hálózatok kiépítése ifjúsági szervezetek között a folyamatos információ és
tapasztalatcsere biztosítása érdekében.

A projektek témája széles skálán mozoghat a résztvevő partnerek érdeklődésének megfelelően, úgymint
kulturális sokszínűség, tolerancia, ifjúsági részvétel, ifjúsági információ, a nem-formális nevelés megismerte-
tése és elismertetése, innováció az ifjúsági munkában.

2. Kik pályázhatnak

A pályázók kizárólag olyan, nem profitorientált szervezetek lehetnek, melyek az alábbi országok valamelyi-
kében vannak jogszerűen bejegyezve:

– Az Európai Unió (EU) tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtor-
szág, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia;

– Azok az országok, melyek egyidejűleg tagjai az Európai Szabadkereskedelmi Szövetségnek (EFTA) és az
Európai Gazdasági Térségnek (EEA), azaz: Izland, Lichtenstein, Norvégia;

– Tagjelölt országok: Bulgária, Románia, Törökország.

Minden projektben legalább négy országból kell partnerként szervezeteknek részt vennie (beleértve a
pályázót is), mely országokból legalább kettő az Ifjúság 2000-2006 programországa, ezen belül legalább az
egyik EU tagország, továbbá legalább két szervezet az ACP, ázsiai, vagy afrikai partnerországokban van
bejegyezve.
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3. Költségvetés és időtartam

A projektek támogatására előirányzott teljes kertet 1 000 000 EUR. A Bizottság hozzájárulása a költsé-
gekhez nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadások 80 százalékát. A legmagasabb támogatási
összeg 100 000 EUR projektenként.

A projektek 2006. november 1. és 2006. december 31. között kell, hogy kezdődjenek. Időtartamuk 6-12
hónap között lehet, legyen szó egy nagyobb rendezvény és annak előkészületeiről és utómunkálatairól,
vagy több eseményről, rendezvényről.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006. június 30-ig kell a Bizottsághoz eljuttatni, mely dátumot a postabélyegző
igazol. Csak az e dátumig beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!

5. További információ

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi honlapon érhetők el:

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

A pályázatokat az ezen a címen megtalálható űrlapon kell benyújtani úgy, hogy megfeleljenek a teljes kiírá-
sban leírt valamennyi követelménynek!
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