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1. alprogram – Ifjúság Európáért

Tematikus hálózatokkal kapcsolatos kísérleti projektek

Pályázati felhívás – EACEA/08/07

(2007/C 119/06)

1. Célok és általános leírás

Jelen pályázati felhívás a „Cselekvő ifjúság” program 1. alprogramjának strukturális intézkedéseihez kapcso-
lódik. Célja a „Cselekvő ifjúság” és az „Ifjúság” programok keretén belül az ifjúsági cserék, ifjúsági kezdemé-
nyezések és demokráciaprojektek tematikus hálózatainak létrehozása és/vagy megszilárdítása. A tematikus
hálózatoknak az alábbi célokat kell teljesíteniük:

– kapcsolatok kialakítása az ugyanazon témához kapcsolódó projektek között,

– tapasztalatok közössé tétele az adott témakörben,

– az ifjúsági cserék, az ifjúsági kezdeményezések és a demokráciaprojektek közötti kapcsolatok gyarapítása,

– a projektek eredményeinek értékelése, közzététele és felhasználása.

A javasolt témakörnek tükröznie kell a „Cselekvő ifjúság” program célkitűzéseit.

2. A pályázásra jogosultak köre

Olyan non-profit szervezetek vagy szövetségek, illetve helyi, regionális vagy országos szintű intézmények
pályázhatnak, amelyek a pályázat benyújtásakor a programban részt vevő országok valamelyikében jogsze-
rűen bejegyzettek és jogi személyiséggel rendelkeznek.

A programban részt vevő országok a következők:

– az Európai Unió tagállamai (1): Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Spanyolország, Portugália, Fran-
ciaország, Olaszország, Svédország, Egyesült Királyság, Írország, Luxemburg, Hollandia, Finnország,
Görögország, Ciprus, Bulgária, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Cseh
Köztársaság, Románia, Szlovákia, Szlovénia,

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek tagjai az Európai Gazda-
sági Térségnek (EGT): Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT-vegyesbizottság határozatának a projekt
kiválasztásakor történő hatálybalépésére is figyelemmel,
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(1) Tengerentúli országban vagy területen (PTOM) lakó személyek, és adott esetben tengerentúli országban vagy területen
működő köz- és/vagy magánszervezetek, intézmények pályázhatnak a „Cselekvő ifjúság” program keretében, a program
szabályaira, valamint a velük kapcsolatban lévő tagállamra alkalmazandó rendelkezésekre figyelemmel. Az érintett tenge-
rentúli országok és területek jegyzékét az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001.
november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat (HL L 314., 2001.11.30., 1. o. ) 1.A. melléklete tartalmazza.



– az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt ország, a közösségi programokban való részvételére
vonatkozó keret-megállapodásokban meghatározott általános elveknek, feltételeknek és rendelkezéseknek
megfelelően, valamint az ezen programban való részvételére vonatkozó megállapodás aláírásával és hatály-
balépésével: Törökország.

A projektek, a pályázót is beleértve, legalább 10 különböző országbeli szervezet együttműködésére
épülnek. Mindegyik partnernek rendelkeznie kell az „Ifjúság” vagy a „Cselekvő ifjúság” program keretében
kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló projekttel. Meg kell jegyezni, hogy a partnerek nem kapcsolódhatnak
a pályázó szervezethez az alapszabályzat szerint.

Természetes személyek e pályázati felhívás keretében nem támogathatóak.

3. A projektek finanszírozása és időtartama

A jelen pályázati felhívás keretében támogatandó projektek társfinanszírozására hozzávetőlegesen elő-
irányzott költségvetési keret egymillió EUR.

A pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 65 %-át.

A pályázatonként maximálisan nyújtható támogatás összege 100 000 EUR.

A tevékenységeket 2008. január 1. és 2008. március 31. között kell megkezdeni. A projektek időtartama
legalább 6 és legfeljebb 12 hónapig terjedhet.

4. A pályázat leadási határideje

A pályázatokat legkésőbb 2007. szeptember 1-ig – a dátumot a postai bélyegző hitelesíti – kell beküldeni
az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

5. További információk

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati felhívás teljes szövegében megfogalmazott valamennyi köve-
telménynek, és az előírt formanyomtatványon kell benyújtani azokat. E dokumentumok az alábbi internetes
címen találhatók meg:

http://eacea.ec.europa.eu
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