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1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK

Az Európai Bizottság az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség közreműködé-
sével a „Cselekvő ifjúság” program 4.6. alprogramja által támogatni kívánja az ifjúságpolitika területén
európai szinten tevékenykedő szervezetekkel, illetve a regionális vagy helyi közjogi testületekkel kialakítandó
partnerségi projekteket.

Amíg a program egyéb részeinek az ifjúsági csereprogramokra, kezdeményezésekre és képzésekre, valamint
az ifjúságpolitika területén dolgozó fiatalok hálózatának kiépítésére irányuló kisebb projektek széles körű
támogatása a célja, addig a jelen felhívás azt célozza meg, hogy az ilyen kisebb projektek az ifjúságpolitika
területén európai szinten tevékenykedő szervezet vagy egy regionális vagy helyi közjogi testület javaslata
alapján strukturális összehangolásra kerüljenek. Így a kedvezményezett szervezetnek lehetősége nyílik a
fiatalok érdekében történő tevékenységét európai átláthatósággal európai dimenzióba helyezni, és/vagy arra,
hogy fellépjen az Európai Unió oldalán olyan fiatalokat támogató projektek érdekében, amelyeket harmadik
felek kezdeményeznek (mint például a kedvezményezett szervezet régiójában tevékenykedő ifjúsági szerve-
zetek). Az ilyen összetett projekteket tehát vagy közvetlenül a támogatás kedvezményezettje valósítja meg,
vagy a kedvezményezett és az Unió által közösen támogatott egyéb szervezetek. Az ilyen partnerség által
egy olyan megközelítés válik lehetővé, amely multiplikációs hatásánál fogva a lehető legnagyobb mértékben
támogatja az ifjúság érdekében történő tevékenységeket.

A jelen felhívásnak az olyan partnerségek támogatása a célja, amelyek hozzájárulnak az európai szinten és
az ifjúság érdekében kialakított stratégiák, valamint összehangolt tevékenységi programok fejlesztéséhez.

A pályázati feltételek értelmében az a projekt tekinthető sikeresnek, amelynek tevékenységi prog-
ramja megfelel az alábbiaknak:

– tartalmaz a „Cselekvő ifjúság” program 1.1-es, 1.2-es és/vagy 4.3-as alprogramjával (kivéve a háló-
zatépítést) kapcsolatos egy vagy több tevékenységet,

– a tevékenységi programot egy olyan támogatható pályázó szervezet javasolja, amely az alábbi két
módszer egyikének alkalmazásával vesz részt a projektben (az egyik kizárja a másikat):

a) vagy közvetlenül maga a pályázó szervezet valósítja meg a tevékenységi programot
(„A” módszer);

b) a pályázó szervezet (koordinátor) biztosítja a cselekvési program koordinációját és végrehaj-
tását, amelyet ténylegesen egy másik szervezet (partner) valósít meg, figyelembe véve a „Cselekvő
Ifjúság” program alprogramjának támogathatósági feltételeit („B” módszer). Ebben az esetben, a part-
nerszervezeteket a pályázó szervezet jelöli ki a pályázat benyújtáskor.
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2. A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

A pályázatok benyújtására azok a helyi vagy regionális közjogi szervezetek, illetve az ifjúsági szektorban
európai szinten tevékenykedő szervezetek (ENGO) jogosultak, amelyek a „Cselekvő ifjúság” programban részt
vevő országok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel.

Csak az a szervezet jogosult pályázni, amely jogi személyiséggel rendelkezik, székhelye a programban részt
vevő országok egyikében található, és a pályázat benyújtásakor már legalább egy éve működik. A prog-
ramban részt vevő országok a következők:

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

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági
Térségnek (EGT): Izland, Liechtenstein és Norvégia,

– az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, a közösségi programokban való részvételükre
vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és
rendelkezéseknek megfelelően: Törökország.

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A tevékenységi programban az alábbi támogatható tevékenységek szerepelhetnek:

1. ifjúsági csereprogramok – a „Cselekvő ifjúság” program 1.1-es alprogramja (a jogosultsági feltételekre
és a finanszírozási szabályokra vonatkozóan lásd az I. mellékletet);

2. ifjúsági kezdeményezések – a „Cselekvő ifjúság” program 1.2-es alprogramja (a jogosultsági feltételekre
és a finanszírozási szabályokra vonatkozóan lásd az I. mellékletet);

3. a „Cselekvő ifjúság” program 4.3-as alprogramjához tartozó tevékenységek, kivéve a hálózatépí-
tésre vonatkozó tevékenységeket (a jogosultsági feltételekre és a finanszírozási szabályokra vonatkozóan
lásd az I. mellékletet).

Semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

A programok kizárólag 2009. április 1-je és 2009. szeptember 1-je között indulhatnak.

A tevékenységi programok két évig (24 hónapig) tarthatnak.

4. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A projektet az alábbi kritériumok alapján értékelik:

A. A tevékenyégi program és koordinációjának általános minősége az alábbiak értékelésével:

a) a „Cselekvő ifjúság” program céljainak és a jelen pályázati felhívásnak való megfelelősség;

b) a tevékenységi program felépítésének minősége, különös tekintettel a tervezésre;

c) a tevékenységi program jelentősége (nevezetesen a multiplikációs hatása, nagyszámú fiatalra gyakorolt
jelentős hatása, átláthatósága, eredményeinek maradandósága és kihasználhatósága);

d) a tevékenységi program megvalósításában közvetlenül részt vevő fiatalok és fiatalokkal foglalkozó
szakemberek száma.

Az alábbiakban leírt (A. pont) kritériumok mindegyike egyforma súllyal esik latba az értékeléskor.

B. A tevékenységi program minden egyes tevékenységének minősége az alábbiak értékelésével:

a) az odaítélési kritériumok összessége a tevékenységre vonatkozóan (a projekt minősége, javasolt
módszerek, a résztvevők és a projektvezetők profilja), illetve a tevékenység jelentősége az 1. sz.
mellékletben meghatározott értékelési szempontok alapján.

Az értékelés folyamán a két kritériumcsoport egyforma súllyal esik latba.
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5. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉS

A jelen pályázati felhívás keretében támogatandó projektek társfinanszírozására hozzávetőlegesen elő-
irányzott költségvetési keret összesen mintegy 750 000 EUR.

A támogatás maximális összege projektenként 100 000 EUR.

A partnerség keretén belül a kedvezményezett az Európai Bizottsággal osztja meg a projekt társfinanszíro-
zását.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási
keretet.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázati kérelmeket az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez
(„Ügynökség”) kell elküldeni legkésőbb 2008. december 1-jéig az alábbi címre:

Agence Exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»
Programme «Jeunesse en action»
Appel à propositions EACEA/30/08
BOUR 01/001
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

Csak a hiánytalanul kitöltött, helyesen dátumozott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra
jogosult személy aláírásával ellátott hivatalos pályázati formanyomtatványokat fogadjuk el.

A faxon vagy elektronikus úton elküldött pályázatokat nem fogadjuk el.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A részletes pályázati útmutató, valamint a pályázati formanyomtatványok az alábbi honlapon találhatók
meg:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action46/index_en.htm

A pályázatokat az erre a célra készült formanyomtatvány kitöltésével, a megfelelő mellékletekkel és a kért
információk megadásával kérjük benyújtani.
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