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4.3. alprogram – „Ifjúsági támogató rendszerek” – Az ifjúságsegítők mobilitásának és 
csereprogramjainak támogatása 

(2010/C 155/04) 

1. Célkitűzések és leírás 

A pályázati felhívás célja, hogy kísérleti jelleggel támogassa az ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjait 
annak érdekében, hogy új készségeket és kompetenciákat sajátíthassanak el, és ezáltal az ifjúsági munka 
terén szélesebb körű szakképzettséget szerezzenek, egyúttal jobban tudjanak igazodni a fiatalok változó 
igényeihez. Ez az érintett struktúrák kapacitásainak erősítéséhez és fejlesztéséhez is hozzá fog járulni. A 
felhívás ezáltal hozzásegít azon politikai prioritás támogatásához, miszerint az ifjúsági munkát Európában 
átfogó politikai eszközként támogatni kell, el kell ismerni és professzionális szintre kell emelni. 

Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást. 

A pályázati felhívás célkitűzései a következők: 

— az ifjúságsegítőknek lehetőséget adni arra, hogy egy másik országban, más munkakörnyezetben szerez
zenek tapasztalatokat, 

— az ifjúsági munka európai dimenziójának jobb megismerése, 

— az ifjúságsegítők szakmai, interkulturális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, 

— az európai tapasztalatok és az ifjúsági munkával és a nem formális oktatással kapcsolatos megközelítések 
megosztásának ösztönzése, 

— az Európa különböző részein működő ifjúsági szervezetek közötti erősebb, színvonalasabb partnerségek 
fejlesztésének elősegítése, és 

— az európai ifjúsági munka minőségének és szerepének erősítése. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik a Cselekvő Ifjúság Program állandó 
prioritásait: 

— a fiatalok részvétele,
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— kulturális sokszínűség, 

— európai polgárság, 

— hátrányos helyzetű fiatalok részvétele. 

Előnyben részesülnek ezenkívül az alábbi éves prioritásokat tükröző projektek ( 1 ): 

— a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve ( 2 ), 

— a fiatalok munkanélkülisége és a fiatal munkanélküliek aktív társadalmi részvételének előmozdítása, 

— a fiatalok mozgósítása és figyelmük felhívása a globális kihívásokra (például a fenntartható fejlődés, az 
éghajlatváltozás, a migráció, a millenniumi fejlesztési célok ( 3 )). 

2. Támogatható pályázók 

Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek: 

— nem kormányzati szervezetek (NGO-k); 

— olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek (ENGO), amelyek tagszer
vezettel rendelkeznek a Cselekvő Ifjúság Programban részt vevő legalább nyolc (8) programországban; 

— regionális vagy helyi szintű közintézmények. 

Ez a pályázókra és a partnerszervezetekre egyaránt vonatkozik. Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, 
amelyek a programországok valamelyikében a pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában 
legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek. A programországok a következők: 

— az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült 
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lett
ország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, ( 4 ) 

— az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek az Európai Gazdasági Térségről 
(EGT) szóló megállapodás szerződő felei: 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. 

A projekteknek két (2) különböző programországból származó két (2) partner között létrejött szilárd 
partnerségen kell alapulniuk, amely országok közül legalább egy (1) EU-tagállam; a partnerek a projektben 
részt vevő ifjúságsegítő(k) küldő, illetve fogadó szervezeteként működnek közre. A két partner közül az 
egyik felvállalja a koordináló szervezet szerepét, és a Végrehajtó Ügynökséghez mindkét partner nevében, a 
teljes projektre pályázik. 

3. Támogatható tevékenységek, résztvevők és pályázatok 

A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékeny
ségeket kell tartalmaznia.
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( 1 ) További információk az éves prioritásokról: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc122_en.htm 
( 2 ) Összhangban a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló 1098/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi határozattal. 
( 3 ) További információk: http://www.undp.org/mdg/basics.shtml 
( 4 ) A tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó személyek, vagy adott esetben az ilyen székhelyű közjogi 

vagy magánjogi intézmények jogosultsága a Cselekvő Ifjúság Program tekintetében a program szabályzatától és a velük 
kapcsolatban lévő tagállamra vonatkozó szabályoktól függ. A tengerentúli országok és területek jegyzéke az Európai 
Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi 
határozat („tengerentúli társulási határozat”) 1.A. mellékletében szerepel (HL L 314., 2001.11.30.): http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc122_en.htm
http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF


A projekteket 2011. március 1. és 2011. június 30. között kell megkezdeni. 

A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap. Az egyes tevékenységek időtartama legalább 2 hónap, de 
legfeljebb 6 hónap lehet. 

A pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok résztvevőinek hivatásos ifjúságsegítőknek kell lenniük, 
akik a Cselekvő Ifjúság programországainak valamelyikében jogszerűen tartózkodnak. Ez a fizetett alkalma
zottakat és az ifjúságpolitika területén működő nem kormányzati szervezeteknél, illetve a helyi vagy regi
onális közintézményeknél önkéntesként dolgozókat egyaránt érinti. A résztvevőkre nem vonatkozik 
korhatár. 

A tanulmányi célú mobilitásból származó előnyök maximalizálása érdekében az egyéni résztvevő(k) és a 
küldő és fogadó szervezetük esetében egyaránt követelmény az ifjúsági munkában szerzett legalább kétéves, 
dokumentumokkal igazolt releváns szakmai tapasztalat. Az ifjúságsegítőknek átlátható, rendszeres, struktu
rált és stabil együttműködést kell folytatniuk a küldő szervezetükkel. Az ifjúságsegítőket a pályázati űrlapon 
meg kell nevezni. 

A projektek legfeljebb két (2) ifjúságsegítő egyéni mobilitását támogatják. Amennyiben 2 ifjúságsegítő 
szerepel a projektben, a projektnek a kölcsönösségen kell alapulnia, azaz az ifjúságsegítő kölcsönös cseréjét 
kell lebonyolítani a két partnerszervezet között. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a partnerek egyensúlyban 
tartsák humánerőforrásaikat. 

Az önkéntes alapon foglalkoztatott ifjúságsegítőknek igazolniuk kell, hogy a küldő szervezetükkel szilárd a 
kapcsolatuk, és rendszeres, strukturált, hosszú távú együttműködést folytatnak. 

Ez a felhívás nem az alkalmi jelleggel ifjúsági szervezeteknél vagy közintézményeknél dolgozó fiatal önkén
teseknek szól. 

Csak a kijelölt határidőn (2010. október 22.) belül benyújtott, a hivatalos pályázati űrlapon, az EU hivatalos 
nyelveinek egyikén hiánytalanul kitöltött, gépelt formában benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A 
pályázatot egyetlen külön csomagban, egy példányban (egy eredetiként) kell beküldeni. A pályázaton szere
pelnie kell a dátumnak és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírá
sának (eredeti aláírásokra van szükség). 

A pályázati űrlappal együtt be kell nyújtani egy hivatalos levelet a pályázó szervezettől, a pénzügyi és 
működési kapacitását igazoló dokumentumokat, valamint a pályázati űrlapon említett összes többi doku
mentumot. 

A pályázóknak szem előtt kell tartaniuk a pályázati felhívás „Egyedi finanszírozási szabályok” című mellék
letben meghatározott finanszírozási szabályait, valamint a 25 000 EUR megállapított maximális támogatási 
összeget. 

4. Elbírálási szempontok 

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik: 

— A projekt kapcsolódása a Cselekvő Ifjúság Program és a pályázati felhívás célkitűzéseihez és prioritása
ihoz (25 %). 

E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

a) a projekt megfelelősége a Cselekvő Ifjúság Program általános célkitűzései és prioritásai szempontjából 
(25 %); 

b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívás egyedi célkitűzései és prioritásai szempontjából (75 %). 

— A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (60 %).

HU C 155/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.15.



E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

a) a munkaprogram magas színvonala a tartalom és a módszertan (beleértve az előkészítési és az 
értékelési szakasz színvonalát), az egyértelműség, a következetesség, az innovatív vonatkozások és 
az európai dimenzió szempontjából. A tevékenységi programok koherenciája két ifjúságsegítő bevo
nása esetén; 

b) a partnerség színvonala, és különösen a feladatok egyértelműsége, a partnerek együttműködésben 
betöltött tényleges szerepének leírása, valamint a partnerek tapasztalata és indítékaik a projekt létre
hozására és az ifjúsági munka továbbfejlesztésére. A partnerek elkötelezettsége a résztvevők megfelelő 
támogatása mellett; 

c) az ifjúságsegítők aktív bevonása a projekt meghatározásába; 

d) a projekt hatása és jelentősége a résztvevők szakmai kompetenciája, valamint az érintett partnerek 
kapacitásának erősítése szempontjából (pl. nagyobb arányú részvétel nemzetközi tevékenységekben, 
az ifjúsági munka körébe tartozó tevékenységek továbbfejlesztése); 

e) a projektnek az érintett struktúráknak nyújtott igazolt hozzáadott értéke; 

f) a projekt láthatósága, valamint az eredményeinek terjesztésére és kiaknázására irányuló intézkedések 
minősége; 

g) a projekt multiplikációs hatása, hosszú távú életképessége és arra való alkalmassága, hogy folyamatos, 
fenntartható együttműködést, kiegészítő tevékenységeket vagy tartós előnyöket eredményezzen az 
érintett partnerek és résztvevők számára; 

h) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett tevékenységekkel. 

— A projektben érintett támogatók/résztvevők profilja (15 %). 

E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

a) hátrányos helyzetű fiatalokkal vagy munkanélküli fiatalokkal dolgozó támogatók és/vagy résztvevők 
bevonása; 

b) az ifjúságsegítő(k) motiváltsága és elkötelezettsége a mobilitási gyakorlatban való részvétel, a fogadó 
struktúra tevékenységeiben való közreműködés és hazatérésük után a szerzett tanulmányi tapaszta
latok hazai terjesztése iránt. 

5. Költségvetés 

A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés körülbelül 
600 000 EUR–ra tehető. 

A támogatás maximális összege 25 000 EUR. 

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

6. A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatokat legkésőbb 2010. október 22-ig kell elküldeni a következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
‘Youth in Action’ Programme — EACEA/15/10 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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— postai úton, a postai bélyegzőn szereplő dátum alapján, 

— expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati 
űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi elismervény másolatát). 

Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok. 

7. További információk 

A részletes pályázati útmutató, a pályázati űrlap és az egyedi finanszírozási szabályok megtalálhatók az 
alábbi internetes címen: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_3_en.php 

A pályázatokat az erre a célra készült pályázati űrlap felhasználásával, a megfelelő mellékletekkel és a kért 
információk megadásával kell benyújtani.
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