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1. Célkitűzések és leírás 

Ez a felhívás a Cselekvő Ifjúság Program 4.6. alprogramja – „Partnerségek” – alá tartozik, és az Európai 
Bizottság által 2009. október 7-én elfogadott Cselekvő Ifjúság Programra vonatkozó éves munkaprogram 
támogatásokról és szerződésekről szóló részében meghatározott eljárásoknak megfelelően kerül meghirde
tésre ( 1 ). 

A felhívás legfontosabb célja, hogy az Európai Bizottság – az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökségen keresztül – és olyan régiók, települések, illetve európai civil szervezetek közötti partnerségek 
kialakulását támogassa, amelyek a nem formális tanulás és ifjúságpolitika területén hosszú távú tevékeny
ségeket, stratégiákat és programokat szeretnének kidolgozni és ösztönözni. 

1.1. Specifikus célkitűzések és prioritások 

Ennek az ajánlattételi felhívásnak a célja partnerségi kapcsolatok fejlesztése, nevezetesen regionális vagy helyi 
szervezetekkel az alábbi célokból: 

— Az európai ifjúsági és nem formális oktatási tevékenységekben való szerepvállalásuk ösztönzése, 

— Szervezeti kapacitásépítés támogatása fiatalok és fiatal munkavállalók számára nem formális tanulási 
lehetőségeket nyújtó szervezetek részére, 

— Fenntartható hálózatok fejlesztésének, a legjobb gyakorlatok cseréjének, valamint a nem formális oktatás 
elismerésének az ösztönzése. 

Azok a projektek kerülnek támogatásra, amelyek a leginkább visszatükrözik a Cselekvő Fiatalság Program 
állandó prioritásait, azaz: 

— fiatalok részvétele, 

— kulturális sokszínűség, 

— európai uniós polgárság, 

— a kevés lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonása. 

Ezenfelül előnyben részesítik azokat a jól szervezett projekteket, amely hosszabb távú perspektíva, valamint 
multiplikátor hatás és fenntartható jelentőség hangsúlyozásával terveztek meg. 

1.2. A partnerség jellemzői 

Ennek a pályázati felhívásnak a célja egy olyan tevékenységi program kidolgozásának támogatása, amely a 
Cselekvő Ifjúság Program által ösztönzött következő tevékenységek közül egyet vagy többet magában foglal: 

— Nemzetek közötti ifjúsági cserekapcsolatok 

— Nemzeti vagy nemzetek közötti ifjúsági kezdeményezések
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( 1 ) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/docs/c_2009_7524.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/docs/c_2009_7524.pdf


— Európai Önkéntes Szolgálat 

— Képzés és kapcsolatépítés 

A tevékenységi program lehet: 

— a pályázó által közvetlenül végrehajtott program ( a szöveg további részében A eljárás), 

— vagy a projekt megtervezésében és végrehajtásában nagy mértékben részt vevő, a pályázó által a pályázat 
benyújtásakor megnevezett „társszervező partnerrel/partnerekkel” együttműködésben végrehajtott 
program (a szöveg további részében B eljárás). 

A tevékenységi programban mindkét esetben (mind az A, mind a B eljárás esetében) lehetőség van „társult 
partnerek” részvételére. A társult partnerek részt vesznek a projekt tervezett tevékenységeinek végrehajtá
sában, azonban nem ugyanolyan mértékben és szinten, mint a társszervezők. 

2. Támogatható pályázók 

Pályázatot a következők nyújthatnak be: 

— helyi vagy regionális állami szervek, vagy 

— olyan–európai szinten az ifjúságpolitika területén tevékenykedő–nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek 
a Cselekvő Ifjúság Programban részt vevő legalább nyolc (8) program-országban tagszervezettel rendel
keznek. 

Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több társszervezővel együtt valósítják meg (B 
eljárás), ez(ek) a társszervező(k) a következő(k) lehet(nek): 

— helyi vagy regionális állami szervek, vagy 

— nonprofit nem kormányzati szervezetek, vagy 

— olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek 
a Cselekvő Ifjúság Programban részt vevő legalább nyolc (8) program-országban tagszervezettel rendel
keznek. 

Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal rendelkeznek, valamint a program- 
országok valamelyikében – a pályázat benyújtási határidejének időpontjában – legalább két (2) éve hivata
losan bejegyzett szervezetként működnek. A program-országok a következők: 

— Az Európai Unió tagállamai ( 1 ): 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, 
Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország és Svédország, 

— 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. 

3. Támogatható tevékenységek és ajánlatok 

A projektek tartalmi követelményei közé tartozik egy nonprofit célú tevékenységi program az ifjúságpolitika 
és a nem formális oktatás területén.
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( 1 ) 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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG


A következő tevékenységek támogathatók ennek a pályázati felhívásnak a keretében: 

— Nemzetek közötti ifjúsági cserekapcsolatok, 

— Nemzeti vagy nemzetek közötti ifjúsági kezdeményezések, 

— Európai Önkéntes Szolgálat, 

— Képzés és kapcsolatépítés. 

A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó specifikus feltételrendszernek megfelelő 
tevékenységi programot kell benyújtani. Ezenfelül a tevékenységi programnak a projekt koordinálását és a 
partnerség jelenlétét biztosító tevékenységeket is magában kell foglalnia. 

A tevékenységi programot 2011. április 1. és 2011. szeptember. 1. között meg kell kezdeni. 

A tevékenységi program 2 évig (24 hónapig) tarthat. 

Kizárólag a megfelelő formanyomtatványon benyújtott, hivatalos EU-nyelven begépelt, hiánytalanul kitöltött 
és a megállapított határidőn belül (2010. október 8.) benyújtott pályázatok elfogadására van mód. A 
pályázatot egyetlen egységes csomagban, egy példányban (az eredeti példány) kell benyújtani. A pályázaton 
szerepelnie kell a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának és a 
keltezésnek (eredeti aláírások). 

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a pályázó szervezet hivatalos levelét, a pénzügyi és működésbeli képes
ségeket igazoló dokumentumokat, és az űrlapban hivatkozott minden egyéb dokumentumot. 

A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó finanszírozási szabályoknak megfelelő 
költségvetést kell benyújtaniuk. A költségvetésnek meg kell felelnie továbbá az uniós társfinanszírozás 
plafonjának is, ami a projekt teljes támogatható költségeinek az 50 %-a, támogatás maximális összege 
100 000 EUR. 

4. Az odaítélés kritériumai 

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik: 

Minőségi kritériumok 

Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a minőségi kritériumok 80 %-ot tesznek ki. 

Az értékelésben a következő minőségi kritériumokat veszik figyelembe: 

— A projekt kapcsolódása a program célkitűzéseihez és prioritásaihoz (30 %), 

— A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50 %). 

Mennyiségi kritériumok 

Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi kritériumok 20 %-ot tesznek ki. 

Az értékelésben a következő mennyiségi kritériumokat veszik figyelembe: 

— A projektben szereplő résztvevők (köztük a hátrányosabb helyzetűek) és partnerek profilja és száma 
(20 %). 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 

A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés körülbelül 
1 200 000 EUR-ra tehető.
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Az egyes projektekre nyújtott támogatás maximális összege 100 000 EUR. 

A partnerség keretén belül a kedvezményezett a projekt társfinanszírozási összegét az Oktatási, Audiovizu
ális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel egyenlő arányban osztja meg. 

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 8-ig kell elküldeni a következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
‘Youth in Action’ Programme — EACEA/16/10 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

— postai úton, a postai bélyegzőn szereplő dátum alapján, 

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

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

7. További információ 

A részletes pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi internetes címen: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_6_en.php 

vagy írásban igényelhetők, a következő címen: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
‘Youth in Action’ Programme — EACEA/16/10 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

A támogatási pályázatokat az erre a célra készült formanyomtatvány felhasználásával, a megfelelő mellék
letekkel és a kért információk megadásával kell benyújtani.
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