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Ajánlattételi felhívás az ifjúsági területen európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatására

(2006/C 262/07)

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság „Tevékeny Ifjúság” Programjával kapcsola-
tos, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó javaslatát az
európai jogalkotó formálisan még nem fogadta el. Mindazonál-
tal annak lehetővé tétele érdekében, hogy a program jogi alap-
jainak az európai jogalkotó általi elfogadását követően –
amelynek hamarosan meg kell történnie – e program mihama-
rabb megvalósulhasson, és hogy a közösségi támogatások lehet-
séges kedvezményezettjei a lehető leghamarabb elkészíthessék
javaslataikat, a Bizottság és az Oktatási, Audiovizuális és Kultu-
rális Ügynökség („Ügynökség”) úgy döntött, hogy már most
meghirdeti ezt az ajánlattételi felhívást.

Ez az ajánlattételi felhívás a program 4.1 sz., az ifjúsági terü-
leten európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatásáról
szóló intézkedésére vonatkozik. Ez az ajánlattételi felhívás,
amely a 2007. évben nyújtandó támogatásokra vonatkozik,
jogilag nem kötelezi sem a Bizottságot, sem az Ügynökséget.
A felhívás törölhető és megfelelő válaszadási határidőkkel eltérő
tartalmú ajánlattételi felhívások hirdethetők meg abban az
esetben, ha az európai jogalkotó a jogalapot lényegesen
módosítja.

Még általánosabban, az ajánlattételi felhívás 2007. évi megvaló-
sítása az alábbi feltételektől függ, amelyek teljesülése nem a
Bizottságon és az Ügynökségen múlik:

– a Programot létrehozó jogalap végleges szövegének elfoga-
dása az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által;

– a „Tevékeny Ifjúság” Programra vonatkozó éves munkaterv
elfogadása a programbizottság véleményének megkérdezése
után;

– az Európai Unió 2007. évi költségvetésének elfogadása a
költségvetési hatóság által.

2. Célkitűzések

A „Tevékeny Ifjúság” Program célja, hogy előmozdítsa a fiatalok
aktív állampolgárrá válását, megerősítse a szolidaritást és a tole-
ranciát, elősegítse, hogy az egyes országokból jövő fiatalok
kölcsönösen megértsék egymást és fejlessze az európai szintű
együttműködést az ifjúsági területen. A Program ezen felül
hozzájárul a fiatalok tevékenységét támogató rendszerek
minőségének és a civil társadalom ifjúsági területen működő
szervezetei kapacitásának fejlesztéséhez.

A Program célkitűzéseit a „Tevékeny Ifjúság” Programot létre-
hozó határozati javaslat határozza meg és a „Programútmutató”
ismerteti.

A Program támogatja az ifjúsági területen európai szinten,
közérdekű célért tevékenykedő szervezetek állandó tevékenysé-
geit. E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampol-
gárok aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához,
és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó
közösségi együttműködési programok kidolgozásához és meg-
valósításához.

A Program kiemelten ösztönzi az ajánlattevő szervezeteket arra,
hogy a fiatalok aktív állampolgári létéhez, a fiataloknak a
demokráciában való részvételéhez, a kulturális sokszínűség elis-
meréséhez és a szűkösebb lehetőségekkel rendelkező fiatalok
bevonásához köthető kezdeményezéseket dolgozzanak ki.

A szervezetek számára olyan éves működési támogatás adható,
amely segítheti őket működési költségeik fedezetének előterem-
tésében.

3. Támogatható pályázók

Az alábbi kritériumoknak megfelelő pályázatok minden rész-
letre kiterjedő elbírálás tárgyát képezik.
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3.1. Támogatható szervezetek

A szervezeteknek a működési támogatás elnyeréséhez az alábbi
követelményeknek kell megfelelniük:

– nem kormányzati szervezet,

– a szervezet hivatalos megalapítása több mint egy éve megtör-
tént,

– nonprofit szervezet,

– ifjúsági, vagy olyan szélesebb rétegeket célzó szervezet,
amely tevékenységeinek egy részét a fiatalok érdekében
végzi,

– a fiatalok bevonása az érdekükben kidolgozott tevékenységek
irányításába,

– saját személyzetében legalább egy (fizetett vagy önkéntes)
állandó alkalmazott van.

3.2. Támogatható országok

Az alábbi országokban alapított szervezetek pályázatai támo-
gathatók:

– az Európai Unió 2007. január elsejei tagállamai,

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az
Európai Gazdasági Térség (EGK) tagállamai: Izland, Liech-
tenstein, Norvégia,

– azok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt
országok, amelyek előcsatlakozási stratégiával rendelkeznek:
Törökország,

– a Nyugat-Balkán országai, a közösségi programokban való
részvételüket lehetővé tevő keretszerződések megkötése után
velük együtt meghatározandó feltételek szerint: Albánia, a
volt jugoszláv tagköztársaságok: Macedónia, Bosznia-Herce-
govina, Horvátország, Montenegró, Szerbia,

– egyes kelet-európai országok: Belarusz, Moldova, Orosz-
ország, Ukrajna,

– a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú
megállapodás esetén.

A pályázó szervezeteknek a fent említett országok közül leg-
alább nyolcban aktív tagszervezetekkel kell rendelkezniük.

4. Költségvetés

Az ifjúsági területen európai szinten tevékenykedő szervezetek
működésének társfinanszírozására 2007-re elkülönített teljes
összeg mintegy 2 400 000 EUR. A Bizottság pénzügyi támoga-
tása nem haladhatja meg a Bizottság által jóváhagyott teljes
működési költségek 80 %-át. A maximális közösségi támo-
gatás szervezetenként 35 000 EUR.

5. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006. december 22-ig kell elküldeni
a Bizottságnak.

6. Kiegészítő információk

A pályázatokat a teljes szövegben előírt követelmények köte-
lező tiszteletben tartásával, az előírt formanyomtatványokon
kell benyújtani. A pályázati felhívás és a pályázati nyomtatvá-
nyok az alábbi honlapokon találhatók meg az interneten:

– az Európai Bizottság Európa honlapja (az ajánlattételi felhívás
teljes szövege):

http://ec.europa.eu/youth/program/ingyo_en.html

– az Ügynökség honlapja (az ajánlattételi felhívás teljes szövege
és a pályázati nyomtatvány):

http://eacea.cec.eu.int/static/en/overview/Youth_over-
view.htm
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