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1. Célkitűzések és leírás

Jelen pályázati felhívás a „Cselekvő ifjúság” program 4.1 számú
intézkedésére vonatkozik, és az ifjúsági területen, európai
szinten és általános európai cél érdekében tevékenykedő szerve-
zetek állandó tevékenységeit támogatja.

E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampolgárok
aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához, és a
tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó európai
együttműködési programok kidolgozásához és megvalósítá-
sához.

Jelen pályázati felhívás a 2008-ra nyújtandó támogatásokra
vonatkozik és két különböző típusú megállapodásra nyújt lehe-
tőséget:

– Partnerségi keretmegállapodás: azok a szervezetek, amelyek
hosszú távú együttműködést kívánnak kiépíteni az Ügynök-
séggel, hároméves partnerségi keretmegállapodásra (1) nyújt-
hatnak be pályázatot.

– Éves működési megállapodás: azok a szervezetek, amelyek
nem kívánják partnerségi keretmegállapodás keretében hosszú
távra elkötelezni magukat, éves működési támogatás elnyeré-
sére nyújthatnak be pályázatot.

Jelen pályázati felhívás végrehajtásáért az Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség felel.

2. Támogatható pályázók

2.1. Támogatható szervezetek

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

– nem kormányzati szervezet,

– az éves működési megállapodások esetében legalább egy
év, a partnerségi keretmegállapodások esetében pedig
legalább négy év telt el a hivatalos megalapítás óta, a
pályázat benyújtásakor,

– non-profit szervezet,

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

– a fiatalokat bevonja az érdekükben kidolgozott tevékeny-
ségek irányításába,

– legalább egy (fizetett vagy önkéntes) állandó munka-
társsal rendelkeznek. Ezen követelmény alól kivételt
képeznek az ezen program keretein belül támogatásban
eddig még nem részesült szervezetek, amelyek a támo-
gatás elnyerése esetén, egy állandó alkalmazottat szándé-
koznak foglalkoztatni.

2.2. Támogatható országok

Az alábbi országokban alapított szervezetek pályázatai
támogathatók:

– az Európai Unió tagállamai,

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az
Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai: Izland,
Liechtenstein és Norvégia,

– azok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt
országok, amelyek előcsatlakozási stratégiával rendel-
keznek: Törökország,
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(1) A keretmegállapodás aláírása nem kötelezi az Ügynökséget támogatás
nyújtására 2009-ben vagy 2010-ben.



– a Nyugat-Balkán országai: Albánia, Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Horvátor-
szág, Montenegró és Szerbia,

– egyes kelet-európai országok: Belarusz, Moldova,
Oroszország, Ukrajna,

– a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétol-
dalú megállapodás esetén.

Az éves működési megállapodásra pályázó szervezeteknek
a fent említett országok közül legalább nyolcban aktív
tagszervezettel kell rendelkezniük.

A partnerségi keretmegállapodásra pályázó szervezeteknek
a fent említett országok közül legalább tizenkettőben
aktív tagszervezettel kell rendelkezniük.

3. Költségvetés

Az ifjúsági területen, európai szinten tevékenykedő szervezetek
működésének társfinanszírozására 2008-ra elkülönített teljes
összeg mintegy 2 400 000 EUR. A közösségi pénzügyi támo-
gatás nem haladhatja meg a jóváhagyott összes működési
költség 80 %-át. A maximális közösségi támogatás szervezeten-
ként 40 000 EUR a partnerségi keretmegállapodások
esetében, illetve 35 000 EUR az éves működési megállapo-
dások esetében. Az Ügynökség felhívja a pályázók figyelmét,

hogy mindkét támogatás-típus megpályázása esetén két külön
pályázat nyújtandó be, valamint, hogy a maximálisan igényel-
hető összeg ekkor egyik pályázat esetében sem haladhatja meg a
35 000 EUR.

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

4. Pályázati határidő

A 2008-ra vonatkozó hároméves partnerségi keretmegállapo-
dásra, valamint az éves működési támogatásra irányuló pályáza-
tokat legkésőbb 2007. október 31-ig kell elküldeni az Ügynök-
ségnek.

5. Kiegészítő információk

A pályázatokat a kiírás teljes szövegében feltüntetett követelmé-
nyeknek megfelelően, az erre a célra készült űrlapon kell benyúj-
tani. Fenti dokumentumok az alábbi honlapokon találhatók meg
az interneten:

– Az Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/youth/
program/ingyo_en.html

– Az Ügynökség honlapja: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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