
Fiatalok lendületben program 2007–2013 – A programismertető és útmutató közzététele 2008.
január 1-jétől érvényes

(2007/C 304/09)

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-én elfogadta a 2007 és 2013 közötti időszakra a
Cselekvő ifjúság program létrehozásáról szóló 1719/2006/EK határozatot (1). A Magyarországon Fiatalok
lendületben program néven ismert program ismertetője és útmutatója tartalmazza a program végrehajtására
és a közösségi támogatások lehetséges kedvezményezettjeinek pályázataira vonatkozó iránymutatásokat.

I. Figyelmeztetés

A programismertető és útmutató jogilag nem köti a Bizottságot.

A Fiatalok lendületben programnak a programismertető és útmutató szerinti, 2008-ban történő végrehajtása
az Európai Unió 2008-as költségvetésének a költségvetési hatóság általi elfogadásától függ.

II. Célkitűzések és prioritások

A Fiatalok lendületben program jogalapjában meghatározott általános célkitűzések a következők:

– a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése általában, és különösen európai polgári részvételük
előmozdítása,

– a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a fiatalok között, elsősorban az Európai Unión belüli
társadalmi kohézió erősítése érdekében,

– különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése,

– az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minőségének és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő
civil szervezetek lehetőségeinek javításához való hozzájárulás,

– az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén.

Ezen általános célok projektszinten fognak megvalósulni az alábbi állandó prioritások figyelembevételével:

– európai polgárság,

– a fiatalok részvétele,

– kulturális sokszínűség,

– hátrányos helyzetű fiatalok bevonása.

III. A Fiatalok lendületben program felépítése

Célkitűzései teljesítése érdekében a Fiatalok lendületben program öt operatív alprogramot tartalmaz.

1. Alprogram – Fiatalok Európáért

A programismertető és útmutató az alábbi kategóriák támogatását határozza meg:

– 1.1. kategória – Ifjúsági cserék: Az ifjúsági cserék lehetővé teszik különböző országokból származó
fiatalok csoportjai számára, hogy megismerkedjenek egymással, és megismerjék egymás kultúráját. A
csoportok együtt tervezik meg a kölcsönös érdeklődésen alapuló, közösen választott témára összponto-
suló ifjúsági cserét.

– 1.2. kategória – Ifjúsági kezdeményezések: Az ifjúsági kezdeményezések helyi, regionális vagy nemzeti
szinten kidolgozott csoportos projekteket támogatnak. Szintén támogatják a különböző országok hasonló
projektjeinek hálózatépítését az európaiság erősítése és a fiatalok közötti együttműködés és tapasztalat-
csere előmozdítása érdekében.

– 1.3. kategória – Ifjúsági demokráciaprojektek: Az ifjúsági demokráciaprojektek a fiataloknak a helyi, regio-
nális és nemzeti közösségük demokratikus életében, illetve a nemzetközi demokráciaprojektekben való
részvételét támogatják.
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2. alprogram – Európai önkéntes szolgálat

Az alprogram a fiataloknak az Európai Unión belüli és azon kívüli különböző önkéntes tevékenységekben
való részvételét támogatja. Ennek az alprogramnak a keretében fiatalok egyénileg vagy csoportosan vesznek
részt külföldön nonprofit, ellenszolgáltatás nélküli, önkéntes tevékenységekben.

3. alprogram – Fiatalok a világban

A programismertető és útmutató az alábbi kategória támogatását határozza meg:

– 3.1. kategória – Együttműködés az Európai Unió szomszédos országaival: Ez a kategória a szomszédos
partnerországokkal folytatott projekteket támogatja, konkrétan az ifjúságpolitika területén kialakított ifjú-
sági cseréket, valamint képzési és hálózatépítési projekteket.

4. alprogram – Ifjúsági támogatási rendszerek

A programismertető és útmutató az alábbi kategória támogatását határozza meg:

– 4.3. kategória – Az ifjúsági munkában részt vevők és az ifjúsági szervezetekben dolgozók képzése és háló-
zatépítése: Ez a kategória különösen a tapasztalatok, a szaktudás és a bevált gyakorlat megosztását,
továbbá olyan tevékenységeket támogat, amelyek hosszantartó minőségi projektek, partnerségek és háló-
zatok létrehozását eredményezik.

5. alprogram – Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika területén

A programismertető és útmutató az alábbi kategória támogatását határozza meg:

– 5.1. kategória – A fiatalok és az ifjúságpolitikáért felelős személyek találkozói: Ez a kategória a fiatalok, az
ifjúsági munkában részt vevők és az ifjúságpolitikáért felelős személyek közötti együttműködést, szeminá-
riumokat és strukturált párbeszédet támogatja.

IV. Támogatásra jogosult pályázók

Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

– nonprofit vagy civil szervezetek,

– helyi vagy regionális közintézmények,

– fiatalok informális csoportjai,

– az ifjúságpolitika terén európai szinten tevékenykedő testületek,

– nemzetközi nonprofit szervezetek,

– ifjúsági, sport vagy kulturális rendezvényt szervező profittermelő szervezetek.

A pályázónak valamely programországban vagy nyugat-balkáni szomszédos partnerországban bejegyzett
szervezetnek kell lennie.

A program bizonyos alprogramjai azonban a projektszervezők szűkebb körének szólnak. A pályázó projekt-
szervezők támogathatóságának feltételei ezért alprogramonként/kategóriánként vannak meghatározva a
programismertetőben és útmutatóban.

V. Támogatásra jogosult országok

A programban az alábbi országok vehetnek részt:

a) az Európai Unió tagállamai;

b) azon EFTA-országok, melyek az EGT-megállapodás szerződő felei, a megállapodás rendelkezéseinek
megfelelően (Izland, Liechtenstein és Norvégia);

c) az előcsatlakozási stratégiában részt vevő tagjelölt országok, az ezen országokkal a közösségi progra-
mokban való részvételre vonatkozóan kötött keretmegállapodásokban előírt általános elvekkel és szerző-
dési feltételekkel összhangban;

d) azok a harmadik országok, amelyek a Közösséggel az ifjúságpolitikai területen megállapodásokat
kötöttek.

A program bizonyos alprogramjai azonban az országok szűkebb körének szólnak. Az országok támogatha-
tóságának feltételei ezért alprogramonként/kategóriánként vannak meghatározva a programismertetőben és
útmutatóban.
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VI. Költségvetés és időtartam

A program teljes költségvetése a 2007–2013 közötti időszakra 885 millió EUR. Az éves költségvetésről a
költségvetési hatóságok döntenek.

VII. További információk

További információk, köztük a pályázatok benyújtási határidejére vonatkozó részletek a Fiatalok lendületben
program programismertetőjében és útmutatójában találhatók a következő weboldalakon:

http://ec.europa.eu/youth

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