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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/10/08

4.5 akció – Pályázati felhívás a fiatalok és az ifjúságsegítő szakemberek tájékoztatását célzó tevé-
kenységeket támogató projektekre

„Cselekvő ifjúság” program

(2008/C 109/06)

1. Célok és általános leírás

A jelen felhívás olyan projektek támogatását célozza, amelyek elősegítik a fiatalok és az ifjúságsegítő szakem-
berek tájékoztatását és kommunikációját célzó európai dimenziójú tevékenységeket. A projektek elő kell
hogy segítsék a minőségi tájékoztatást, valamint a fiatalok információkhoz és a különböző kommunikációs
csatornákhoz való hozzáférését, mind nemzeti, mind pedig európai szinten.

A projektek fö célja hogy bàtorítsàk a fiatalok részvételét a közösségi életben, valamint hogy megkönnyítsék
képességeik kibontakoztatását aktív és felelős európai polgárokként.

Az olyan innovatív, nagyszabású projektek részesülnek előnyben, amelyek a fiatalok, illetve az ifjúságsegítő
szakemberek számára érdekes vagy aktuális, a „Cselekvő ifjúság” program prioritásai közé tartozó következő
témákkal foglalkoznak:

– a fiatalok részvétele,

– kulturális sokszínűség,

– európai polgárság,

– a korlátozott lehetőségekkel rendelkező fiatalok bevonása.

A projektek végső kedvezményezettjei a fiatalok és az ifjúsági szektorban, ifjúsági szervezetek és struktúrák,
illetve a regionális vagy helyi hatóságok keretein belül dolgozók.

A jelen felhívás a „Cselekvő ifjúság” program 4.5 akciójára vonatkozik. A felhívás a Bizottság által, az
1999/468/EK határozat (1) 4. és 7. cikkében meghatározott eljárás alapján, a 2008. március 11-én elfogadott
éves munkaprogramban az oktatás és a kultúra területén, a támogatásokra valamint a közbeszerzésekre
vonatkozó 2008-ra előírt szabályoknak megfelelően került kihirdetésre.

A jelen pályázati felhívás végrehajtásáért az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség felel.
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(1) A Tanács 1999. június 28-i 1999/468/EK határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonat-
kozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).



2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázatot olyan non-profit szervezetek vagy egyesületek, illetve helyi vagy regionális szintű közjogi
személyek nyújthatják be, amelyek jogi személyiséggel, valamint a programországok valamelyikében, a
pályázat benyújtását megelőző legalább egy év óta törvényes székhellyel rendelkeznek. A programországok a
következők:

– az Európai Unió tagállamai (1),

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás azon országai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek
(Izland, Liechtenstein, 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 projektekben legalább két különböző országból származó partnerszervezetnek (a pályázót is beleértve)
kell részt vennie, olyan módon, hogy legalább egyikük törvényes székhelyének az Európai Unió valamelyik
tagállamában kell lennie.

A jelen pályázati felhívás a tájékoztatás és a kommunikáció területén tevékenykedő magánszervezetek előtt
azzal a feltétellel áll nyitva, hogy ezek a szervezetek a projektben non-profit céllal vesznek részt.

A pályázatokat legkésőbb 2008. június 30-ig (a dátumot a postai bélyegző hitelesíti) kell beküldeni az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség („Ügynökség”) részére.

3. A projektek finanszírozása és időtartama

A jelen pályázati felhívás keretében támogatandó projektek társfinanszírozására hozzávetőlegesen elő-
irányzott költségvetési keret összesen 900 000 EUR.

Az Ügynökség által biztosított pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a projekt elszámolható költ-
ségei összességének 80 %-át. A támogatás maximális összege projektenként 100 000 EUR.

A tevékenységeknek kötelezően el kell kezdődniük 2009. január 1-je és 2009. március 31. között. A
projektek időtartama minimum 12 és maximum 18 hónap lehet.

4. Pályázati határidő

A pályázatokat legkésőbb 2008. június 30-ig (a dátumot a postai bélyegző hitelesíti) kell beküldeni az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Ügynökség) részére.

5. Kiegészítő információk

A jelen felhívás teljes szövege, valamint a pályázati űrlap az alábbi internet címen található:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm

A pályázatoknak a pályázati felhívás teljes szövegében megfogalmazott valamennyi követelménynek meg kell
felelniük, és csak az erre a célra készült formanyomtatványon nyújthatók be.
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(1) Tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó egyének, és adott esetben itt működő köz- és/vagy magánszerve-
zetek, intézmények azzal a feltétellel támogathatók a „Cselekvő ifjúság” program keretében, ha a program szabályait, vala-
mint a velük kapcsolatban lévő tagállamra vonatkozó szabályokat betartják. Az érintett tengerentúli országok és területek
jegyzékét az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i
2001/822/EK tanácsi határozat (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.) 1.A. melléklete tartalmazza.


