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4.5. alprogram – A fiataloknak, illetve az ifjúsági munkában és ifjúsági szervezetekben részt 
vevőknek szóló tájékoztató tevékenységek támogatása 

(2010/C 144/12) 

1. Célkitűzések és leírás 

A pályázati felhívás célja olyan projektek támogatása, amelyek elősegítik az európai dimenzióval rendelkező, 
fiataloknak és ifjúsági vezetőknek szóló tájékoztató és kommunikációs tevékenységeket. A javasolt projek
teknek nemzeti és európai szinten egyaránt elő kell segíteniük a minőségi információk terjesztését, és 
növelniük kell a fiatalok információkhoz és különféle kommunikációs csatornákhoz való hozzáférését. A 
projektek hosszú távon arra irányulnak, hogy ösztönözzék a fiatalok közéleti részvételét, és hozzásegítsék 
őket ahhoz, hogy aktív, felelős európai polgárként bontakoztassák ki képességeiket. 

Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást. 

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik a Cselekvő Ifjúság Program állandó 
prioritásait: 

— a fiatalok részvétele, 

— kulturális sokszínűség, 

— európai polgárság, 

— hátrányos helyzetű fiatalok részvétele. 

Előnyben részesülnek ezenkívül a felhívás alábbi éves prioritásait tükröző projektek: 

— médiaműveltség, 

— a fiatalokat érintő globális kérdések, mint például az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés, a migráció 
és a millenniumi fejlesztési célok ( 1 ). 

A projektek végső kedvezményezettjei a fiatalok és az ifjúsági szektorban – ifjúsági szervezetekben és 
struktúrákban vagy a regionális és helyi hatóságok keretein belül – dolgozó személyek. 

2. Támogatható pályázók 

Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek: 

— nem kormányzati szervezetek, 

— regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek, vagy 

— nemzeti ifjúsági tanácsok.
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( 1 ) További információk: http://www.undp.org/mdg/basics.shtml

http://www.undp.org/mdg/basics.shtml


Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a programországok valamelyikében a pályázatok 
benyújtására kijelölt határidő időpontjában legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett szervezetként 
működnek. A programországok a következők: 

— az Európai Unió tagállamai ( 1 ): Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyol
ország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia; 

— 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. 

A projektben legalább két (2) különböző programországból származó partnernek (a pályázót is beleértve) 
kell részt vennie, amelyek közül legalább egynek (1) európai uniós tagállamnak kell lennie. 

Ez a pályázati felhívás az információ és a kommunikáció területén működő magánszervezetek előtt is nyitva 
áll, amennyiben ezek a szervezetek nem profitorientált alapon vesznek részt a projektben. Ezek a magán
szervek csak társkedvezményezetti (partneri) minőségben vehetnek részt ebben a pályázati felhívásban, és 
nem nyújthatnak be pályázatot projektvezetőként (pályázóként). 

3. Támogatható tevékenységek és pályázatok 

A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékeny
ségeket kell tartalmaznia. 

A projekteket 2011. január 1. és 2011. március 31. között kell elkezdeni. Időtartamuk legalább 12 hónap, 
de legfeljebb 18 hónap lehet. 

Csak a kijelölt határidőn (2010. szeptember 10.) belül beküldött, a hivatalos pályázati űrlapon, az EU 
hivatalos nyelveinek egyikén hiánytalanul kitöltött, gépelt formában benyújtott pályázatokat veszik figye
lembe. A pályázatot egyetlen külön csomagban, egy példányban (egy eredetiként) kell beküldeni. A pályá
zaton szerepelnie kell a dátumnak és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult 
személy aláírásának (eredeti aláírásokra van szükség). 

A pályázati űrlappal együtt be kell nyújtani egy hivatalos levelet a pályázó szervezettől, a pénzügyi és 
működési kapacitását igazoló dokumentumokat, valamint a pályázati űrlapon említett összes többi doku
mentumot. 

A pályázóknak a kiadásokat és bevételeket tekintve egyensúlyban lévő költségvetést kell benyújtaniuk, és 
tiszteletben kell tartaniuk az uniós társfinanszírozásra vonatkozó felső határt, amelyet a projekt teljes 
támogatható kiadásainak 80 %-ában állapítottak meg, valamint a 100 000 EUR meghatározott maximális 
támogatási összeget. 

4. Elbírálási szempontok 

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik: 

Minőségi kritériumok 

Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a minőségi kritériumok 80 %-ot tesznek ki (4-es 
együttható). 

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

E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

a) a projekt megfelelősége a Cselekvő Ifjúság Program szempontjából; 

b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívás céljai, prioritásai és témái szempontjából.
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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 projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50 %) 

E tekintetben a következő szempontokat értékelik: 

a) a projekt hatóköre, más szóval multiplikációs hatása, és különösen fenntartható hatása, valamint 
hosszú távú életképessége; 

b) a munkaprogram magas színvonala a tartalom és a módszertan, az egyértelműség és a következetesség 
szempontjából; 

c) a tevékenységek és az elkészített termékek transznacionális és többnyelvű jellege; 

d) a fiatalok aktív részvétele a projektben; 

e) a projekt láthatósága, valamint az eredményeinek terjesztésére és kiaknázására irányuló intézkedések 
minősége; 

f) a partnerség színvonala, és különösen a feladatok egyértelműsége, a partnerek együttműködésben 
betöltött tényleges szerepének leírása, valamint a partnerek tapasztalata és indítékaik a projekt létre
hozására; 

g) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett tevékenységekkel. 

Mennyiségi kritériumok 

Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi kritériumok 20 %-ot tesznek ki (1-es 
együttható). 

— A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és száma (20 %) 

a) a projektben részt vevő partnerek száma és a partnerségben érintett országok száma; 

b) a projektben közvetlenül érintett fiatalok és ifjúsági munkások száma. 

5. Költségvetés 

A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés körülbelül 
1 000 000 EUR-ra tehető. 

Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támo
gatható költségeinek 80 %-át. A támogatás maximális összege 100 000 EUR. 

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. szeptember 10-ig kell elküldeni a következő címre: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
„Youth in action” programme — EACEA/12/10 
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 
űrlapnak tartalmaznia kell az eredeti átvételi elismervény másolatát). 

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

7. További információk 

A részletes pályázati útmutató és a pályázati űrlapok megtalálhatók az alábbi internetes címen: http://eacea. 
ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_5_en.php 

A pályázatokat az erre a célra készült pályázati űrlap felhasználásával, a megfelelő mellékletekkel és a kért 
információk megadásával kell benyújtani.
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