
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/09/11 

Програма „Младежта в действие“ 

Действие 3.2 — „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на 
Европейския съюз 

(2011/C 71/06) 

1. Цели и описание 

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се подпомогнат проекти, които насърчават 
сътрудничеството в младежкия сектор между държави по програмата „Младежта в действие“ и държави 
партньори, които не са съседни на Европейския съюз (държави, които са подписали споразумение с Евро 
пейския съюз, отнасящо се до младежкия сектор). Чрез настоящата покана се предоставят субсидии за 
проекти. 

Нейните цели са следните: 

— да се подобри мобилността на младите хора и на работещите с младежта, 

— да се насърчи предоставянето на правомощия на представителите на младежта и тяхното активно участие, 

— да се способства за укрепване на капацитета на младежките организации и структури, с цел да се 
допринесе за развитието на гражданското общество, 

— да се насърчи сътрудничеството и обмена на опит и добри практики в областта на младежта и нефор 
малното образование, 

— да се допринесе за развитието на политиките за младежта, работата с младежта и доброволческия сектор, 
както и 

— да се развият устойчиви партньорства и мрежи между младежките организации. 

Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети: 

Постоянни приоритети на програмата „Младежта в действие“: 

— участие на младите хора, 

— културно многообразие, 

— европейско гражданство, 

— включване на млади хора с по-малко възможности. 

Годишни приоритети на програмата „Младежта в действие“: 

В контекста на 2011 г. — Година на младежта „ЕС—Китай“ ( 1 ) специално внимание ще бъде обърнато на 
проектите, насочени към насърчаване на диалога, обмена и сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на 
въпросите, свързани с младежта. Тези проекти несъмнено ще допринесат за изпълнението на целите на 
Годината на младежта „ЕС—Китай“, определени в съвместния план за дейност за годината, приет на 
6 октомври 2010 г. ( 2 )., а именно: 

— да се насърчи междукултурният диалог и да се засили взаимното разбирателство и приятелство между 
европейската и китайската младеж, 

— да се поощрят младите хора да бъдат активни и да подкрепят развитието на отношенията между ЕС и 
Китай, 

— да се постигне широкообхватно и положително въздействие в Европа и Китай и да се положат усилия за 
гарантиране, че сътрудничеството между създателите на политиките, както и между младежките орга 
низации ще продължи след 2011 г.
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( 1 ) Допълнителна информация за Година на младежта „ЕС—Китай“ е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/youth/focus/ 
focus1864_en.htm 

( 2 ) Съвместният план за действие е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/youth/news/doc/euchina.pdf

http://ec.europa.eu/youth/focus/focus1864_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/focus/focus1864_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/euchina.pdf


В допълнение, другите годишни приоритети на поканата включват: 

— Европейската година на доброволчеството ( 1 ), 

— приобщаващ растеж, и по-конкретно безработицата сред младите хора, 

— борба срещу бедността и маргинализацията, 

— глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата. 

2. Допустими кандидати 

Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива организации могат да 
бъдат: 

— неправителствени организации (НПО), 

— публични органи на регионално или местно равнище, или 

— национални съвети за младежта. 

Това се отнася и за организациите партньори. 

Към посочения краен срок за подаване на предложенията кандидатите трябва да са юридически регистрирани 
от най-малко две (2) години в една от държавите по програмата. 

Държавите по програмата са следните: 

— държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, 
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Обединеното кралство ( 2 ), 

— следните държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия, Швейцария, 

— страните кандидатки, за които има установена предприсъединителна стратегия в съответствие с общите 
принципи и с общите условия и клаузи, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави 
с оглед на тяхното участие в програмите на ЕС: Хърватия, Турция. 

Органи, установени в следните държави, могат да участват като партньори, но нямат право да представят 
предложения по настоящата покана. Държави, които са страни по споразумения с Европейския съюз в 
областта на младежта, се считат за държави партньори. Това са следните държави: 

— Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия,Чили, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Ел Салвадор, 
Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венецуела, 

— Африка: Ангола, Бенин, Ботсуана, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо Верде, Централноафриканска 
република, Чад, Коморски острови, Конго (Бразавил), Демократична република Конго, Джибути, Еквто 
риална Гвинея, Еритрея, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея Бисау, Кения, Кот д’Ивоар, Лесото, 
Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мавриций, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Република Гвинея, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшелски острови, Сиера Леоне, Южна 
Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве, 

— Карибски регион: Антигуа и Барбуда, Бахамски острови, Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканска 
република, Гренада, Гвиана, Хаити, Ямайка, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и 
Гренадини, Суринам, Тринидад и Тобаго, 

— Тихоокеански регион: Острови Кук, Източен Тимор, Фиджи, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, 
Науру, Ниуе, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу, Вануату, 

— Азия: Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Лаос, 
Малайзия, Непал, Филипини, Сингапур, Тайланд, Узбекистан, Виетнам, Йемен, 

— Индустриализирани държави: Австралия, Бруней, Канада, Япония, Нова Зеландия, Република Корея, 
Съединени американски щати.
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( 1 ) Допълнителна информация е достъпна на адрес: http://europa.eu/volunteering/ 
( 2 ) Лица от отвъдморски територии и страни и, ако е приложимо, публични или частни институции, установени в тях, 

имат право да кандидатстват по програмата „Младежта в действие“ в зависимост от правилата на програмата и 
правилата, които се прилагат в държавата-членка, с която те са свързани. Списък на тези отвъдморски страни и 
територии е предоставен в приложение 1A към Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране 
на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“), ОВ L 314, 
30.11.2001 г.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF

http://europa.eu/volunteering/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF


В проектите трябва да участват партньори от поне четири различни държави (в това число кандидатстващата 
организация), включително поне две държави по програмата, от които поне една е държава-членка на 
Европейския съюз, и две партньорски държави. 

Във връзка с 2011 г. — Година на младежта „ЕС—Китай“ се допуска изключение за проекти, в които Китай 
участва като държава партньор. В тези случаи проектите могат да включват само една държава партньор 
(Китай) и една или повече държави по програмата, от които поне една трябва да бъде държава-членка на 
Европейския съюз. 

3. Допустими дейности и предложения 

Проектът трябва да включва дейности с идеална цел, които са свързани с областта на младежта и нефор 
малното образование. 

Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да се ограничават до 
него, следното: 

— мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции, 

— дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи, 

— дейности, насърчаващи политическия диалог в областта на младежта, 

— кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на 
младите хора, 

— обучение и изграждане на капацитет на работещите с младежта, младежки организации и структури за 
популяризиране на дейността, 

— обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта. 

Проектите трябва да започнат между 1 септември 2011 г. и 31 декември 2011 г., като минималната им 
продължителност е 6 месеца, а максималната — 12 месеца. 

Ще бъдат разгледани само предложения, подадени в печатен вид, на един от официалните езици на ЕС чрез 
официалния формуляр за кандидатстване, надлежно попълнен и изпратен преди изтичане на посочения краен 
срок (6 май 2011 г.). Кандидатурата трябва да бъде изпратена с един пакет в един-единствен екземпляр 
(оригиналния документ). Върху него трябва да има дата и подпис (изискват се оригинални подписи) на 
лицето, което е упълномощено да встъпва в правно задължение от името на кандидатстващата организация. 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде придружен от официално писмо от кандидатстващата орга 
низация, документи, удостоверяващи нейния финансов и оперативен капацитет, както и от всички останали 
документи, посочени във формуляра за кандидатстване. 

Кандидатите трябва да представят бюджет, който е балансиран от гледна точка на разходите и приходите и 
който е съобразен с максималния размер на съвместното финансиране от Общността, определен на 80 % от 
общите допустими разходи по проекта, както и с максималния размер на субсидията, определен на 
100 000 EUR. 

4. Критерии за възлагане 

Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: 

Критерии за качество 

Критериите за качество ще представляват 80 % от наличните точки в рамките на процедурата по оценяване; 

— Приложимост на проекта с оглед на целите и приоритетите на поканата (30 %) 

Във връзка с това ще бъдат оценявани следните аспекти: 

а) Проектът отговаря на общите цели на програмата „Младежта в действие“; 

б) Проектът отговаря на целите и приоритетите (включително географския обхват) на настоящата покана 
за представяне на предложения. 

— Качество на проекта и на заложените в него методи на работа (50 %) 

Във връзка с това ще бъдат оценявани следните аспекти: 

а) обхватът на проекта, с други думи неговият мултиплициращ ефект, и по-специално неговото устойчиво 
въздействие, както и дългосрочната му жизнеспособност; 

б) високото качество на работната програма по отношение на съдържание и методология, нейната яснота 
и последователност;
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в) активното участие на млади хора в проекта; 

г) видимостта на проекта като качеството на мерките за разпространение и оползотворяване на резул 
татите от проекта; 

д) качеството на партньорството, по-специално яснотата на задачите, на описанието на конкретната роля 
на партньорите в сътрудничеството, както и опитът и мотивацията на партньорите да подготвят 
проекта; 

е) съгласуваността на бюджета с дейностите, планирани в работната програма. 

Количествени критерии 

Количествените критерии ще представляват 20 % от наличните точки в рамките на процедурата по 
оценяване. 

— Профил и брой на участниците и на партньорите, ангажирани в проекта 

а) Балансът в броя на участниците от страните по програмата и страните партньорки; 

б) Броят на инициаторите по проекта; 

в) Броят на младите хора и на работещите с младежта, които участват пряко в проекта. 

5. Бюджет 

Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 3 000 000 EUR. 
Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 80 % от общата стойност на допустимите 
разходи за проекта. Максималният размер на субсидиятане трябва да надхвърля 100 000 EUR. Агенцията си 
запазва правото да не разпредели всички налични средства. Освен това, въпреки че стремежът ще бъде чрез 
избраните проекти да се постигне равномерно географско представяне, главният определящ фактор по 
отношение на броя на финансираните проекти от една държава ще бъде качеството. 

6. Краен срок за подаване на заявления 

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят не по-късно от 6 май 2011 г. на следния адрес: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth in Action Programme — EACEA/09/11 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

— по пощата с дата, видна от пощенското клеймо, 

— чрез фирма за експресни куриерски услуги, като за дата на изпращане се приема датата, на която пратката 
е приета от куриерската фирма (към формуляра за кандидатстване трябва да се приложи оригиналният 
екземпляр от разписката с датата на предаването на пратката). 

Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат. 

7. Допълнителна информация 

Подробни указания за кандидатите и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени в интернет на 
следния адрес: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php 

Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства се подават задължително на изготвения специално за целта 
формуляр за кандидатстване и трябва да съдържат всички изисквани приложения и данни.
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