
KOMMISSIONEN

EF-HANDLINGSPROGRAMMET FOR UNGE

Indkaldelse af forslag til store europæiske projekter om samarbejde, uddannelse og information

Aktion 5 — Supplerende foranstaltninger (GD EAC 06/02)

(2002/C 115/09)

Kommissionen opfordrer gennem denne indkaldelse af forslag
projektadministratorer til at indsende ansøgninger om støtte til
store europæiske projekter under aktion 5 i EF-handlingspro-
grammet for unge.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2002.

1. GENERELLE RAMMER FOR STORE PROJEKTER UNDER
AKTION 5

1.1. MÅLSÆTNINGER FOR HANDLINGSPROGRAMMET FOR UNGE

EF-handlingsprogrammet for unge (1) giver frem for alt unge
mulighed for mobilitet og for at deltage aktivt i opbygningen af
det tredje årtusindes Europa. Programmets mål er at bidrage til
gennemførelsen af et »kundskabernes Europa« og skabe et euro-
pæisk rum for samarbejde om udvikling af en ungdomspolitik
baseret på uformel uddannelse. Det fremmer begrebet livslang
uddannelse og udviklingen af evner og kompetencer, som
medvirker til at skabe aktive medborgere.

1.2. UFORMEL UDDANNELSE INDEN FOR INTERNATIONALT
UNGDOMSARBEJDE

Uformel uddannelse inden for internationalt ungdomsarbejde er
klart defineret. Det indebærer nemlig, at unge inddrages aktivt
i projekter og frivilligt yder et bidrag hertil. Disse projekter —
f.eks. udveksling af unge eller volontørarbejde, ungdomsinitia-
tiver eller seminarer — indgår ikke i formelle læreplaner. De er
dog kendetegnet ved en fast plan for personlig og social
uddannelse, som omfatter tværkulturelle læringsmetoder.
Det er vigtigt at understrege, at projekterne gennemføres af
uddannede, kvalificerede aktører inden for ungdomsarbejde.

En stærk europæisk dimension sikres gennem partnere og
deltagere fra forskellige lande og med forskellig kulturel
baggrund. Disse internationale projekter for unge er —
afhængig af temaet for den valgte aktivitet — kendetegnet
ved relevante færdigheder (f.eks. inden for kommunikation,
teamarbejde og tværkulturelle læringsmetoder) og kvalifika-

tioner (f.eks. kendskab til europæiske samfundsforhold og poli-
tikker). De har imidlertid også et tydeligt politisk sigte.
Værdier som demokrati, tolerance og solidaritet indgår som
en integrerende del af ethvert projekt for unge.

Unge menes at få bedre muligheder for at deltage i samfundet,
hvis de indgår i uformelle uddannelsesprojekter i en inter-
national sammenhæng. Internationale aktiviteter, dvs. dem der
opfylder kvalitetskravene i handlingsprogrammet for unge,
bidrager endvidere i høj grad til at skabe aktive europæiske
medborgere.

Der lægges meget stor vægt på kvalitet og indhold i forbindelse
med de projekter, som tilrettelægges eller støttes under disse
programmer, særlig med hensyn til fremme af aktive europæ-
iske medborgere, unges deltagelse i samfundsaktiviteter og
politik, tværkulturel læring, inddragelse af unge med begræn-
sede muligheder, bekæmpelse af racisme etc.

1.3. HVIDBOG — »ET NYT AFSÆT FOR EUROPÆISK UNGDOM«

Begrebet uformel læring — som fremmes via handlingspro-
grammet for unge — spiller også en vigtig rolle i hvidbogen
— »ET NYT AFSÆT FOR EUROPÆISK UNGDOM«, som blev
offentliggjort i slutningen af 2001 (http://europa.eu.int/comm/
education/youth/ywp/index.html).

2. MÅLSÆTNINGER UNDER AKTION 5 — SUPPLERENDE
FORANSTALTNINGER

De supplerende foranstaltninger har to grundlæggende mål:

— at bistå med udviklingen af de tre store aktioner i EF-hand-
lingsprogrammet for unge (Ungdom for Europa, Europæisk
Volontørtjeneste og Ungdomsinitiativer) gennem støtte til
projekter om uddannelse, samarbejde og information

— at bidrage til at nå målene i EF-handlingsprogrammet for
unge og skabe og styrke samarbejde om europæiske
ungdomsanliggender.
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13.
april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge (EFT
L 117 af 18.5.2000); http://europa.eu.int/comm/education/youth/
program/legal.html



Bemærk venligst, at der kan ydes støtte til en række forskellige
projekter gennem aktion 5. Ansøgninger bedes sendt til de
nationale kontorer for handlingsprogrammet. For yderligere
oplysninger jf. brugervejledningen på følgende internetadresse:

http://europa.eu.int/comm/education/youth/program.html

3. FORMÅLENE MED INDKALDELSEN

Inden for rammerne af aktion 5 i EF-handlingsprogrammet for
unge har Kommissionen til hensigt at støtte store europæiske
ungdomsprojekter om samarbejde, uddannelse og infor-
mation inden for uformel uddannelse.

Denne indkaldelse vedrører kun store projekter, som skal være
i overensstemmelse med de prioriteter, Kommissionen har
opstillet i denne indkaldelses punkt 4. De store europæiske
projekter skal have en klar europæisk dimension og bidrage
til udviklingen af EF-handlingsprogrammet for unge og euro-
pæisk samarbejde om ungdomsanliggender.

Denne indkaldelse af projekter tager ikke sigte på at støtte
forskellige organisationers og netværks almindelige aktiviteter.

4. PRIORITETER FOR INDKALDELSEN

Med denne indkaldelse af projekter ønsker Kommissionen at
fokusere på store europæiske projekter, som på tydelig vis
styrker EF-handlingsprogrammet for unge og samarbejde på
ungdomsområdet. Derfor opstiller Kommissionen prioriteter
for de temaer, der skal behandles i forbindelse med de udvalgte
projekter. Endvidere er prioriteterne i overensstemmelse med
de arbejdsmetoder, der skal anvendes til at gennemføre
projekterne.

4.1. TEMAER

— Projekter, som har til formål at skabe aktive medborgere
og sikre større deltagelse (1) i samfundet (2) blandt unge
med begrænsede muligheder (3).

— Projekter, som har til formål at bekæmpe diskrimination,
racisme og fremmedhad ved at fremme en dialog og
fælles aktiviteter for unge af forskellig kulturel, etnisk og
religiøs baggrund med fokus på inddragelse af unge fra
minoritetsgrupper.

— Projekter, som anvender sport (4) og friluftsuddannelse
(outdoor education) som et redskab til social integration
og uformel uddannelse (5), med fokus på inddragelse af
unge handicappede (6).

4.2. ARBEJDSMETODER

Endvidere anvendes arbejdsmetoderne og kvalitetskravene
for internationalt ungdomsarbejde og uformel uddannelse.
Følgende punkter om arbejdsmetoderne skal derfor sammen
med de beskrevne temaer opfattes som betingelser for, at et
projekt kan blive udvalgt:

— Projekterne skal være nyskabende og involvere unge i
forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen af en
aktivitet.

— I forbindelse med projekterne skal samarbejde, uddan-
nelse og oplysningsaspekter kombineres med henblik
på at skabe en stærk EU-dimension, give deltagerne en
intensiv læringsproces og sikre, at den pågældende aktivitet
samt EF-handlingsprogrammet for unge bliver meget
synligt og får en kraftig multiplikatoreffekt.

— Projekterne skal være baseret på tværkulturelle arbejds-
metoder og uformel uddannelse i en europæisk sammen-
hæng.

5. FORMELLE UDVÆLGELSESKRITERIER

Kommissionen vil kun tage projekter i betragtning, som
opfylder følgende kriterier:

— projektet skal indsendes af en organisation fra et af
programlandene (EU-medlemsstaterne (7), EØS-landene (8),
førtiltrædelseslandene (9))

— projektet skal omfatte mindst fire partnerorganisationer fra
forskellige programlande

— hvis projektet udføres med førtiltrædelseslande, skal der
være et rimeligt forhold mellem antallet af lande fra
EUR 18 (EU's medlemsstater og EØS-landene) og førtiltræ-
delseslandene
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(1) Kravet om unges deltagelse er helt centralt i hvidbogen om
ungdomspolitik.

(2) Projekterne kan henvise til pilotforsøg med uddannelseskurser om
emnet aktive europæiske medborgere, som gennemføres under part-
nerskabet mellem Europarådet og Europa-Kommissionen inden for
uformel uddannelse/ungdomsarbejde i marken. Der gennemføres to
pilotforsøg med uddannelseskurser i november 2001 og juni 2002.
Materiale og informationer om disse kurser vil kunne findes på
partnerskabets netsted på følgende internetadresse: http://www.
training-youth.net Endvidere er der planer om at offentliggøre
undervisningsmateriale (en såkaldt T-Kit) om emnet aktive europæ-
iske medborgere i efteråret 2002.

(3) Det drejer sig om unge, der inden for forskellige områder mangler
ressourcer, f.eks. sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, økono-
miske, følelsesmæssige, psykologiske eller fysiske ressourcer.

(4) Jf. også forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det
Europæiske År for Idrættens Pædagogiske Dimension 2004 (EFT
C 25 E af 29.1.2002) på følgende internetadresse: http://europa.eu.
int/comm/sport/index_en.html

(5) Jf. undersøgelsen af sport som et redskab til social integration på
følgende internetadresse: http://europa.eu.int/comm/sport/key_files/
youth/a_youth_en.html

(6) Jf. også Rådets afgørelse af 3. december 2001 om Det Europæiske
Handicapår 2003 på følgende internetadresse: http://europa.eu.int/
comm/employment_social/disability/year_en.html

(7) Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien,
Sverige, Det Forenede Kongerige.

(8) Island, Liechtenstein, Norge.
(9) Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen,

Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien.



— fordelingen på lande skal afspejles i fordelingen af delta-
gerne i projektet

— budgettet skal være præcist, stemme og være angivet i euro

— projektet må ikke være overskudsgivende.

Ansøgninger fra organisationer, som tidligere har modtaget
støtte fra Kommissionen, vil kun komme i betragtning,
såfremt hensigtsmæssig brug af tidligere tildeling er blevet
behørigt bevist.

6. EVALUERINGSKRITERIER

Kommissionens beslutning om tildeling af støtte baseres på
følgende:

— projektet skal være i overensstemmelse med de mål, som er
opstillet i EF-handlingsprogrammet for unge

— projektet skal være i overensstemmelse med de i punkt 4
opstillede prioriteter for:

1) temaer

2) arbejdsmetoder

— kvaliteten af og sammenhængen i projektets arbejdsplan

— projektets europæiske dimension set i lyset af partnernes
konkrete deltagelse og projektets multiplikatoreffekt i
forbindelse med udbredelsen af resultaterne

— betydningen for den definerede målgruppe i forbindelse
med fremtidige aktiviteter inden for uformel uddannelse

— ansøgerens praktiske muligheder for at gennemføre
projektet

— ansøgerens økonomiske muligheder for at gennemføre
projektet

— sammenhængen i budgettet samt de foreslåede aktiviteters
omkostningseffektivitet i forhold til de forventede resultater

— andre indsatser for at skaffe finansiering fra anden side.

Ved ansøgninger fra organisationer, som tidligere har modtaget
støtte fra Kommissionen under EF-handlingsprogrammet for
unge, vil resultaterne fra støttede projekter blive taget i betragt-
ning.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at der er begrænsede
ressourcer til rådighed i forbindelse med indkaldelsen af
projekter. Derfor vurderes alle ansøgninger også i forhold til
de andre ansøgninger, som er blevet indsendt. Det kan derfor
forekomme, at ansøgninger af en god kvalitet ikke kan blive
imødekommet på grund af mangel på ressourcer, og fordi
udvælgelsespanelet bliver nødt til at foretage et valg.

7. FINANSIELLE BETINGELSER

7.1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Der er afsat et samlet beløb på 2 000 000 EUR til denne
indkaldelse af projekter (forudsat at budgetmyndigheden
godkender budgettet for 2003). Kommissionen forventer, at
dette beløb vil gøre det muligt at støtte 10-15 projekter af
høj kvalitet.

Fællesskabsstøtte er baseret på princippet om samfinansiering:

— Ansøgningen om finansiering må ikke overstige 65 % af de
støtteberettigede udgifter. Personaleudgifter skal dækkes af
ansøgerens og partnernes bidrag til det samlede budget. Det
maksimale beløb til finansiering kan ikke overstige
100 000 EUR pr. aktivitetsår.

Vademecum om forvaltning af støtte, som angiver generelle
regler for støtte fra Europa-Kommissionen, kan findes på
følgende adresse:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/
index_en.htm

Kommissionen forbeholder sig ret til at tildele mindre støtte-
beløb, end der er ansøgt om. Der vil ikke blive tildelt større
beløb, end der er ansøgt om.

De relevante budgetposter, som er berettiget til fællesskabs-
støtte, er angivet på formularen til indsendelse af ansøgninger.

Budgettet skal opstilles i euro. Budgettet skal stemme og være
så detaljeret, at de foreslåede aktiviteter kan genkendes, over-
våges og kontrolleres.

Følgende udgifter er ikke berettiget til fællesskabsstøtte:

— omkostninger, som ikke giver anledning til faktiske, effek-
tive udgifter

— udgifter til luksus eller udgifter, som skønnes at være over-
drevne

— udgifter til køb af materielle aktiver

— bidrag i form af naturalier

— uforudsete udgifter.

7.2. PROJEKTETS VARIGHED OG STØTTEBERETTIGEDE PERIODE

På grund af indkaldelsens karakter skal projekterne have en
varighed af mindst 18 måneder for at sikre, at en aktivitet
kan opretholdes. I begrundede tilfælde kan en varighed af op
til tre år accepteres.

Projekterne skal påbegyndes i perioden 1. marts 2003-1.
september 2003.
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7.3. ANSØGERNES STØTTEBERETTIGELSE

Alle organisationer og offentlige institutioner, som har sæde i
et af programlandene, og som er villige til at udvikle aktiviteter
i overensstemmelse med målsætningerne i EF-handlingspro-
grammet for unge, har ret til at ansøge under aktion 5.

7.4. ANSØGERENS PRAKTISKE OG ØKONOMISKE FORMÅEN

Praktisk formåen vurderes på basis af:

— projektledernes CV og deres erfaring med at styre, lede,
koordinere og organisere projekter

— den seneste årlige aktivitetsrapport og, hvis en sådan fore-
findes, en evalueringsrapport fra ansøgerens organisation.

Økonomisk formåen vurderes på basis af:

— forholdet mellem det beløb, der ansøges om, og ansøgerens
budgetoverslag for det indeværende år og, hvis det er
muligt, for det følgende år

— ansøgers evne til at skaffe finansiering fra anden side

— ansøgerorganisationens regnskaber fra det foregående regn-
skabsår og eventuelt andre administrative dokumenter eller
regnskabspapirer, som ansøgeren fremlægger.

8. UDVÆLGELSESPROCEDURE

Afgørelse om tildeling af støtte træffes af et udvælgelsespanel
bestående af repræsentanter for Europa-Kommissionen og de
nationale kontorer for EF-handlingsprogrammet for unge.
Udvælgelsesmødet ledes af en repræsentant for kontor D.1
under Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur.

Ansøgere vil blive informeret om Kommissionens afgørelse
hurtigst muligt. Kommissionens afgørelse er endelig.

9. INDGÅELSE AF KONTRAKT OG UDBETALING AF STØTTE

Såfremt Kommissionen tildeler støtte, vil en standardaftale med
betingelserne og støttebeløbet angivet i euro blive sendt til
modtageren.

Når aftalen er behørigt underskrevet af den juridiske repræsen-
tant for modtagerens organisation og repræsentanten for
Europa-Kommissionen, udbetales støtten som følger:

— første forskud på 50 %

— andet forskud på 30 % efter modtagelse og godkendelse af
statusrapport

— restbeløb på 20 % efter modtagelse og godkendelse af den
endelige rapport.

10. AFRAPPORTERING

Modtagerorganisationen anmodes om, på vegne af alle partner-
organisationer, at fremsende statusrapport og/eller endelig
rapport over projektet.

Rapporterne er det vigtigste redskab til evaluering af projektets
udførelse og skal tegne så komplet et billede af projektet som
muligt. Rapporterne skal muliggøre revision samt kvalitativ og
kvantitativ vurdering af:

— de opnåede resultater set i forhold til målene (aktiviteter/
betydning/produkter osv.)

— de midler, der er anvendt for at opnå disse resultater, set i
forhold til det gennemførte budget.

Derfor rådes kontrahenterne til nøje at læse rapportformula-
rerne og de forklarende noter ved modtagelsen for at gøre sig
bekendt med indholdet og for at orientere sig om reglerne for
finansiering og regnskabsaflæggelse.

Kommissionen forbeholder sig ret til at trække sin støtte helt
eller delvist tilbage, hvis projektet ikke implementeres som
beskrevet i ansøgningen, hvis der er foretaget ændringer, som
ikke er godkendt af Kommissionen, eller hvis afrapporteringen
ikke er tilfredsstillende.

11. INDSENDELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgninger skal indsendes ved brug af det dertil udarbejdede
skema. Ansøgningsskemaet for aktion 5 — store projekter —
findes på internettet på:

http://europa.eu.int/comm/education/youth/program/
call_action_5.html

eller kan fås ved henvendelse til Europa-Kommissionen (jf.
nedenstående adresse).

Ansøgninger skal udfærdiges på et af de 11 officielle fælles-
skabssprog. For at lette behandlingen af indkomne ansøgninger
opfordres ansøgerne dog til, så vidt muligt og uden forpligtelse,
at give et resumé af projektbeskrivelsen på et andet af de
officielle fællesskabssprog.

Kun behørigt udfyldte, underskrevne og daterede ansøgninger
accepteres.

En ansøgning anses kun for »behørigt udfyldt«, hvis den er
ledsaget af:

1) et officielt ansøgningsbrev, dateret og underskrevet

2) ansøgerorganisationens vedtægter
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3) de nødvendige dokumenter til at underbygge punkt 7.4
vedrørende ansøgerens praktiske og økonomiske formåen:

3.1) de projektansvarliges CV

3.2) den seneste årlige aktivitetsrapport og, hvis en sådan
forefindes, en evalueringsrapport fra ansøgerens orga-
nisation

3.3) ansøgerorganisationens regnskaber fra det foregående
regnskabsår og eventuelt andre administrative doku-
menter eller regnskabspapirer, som ansøgerne frem-
lægger

3.4) ansøgerens budgetoverslag for det indeværende år og,
hvis det er muligt, for det følgende år

4) et ansøgningsskema, behørigt udfyldt — med en fuld
beskrivelse af projektet, en tidsplan samt et detaljeret
budget — og underskrevet af organisationens juridisk
ansvarlige repræsentant

5) påtegningsblanketter fra ansøgerorganisationens projektpart-
nere, hvori de kort beskriver deres motivation for at deltage
i projektet og erklærer, at de er i stand til at deltage aktivt i
alle faser af projektet.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at det letter vurderingen af
ansøgningen, hvis dokumenterne indsendes i den ovenfor
anførte rækkefølge.

Ansøgningerne indsendes i tre eksemplarer inden fristen den 1.
oktober 2002 (poststemplets dato er afgørende) til:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur
Ungdomsanliggender, Det Civile Samfund, Kommunikation
Kontor D.1
»EF-handlingsprogrammet for unge — indkaldelse af projekter
Aktion 5«
(VM-2; 5/52)
B-1049 Bruxelles/Brussel

Ansøgninger indsendt pr. fax eller e-post vil ikke blive taget i
betragtning.
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