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Дата на публикуване:
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Секция: Новини [1]
Тема: Конкурси [2]
В Официалния вестник на ЕС от 4 октомври е публикувана покана за представяне на предложения по Програма
„Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското
общество в областта на младежта.
Сътрудничеството с организациите на гражданското общество по въпросите на младежта е от съществено
значение за осъществяването на принципите за участие на младите хора в демократичния живот. Това
сътрудничество допринася за създаването на широка ангажираност по отношение на действията и политиките на
ЕС.
Целта на тази покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативни субсидии, на европейски
неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта. Поканата е
насочена към следните общи цели:
Повишаване на осведомеността за стратегията на ЕС за младежта за периода 2019 – 2027 г., включително за
европейските цели за младежта;
Развиване, насърчаване и подкрепа за действия за ангажиране, свързване и оправомощаване на младежите в
духа на стратегията на ЕС за младежта;
Повишаване на осведомеността и участието на младежите в действията на ЕС за младите хора, включително
програма „Еразъм +“, Европейския корпус за солидарност и „Открийте ЕС“;
Повишаване на ангажираността и сътрудничеството на младите представители на гражданското общество с
публичните органи за целите на прилагането на политики в области, които са от значение за младите хора;
Засилване на участието на заинтересованите представители на младежта, включително чрез използване на
потенциала на цифровата комуникация, наред с други форми на участие;
Насърчаване на ангажираността на младите представители на гражданското в разпространението на политики
и програмни действия, както и на резултати и добри практики, сред техните членове и в по-широки кръгове.
Тези цели следва да бъдат недвусмислено включени в работните планове, дейностите и конкретните резултати на
кандидатстващите организации.
Поканата е отворена за две категории субекти:
Европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на младежта;
общоевропейски мрежи (неформални мрежи) в областта на младежта.
Допустими са заявленията от юридически лица, установени в една от следните държави:
държавите членки на ЕС;
държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското
икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
държавите кандидатки за членство в ЕС, за които е съставена предприсъединителна стратегия в съответствие
с общите принципи и условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави, относно
участието им в програмите на ЕС: Северна Македония, Република Сърбия и Турция.
Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за
безвъзмездна помощ (eForm).
Той е достъпен на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

[3]

и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.
1

Надлежно попълненият електронен формуляр трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 17:00 ч.
(брюкселско време) на 19 ноември 2019 г.
Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:
Покана за представяне на предложения – EACEA/45/2019 – Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 –
подкрепа за реформиране на политиката [4] (517.17 KB, PDF)
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