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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2020 Г. — EAC/A03/2020
Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта
(2020/C 227/08)

КЛАУЗА ЗА РЕЗЕРВА
Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г., предложена от
Европейската комисия на 30 май 2018 г., (наричана по-нататък „програмата“) все още не е приета от европейските
законодатели. Настоящата покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на потенциалните
бенефициери на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от европейските
законодатели.
Настоящата покана за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на
правното основание от страна на европейските законодатели, настоящата покана може да бъде променена или отменена и
могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.
В по-общ план всяко действие, произтичащо от настоящата покана за акредитация, подлежи на следните условия, чието
изпълнение е извън контрола на Комисията:
— приемането от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз на окончателния текст на правното основание за
създаването на програмата,
— приемането на годишната работна програма за 2021 г. и на следващите годишни работни програми и общите насоки за
изпълнение, критерии и процедури за подбор след консултиране с комитета по програмата и
— приемането на бюджета за 2021 г. и следващите бюджети на Европейския съюз от бюджетния орган.
Предложената програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г. се
основава на членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на принципа на субсидиарност.

1. Въведение
Акредитациите по програма „Еразъм“ са инструмент за организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и
сътрудничество.
Акредитираните организации по програма „Еразъм“ ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по линия
на ключово действие 1 от бъдещата програма (2021—2027 г.). Условията за достъп до финансиране на акредитираните
организации ще се определят в ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Европейската комисия.
Предоставянето на акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта потвърждава, че кандидатът разполага с
подходящи и ефективни процеси и мерки за осъществяване на планираните висококачествени дейности за мобилност с
учебна цел и ги използва по начин, благоприятстващ областта на младежта.
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2. Цели
Настоящото действие има следните цели:
— укрепване на личностното и професионалното развитие на младите хора чрез дейности за мобилност, свързана с
неформално и информално учене;
— насърчаване на овластяването на младите хора и ролята им на активни граждани и участници в демократичния живот;
— насърчаване на подобряване на качеството на младежката работа на местно, регионално, национално, европейско и
международно равнище чрез изграждане на капацитет на организациите, дейни в областта на младежта, и подкрепа за
професионалното развитие на младежките работници;
— насърчаване на приобщаването и многообразието, междукултурния диалог и ценностите на солидарността, равните
възможности и правата на човека сред младите хора в Европа.
3. Допустимост
Могат да кандидатстват само кандидати, които отговарят на изискванията, предвидени в член 23, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма
на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО,
№ 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (1).
За получаване на акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта се допуска да участва всяка публична или частна
организация, установена в:
— държавите — членки на Европейския съюз,
— трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание (2).
4. Краен срок за подаване
Оценяването на кандидатурите и предоставянето на акредитация е постоянен процес.
Опростеният достъп до възможности за финансиране за дадена година изисква предварителното получаване на акредитация.
За да получат акредитацията по настоящата покана, кандидатурите трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 декември
2021 г.
5. Процедура за подбор
Предложенията ще се оценяват спрямо набора от критерии за предоставяне, както и спрямо критериите за изключване и за
подбор, определени в Правилата за кандидатстване.
Националната агенция, отговаряща за подбора, ще назначава комисия за оценка, която да упражнява надзор върху
управлението на целия процес на подбор. Въз основа на извършената от експерти оценка комисията за оценка съставя
списък с кандидатури, предложени за подбор.
6. Пълна информация
Предложението на Комисията за Регламент за създаване на програмата на Съюза за периода 2021—2027 г. в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта е публикувано на следната уебстраница:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX:52018PC0367.
Подробните условия, правила и процедури на настоящата покана за акредитация се съдържат в Правилата за кандидатстване
на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_bg.
Правилата за кандидатстване съставляват неразделна част от настоящата покана за акредитация и условията за участие,
предвидени в тях, се прилагат изцяло към настоящата покана за акредитация.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.
(2) Предстоящо приемане на правното основание. В програмата „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г. този списък включва: Исландия,
Норвегия, Лихтенщайн, Турция, Северна Македония и Сърбия.

