KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

PROGRESS: Fiatalok számára az Ifjúsági Garanciáról
szervezett információmegosztó és tájékoztató
tevékenységek

Pályázat megnevezése (angol)

PROGRESS programme: Information sharing and outreach
activities to young people about the Youth Guarantee

Pályázat kódja

VP/2016/008

Általános információk
Célok
A pályázat célja: ﬁatalok számára az Ifjúsági Garanciáról szervezett információmegosztó és
tájékoztató tevékenységek megvalósítása.
A tevékenységeknek az alábbi konkrét célkitűzéseket kell szolgálniuk:
1. az Ifjúsági Garancia érintettjeinek jobb tájékoztatása és a megvalósítási
együttműködésekbe történő fokozottabb bevonása;
2. a ﬁatalok megszólítása, valamint jobb tájékoztatása az Ifjúsági Garanciával
kapcsolatosan a programba történő bevonásuk érdekében.

Támogatott tevékenységek

Az 1. célkitűzés alatt:
• Az Ifjúsági Garancia végrehajtásának érintettjei és a
kormányzati szereplők közötti hálózatok, együttműködési
mechanizmusok létrehozása és fejlesztése, valamint a jó
gyakorlatok cseréjének előmozdítása. Kiemelten lényegesek
azok az érintettek, akik olyan különösen veszélyeztetett
csoportokat érnek el, amelyek többszörös akadályokkal
küzdenek (pl.: társadalmi kirekesztettség, szegénység vagy
diszkrimináció) és akik, segítenek ﬁgyelembe venni a
"foglalkoztatásból, oktatásból és képzésből" (különösen a
szegénység,rokkantság, alacsony végzettség vagy etnikai
kisebbség/migráns háttér miatt) kimaradók különféle háttereit.
• Konferenciák, szemináriumok.
• Tréning tevékenységek.
A 2. célkitűzés alatt:
• Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódótájékoztatási,
információmegosztó és kommunikációs tevékenységek (többek
között):
⚬ Egy olyan nemzeti Ifjúsági Garancia online platform
létrehozása és fenntartása, amely naprakész információkkal
szolgál az Ifjúsági Garancia tagállami megvalósításáról, és
biztosítja a ﬁatalok tájékozódási lehetőségét az igénybe vehető
lehetőségekről, valamint regisztrációs felületet is nyújt. Minden
olyan pályázó esetében kötelező elem, aki tagállamában még
nem létezik ilyen online platform/honlap.
⚬ 5 esettanulmány/beszámoló dokumentálása és terjesztése
az Ifjúsági Garancia előnyeiből részesültekről. Ideális esetben
különböző típusokból: oktatás, képzés, gyakorlati képzés vagy
munkalehetőség. Minden olyan pályázó esetében kötelező
elem, aki tagállamában még nem léteznek ilyen
esettanulmányok.
⚬ Már létező nemzeti "saját média" portálok fejlesztése és
használata.
⚬ "Közösségi média" kommunikáció.
⚬ Reklámozás (ideértve a digitális formát is).
⚬ Sajtó- és médiakapcsolatok.
⚬ Már létező, ﬁatalokra irányuló és velük kapcsolatot tartó
hálózatokon keresztüli információ és egyéb anyagok terjesztése
(pl. Eurodesk hálózat).
⚬ Információcsere (ﬁatalok bevonásával pl.: ifjúsági
nagykövetként).
⚬ Rendezvények, utcai tájékoztatók, valamint ifjúsági
központokba tett látogatások és tevékenységek.

Kedvezményezett

Alapítás helye szerint:
• konzorciumvezetőként: EU-tagállam;
• konzorciumi tagként: EU-tagállam, Izland és Norvégia Az EGTmegállapodással összhangban, Albánia, Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság, Montenegro, Szerbia és Törökország.
(Egyéb tagjelölt vagy potenciális tagjelölt államok esetlegesen
szintén részt vehetnek, de ezen pályázóknak előzetesen
egyeztetniük szükséges a felhívás titkárságával: empl-vp-2016008@ec.europa.eu.)
Szervezeti típus szerint:
• önállóan vagy konzorciumvezetőként pályázó esetében:
⚬ az Ifjúsági Garanciát nemzeti szinten felállító és kezelő
állami hatóság (az Ifjúsági Garacia nemzeti kapcsolattartói
elérhetőek:
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=e
n) vagy
⚬ az általa erre kijelölt szervezet;
• konzorciumi tagként: köz- vagy magánszervezet (proﬁt vagy
nonproﬁt).

Részvételi forma

Választható

Konzorcium

Lásd "Kezvezményezett" rovat vonatkozó kritériumai.

Támogatott projektek várható
száma

kb. 5 db; EU-tagállamonként maximum 1 db.

Pénzügyi információk
Teljes keret

1.650.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

Amennyiben a projekt időtartama
• 12 hónap vagy annál kevesebb: a támogatási összeg 70%-a
szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a garanciák
rendelkezésre állása esetén;
• 12 hónapot meghaladó, de 24 (jelen esetben indikatív módon
max. 18) hónapot el nem érő: az előﬁnanszírozás két
részletben történhet: az első részlet a támogatási összeg 40%a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a
garanciák rendelkezésre állása esetén; a második 40% pedig az
első részletről történő előrehaladási jelentés és a ﬁzetési
kérelem beérkezését követő 60 napon belül.

Elszámolható közvetlen
költségek

1. személyi költségek;
2. utazás és ellátás költségei;
3. szolgáltatások költségei: fordítás, dokumentumok előállítása,
honlapkészítés, informatikai támogatás, könyvelés, catering,
alvállalkozói költségek stb.;
4. egyéb költségek: eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése,
fogyóeszközök és anyagok, rendezvényekhez kapcsolódó
terembérlet beleértve a kávészüneteket, szükség esetén
auditköltségek és bankgarancia költségei.

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők
Felhívás közzététele

2016. április

Benyújtási határidő

2016.06.30.

Benyújtás

Elektronikusan és postai úton
https://webgate.ec.europa.eu/swim/
A postai és a személyes benyújtási cím eltérő! Lásd: pályázati
felhívás.

Támogató döntés

2016. október

Szerződéskötés

2016. november

Projekt megkezdése

A szerződéskötést követő két hónapon belül.

Megvalósítás

6-18 hónap hónap

