
 

   Program Mládež v akci 

 
DOPLNĚK 

k průvodci programem 2007 
24. ledna 2007 – D830 

 

 
 

Tento doplněk k průvodci programem Mládež v akci 
je platný ode dne 1. ledna 2007. 

 
 
 
Kapitola B: Provádění programu Mládež v akci 
 
Země programu a partnerské země 
 
Upřesnění týkající se „ostatních partnerských zemí světa“ způsobilých v rámci akcí 2 a 3.2. 
 
Níže uvedené „ostatní partnerské země světa“ jsou v rámci akce 2 a v rámci dílčí akce 3.2 programu 
způsobilé:  
 
Afghánistán Ghana Peru 
Angola Grenada Filipíny 
Antigua a Barbuda Guatemala Rwanda 
Argentina Guinejská republika Sv. Kitts a Nevis 
Bahamy Guinea-Bissau Svatá Lucie 
Bangladéš Guayana Svatý Vincent a Grenadiny 
Barbados Haiti Samoa 
Belize Honduras Svatý Tomáš a Princův ostrov 
Benin Indie Senegal 
Bolívie Indonésie Seychely 
Botswana Pobřeží slonoviny Sierra Leone 
Brazílie Jamajka Šalamounovy ostrovy 
Borneo Kazachstán Jižní Afrika 
Burkina Faso Keňa Súdán 
Burundi Kiribati Surinam 
Kambodža Kyrgyzstán Svahilsko 
Kamerun Laos Tanzánie 
Kapverdské ostrovy Lesotho Thajsko 
Středoafrická republika Libérie Togo 
Čad Madagaskar Tonga 
Čile Malawi Trinidad a Tobago 
Čína Malajsie Tuvalu 
Kolumbie Mali Uganda 
Komoros Marshallovy ostrovy Uruguay 
Kongo (Demokratická republika 
Kongo) 

Mauretánie Uzbekistán 

Kongo (Konžská republika) Mauricius Vanuatu 
Cookovy ostrovy Mexiko Venezuela 
Kostarika Mikronésie Vietnam 
Džíbútí Mozambik Jemen 
Dominika Namíbie Zambie 
Dominikánská republika Nauru Zimbabwe 
Východní Timor Nepál  
Ekvádor Nikaragua  
Salvador Niger  



Rovníková Guinea Nigérie  
Eritrea Niue  
Etiopie Palau  
Fidži Panama  
Gabon Papua Nová Guinea  
Gambie Paraguay  
 
 
Obecné výběrové postupy – uzávěrky pro podání žádostí 
 
Upřesnění týkající se data zahájení projektů, u nichž je třeba podat žádost do 1. února 2007 
 
V případě projektů podávaných u výkonné agentury, jejichž uzávěrka pro podání žádostí 
je 1. únor 2007, je nejčasnějším možným datem zahájení projektu výjimečně 1. červen 2007 a nikoli 
1. červenec 2007. Toto přechodné opatření se použije pouze pro tuto první uzávěrku pro podání 
žádostí v rámci nového programu Mládež v akci. Toto nové datum se stanovuje za účelem usnadnění 
nejčasnějšího možného provádění projektu v rámci tohoto výběrového kola a je zdůvodněno 
skutečností, že 1. listopadu 2006 nebyla na centralizované úrovni žádná uzávěrka pro podání žádostí. 
 
Obecná finanční pravidla 
 
Upřesnění týkající se dokladu o finanční způsobilosti pro žádosti o grant přesahující 
25 000 EUR 
V souladu s ustanoveními finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství musejí 
všechny organizace, které žádají o finanční příspěvek Společenství přesahující 25 000 EUR, 
s výjimkou veřejnoprávních subjektů, předložit tyto finanční dokumenty:  

 
• výkazy zisku a ztráty žádající organizace a  
• rozvahu za poslední uzavřený rozpočtový rok. 

 
Cílem je umožnit posouzení finanční způsobilosti žádajících organizací.  
 
V případě projektů podávaných u výkonné agentury v Bruselu musejí být k formuláři žádosti přiloženy 
výkazy zisku a ztráty a rovněž rozvaha. V případě projektů podávaných u národních agentur se tyto 
podpůrné dokumenty předkládají na žádost příslušné národní agentury pouze tehdy, pokud bylo o 
poskytnutí grantu rozhodnuto kladně. 
 
Upozorňujeme, že za účelem předložení výše uvedených informací neexistuje žádný zvláštní formulář.  
 
Pokud bude na základě předložených dokumentů učiněn závěr, že požadovaná finanční způsobilost 
nebyla prokázána nebo že není dostačující, může výkonná agentura či národní agentura: 
 

• požádat o další informace; 

• požadovat bankovní záruku; 

• nabídnout grantovou smlouvu bez předběžného financování; 

• zamítnout žádost. 

 



 
Kapitola D: Akce 2 – Evropská dobrovolná služba 
 
Akreditace organizací EDS 
 
Upřesnění týkající se postupného zavedení požadavku akreditace pro koordinující a vysílající 
organizace 
 
Nutnost akreditace pro koordinující a vysílající organizace se sídlem v zemích programu a zemích 
jihovýchodní Evropy platí jako kritérium způsobilosti pro žádosti o grant teprve od uzávěrky pro podání 
žádostí skončené 1. září 2007. Toto postupné zavedení nového požadavku akreditace pro koordinující 
a vysílající organizace se netýká hostitelských organizací. Hostitelské organizace se sídlem v zemích 
programu a zemích jihovýchodní Evropy se musejí nechat akreditovat jako obvykle před podáním 
žádosti o grant. 
 
Plánování, příprava, školení, podpora a navázání 
 
Upřesnění týkající se školení dobrovolníků 
 
Dobrovolníci se zpravidla účastní školení organizovaných národními agenturami / školicím a 
informačním centrem SALTO pro jihovýchodní Evropu, která se konají obvykle v zemích programu a 
zemích jihovýchodní Evropy. Národní agentury proto neposkytují podporu na školení konající se 
v zemích, v nichž školení nabízejí národní agentury nebo školicí a informační centrum SALTO pro 
jihovýchodní Evropu. Školení ve všech partnerských zemích (kromě zemí jihovýchodní Evropy) jsou 
financována z projektového grantu. Všechna školení dobrovolníků musejí dodržovat normy pro školení 
dobrovolníků a minimální pokyny Komise. Závěrečné hodnocení by mělo být provedeno v zemi, 
v němž má vysílající organizace sídlo. Výjimky z tohoto pravidla mohou být povoleny národní 
agenturou / školicím a informačním centrem SALTO pro jihovýchodní Evropu, vyžaduje-li je zvláštní 
situace v dané zemi a/nebo jsou-li řádně odůvodněny žadatelem. 

 
Jak podat žádost? 
 
Upřesnění v odstavci „Žádosti, které mají být zaslány národním agenturám“ 
 
Národní agentura podporuje pouze takové projekty, které jsou v souladu s kritérii EDS a které mají 
jasnou spojitost se zemí, v níž má národní agentura sídlo: koordinující organizace (žadatel) má sídlo 
v zemi národní agentury a kromě toho: 
 
- buď všechny vysílající organizace projektu mají sídlo v zemi národní agentury, nebo 
- všechny hostitelské organizace projektu mají sídlo v zemi národní agentury. 

 
Jak je činnost financována? 
 
Upřesnění v odstavci „Jak je činnost financována?“ 
 
V případě všech projektů EDS podávaných u národní agentury s délkou trvání 6 až 24 měsíců se 
platba grantu provádí ve třech splátkách: 40 / 30 / 30 %. Po předběžné platbě ve výši 40 % grantu se 
průběžná platba ve výši 30 % grantu provede po obdržení zprávy o pokroku. Platba zůstatku 
následuje po obdržení závěrečné zprávy. Výjimka z výše uvedeného pravidla 40 / 30 / 30 % může být 
učiněna pro projekty trvající mezi 6 a 24 měsíci, pokud jsou v době podání žádosti určeni všichni 
dobrovolníci a společně s žádostí předložena tabulka s údaji o dobrovolnících (viz formulář žádosti). 
V tomto případě je povolena předběžná platba ve výši 70 %, po níž následuje platba zůstatku. 
Také tehdy je třeba předložit zprávu o pokroku. U projektu kratšího 6 měsíců platí pravidlo předběžné 
platby ve výši 70 % grantu a platby zůstatku, aniž by byla vyžadována zpráva o pokroku.  
 
Jaké jsou smluvní závazky? 
 
Upřesnění v odstavci „Dohoda o činnosti“ 
 
Formulář žádosti uvádí minimální požadavky pro dohodu o činnosti a tabulku, v níž mají být vyplněny 
údaje o dobrovolnících. Dohodu o činnosti podepíší všechny partnerské organizace a všichni 
dobrovolníci zapojení do činnosti. Kopii podepsané dohody o činnosti obdrží všechny partnerské 
organizace a všichni dobrovolníci zapojení do činnosti. Tabulka s údaji o dobrovolnících tvoří součást 



dohody o činnosti. Tato vyplněná tabulka musí být zaslána agentuře udělující grant a všem ostatním 
agenturám, kterých se činnost týká, pokud možno nejpozději 2 měsíce před zahájením činnosti. To 
umožní agenturám, aby mohly lépe naplánovat školení dobrovolníků. Dohoda je závazná pro všechny 
partnerské organizace a všechny dobrovolníky zapojené do činnosti. V případě podstatných změn 
musí být podepsána nová dohoda a agenturám musí být pro informaci zaslána aktualizovaná tabulka 
s údaji o všech dobrovolnících.  
 
Přehled pravidel pro financování 
 
Upřesnění v tabulce „Přehled pravidel pro financování“ 
 
V případě všech individuálních nebo skupinových projektů EDS zaslaných výkonné agentuře 
v Bruselu jsou částkami grantu Společenství, které musejí být použity, částky specifikované v tabulce 
„Přehled pravidel pro financování“. 
 
Kapitola E: Akce 3.1 – Spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie 
 
Jak podat žádost? 
 
Upřesnění v odstavci „Jak podat žádost?“ 
 
Všechny žádosti o grant v rámci akce 3 se řídí zásadou „jedna žádost – jeden projekt“, což znamená, 
že jedna koordinující organizace podává žádost jménem partnerství pro celý projekt (rovněž u 
dvoustranných a třístranných výměn mládeže). 
 
Jak jsou činnosti financovány? 
 
Upřesnění v odstavci „Jak jsou činnosti financovány?“ 
 
Mechanismus odděleného financování – se samostatnou žádostí na straně vysílající organizace a 
samostatnou žádostí na straně hostitelské organizace – u dvoustranných a třístranných výměn 
mládeže předpokládaný v rámci akce 1.1 není v rámci akce 3.1 použitelný, jelikož v partnerských 
zemích národní agentury neexistují.  Namísto toho podává žádost jedna koordinující organizace 
jménem partnerství pro celý projekt. 
 
 
Kapitola F: Akce 4.3 – Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky 
s mládeží 
 
Jaká jsou kritéria způsobilosti? 
 
Upřesnění v odstavci „Místo“ 
 
Výjimka stanovená pro projekty zaměřené na vytváření sítí se rozšiřuje na evropské nevládní 
organizace, které podávají projektové žádosti u výkonné agentury v Bruselu.  
 
Projekty podávané evropskými nevládními organizacemi se mohou uskutečnit v kterékoli ze zemí 
partnerů zapojených do projektu. 
 
 
 
 
 
 


