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Hoofdstuk B: Tenuitvoerlegging van het programma Jeugd in actie 
 
Programmalanden en partnerlanden 
 
Specificatie in verband met de in aanmerking komende "andere partnerlanden in de wereld" in 
het kader van actie 2 en subactie 3.2  
 
De volgende "andere partnerlanden in de wereld" komen in aanmerking voor subsidiëring in het kader 
van actie 2 en subactie 3.2 van het programma.  
 
Afghanistan Ghana Peru 
Angola Grenada Filipijnen 
Antigua en Barbuda Guatemala Rwanda 
Argentinië Guinee, Republiek Saint Kitts en Nevis 
Bahama’s Guinee-Bissau Saint Lucia 
Bangladesh Guyana Saint Vincent en de Grenadines 
Barbados Haïti Samoa 
Belize Honduras Sao Tomé en Principe 
Benin India Senegal 
Bolivia Indonesië Seychellen 
Botswana Ivoorkust Sierra Leone 
Brazilië Jamaica Salomonseilanden 
Brunei Kazachstan Zuid-Afrika 
Burkina Faso Kenia Soedan 
Burundi Kiribati Suriname 
Cambodja Kirgizië Swaziland 
Kameroen Laos Tanzania 
Kaapverdië Lesotho Thailand 
Centraal-Afrikaanse Republiek Liberia Togo 
Tsjaad Madagascar Tonga 
Chili Malawi Trinidad en Tobago 
China Maleisië Tuvalu 
Colombia Mali Oeganda 
Comoren Marshalleilanden Uruguay 
Congo, Democratische 
Republiek 

Mauritanië Oezbekistan 

Congo, Republiek Mauritius Vanuatu 
Cookeilanden Mexico Venezuela 
Costa Rica Micronesia Vietnam 
Djibouti Mozambique Jemen 
Dominica Namibië Zambia 
Dominicaanse Republiek Nauru Zimbabwe 
Oost-Timor Nepal  
Ecuador Nicaragua  



El Salvador Niger  
Equatoriaal-Guinea Nigeria  
Eritrea Niue  
Ethiopië Palau  
Fiji Panama  
Gabon Papoea-Nieuw-Guinea  
Gambia Paraguay  
 
 
Algemene selectieprocedures – termijnen voor het indienen van een aanvraag 
 
Specificatie in verband met de begindatum van projecten met 1 februari 2007 als termijn voor 
de indiening van de aanvraag 
 
Voor bij het uitvoerend agentschap ingediende projecten met 1 februari 2007 als termijn voor de 
indiening van de aanvraag is de vroegst mogelijke begindatum van de projecten bij wijze van 
uitzondering niet 1 juli maar 1 juni 2007. Deze overgangsmaatregel geldt alleen voor deze eerste 
aanvraagtermijn van het nieuwe programma Jeugd in actie. Zij is genomen om zo vroeg mogelijk te 
kunnen beginnen met de uitvoering van de projecten in het kader van deze selectieronde en is het 
gevolg van het feit dat er op 1 november 2006 geen aanvraagtermijn op gecentraliseerd niveau is 
geweest. 
 
Algemene financiële voorschriften 
 
Specificatie in verband met het bewijs van financiële draagkracht voor subsidieaanvragen van 
meer dan 25 000 euro  
Overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese Gemeenschappen moeten alle organisaties - met uitzondering van 
overheidsinstanties – die een aanvraag om communautaire financiering voor een bedrag van meer 
dan 25 000 euro indienen, de volgende financiële documenten overleggen:  

 
• de winst- en verliesrekeningen van de organisatie die de aanvraag indient en  
• de balans van het laatste afgesloten boekjaar. 

 
Het doel daarvan is een evaluatie van de financiële draagkracht van de aanvragende organisaties 
mogelijk te maken.  
 
Voor projecten die worden ingediend bij het uitvoerend agentschap in Brussel moeten de winst- en 
verliesrekeningen en de balans tezamen met het aanvraagformulier worden verstrekt. Voor projecten 
die worden ingediend bij de nationale agentschappen worden deze bewijsstukken op verzoek van het 
respectieve nationale agentschap pas verstrekt nadat een positief toekenningsbesluit  is genomen. 
 
Er zij op gewezen dat geen speciaal formulier bestaat voor de indiening van de hierboven vermelde 
informatie.  
 
Als op grond van de ingediende documenten wordt geconcludeerd dat de vereiste financiële 
draagkracht niet is aangetoond of ontoereikend is, mag het uitvoerend agentschap of het nationaal 
agentschap: 
 

• om nadere informatie vragen; 

• een bankgarantie verlangen; 

• een subsidieovereenkomst zonder voorfinanciering aanbieden; 

• de aanvraag afwijzen. 

 



 
Hoofdstuk D: Actie 2 – Europees vrijwilligerswerk 
 
Accreditatie van EVW-organisaties 
 
Specificatie in verband met de geleidelijke invoering van de accreditatie van coördinerende en 
uitzendende organisaties  
 
De accreditatie van in programmalanden of in Zuidoost-Europese landen gevestigde coördinerende 
en uitzendende organisaties is een subsidiabiliteitscriterium voor subsidieaanvragen die met ingang 
van 1 september 2007 worden ingediend. Deze geleidelijke invoering van het nieuwe 
accreditatievoorschrift voor coördinerende en uitzendende organisaties geldt niet voor ontvangende 
organisaties. Ontvangende organisaties die in programmalanden en Zuidoost-Europese landen zijn 
gevestigd, moeten, zoals gewoonlijk, worden geaccrediteerd voordat zij een subsidieaanvraag 
indienen. 
 
Planning, voorbereiding, opleiding, ondersteuning en follow-up 
 
Specificatie in verband met opleidingscursussen voor vrijwilligers 
 
In de regel nemen de vrijwilligers deel aan de opleidingen die door de nationale  agentschappen/het 
SALTO-centrum voor Zuidoost-Europa in de regel in programmalanden en Zuidoost-Europese landen 
worden georganiseerd. Bijgevolg kennen de NA's geen steun toe aan opleidingen die plaatsvinden in 
landen waar de nationale agentschappen of het SALTO-centrum voor Zuidoost-Europa opleidingen 
aanbieden. De opleidingscursussen in alle partnerlanden (met uitzondering van de Zuidoost-Europese 
landen) worden uit de projectsubsidie gefinancierd. Alle opleidingen van vrijwilligers moeten voldoen 
aan de opleidingsnormen voor vrijwilligers en de minimumrichtsnoeren van de Commissie. De 
eindevaluatie moet plaatsvinden in het land waar de uitzendende organisatie is gevestigd.  
Uitzonderingen op deze regel kunnen door het nationaal agentschap/SALTO-centrum voor Zuidoost-
Europa worden toegestaan, als dit door een specifieke situatie in een bepaald land wordt vereist en/of 
door de aanvrager naar behoren wordt gemotiveerd.  

 
Hoe een aanvraag indienen? 
 
Specificatie in verband met het punt "Aanvragen die bij de nationale agentschappen moeten 
worden ingediend" 
 
Een nationaal agentschap ondersteunt alleen projecten die, onder inachtneming van de EVW-criteria, 
een duidelijke band hebben met het land waar het NA is gevestigd. De coördinerende organisatie 
(aanvrager) is gevestigd in het land van het NA en bovendien: 
 
- zijn alle uitzendende organisaties van het project gevestigd in het land van het NA, of 
- zijn alle ontvangende organisaties van het project gevestigd in het land van het NA. 

 
Hoe wordt de activiteit gefinancierd? 
 
Specificatie in verband met het punt "Hoe wordt de activiteit gefinancierd?" 
 
Voor alle bij een nationaal agentschap ingediende EVW-projecten met een looptijd van 6-24 maanden 
zal de betaling in drie termijnen geschieden: 40/30/30%. Na de voorfinanciering van 40% zal tegen 
overlegging van een voortgangsverslag een tussentijdse betaling van 30% worden verricht. Het saldo 
zal tegen overlegging van een eindverslag worden betaald. Er kan een uitzondering op 
bovenvermelde 40/30/30-regel worden gemaakt voor projecten met een looptijd van 6-24 maanden, 
als alle vrijwilligers op het aanvraagniveau worden geïdentificeerd en de tabel met de bijzonderheden 
over de vrijwilligers tezamen met de aanvraag wordt ingediend (zie aanvraagformulier). In dit geval is 
een betaling van een voorfinanciering van 70%, gevolgd door een saldobetaling, toegestaan. Er wordt 
wel nog een voortgangsverslag verlangd. Als het project minder duurt dan 6 maanden, is een betaling 
van een voorfinanciering van 70% en een saldobetaling de regel en wordt geen voortgangsverslag 
verlangd.  
 
Wat zijn de contractuele verplichtingen? 
 
Specificatie in verband met het punt "Activiteitsovereenkomst" 



 
Het aanvraagformulier bevat de minimumvoorschriften voor een activiteitsovereenkomst en een tabel 
voor het invullen van de bijzonderheden over de vrijwilligers. De activiteitsovereenkomst wordt 
ondertekend door alle bij een activiteit betrokken partnerorganisaties en vrijwilligers. Een kopie van de 
ondertekende activiteitsovereenkomst wordt afgegeven aan alle bij de activiteit betrokken 
partnerorganisaties en vrijwilligers. De tabel met de bijzonderheden over de vrijwilligers maakt deel uit 
van de activiteitsovereenkomst. Alleen deze ingevulde tabel moet, zo mogelijk uiterlijk twee maanden 
vóór het begin van de activiteit, naar het subsidieverlenend agentschap en alle andere bij de activiteit 
betrokken agentschappen worden toegezonden. Dit stelt de agentschappen in staat de 
opleidingscursussen voor vrijwilligers beter te plannen. De overeenkomst is bindend voor alle bij de 
activiteit betrokken partnerorganisaties en vrijwilligers. In geval van wezenlijke wijzigingen moet een 
nieuwe overeenkomst worden ondertekend en moet een bijgewerkte tabel met alle bijzonderheden 
over de vrijwilligers ter informatie naar de agentschappen worden gezonden.  
 
Overzicht van de financieringsregels 
 
Specificatie in verband met het punt "Overzicht van de financieringsregels" 
 
Voor alle individuele of in groepsverband uitgevoerde EVW-projecten die naar het uitvoerend 
agentschap in Brussel zijn gezonden, zijn de toe te passen bedragen voor de communautaire subsidie 
die welke staan vermeld in de tabel "Overzicht van de financieringsregels". 
 
Hoofdstuk E: Actie 3.1 - Samenwerking met de nabuurlanden van de Europese 
Unie 
 
Hoe een aanvraag indienen? 
 
Specificatie in verband met het punt "Hoe een aanvraag indienen?" 
 
Voor alle subsidieaanvragen in het kader van actie 3 geldt het principe: "één aanvraag – één project", 
wat betekent dat één coördinerende organisatie namens het partnerschap een aanvraag voor elk 
project indient (ook voor bilaterale en trilaterale jongerenuitwisselingen). 
 
Hoe worden de activiteiten gefinancierd? 
 
Specificatie in verband met het punt "Hoe worden de activiteiten gefinancierd?" 
 
Aangezien er geen nationale agentschappen in partnerlanden zijn, is het voor actie 1.1 geldende 
gesplitste-financieringsmechanisme – met afzonderlijke aanvragen voor uitzendende en ontvangende 
organisaties – voor bilaterale en trilaterale jongerenuitwisselingen niet van toepassing voor actie 3.1. 
In plaats daarvan dient één coördinerende organisatie namens het partnerschap een aanvraag voor 
elk project in. 
 
 
Hoofdstuk F: Actie 4.3 – Opleiding en vorming van netwerken van personen die 
actief zijn in jongerenwerk en jeugdorganisaties 
 
Wat zijn de subsidiabiliteitscriteria? 
 
Specificatie in verband met het punt "Plaats" 
 
De uitzondering voor netwerkprojecten wordt uitgebreid tot Europese niet-gouvernementele 
organisaties (ENGO's) die hun projectaanvragen bij het uitvoerend agentschap in Brussel indienen.  
 
Door ENGO's ingediende projecten kunnen plaatsvinden in alle landen van de bij het project 
betrokken partners. 
 
 
 
 
 
 


