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A. Úvod 
Evropská komise, Evropský parlament a členské státy Evropské unie se dohodly na přijetí programu 
Mládež v akci, jenž zavádí právní rámec pro podporu neformálních vzdělávacích činností pro 
mladé lidi. Program bude probíhat od roku 2007 do konce roku 2013.  
 
Program Mládež v akci významně přispívá k nabytí schopností, a je tudíž klíčovým nástrojem při 
poskytování příležitostí mladým lidem v oblasti neformálního a informálního vzdělávání 
s evropským rozměrem. Přispívá k naplnění cílů stanovených v revidované lisabonské strategii1, 
Evropském paktu mládeže2, rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže3 a v Plánu D Komise pro 
demokracii, dialog a diskusi4 a klade si za cíl reagovat na evropské úrovni na potřeby mladých lidí 
od doby jejich dospívání až po dospělost.  
 
Program Mládež v akci staví na zkušenostech z předchozího programu „Mládež pro Evropu“ 
(1989–1999), programu Evropské dobrovolné služby a programu MLÁDEŽ (2000–2006). 
 
Komise tento program předkládá po rozsáhlých konzultacích s různými zúčastněnými stranami 
v oblasti mládeže. V roce 2003 bylo provedeno průběžné hodnocení programu MLÁDEŽ, a to na 
základě informací od široké škály odborníků, zúčastněných stran a jednotlivců zapojených do 
programu. Při vytváření programu Mládež v akci bylo využito hodnocení ex ante.  
 
Tento program je reakcí na vývoj týkající se mládeže na evropské úrovni. Je ve shodě se současným 
rozvojem evropského rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže a podpoří tento politický 
proces. 
 
Celkový rozpočet programu Mládež v akci (2007–2013) je 885 000 000 €. 
 

K provádění výzvy k předkládání návrhů pro program Mládež v akci v roce 2007 je nezbytné splnění následujících 
podmínek: 
• přijetí ročního pracovního programu pro program Mládež v akci po zasedání programového výboru;  
• přijetí rozpočtu Evropské unie pro rok 2007 rozpočtovým orgánem.  
 
Kromě toho se čtenáři upozorňují na toto: 
 
Vedle členských států Unie jsou jedinými účastnickými zeměmi, které se od roku 2007 mohou programu účastnit, 
země ESVO / EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Turecko. Jejich účast je podmíněna zvláštními dohodami 
podle rozhodnutí, kterým se zavádí tento program. 
 
Komise by chtěla povzbudit žadatele z členských států Evropské unie, aby předkládali projekty zahrnující partnery 
nebo účastníky z těchto čtyř zemí. Komise však nemůže zaručit, že nezbytné dohody budou dokončeny před datem 
výběru projektů. 
Coby varování pro tento první rok se proto doporučuje, aby žadatelé z členských států Evropské unie předkládali 
projekty, u nichž je pravděpodobné, že budou způsobilé i tehdy, nebudou-li dohody uzavřeny včas (zejména 
přítomnost dostatečného počtu partnerů a/nebo účastníků z členských států Evropské unie podle podmínek dané 
akce programu). 

                                                 
1 Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek lisabonské strategie, KOM (2005) 24 ze dne 2. února 2005. 
2 Příloha 1 závěrů předsednictví Evropské rady, Brusel, 22. a 23. března 2005. 
3 Usnesení Rady (2002/C 168/02) ze dne 27. června 2002 týkající se rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže (Úř. 
věst. C 168, 13.7.2002, s. 2-5). 
4 KOM (2005) 494 v konečném znění ze dne 13. října 2005. 
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Cíle programu Mládež v akci 
Obecné cíle uvedené v právním základu programu Mládež v akci jsou tyto: 
 

• podpora aktivního občanství mladých lidí obecně, a zejména jejich evropského 
občanství;  

• rozvoj solidarity a podpora tolerance mezi mladými lidmi, především k posílení 
sociální soudržnosti Evropské unie; 

• podpora vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích; 
• přispění k rozvoji kvality podpůrných systémů pro mládežnické činnosti a schopností 

organizací občanské společnosti v oblasti mládeže; 
• podpora evropské spolupráce v oblasti práce s mládeží. 

 
K uskutečnění těchto obecných cílů má dojít na projektové úrovni s přihlédnutím k těmto 
trvalým prioritám. 

 

Priority programu Mládež v akci 

1)  Evropské občanství 

Prioritou programu Mládež v akci je, aby si mladí lidé byli vědomi toho, že jsou 
evropští občané. Cílem je povzbudit mladé lidi, aby přemýšleli o evropských 
tématech včetně evropského občanství a zapojit je do diskuse o budování a 
budoucnosti Evropské unie.  
 
Na tomto základě by projekty měly mít silný evropský rozměr a měly by podněcovat 
uvažování o nově vznikající evropské společnosti a jejích hodnotách. 

2) Účast mladých lidí 

Hlavní prioritou programu Mládež v akci je zapojení mladých lidí do 
demokratického života. Celkovým cílem tohoto zapojení je povzbudit mladé lidi, aby 
byli aktivními občany. Tento cíl má tři níže uvedené rozměry, stanovené v usnesení 
Rady o společných cílech účasti a informovanosti mladých lidí5: 
 

•  zvýšení účasti mladých lidí na občanském životě ve společnosti; 
• zvýšení účasti mladých lidí v systému zastupitelské demokracie;  
• větší podpora rozmanitých forem učení, jak se zapojit.  

 
Projekty financované v rámci programu Mládež v akci by měly odrážet tyto tři 
rozměry tak, že se při jejich provádění bude účast používat jako výchovný princip.  

                                                 
5 Usnesení Rady (2003/C 295/04) ze dne 25. listopadu 2003 (Úř. věst. C 295, 5.12.2003, s. 6-8). 
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3)  Kulturní rozmanitost  

Respektování kulturní rozmanitosti představuje společně s bojem proti rasismu a 
xenofobii priority programu Mládež v akci. Tento program se zaměřuje na rozvíjení 
mezikulturního poznávání mladých lidí tím, že usnadňuje společné činnosti mládeže 
z různých kulturních, etnických a náboženských prostředí.  

 
Pokud jde o rozvoj a provádění projektů, znamená to, že mladí lidé zapojení do 
projektu by si měli uvědomit jeho mezikulturní rozměr. Měly by se využívat 
mezikulturní metody práce, které by účastníkům projektu umožňovaly rovnocenné 
zapojení. 

4)  Zahrnutí mladých lidí s omezenými příležitostmi 

Důležitou prioritou pro Evropskou komisi je zajistit mladým lidem s omezenými 
příležitostmi přístup k programu Mládež v akci.  
 
Mládežnické skupiny a organizace by měly učinit příslušná opatření, aby se 
vyvarovaly vyloučení určitých cílových skupin. Program Mládež v akci je 
programem pro všechny a mělo by se usilovat o to, aby do něj byli zapojeni mladí 
lidé se zvláštními potřebami. 
 
Evropská komise v úzké spolupráci s národními agenturami a školicími a 
informačními centry SALTO vytvořila strategii pro zahrnutí mladých lidí 
s omezenými příležitostmi do programu Mládež v akci, přičemž se zaměřila 
zejména na mladé lidi z méně privilegovaného vzdělávacího, sociálně-
ekonomického, kulturního nebo zeměpisného prostředí a na mladé lidi se zdravotním 
postižením. 
 
Dále mohou být pro program Mládež v akci stanoveny roční priority, které budou 
zveřejněny na internetových stránkách Komise a národních agentur a v příloze tohoto 
průvodce programem. 
  
 



 12

Struktura programu Mládež v akci 
Program Mládež v akci předpokládá pět operativních akcí, které mají přispět k dosažení 
jeho cílů. 

Akce 1 – Mládež pro Evropu 

Cílem této akce je:  
 

• zvýšit mobilitu mladých lidí podporou výměn mládeže, 
• rozvíjet občanství mladých lidí a jejich vzájemné porozumění podporou 

iniciativ, projektů a činností mládeže, které se týkají jejich účasti 
v demokratickém životě.  

 
Akce 1 podporuje tato opatření. 

1.1  Výměny mládeže  

Výměny mládeže nabízejí příležitost k tomu, aby se skupiny mladých lidí (v zásadě 
ve věku 13 až 25) z různých zemí setkávali a navzájem poznávali své kultury. 
Skupiny spolu plánují své výměny mládeže kolem tématu společných zájmů. 

1.2.  Iniciativy mládeže 

Tato dílčí akce podporuje skupinové projekty naplánované na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni. Podporuje rovněž vytváření sítí podobných projektů mezi 
různými zeměmi tak, aby byla posílena jejich evropská orientace a aby se zvýšila 
spolupráce a výměna zkušeností mezi mladými lidmi. Iniciativy mládeže jsou určeny 
zejména mladým lidem ve věku 18 až 30 let. Mladí lidé ve věku 15 let a více se 
mohou zapojit v doprovodu pedagogického pracovníka nebo instruktora.  

1.3.  Mládežnické demokratické projekty 

Tato dílčí akce podporuje účast mladých lidí v demokratickém životě jejich místní, 
regionální nebo celostátní komunity a na mezinárodní úrovni. Účastnit se jí mohou 
mladí lidé ve věku 13 až 30 let. 

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba 

Cílem Evropské dobrovolné služby je podpora zapojování mládeže do různých druhů 
dobrovolných činností v Evropské unii i mimo ni.  
 
V rámci této akce se mladí lidé (ve věku 18 až 30 let) účastní jednotlivě nebo ve 
skupinách neziskových, neplacených činností. Služba může trvat až dvanáct měsíců. 
Ve výjimečných případech se Evropské dobrovolné služby mohou účastnit i mladí 
lidé, kteří teprve dovršili 16 let. 
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Akce 3 – Mládež ve světě 

Cílem této akce je podporovat projekty s partnerskými zeměmi, zejména výměny 
mladých lidí a osob činných v práci s mládeží a v mládežnických organizacích a 
rozvoj partnerství a sítí mládežnických organizací. 

3.1.  Spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie 

Tato dílčí akce podporuje projekty se soudními partnerskými zeměmi. Podporuje 
zejména výměny mládeže, odbornou přípravu a projekty vytváření sítí v oblasti 
mládeže.  

3.2.  Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa 

Tato dílčí akce se týká spolupráce v oblasti mládeže, zejména výměny osvědčených 
postupů s partnerskými zeměmi z jiných částí světa. Vybízí k výměnám a školení 
mladých lidí a pracovníků s mládeží, k partnerství a vytváření sítí mládežnických 
organizací.  

Akce 4 – Podpůrné mládežnické aktivity 

Cílem této akce je podporovat subjekty činné v oblasti mládeže na evropské úrovni, 
zejména fungování mládežnických nevládních organizací, vytváření jejich sítí, 
poskytování rad osobám, které vypracovávají projekty, zabezpečování kvality 
prostřednictvím výměn, odbornou přípravu a vytváření sítí osob činných v práci 
s mládeží a v mládežnických organizacích, podporování inovací a kvality, 
poskytování informací mladým lidem, rozvíjení struktur a činností nutných pro to, 
aby program splnil tyto cíle, a podporu partnerství s místními a regionálními orgány. 
 
Akce 4 se dále dělí na osm dílčích akcí: 

4.1. Podpora organizací aktivních v oblasti mládeže na evropské úrovni 

Tato dílčí akce se týká grantů na provoz poskytovaných nevládním organizacím 
činným v oblasti mládeže na evropské úrovni usilujícím o cíl, který je v obecném 
zájmu. Jejich činnosti se zaměřují na zapojování mladých lidí do veřejného a 
společenského života a na rozvíjení činností evropské spolupráce v oblasti mládeže. 

4.2. Podpora Evropského fóra mládeže 

V rámci této dílčí akce se každoročně uděluje grant na podporu pokračujících 
činností Evropského fóra mládeže.  

4.3. Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží 

Tato dílčí akce podporuje školení osob činných v práci s mládeží a v mládežnických 
organizacích, zejména vzájemnou výměnu zkušeností, odborných znalostí a 
osvědčených postupů, a činnosti, které mohou vést k dlouhodobým kvalitním 
projektům, partnerstvím a sítím. 
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4.4. Podpora inovace a kvality  

Tato dílčí akce podporuje projekty zaměřené na zavádění, uskutečňování a podporu 
inovačních přístupů v oblasti mládeže.  

4.5. Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží 

V rámci této dílčí akce se budou na evropské a vnitrostátní úrovni podporovat 
činnosti, které zlepšují přístup mladých lidí k informačním a komunikačním službám 
a zvyšují účast mladých lidí na přípravě a šíření uživatelsky příjemných, cílených 
informačních produktů. Tato akce rovněž podporuje rozvoj evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních portálů mládeže určených k šíření 
specifických informací pro mladé lidi.  

4.6. Partnerství  

Tato dílčí akce je určena k financování partnerství s regionálními nebo místními 
orgány za účelem rozvoje dlouhodobých projektů, které v programu slučují různá 
opatření.  

4.7.  Podpora struktur programu 

Tato dílčí akce financuje řídící struktury programu, zejména národní agentury. 

4.8. Zvyšování přidané hodnoty programu 

Tuto dílčí akci Komise použije k financování seminářů, konferencí a setkání, aby 
usnadnila provádění programu a zhodnocení jeho výsledků. 

Akce 5 – Podpora spolupráce v oblasti politiky mládeže  

Cílem této akce je: 
 
• připravit strukturovaný dialog mezi různými aktéry v oblasti mládeže, zejména 

mezi samotnými mladými lidmi, osobami činnými v práci s mládeží a 
v mládežnických organizacích a politickými činiteli,  

• podpořit semináře mládeže a národní a mezinárodní semináře mládeže, 
• přispět k rozvoji strategické spolupráce v oblasti mládeže, 
• usnadnit rozvoj sítí, aby se zlepšilo porozumění mládeži, 
• podpořit spolupráci s mezinárodními organizacemi. 

5.1. Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku 

Tato dílčí akce podporuje spolupráci, semináře a strukturovaný dialog mezi mladými 
lidmi, osobami činnými v práci s mládeží a osobami odpovědnými za mládežnickou 
politiku. Činnosti zahrnují konference pořádané předsednictvími Evropské unie a 
Evropský týden mládeže. 

5.2. Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže 

Tato dílčí akce podporuje zjišťování aktuálního stavu znalostí, pokud jde o priority 
v oblasti mládeže stanovené v rámci otevřené metody koordinace.  
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5.3. Spolupráce s mezinárodními organizacemi 

Tato akce bude využita k podpoře spolupráce Evropské unie s mezinárodními 
organizacemi činnými v oblasti mládeže, zejména s Radou Evropy, Organizací 
spojených národů nebo se specializovanými institucemi. 
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B. Provádění programu Mládež v akci 
Kdo provádí program Mládež v akci?  

Evropská komise 

Za hladké fungování programu Mládež v akci je nakonec odpovědná Evropská 
komise. Trvale spravuje rozpočet a stanovuje priority, cíle a kritéria programu. 
Kromě toho usměrňuje a sleduje celkové provádění programu, následná opatření a 
hodnocení programu na evropské úrovni. 

 
Evropská komise rovněž nese celkovou odpovědnost za dohled a koordinaci 
národních agentur. Jedná se o úřady, které ustanovily a zřídily vnitrostátní orgány 
odpovědné za mládežnické záležitosti v každé zemi programu. Evropská Komise 
úzce spolupracuje s národními agenturami a dohlíží na jejich činnost.  
 
Evropská komise se opírá o Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast. 

Vnitrostátní orgány 

Členské státy EU jsou stejně jako ostatní země programu zapojeny do řízení 
programu Mládež v akci, zejména prostřednictvím programového výboru, do něhož 
jmenují své zástupce. Jsou také odpovědné za ustanovení a kontrolu národních 
agentur. Tento druhý úkol sdílejí s Evropskou komisí. 

Národní agentury pro program Mládež v akci 

Provádění programu Mládež v akci je převážně decentralizované, přičemž cílem je, 
aby se dané akce prováděly co možná v nejtěsnější spolupráci s příjemci a byly 
přizpůsobeny různorodosti vnitrostátních systémů a situacím v oblasti mládeže.  
Všechny země zapojené do programu zřídily národní agenturu (viz níže). Tyto 
národní agentury podporují a provádějí program na vnitrostátní úrovni a působí jako 
spojovací článek mezi Evropskou komisí, organizátory projektu na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni a samotnými mladými lidmi. Jejich úkolem je: 
 

• shromažďovat a poskytovat příslušné informace o programu Mládež v akci; 
• řídit transparentní a nestranný proces výběru projektových žádostí, které mají 

být financovány na decentralizované úrovni; 
• zajišťovat účinné a efektivní správní postupy; 
• usilovat o spolupráci s vnějšími strukturami za účelem pomoci při provádění 

programu; 
• vyhodnocovat a sledovat provádění programu; 
• poskytovat podporu žadatelům a organizátorům projektu po celou dobu 

trvání projektu; 
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• vytvořit dobře fungující síť se všemi národními agenturami a Komisí; 
• zlepšit viditelnost programu; 
• podpořit šíření a zhodnocení výsledků programu na vnitrostátní úrovni.  

 
Kromě toho hrají významnou úlohu jako zprostředkující struktury pro rozvoj 
práce s mládeží tím, že:  
 
• vytvářejí příležitosti ke sdílení zkušeností; 
• zajišťují školení a neformální vzdělávací zkušenosti; 
• podporují hodnoty, jako je sociální začlenění, kulturní rozmanitost a aktivní 

občanství; 
• podporují všechny druhy mládežnických struktur a skupin, zejména ty 

neorganizované; 
• podporují uznávání neformálního vzdělávání pomocí příslušných opatření; 
 

Kromě toho působí jako podpůrná struktura pro rámec evropské spolupráce v oblasti 
mládeže. 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast  

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast je odpovědná za 
provádění centralizovaných akcí programu Mládež v akci. Řídí celý průběh těchto 
projektů. 
 
Mimoto provádí podpůrné činnosti uvedené v oddílu „Jaká pomoc je k dispozici?“. 

Jiné struktury 

Kromě výše uvedených subjektů poskytují doplňující odborné znalosti týkající se 
programu Mládež v akci tyto struktury: 

Školicí a informační centra SALTO 

Cílem školicích a informačních center SALTO je přispět ke zlepšení kvality 
projektů financovaných v rámci programu Mládež v akci v prioritních oblastech. 
Centrum SALTO poskytuje v těchto evropských prioritních oblastech zdroje, 
informace a zajišťuje školení pro národní agentury a pro evropskou práci s mládeží a 
podporuje uznávání neformálního vzdělávání. 

Síť Eurodesk  

Síť Eurodesk nabízí mladým lidem a těm, kdo s nimi pracují, informační služby o 
evropských příležitostech ve vzdělávání, školení a oblasti mládeže a o zapojení 
mladých lidí do evropských aktivit. Síť Eurodesk nabízí služby zodpovídání dotazů, 
financování informací, událostí a publikací.  

Partnerství mezi Komisí a Radou Evropy v oblasti práce s mládeží 

Partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy si klade za cíl zvýšit součinnost 
mezi těmito dvěma institucemi a jejich zúčastněnými stranami, zejména v oblasti 
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politiky mládeže, práce s mládeží a výzkumů týkajících se mládeže. Partnerství 
poskytuje školení, semináře, setkávání členů sítí a metodické materiály (T(raining)-
kits), které lze využít k přípravě a provádění projektu. Řídí Evropské centrum 
znalostí pro politiku mládeže, výzkumnou databázi pro politiku mládeže v celé 
Evropě.  
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Kdo se může zapojit do programu Mládež v akci?  

 
Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří legálně 
bydlí v jedné ze zemí programu nebo, v závislosti na povaze akce, v jedné z partnerských 
zemí, a dalším osobám činným v oblasti mládeže a neformálního vzdělávání.  
 
Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. 
 
Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo 
společenský a kulturní původ. 

Věkové hranice pro účastníky 

Věkové hranice platné pro každou z akcí jsou uvedeny v tabulce níže. 
 
Horní věkové hranice: Účastníci nesmějí být v den uzávěrky pro podání žádosti 
starší, než je uvedený maximální věk. Je-li například horní věková hranice 25 let, 
nemohou účastníci v den uzávěrky dovršit 26 let.  
 
Dolní věková hranice: Účastníci musejí do dne uzávěrky pro podání žádosti 
dosáhnout uvedeného minimálního věku. Je-li například dolní věková hranice 13 let, 
účastníci musejí do dne uzávěrky dovršit 13 let.  

 
  Dolní věková hranice Horní věková hranice     Výjimka 

Akce 1: Mládež pro Evropu    
 
1.1 Výměny mládeže   13   25      26-30 
1.2. Iniciativy mládeže   18   30     15-17 
1.3. Mládežnické demokratické projekty 13   30      žádné 
 
Akce 2: Evropská dobrovolná služba 
        Dolní věková hranice     Horní věková hranice Výjimka 
     18   30      16-17 
 
Akce 3: Mládež ve světě 
Pro výměny mládeže se použijí pravidla akce 1, pro školení a projekty vytváření sítí se 
použijí pravidla akce 4. 
 
Akce 4: Podpůrné mládežnické aktivity 
Žádná věková omezení 
 
Akce 5: Podpora spolupráce v oblasti politiky mládeže 
5.1 Mezinárodní semináře mládeže a národní semináře mládeže 
     Dolní věková hranice      Horní věková hranice  
 15 30 

 
Výjimečné dolní věkové hranice předpokládané u Iniciativ mládeže a u Evropské 
dobrovolné služby se mohou uplatňovat pouze pod podmínkou, že je zajištěn 
náležitý dohled.  
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Země programu a partnerské země 

Většina druhů projektů spolufinancovaných v rámci programu Mládež v akci 
vyžaduje, aby bylo mezi dvěma nebo více partnery navázáno partnerství. Rozlišuje 
se mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi. 

Země programu  

Zeměmi programu jsou tyto země: 
Členské státy Evropské Unie (EU)6 

Belgie 
Bulharsko 
Česká republika 
Dánsko 
Estonsko 
Finsko 
Francie 
Irsko 
Itálie 
 

Kypr 
Litva 
Lotyšsko 
Lucembursko 
Maďarsko 
Malta 
Německo 
Nizozemsko 
Polsko 

Portugalsko 
Rakousko 
Rumunsko 
Řecko 
Slovenská republika 
Slovinsko 
Spojené království 
Španělsko 
Švédsko 

 

Země programu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)7 
 které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP)8 

Island Lichtenštejnsko Norsko 

 

Země programu, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské Unii9  

 Turecko   

 
Účastníci ze zemí programu se mohou zapojovat do všech akcí programu Mládež 
v akci. 

Sousední partnerské země10 

Program Mládež v akci podporuje spolupráci mezi zeměmi programu a těmito 
sousedními partnerskými zeměmi: 
 

Jihovýchodní Evropa11 Východní Evropa a 
Kavkaz12 

Středomořské 
partnerské země13 

                                                 
6 Jednotlivci ze zámořských zemí a území a případně příslušné veřejné a/nebo soukromé orgány a instituce v 
zámořských zemích a územích jsou způsobilé pro program Mládež v akci a vztahují se na ně pravidla programu a 
opatření použitelná pro členský stát, ke kterému jsou přidruženy. Dotčené zámořské země a území jsou uvedeny v 
příloze 1A rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému 
Společenství (2200/822/ES) (Úř. věst. L 314, 30.11.2001). 
7 Švýcarsko bude zemí programu po uzavření dvoustranné dohody mezi EU a Švýcarskem. 
8 Účast zemí ESVO / EHS je předmětem vstupu příslušného rozhodnutí společného výboru EHS v platnost. 
9 Země, které splnily podmínky nezbytné pro provádění programu na vnitrostátní úrovni. 
 

11 Země zapojené do procesu stabilizace a přidružení. 
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Albánie 
Bosna a Hercegovina 
Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie 
Černá Hora 
Chorvatsko 
Srbsko14 

 
 

 
Arménie 
Ázerbájdžán 
Bělorusko 
Gruzie 
Moldavsko 
Ruská federace15 
Ukrajina 
 

 
Alžírsko                   
Egypt 
Izrael 
Jordánsko 
Libanon 
Maroko 
Palestinská samospráva 
Západního břehu Jordánu 
a pásma Gazy 
Sýrie 
Tunisko 

 

Ostatní partnerské země světa 

Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa, které s Evropským 
společenstvím podepsaly významné dohody v oblasti mládeže, je umožněna podle 
akce 2 a 3.2 tohoto programu.  

Víza 

V zásadě platí, že příjemci programu Mládež v akci ze zemí mimo Evropskou unii 
(EU) přijíždějící do EU a mladí lidé z EU odjíždějící do zemí mimo EU, aby se 
zúčastnili různých projektů mládeže, musejí žádat o vstupní vízum do příslušné 
hostitelské země. Mladí lidé, kteří bydlí v členském státě EU a jsou jiné 
národnosti/mají jiný pas než členského státu EU, možná budou rovněž potřebovat 
vízum ke vstupu do jiného členského státu EU.  
 
Je na žadateli, aby ve spolupráci se všemi partnerskými organizacemi zajistil, že 
všechna požadovaná víza jsou v pořádku ještě před uskutečněním plánované 
činnosti. Velmi doporučujeme, aby si žadatelé zajistili vízum dostatečnou dobu 
předem, což může trvat i několik týdnů. 
 
Komise zveřejnila některá obecná doporučení týkající se žádostí o vízum/povolení 
k pobytu pro účastníky programu Mládež v akci. Tento dokument byl připraven pro 
mládežnické organizace, pracovníky s mládeží, vedoucí pracovníky a mladé lidi, aby 
jim pomohl a poradil s přípravou předtím, než požádají o víza v případě 
krátkodobých (do 3 měsíců) a dlouhodobých (více než 3 měsíce) projektů mobility. 
Tento dokument je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Komise.  
 
Národní agentury a výkonná agentura mohou poskytnout další rady a podporu 
ohledně víz, povolení k pobytu, sociálního zabezpečení atd. 

                                                                                                                                                                  
12 Země, na které se vztahuje evropská politika sousedství a které s Evropským společenstvím podepsaly důležité 
dohody v oblasti mládeže. 
13 Stejné jako výše uvedené. 
14 Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 ze dne 10. 
června 1999. 
15 Ačkoli se evropské politiky sousedství neúčastní, je Ruská federace považována za sousední partnerskou zemi díky 

zvláštní dohodě o partnerství podepsané s Evropskou unií. 
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Obecné výběrové postupy 
Organizátoři projektu a mladí lidé, kteří chtějí vytvořit projekt, musejí vyplnit příslušné 
formuláře žádosti a dodržovat postupy pro podávání žádostí, které jsou stručně popsány níže 
a podrobněji vysvětleny u každé akce.  
 
Základem každého rozhodnutí o poskytnutí grantu je vyhovění formálním kritériím 
a kritériím kvality a také cílům a prioritám programu Mládež v akci a jeho akcí. 
 
Velkou většinu žádostí zpracovávají národní agentury na vnitrostátní úrovni. Projekty 
vybírají vnitrostátní výběrové poroty sestávající z osob, které dobře znají oblast mládeže 
a mládežnické činnosti, například členové národních rad mládeže. Výběr se provádí 
v souladu s pokyny Evropské komise. 
 
Pouze omezený počet specifických druhů projektů se vyřizuje přímo na evropské úrovni 
a většinou je vybírá výkonná agentura.  
 
Evropské nevládní organizace (ENGO), které sídlí v jedné ze zemí programu a mají členské 
pobočky nejméně v osmi zemích programu, musejí u všech akcí podávat žádost přímo u 
výkonné agentury.  

Uzávěrky pro podání žádostí 

U projektů vybíraných na vnitrostátní úrovni existuje pět uzávěrek pro podání žádosti 
za rok: 
 

Projekty začínající mezi Uzávěrka pro podání žádosti16 
1. květnem a 30. zářím  1. únor  
1. červencem a 30. listopadem  1. duben  
1. zářím a 31. lednem  1. červen  
1. prosincem a 30. dubnem  1. září  
1. únorem a 31. červencem  1. listopad  

 
U všech projektů vybíraných na evropské úrovni existují tři uzávěrky pro podání 
žádosti za rok:  
 
Projekty začínající mezi Uzávěrka pro podání žádosti 
1. červencem a 30. listopadem 1. únor 
1. listopadem a 30. březnem 1. červen 
1. lednem a 31. červencem 1. září 

 
Formuláře žádostí 
Národní agentury a výkonná agentura poskytují úřední formuláře žádostí. Lze si je 
také stáhnout z internetových stránek Komise, výkonné agentury a národních agentur 
(viz příloha).  
Žádosti se musejí podávat ve lhůtách uvedených v tabulce výše. 
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Kritéria způsobilosti 

Aby byla žádost o grant způsobilá, musí ji na příslušném formuláři uvedeném výše 
předložit v příslušném termínu právnická osoba (organizátorem projektu je obvykle 
sdružení, ale ve výjimečných případech v rámci některých akcí mohou granty získat 
fyzické osoby, jak je definováno u každé dotyčné akce). Žadatelem musí být 
nezisková organizace (u některých činností může grant získat i organizace zisková). 
 
Žádost musí vyhovovat kritériím způsobilosti, která se vztahují k dotyčné akci: 
 

• kritéria způsobilosti popsaná v tomto oddíle (pokud jde o dotyčné 
země nebo věk účastníků); 

• konkrétní kritéria způsobilosti uvedená v oddíle, který se vztahuje 
k příslušné akci (například povaha předpokládané činnosti, počet 
účastníků). 

Kritéria výběru 

Žádost, která splňuje kritéria způsobilosti, musí být také prověřena z hlediska těchto 
kritérií výběru: 
 

• žadatel musí mít stálé a dostatečné zdroje financování, aby mohl 
podporovat danou činnost po celou dobu jejího trvání nebo během 
roku, na který byl grant udělen, a aby se mohl podílet na jejím 
financování; 

• žadatel musí mít dostatečné a přiměřené kapacity a motivaci dokončit 
navrhovanou činnost. 

Kritéria pro poskytování grantů 

Žádosti vyhovující kritériím výběru se poté hodnotí na základě kritérií pro udělování 
grantů, aby byly vybrány projekty nebo subjekty, které usilují o maximalizaci 
celkové účinnosti programu. Mimoto musejí vyhovovat cílům a prioritám programu, 
zaručovat viditelnost financování Evropskou unií a navrhovat vhodné činnosti 
k zajištění toho, aby byly výsledky co nejvíce využity. 
 
Kritéria pro poskytování grantů jsou popsána u každé akce. 

Oznámení o rozhodnutích o poskytnutí grantu  

Schůze porot odpovědných za posouzení návrhů, ať už na vnitrostátní nebo na 
evropské úrovni, se obvykle konají mezi 6. a 8. týdnem po uzávěrce pro podání 
žádostí. Žadatelům se rozhodnutí o poskytnutí grantu na základě jejich žádosti 
oznamuje deset až dvanáct týdnů po uzávěrce pro podání žádostí. Chtějí-li se 
žadatelé dozvědět podrobnější informace o výsledcích, mohou kontaktovat své 
národní agentury (u projektů vybíraných na vnitrostátní úrovni) nebo výkonnou 
agenturu (u projektů vybíraných na evropské úrovni). 
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Obecná finanční pravidla  

Jako u všech grantů Společenství podléhají také finanční příspěvky poskytované 
v rámci programu Mládež v akci jistým pravidlům odvozeným z finančních předpisů 
platných pro souhrnný rozpočet Evropské unie. Jejich uplatňování je povinné. 
 
Finanční pravidla jsou stručně popsána níže a podrobněji u každé akce. 

Druhy grantů 

Program Mládež v akci podporuje dva druhy grantů: 
 

• granty na projekty (například na podporu projektu výměn mládeže 
v rámci akce 1.1); 

• granty na provozní rozpočet subjektu činného v oblasti mládeže 
(například na podporu mládežnické nevládní organizace v rámci 
akce 4.1). 

Zákaz dvojího financování 

Každý jednotlivý příjemce má nárok na získání jednoho jediného grantu z rozpočtu 
Společenství na jeden projekt. Projekty, které chtějí získat nebo již získaly jiný grant 
Společenství, se považují za nezpůsobilé.  
 
Příjemce může získat pouze jeden provozní grant za rozpočtový rok. 

Výše grantu 

Je třeba poznamenat, že částka poskytovaná na základě smlouvy se má považovat za 
maximální částku, kterou nelze za žádných okolností zvýšit.  
 
Konečná částka se však poskytuje až po analýze závěrečné zprávy a může být 
snížena po přezkoumání skutečného provádění projektu (například konečné granty 
založené na pevně stanovených částkách se vypočítávají na základě skutečného 
počtu účastníků a nikoliv na základě předpokládaného počtu účastníků). 

Žádný zisk 

Účelem nebo účinkem poskytovaných grantů nesmí být vytvoření zisku pro 
příjemce. V praxi to znamená, že:  
 

• pokud jsou celkové příjmy projektu vyšší než celkové náklady na 
projekt, grant Společenství se po analýze závěrečné zprávy 
odpovídajícím způsobem sníží. Toto pravidlo se netýká paušálních 
příspěvků a stupnic jednotkových nákladů; 

• organizace, které obdržely provozní grant Společenství, nesmějí mít v 
provozním rozpočtu přebytek.  

 
Existence zisku může vést k navrácení dříve vyplacených částek. 
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Spolufinancování 

Z grantu nelze financovat celkové náklady na projekt. Organizátoři musejí prokázat 
svůj závazek vůči projektu tím, že hledají i jiné finanční zdroje, než je grant 
Společenství. Mohou tak učinit například tím, že se budou věnovat činnosti zaměřené 
na získávání finančních prostředků, přidají vlastní zdroje nebo požádají o granty u 
jiných organizací (např. u obcí nebo jiných orgánů místní nebo regionální 
samosprávy). Závěrečná zpráva musí obsahovat doklad o spolufinancování. Toto 
pravidlo se netýká paušálních příspěvků a stupnic jednotkových nákladů.  
 
Tímto pravidlem nejsou ovlivněny příspěvky paušálních částek a stupnice 
jednotkových nákladů. Nepeněžní příspěvky se považují za způsobilý zdroj 
spolufinancování.  

Doba způsobilosti – rozdíl mezi dny projektu a dny činností 

Dny projektu zahrnují celé období od počáteční přípravy až po konečné hodnocení. 
Dny činností se vztahují k období, během něhož se uskutečňuje vlastní činnost (např. 
den, kdy do hostitelské země přijede dobrovolník, až do dne, kdy odjede, první 
a poslední den výměny mládeže atd.).  
 
Vybrané projekty nesmějí začít dříve, než je uvedeno v tabulce výše. Velmi se 
doporučuje, aby činnosti nezačínaly v první den období projektu, protože by to 
znamenalo, že náklady spojené s přípravnou prací vznikly před obdobím projektu 
a nemohou být financovány z grantu.  
 
Závěrečná zpráva projektu se musí posílat národním agenturám, pokud jde o projekty 
vybírané na vnitrostátní úrovni, nebo výkonné agentuře, pokud jde o projekty 
vybírané na evropské úrovni, a to nejpozději 2 měsíce po ukončení projektu.  

Žádná zpětná působnost 

Na projekty, které již byly dokončeny, nelze zpětně poskytnout žádný grant. 
 

Grant lze poskytnout na projekt, který již začal, pouze pokud žadatel může prokázat, 
že  projekt musel být zahájen již před podepsáním smlouvy. V těchto případech není 
možné, aby výdaje způsobilé  pro financování vznikly přede dnem předložení žádosti 
o grant.  

 
DŮLEŽITÉ: Zahájí-li organizace projekt před podepsáním smlouvy, je to na její 
riziko. Pravděpodobnost získání grantu se tím nezvyšuje. 
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Jaká pomoc je k dispozici?  

Podpůrný přístup  

Podpůrný přístup programu Mládež v akci spočívá v poskytování pomoci 
uživatelům programu ve všech jeho etapách, od prvního kontaktu s programem přes 
proces podávání žádosti až po uskutečnění projektu a závěrečné hodnocení.  
 
Tato zásada by neměla být v rozporu se spravedlivými a průhlednými výběrovými 
postupy. Nicméně se zakládá na myšlence, že k zaručení rovných příležitostí pro 
všechny je nezbytné poskytnout větší pomoc některým skupinám mladých lidí 
prostřednictvím systémů poradenství, monitorování a přípravy.  
 
Důležitou zásadou programu Mládež v akci je proto poskytovat pomoc, odbornou 
přípravu a rady žadatelům na různých úrovních. Na decentralizované úrovni 
poskytují odbornou přípravu a informace národní agentury a síť Eurodesk. Na 
centralizované úrovni se pomoc poskytuje prostřednictvím výkonné agentury a sítě 
SALTO. 
 
Příloha tohoto průvodce programem obsahuje seznam kontaktních údajů týkajících 
se Evropské komise, výkonné agentury, národních agentur, školicích a informačních 
center SALTO, sítě Eurodesk a partnerství mezi Komisí a Radou Evropy.  

Strategie pro odbornou přípravu v rámci programu Mládež v akci  

Evropskou strategii pro odbornou přípravu v rámci programu Mládež v akci 
koordinuje Evropská komise. Tato strategie má přispět k rozvoji kvality podpůrných 
systémů pro mládežnické činnosti a schopností organizací občanské společnosti 
v oblasti mládeže a je základním prvkem celistvého a kvalitního přístupu programu, 
který zahrnuje komunikační opatření, uznávání neformálních vzdělávacích činností, 
spolupráci všech aktérů a činnosti týkající se aplikovaného výzkumu v oblasti 
mládeže a vzdělávání. 

 
Evropská strategie pro odbornou přípravu v rámci programu Mládež v akci je 
hlavním nástrojem programu pro vytváření dlouhodobě fungujících schopností 
pracovníků s mládeží a dalších klíčových aktérů. Strategie pro odbornou přípravu 
poskytuje podporu klíčovým aktérům, aby se mohli zabývat potřebnými postoji a 
schopnostmi, zvláště v oblasti neformálního vzdělávání a práce s mladými lidmi na 
evropské úrovni a v evropských souvislostech.  

 
Hlavními zúčastněnými stranami jsou: 
• národní agentury; 
• školicí a informační centra SALTO; 
• partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy; 
• nevládní organizace činné v oblasti mládeže; 
• evropští školitelé. 
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Hlavními prvky jsou: 
• plány pro odbornou přípravu a spolupráci, nástroj kvalitní podpory národních 

agentur, který uplatňují jako zprostředkovatelské struktury; 
• odborná příprava zaměstnanců národních agentur a personálu ostatních struktur 

programu; 
• školicí a informační centra SALTO nabízející podporu související s obsahem pro 

národní agentury, organizace a jednotlivce; 
• zdroje partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy v oblasti mládeže;  
• akce 4.3 Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží. 

Národní agentury  

Národní agentury (dále jen NA) poskytují odbornou přípravu a obecné informace o 
možnostech odborné přípravy v oblasti přípravy a provádění projektů.  
 
Každá národní agentura 

• nabízí soubor národních a mezinárodních školení, seminářů a dílen pro 
osoby, které se zajímají o projekty Mládež v akci nebo jsou do nich už 
zapojeny; 

• prostřednictvím procesu plánování a provádění projektů poskytuje 
poradenství, informace a pomoc účastníkům, koordinátorům projektu, 
skutečným nebo potenciálním partnerům a příjemcům; 

• pomáhá vytvářet, rozvíjet a konsolidovat nadnárodní partnerství mezi 
různými účastníky programu; 

• poskytuje soubor informací o programu, jeho pravidlech a praxi; 
• organizuje konference, schůzky, semináře a jiné akce, aby o programu 

informovala cílovou skupinu, zlepšila své řízení a prezentaci a šířila výsledky 
a osvědčené postupy. 

Školicí a informační centra SALTO 

Školicí a informační centra SALTO (Support for Advanced Learning and Training 
Opportunities) poskytují příležitosti k odborné přípravě a spolupráci zaměřené na 
zlepšování kvality a uznávání neformálního vzdělávání. 
 
Součástí jejich práce je: 
 

• pořádání kurzů odborné přípravy, studijních návštěv, fór a budování 
partnerství;  

• rozvíjení a dokumentování metod a nástrojů pro odbornou přípravu a práci s 
mládeží;  

• poskytování přehledu o evropských činnostech odborné přípravy, kterých se 
mohou účastnit pracovníci s mládeží, prostřednictvím Evropského kalendáře 
odborné přípravy; 

• vytváření praktických publikací; 
• poskytování aktuálních informací o evropské práci s mládeží a o různých 

prioritách; 
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• poskytování databáze školitelů a osob poskytujících informace v oblasti 
práce s mládeží a odborné přípravy; 

• koordinování nástroje Pas mládeže. 

Eurodesk 

 Síť Eurodesk poskytuje obecné informace v oblasti mládeže a pomáhá s šířením 
informací týkajících se programu Mládež v akci. Národní partneři sítě Eurodesk 
poskytují celou řadu veřejných evropských informačních služeb na celostátní, 
regionální a místní úrovni, mezi něž lze zařadit:  

• bezplatné zodpovídání dotazů – po telefonu, při osobní návštěvě, e-mailem, 
faxem atd.; 

• poradenství a pomoc tazatelům; 
• publikace a zdroje; 
• akce, konference, semináře atd.;  
• internetový přístup k evropským informacím;  
• školení a podpůrné služby.  

 
Eurodesk rovněž poskytuje obsah pro Evropský portál pro mládež a na svých 
internetových stránkách nabízí informační služby online a  kontaktní údaje. 
 
Síť přispívá k aktualizaci údajů na Evropském portálu pro mládež a posiluje jeho 
propagaci a další rozvoj. Za tímto účelem spolupracuje Eurodesk s dalšími 
důležitými informačními sítěmi pro mládež, zejména s Evropskou informační a 
poradenskou agenturou pro mládež (ERYICA) a Evropskou asociací karet mládeže 
(EYCA). 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast poskytuje 
prostřednictvím své pomocné služby pro mládež (Youth Helpdesk) podporu, aby 
přispěla k dosažení standardů vysoké kvality při řízení projektů, a dále poskytuje 
technickou podporu všem aktérům zapojeným do celoevropských a mezinárodních 
projektů mládeže se zvláštním zaměřením na příjemce a účastníky se sídlem 
v zemích, ve kterých nejsou národní agentury přítomny (regiony jihovýchodní 
Evropy, východní Evropy a Kavkazu, Latinské Ameriky a zemí AKT).  
 
Pomocná služba pro mládež plní především tyto úkoly:  

• na zvláštní žádost poskytuje pomoc organizátorům, organizacím 
a účastníkům projektu; 

• podporuje vydávání víz a nástroje pro šíření osvědčených postupů, které mají 
pomoci organizátorům činností pro mládež překonávat překážky týkající se 
nadnárodní mobility;  

• poskytuje pomoc s krizovým řízením; 
• podporuje akreditaci organizací, které se účastní projektů Evropské 

dobrovolné služby; 
• na základě potřeb, které zjišťuje Evropská komise, zajišťuje odbornou 

přípravu a praktické stáže (job-shadowing) pro národní agentury. 
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Partnerství  

Partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy v oblasti politiky mládeže, 
výzkumu v oblasti mládeže a práce s mládeží (dále jen „partnerství“) poskytuje 
užitečné informace o souvislostech politiky mládeže v Evropě a nástroje, které lze 
použít pro plánování a provádění projektů. 
Mezi hlavní činnosti patří školení, semináře a setkávání členů sítí pro pracovníky s 
mládeží, vedoucí mládeže, školitele, výzkumníky, politické činitele, odborníky a 
profesionály na výše uvedená témata a přispívání ke strukturovanému dialogu. 

Činnosti se zaměřují zejména na evropské občanství a vzdělávání v oblasti lidských 
práv, mezikulturní dialog a spolupráci, kvalitu práce s mládeží a školení mládeže, 
uznávání a viditelnost práce s mládeží, lepší porozumění a znalost mládeže, rozvoj 
politiky mládeže, podporu porozumění kulturní rozmanitosti a jejího respektování. 
Část těchto činností má regionální zaměření, například na země, které jsou součástí 
evropské politiky sousedství.  

Evropské centrum znalostí pro politiku mládeže (EKCYP) tvoří jednotné místo 
získávání aktuálních informací o faktech souvisejících s mládeží po celé Evropě, 
které jsou založeny na výzkumu. Podporuje výměnu informací a dialog mezi 
politickými činiteli, profesionály a výzkumníky v oblasti mládeže. 

Výsledky partnerství se šíří prostřednictvím převodu školicích modulů, internetových 
stránek partnerství a výzkumných publikací. Metodickými materiály (T(raining)-kits) 
jsou tematické příručky, které lze použít v projektech programu Mládež v akci.  



 30

Významné znaky programu Mládež v akci   

Neformální vzdělávání  

Program Mládež v akci poskytuje mladým lidem významné příležitosti k získání 
dovedností a schopností. Je proto klíčovým nástrojem pro neformální a informální 
vzdělávání v evropském rozměru. 
 
Neformální a informální vzdělávání se v rámci programu Mládež v akci uskutečňuje 
v široké a rozmanité řadě prostředí. Součástí vzdělávání v oblasti mládeže jsou 
důležité a účinné nástroje pro zatraktivnění výuky, rozvíjení připravenosti na 
celoživotní vzdělávaní a podporu sociálního začleňování mladých lidí. 
 
Neformální a informální vzdělávání umožňuje mladým lidem získat základní 
schopnosti a přispět k jejich osobnímu rozvoji, sociálnímu začlenění a aktivnímu 
občanství, čímž se zlepšují jejich vyhlídky na zaměstnání. Vzdělávací činnosti 
v oblasti mládeže znamenají pro společnost, hospodářství a pro samotné mladé lidi 
významnou přidanou hodnotu.  
 
Neformální a informální vzdělávací činnosti v rámci programu Mládež v akci 
doplňují formální systém vzdělávání a odborné přípravy. Podporují spoluúčast, 
zaměřují se na studenta a provádějí se dobrovolně, a jsou tudíž úzce spojeny 
s potřebami, aspiracemi a zájmy mladých lidí. Tím, že tyto činnosti představují 
doplňkový zdroj učení a cestu k formálnímu vzdělání a odborné přípravě, mají 
mimořádný význam pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. 
 
Při vymezování a vyhodnocování kvality mobility a neformálního vzdělávání 
v programu Mládež v akci byla vzata v úvahu předloha obecných zásad uvedených 
v Evropské chartě kvality mobility. To se odráží zejména v kritériích pro 
poskytování grantů u různých akcí a dílčích akcí, v podpůrném přístupu Komise a 
národních agentur k cílovým skupinám programu, v definici práv a povinností 
v Evropské dobrovolné službě a konečně v důrazu, který je kladen na uznávání 
zkušeností nabytých při neformálním vzdělávání. 
 
Projekty financované z programu Mládež v akci musejí dodržovat zásady 
neformálního vzdělávání. Jedná se o tyto zásady:  
 

• učení v rámci neformálního vzdělávání je plánované a dobrovolné; 
• ke vzdělávání dochází v rozmanité řadě prostředí a situací, u kterých 

odborná příprava a učení nutně nepředstavují jedinou nebo hlavní 
činnost; 

• činnosti mohou řídit odborní asistenti (jako jsou školitelé 
mládeže/pracovníci s mládeží) nebo dobrovolníci (jako jsou vedoucí 
mládeže nebo školitelé mládeže); 

• činnosti jsou plánované, ale zřídka strukturované podle obvyklého 
rytmu nebo předmětů v osnovách; 



 31

• činnosti se obvykle zaměřují na konkrétní cílové skupiny a zabývají 
se studiem dokumentů, a to specifickým způsobem podle jednotlivých 
oblastí. 

Uznávání neformálního vzdělávání v programu Mládež v akci 

Pas mládeže je nástrojem pro potvrzení a uznání programu Mládež v akci. Evropská 
komise pomocí potvrzení v Pasu mládeže zajišťuje, že poznatky získané v rámci 
programu Mládež v akci budou uznány jako vzdělávací zkušenost a doba 
neformálního vzdělávání. 
 
Účastníci programu Mládež v akci mají nárok na uznání neformální vzdělávací 
zkušenosti, kterou získali při účasti v projektu programu Mládež v akci.  
Další informace mohou žadatelé získat v centru SALTO Training and Cooperation v 
Německu (viz kontaktní údaje v příloze tohoto průvodce programem).  

Viditelnost programu Mládež v akci  

Všechny projekty financované v rámci programu Mládež v akci musejí programu 
přinášet jasnou přidanou propagační hodnotu.  
 
Zvyšování viditelnosti programu Mládež v akci znamená například to, že u činností 
a produktů financovaných v rámci programu musí být jasně uvedeno, že je podpořila 
Komise (rovněž používáním loga EU a loga programu Mládež v akci).  
 
Každý projekt by rovněž měl do jisté míry sdělovat informace o programu Mládež 
v akci. Partneři projektu by měli využít všech příležitostí k tomu, aby dosáhli 
náležitého pokrytí svých činností ve sdělovacích prostředcích (místních, 
regionálních, celostátních, mezinárodních), a to před jejich prováděním i během něj.  
 
Politickým cílem je zajistit, aby si všichni příjemci byli vědomi skutečnosti, že se 
účastní evropského programu, ale také aby široké veřejnosti ukázali, že Evropská 
unie vytváří vzdělávací příležitosti pro mladé lidi.  

Zhodnocení a šíření výsledků  

Zhodnocení lze definovat jako proces šíření a využívání výsledků projektů s cílem 
optimalizovat jejich hodnotu, posílit jejich dopad a umožnit, aby z něj měl prospěch 
co největší počet mladých lidí v Evropě.  
 
To obnáší předání výsledků příslušným zúčastněným stranám a jejich znásobení 
v širším měřítku. K dosažení patřičného dopadu (na místní, regionální, vnitrostátní 
a v některých případech také na evropské úrovni) musejí mít výsledky všech projektů 
programu Mládež v akci dlouhodobý účinek, musí se o nich více vědět a musejí se 
aktivně používat.  
 
Komise za tímto účelem vytvořila strategii pro zhodnocení, která si klade za cíl 
systematicky šířit a využívat výsledky projektů na různých úrovních. Různí aktéři 
zapojení do programu (Evropská komise, národní agentury, organizátoři projektů 
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atd.) v tomto smyslu sehrávají konkrétní úlohu a za tímto účelem provádějí různé 
činnosti.  
 
Pokud jde o organizátory projektu, měli by provádět činnosti zaměřené na to, aby 
jejich projekty a výsledky byly viditelnější, známější a udržitelnější. To znamená, 
aby výsledky projektu byly nadále využívány i po jeho skončení a měly kladný vliv 
na co možná nejvyšší počet mladých lidí. Tím, že si organizátoři jako součást svých 
projektů naplánují činnosti související se zhodnocením, zvýší kvalitu své práce 
a aktivně přispějí k celkovému účinku programu Mládež v akci. 
 
Vzhledem k nesourodé povaze pěti akcí programu je třeba, aby projekty vytvořily 
různé přístupy k hodnocení. 
 
Například malé projekty mohou prostřednictvím zviditelňování a zvyšování 
informovanosti účastníků usilovat o to, aby byl jejich dopad na místní úrovni větší. 
 
Naopak větší projekty založené na větších partnerstvích mohou být ambicióznější a 
jejich cílem může být vytvoření dopadu na odvětvové či vnitrostátní a evropské 
úrovni prostřednictvím strategie šíření, využívání a dalšího sledování jejich výsledků. 
 
Aby se zvýšil přínos z procesu hodnocení, lze některé dodatečné následné činnosti 
podporovat z programu Mládež v akci. 

Nediskriminace 

Nediskriminace je stěžejním prvkem programu Mládež v akci.  
 
Program by měl být přístupný všem mladým lidem bez jakékoli formy diskriminace 
na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení nebo sexuální orientace.  

Rovnost mezi ženami a muži 

Rovnost mezi ženami a muži podpořila Amsterodamská smlouva a představuje jednu 
z priorit při rozvíjení zaměstnanosti v Evropském společenství. 
 
Všechny členské státy se rozhodly zahrnout zásadu rovnosti mezi ženami a muži do 
všech politik a akcí na úrovni Evropské unie, zejména v oblastech vzdělávání a 
kultury.  
 
Program Mládež v akci si klade za cíl dosáhnout rovného počtu účastníků mužského 
a ženského pohlaví, a to nejen celkově, ale také v rámci každé dílčí akce. Na úrovni 
struktur programu to znamená, že by se měla podniknout příslušná opatření, aby se 
maximálně podnítil zájem a účast méně zastoupeného pohlaví v rámci každé dílčí 
akce. 
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Ochrana a bezpečnost dětí  

Ochrana a bezpečnost dětí jsou důležitými zásadami programu Mládež v akci. Na 
ochranu dětí se v této souvislosti pohlíží v obecném smyslu, přičemž se týká všech 
druhů nevhodného chování včetně sexuálního a morálního obtěžování, ale také 
mezikulturních problémů, nehod, požárů atd. Strategie týkající se ochrany dětí přijatá 
v rámci programu Mládež v akci se zaměřuje na prevenci. 
 
Obecné zásady týkající se ochrany dětí jsou k dispozici v národních agenturách a ve 
výkonné agentuře a lze si je stáhnout z internetové stránky Komise.  
 
Při činnostech programu Mládež v akci je zapotřebí přítomnosti dostatečného 
množství vedoucích pracovníků, aby se zajistilo účinné vzdělávání a ochrana 
mladých lidí.   
Pokud se projektu účastní chlapci i dívky, je vhodné, aby skupinu vedoucích tvořili 
muži i ženy.  

Vícejazyčnost  

Jak je uvedeno ve sdělení Komise „Vícejazyčná Unie“17, Komise usiluje o využití 
svých programů k propagaci vícejazyčnosti, přičemž bere v úvahu dva dlouhodobé 
cíle: přispět k vytvoření společnosti, která maximálně těží z jazykové rozmanitosti, 
a povzbudit občany, aby se učili cizím jazykům.  
 
Program Mládež v akci dosahuje těchto cílů tak, že dává dohromady mladé lidi 
různých národností a různých jazyků a poskytuje jim příležitost účastnit se různých 
činností v zahraničí. Ačkoli program Mládež v akci není jazykovým programem, je 
přesto programem neformálního vzdělávání, který dává mladým lidem příležitost 
poznat jiné jazyky a kultury.  
 
Účastníci projektů jsou vyzváni, aby v rámci projektu přemýšleli o používání 
různých jazyků.  

                                                 
17 KOM (2005)596. 
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C. Akce 1 – Mládež pro Evropu 
Jaké jsou cíle této akce? 
Akce 1 – Mládež pro Evropu v rámci programu Mládež v akci usiluje o dosažení 
obecného cíle programu, kterým je podpora aktivního občanství mladých lidí celkově, 
a zejména jejich evropského občanství. 
 
Tohoto obecného cíle se dosáhne především tak, že se: 

• mladým lidem a mládežnickým organizacím poskytne příležitost podílet se obecně 
na rozvoji společnosti, a zvláště na rozvoji Evropské unie; 

• bude rozvíjet pocit přináležitosti mladých lidí k Evropské unii; 
• bude povzbuzovat zapojování mladých lidí do demokratického života Evropy; 
• bude podporovat mobilita mladých lidí v Evropě; 
• bude rozvíjet mezikulturní poznávání v oblasti mládeže; 
• budou propagovat základní hodnoty Unie pro mladé lidi, zejména pokud jde 

o lidskou důstojnost, rovnost, dodržování lidských práv, toleranci a nediskriminaci, 
včetně nediskriminace mladých lidí s postižením; 

• budou podporovat iniciativy, podnikavost a tvořivost; 
• mladým lidem s omezenými příležitostmi usnadní účast v programu; 
• zajistí, aby byla při účasti v programu dodržována zásada rovnosti žen a mužů a aby 

se v rámci akcí podporovala rovnost mezi ženami a muži; 
• poskytnou neformální a informální vzdělávací příležitosti s evropským rozměrem 

a otevřou se lepší příležitosti v souvislosti s aktivním občanstvím. 

Jaké druhy činnosti jsou přípustné? 
Akce 1 – Mládež pro Evropu – se dále dělí na tři dílčí akce a na výzvu k předkládání 
návrhů. Podporuje: 
 

• výměny mládeže (akce 1.1.) 
• iniciativy mládeže (akce 1.2.) 
• mládežnické demokratické projekty (akce 1.3.) 
• pilotní projekty týkající se vytváření tematických sít 

Finanční dohody o více opatřeních 

Příjemce, který organizuje několik projektů akce 1 po dobu 18 měsíců, může předložit jeden 
jediný návrh projektu, který spojuje nejvýše pět činností. Dvoustranné a třístranné činnosti 
týkající se výměn mládeže se vylučují. 
Návrh může mít tuto strukturu:  
1) Návrh může slučovat dvě až pět činností téhož druhu (například tři vícestranné 

výměny mládeže 
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2) Návrh může slučovat dvě až pět činností různého druhu (například jedna vícestranná 
výměna mládeže, dvě iniciativy mládeže a jeden mládežnický demokratický 
projekt).  
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Akce 1.1 – Výměna mládeže  

Co je výměna mládeže? 

Výměna mládeže umožňuje jedné nebo více skupinám mladých lidí hostit nebo být 
hostem skupiny z jiné země, aby se mohly zúčastnit společného programu činností. 
Výměna mládeže je zaměřena na skupiny mladých lidí ve věku 13 až 25 let.  
 
Tyto činnosti založené na mezinárodním partnerství obnášejí aktivní účast mladých 
lidí a jsou naplánovány tak, aby jim umožnily poznávání a uvědomování si různých 
společenských a kulturních skutečností, aby se mohli od sebe navzájem učit 
a posilovat své vědomí evropských občanů. Mladí lidé tak mohou zkoumat 
podobnosti a rozdíly mezi svými kulturami. Mimoto může vliv výměny mládeže na 
místní obyvatelstvo vést ke kladnějšímu uvědomování si jiných kultur a mít dopad 
nejen na samotné mladé lidi a činnosti jejich sdružení, ale také na místní komunitu.  
 
Důraz se klade na mobilitu vícestranných skupin, nicméně dvoustranné výměny 
mládeže se nevylučují. Dvoustranná výměna je na místě zejména tam, kde se jedná o 
první evropskou činnost, případně tam, kde je účastníků málo nebo kde místní 
skupiny nemají zkušenosti na evropské úrovni. Výměny mladých lidí s omezenými 
příležitostmi jsou obzvláště vítány, neboť podporují jejich účast v programu.  
 
Tato akce rovněž podporuje přípravné a navazující činnosti s cílem posílit aktivní 
zapojování mladých lidí do výměn. Zejména se jedná o činnosti, které mají mladým 
lidem pomoci na jazykové a mezikulturní úrovni.  

Poznámka: co není výměna mládeže 

V rámci výměn mládeže NELZE žádat o granty zejména v souvislosti s těmito 
činnostmi: 

• zákonem předepsané valné hromady organizací, 
• prázdninové cestování; 
• jazykové kurzy; 
• výměny školních tříd; 
• univerzitní stáže; 
• umělecká turné; 
• výměnné aktivity, které je možné označit za turistiku; 
• výměnné aktivity za účelem peněžního zisku; 
• pracovní tábory;  
• sportovní soutěže; 
• festivaly.  

Jaká jsou kritéria způsobilosti? 

Viz všeobecná kritéria způsobilosti uvedená v oddíle B. 
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Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se k této akci jsou tato: 

Partnerské skupiny  

U každé výměny mládeže existuje jedna hostitelská partnerská skupina a jedna 
(dvoustranná výměna) nebo více (třístranné nebo vícestranné výměny) vysílajících 
partnerských skupin. Do každé výměny musejí být zapojeny alespoň dvě různé země 
programu, z nichž alespoň jedna je členským státem EU.  
 
Každá partnerská skupina má zástupce. Zástupci hostitelských a vysílajících skupin 
budou společně odpovědní za řádné provádění a sledování projektu a za zajištění 
aktivního zapojení všech účastníků.  
 
Partner musí být: 
 
• neziskovou organizací nebo sdružením zákonně založeným v jedné ze zemí 

programu nebo místní, regionální nebo národní veřejnoprávní subjekt zapojený 
do práce s mládeží, nebo 

• neformální skupina mladých lidí. 
 
Pokud žádost podá neformální skupina mladých lidí, jedna osoba (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za předložení žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 

Účastníci 

Výměny mládeže se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 13 až 25 let, kteří mají 
bydliště v zemi programu. Malý počet účastníků skupiny může být starší 25 let, 
účastníci však nesmějí být v den uzávěrky pro podání žádosti starší 30 let.  
 
Každé výměny se musí zúčastnit minimálně 16 a maximálně 60 osob bez vedoucích 
skupiny.  
 
Partnerské skupiny musejí být vyvážené z hlediska počtu účastníků. Dvoustranné 
projekty musejí mít nejméně osm účastníků na jednu partnerskou skupinu, 
trojstranné projekty nejméně šest účastníků na jednu partnerskou skupinu. Partnerská 
skupina u vícestranných projektů musí být složena alespoň ze čtyř účastníků. 

Vedoucí skupin 

Každá partnerská skupina musí mít jednoho nebo více vedoucích mládeže, kteří 
doprovázejí mladé lidi při výměně, a to podle velikosti a charakteru cílové skupiny, 
aby se zajistilo efektivní učení a bezpečnost mládeže. Vedoucí skupiny může 
vystupovat jako zástupce skupiny.  

Doba trvání 

Doba trvání projektu výměny mládeže včetně přípravy, uskutečnění, hodnocení 
a navazující činnosti může činit až 15 měsíců. 
 
Výměnná aktivita musí trvat 6 až 21 dnů (včetně dnů na cestu). 
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Místo 

Výměnná aktivita se obvykle koná v zemi hostitelské partnerské skupiny. 
 
Výměna mládeže může být putovní a obnášet přesun všech zúčastněných mladých 
lidí přes dvě nebo více zemí programu během výměnné aktivity. 

Téma 

Výměna mládeže musí mít své téma, které chtějí partnerské skupiny zkoumat 
společně kvůli důležitosti tohoto tématu pro jejich každodenní zkušenost. Vybrané 
téma by se mělo převést na konkrétní denní činnosti výměnné aktivity. Příklady 
témat jsou: zapojení mladých lidí do společnosti, rasismus, xenofobie, místní 
dědictví, životní prostředí, narkomanie atd. Výměna mládeže musí mít jasný 
evropský rozměr. 

Ochrana a bezpečnost dětí 

U každé výměny mládeže se musí zajistit náležitý dohled nad mladými lidmi, aby 
byla zajištěna jejich ochrana a bezpečnost a efektivní učení. 

Jaká jsou kritéria výběru?  

  Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B.  

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Granty na výměny mládeže budou přidělovány na výměny, které nejlépe odrážejí 
obecné priority programu, tj. účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské 
občanství a sociální začlenění.  
Kromě toho mohou být pro program Mládež v akci stanoveny roční priority, které 
budou uvedeny na internetových stránkách Komise a národních agentur a v příloze 
tohoto průvodce programem. 
 
Mladí lidé s omezenými příležitostmi jsou základní cílovou skupinou této akce. Při 
výběru se proto bude dávat přednost výměnám, do nichž jsou zapojeni mladí lidé 
s omezenými příležitostmi nebo z nichž mají tito lidé prospěch. 
 
Přednost se dává trojstranným a vícestranným výměnám mládeže, jelikož evropská 
přidaná hodnota je při těchto výměnách vyšší. Dvoustranné výměny mládeže jsou 
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určeny pro ty partnerské skupiny, které předtím nepořádaly výměny mládeže nebo 
které zapojují mladé lidí s omezenými příležitostmi. 
 
Podporuje se účast malých a/nebo místních sdružení. 

Jak vytvořit dobrý projekt? 

Program a pracovní metody 

Při plánování výměny mládeže je nezbytné vytvořit jasný a strukturovaný program 
denních činností, který odpovídá tématu a cíli.  
 
Do denního programu a pracovních metod musejí být aktivně zapojeni všichni 
účastníci, kteří jsou tak zároveň zapojeni do procesu učení.  
 
Mezikulturní pracovní metody by měly účastníkům umožňovat zkoumání různých 
témat na základě rovnosti, a to bez ohledu na jejich jazykové schopnosti nebo jiné 
dovednosti. Výměna mládeže by se měla zaměřovat na podporu kladného 
uvědomování si ostatních kultur.  

Neformální vzdělávací zkušenost 

Výměna mládeže by měla přispívat k procesu vzdělávání mladých lidí a zvyšovat 
jejich povědomí o evropských/mezinárodních souvislostech, v nichž žijí. Projekt by 
měl dodržovat zásady neformálního vzdělávání. 

Evropský rozměr 

Evropský rozměr projektu by mohla odrážet tato charakteristika:  
 

• projekt napomáhá rozvíjení smyslu pro evropské občanství u mladých lidí 
a pomáhá jim pochopit jejich úlohu v rámci současné a budoucí Evropy; 

• projekt odráží společné obavy evropské společnosti, které se například týkají 
rasismu, xenofobie, antisemitismu a narkomanie; 

• téma projektu je zajímavé z evropského hlediska a týká se například rozšíření 
EU, evropských orgánů, evropských projektů; 

• činnosti projektu podporují evropské hodnoty, jako jsou rovné příležitosti, 
lidská práva a demokracie, respektování ostatních kultur; 

• projekt poskytuje mladým lidem mezikulturní vzdělávací zkušenost, tj. 
spolupráci mladých lidí z různých kulturních prostředí. 

Příprava / úvodní plánovací návštěva 

Přípravná fáze výměny má klíčový význam pro úspěch výměnné aktivity. Během 
této fáze by se partnerské skupiny měly dohodnout na tématu výměny mládeže, na 
programu činností, účelnosti a pracovních metodách.  
 
Velmi se doporučuje, aby vysílající skupiny podnikly úvodní plánovací návštěvu 
hostitelské partnerské skupiny. Tato návštěva by se měla uskutečnit až po schválení 
žádosti a měla by trvat dva dny (bez dnů na cestu). Úvodní plánovací návštěvy se 
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mohou zúčastnit maximálně dva účastníci na jednu vysílající skupinu pod 
podmínkou, že druhý účastník je mladým účastníkem.  
 
Přípravná fáze by dále měla posílit zapojení účastníků do výměny mládeže a měla by 
je připravit na mezikulturní setkání s dalšími mladými lidmi z jiného prostředí a 
jiných kultur. 

Dopad  

Dopad výměny by se neměl omezovat pouze na účastníky této činnosti, ale měl by 
také přibližovat pojetí Evropy dotyčným místním komunitám.  
Cílem je optimálně využít výsledků projektů a dosáhnout dlouhodobého dopadu.  

Hodnocení 

Aby byly projekty a jejich výsledky udržitelnější, partnerské skupiny a účastníci jsou 
vyzváni k tomu, aby neustále prováděli hodnocení.  
 
Případné navázání na projekty by se mělo projednávat na hodnotící schůzce 
s účastníky před výměnou, během ní a po ní.  

Zhodnocení / navazující činnosti 

Dosažené úspěchy a výsledky výměn by se měly šířit a využívat tak, aby se 
optimalizovala jejich hodnota, posílil jejich dopad a aby se zajistilo, že z nich má 
prospěch co největší možný počet mladých lidí a organizací. To znamená, že se 
výsledky přenesou na příslušné zúčastněné strany a znásobí se ve větším měřítku. 
 
Partnerské skupiny a účastníci jsou vyzváni, aby systematicky uvažovali o vzájemné 
výměně a navazující fázi. Bude výměna oboustranná? Může být nový partner 
zapojen do příští výměny? Jakým způsobem může pokračovat diskuse o daném 
tématu a jaké by mohly být další kroky? 
 
Partnerské skupiny by měly předat nabyté zkušenosti jiným skupinám a místním 
komunitám, místním, celostátním a evropským zástupcům, médiím a dalším 
násobitelům. Rovněž jsou vyzývány k vytváření internetových stránek. Tímto 
způsobem zajistí větší viditelnost výměny a udržitelnost jejích výsledků. 
 
Každý příjemce grantu v rámci akce 1 programu se může společně s partnery 
dohodnout na tom, že překročí rámec standardních opatření týkajících se viditelnosti 
tím, že ještě více zhodnotí výsledky projektu a bude propagovat osvědčené postupy. 
Finanční motivace je zajištěna. Žadatelé musejí vyplnit příslušný oddíl ve formuláři 
žádosti a podrobně popsat plánovanou činnost.  
Plánované zhodnocení/navazující činnost musí stavět na zkušenostech s projektem 
a zaměřovat se na vyzdvižení, šíření a propagaci výsledků projektu a na zvýšení jeho 
dopadu. 

Viditelnost 

Výměny mládeže by měly zdůrazňovat podporu Společenství (rovněž propagačním 
používáním evropských log) a přinášet programu a jeho výsledkům jasnou přidanou 
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hodnotu. Také organizace a účastníci zapojení do projektů by si měli být vědomi své 
účasti v programu Mládež v akci.  

Kdo může podat žádost? 

Výměnu mládeže iniciuje nezisková organizace nebo sdružení založené v jedné ze 
zemí programu nebo místní, regionální nebo národní veřejný subjekt zapojený do 
práce s mládeží nebo neformální skupiny mladých lidí.  
Pokud žádost podá neformální skupina mladých lidí, jedna osoba (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za předložení žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 

Jak podat žádost? 

 Žádosti, které mají být zaslány národním agenturám: 

U dvoustranné nebo třístranné výměny podává žádost u příslušné národní agentury 
vysílající i hostitelská partnerská skupina.  
U vícestranné výměny podává žádost u své národní agentury hostitelská skupina, a to 
jménem všech partnerských skupin, přičemž vystupuje jako koordinující partnerská 
skupina. 
Je-li vícestranná výměna putovní, kterákoli z partnerských skupin může být 
koordinující skupinou a podat žádost u své národní agentury jménem všech 
partnerských skupin.  

Žádosti, které mají být zaslány výkonné agentuře: 

Evropské nevládní organizace (ENGO), které mají sídlo v jedné ze zemí programu a 
mají členské pobočky alespoň v osmi zemích programu, musejí podat žádost přímo u 
výkonné agentury. 

Jak je činnost financována? 

Grant Společenství je založen na zásadě spolufinancování, což znamená, že celkové 
náklady na projekt nemohou být kryty pouze z programu Mládež v akci. Je proto 
zapotřebí dalších veřejných, soukromých a/nebo vlastních peněžních i nepeněžních 
příspěvků. Doporučuje se, aby se účastníci zapojili do činností zaměřených na 
získávání finančních prostředků, a plně se tak účastnili přípravy výměny.  
 
Základem grantu Společenství je kombinace: 
 

• skutečných nákladů;  
• paušálních částek;  
• částek založených na stupnicích jednotkových nákladů.  

 
Další podrobnosti najdete níže a v tabulce „přehled pravidel pro financování“ na 
konci oddílu C.  
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Paušální částky a stupnice jednotkových nákladů uvedené níže a v tabulce 
představují základní úroveň financování. Tato základní úroveň se může lišit podle 
země programu, ve které je žádost podána.  
 
Pevné částky a paušální částky představují příspěvek na činnosti projektu a nejsou 
přímo spojeny s žádnými konkrétními náklady. Náklady, které pokrývají, nemusejí 
být vysvětleny nebo zdůvodněny, ale výsledky / úspěchy je třeba popsat v závěrečné 
zprávě.  
 
Tento mechanismus financování pomůže žadatelům při výpočtu očekávané výše 
grantu a měl by usnadnit realistické naplánování výměny mládeže.  

Rozpis grantu Společenství (viz tabulka na konci oddílu C) 

Vysílající skupina  

• 70 % skutečných cestovních nákladů (mládež a vedoucí skupin);  
• příspěvek na úvodní plánovací návštěvu (100 % cestovních nákladů + 

paušální částka); 
• pevná částka na přípravu činností na danou zemi (včetně pojištění); 
• mimořádné náklady ve skutečné výši za víza, náklady spojené s vízem, 

náklady na očkování nebo náklady vztahující se na mladé lidi s omezenými 
příležitostmi / zvláštními potřebami nebo na zvláštní povahu činností (až 
100 %); 

• skutečné náklady na provádění navazujících činností (až 10 % z celkového 
grantu Společenství). 

Hostitelská skupina 

• pevná částka na projekt k pokrytí celkových nákladů na činnost;  
• paušální částka na den a jednoho účastníka (mládež a vedoucí skupin); 
• pevná částka na přípravu činností na danou zemi; 
• pevná částka na provádění činností a jejich hodnocení (včetně pojištění); 
• mimořádné náklady ve skutečné výši vztahující se na mladé lidi s omezenými 

příležitostmi / zvláštními potřebami nebo na zvláštní povahu činností (až 
100 %); 

• skutečné náklady na provádění navazujících činností (až 10 % z celkového 
grantu Společenství). 

Mimořádné náklady 

Mimořádné náklady se vztahují na víza, náklady spojené s vízem a náklady na 
očkování. 
 
V akci 1 mohou mimořádné náklady rovněž pokrývat zvláštní náklady zdůvodněné 
zvláštní povahou činností.  
 
Všechny další mimořádné náklady se vztahují na mladé lidi s omezenými 
příležitostmi a/nebo zvláštními potřebami. Mohou například zahrnovat: lékařské 
ošetření, zdravotní péči, doplňující jazykové školení/podporu, dodatečnou přípravu, 
zvláštní prostory nebo vybavení, další doprovázející osobu, dodatečné osobní výdaje 
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v případě ekonomického znevýhodnění, překlad/tlumočení. Nemohou pokrývat 
bankovní půjčky nebo úroky. Z grantu může být hrazeno až 100 % mimořádných 
nákladů za předpokladu, že jasně souvisejí s prováděním projektu, jsou nezbytné a 
byly zdůvodněny v žádosti. Všechny mimořádné náklady musejí být skutečnými 
náklady, řádně podloženými a zdůvodněnými. 

Zhodnocení výsledků / navazující činnosti 

Připočitatelná částka, která bude eventuálně poskytnuta na provedení zhodnocení 
výsledků/navazujících činností, musí pokrývat přípravu, provádění a hodnocení 
činností. Je spojena s efektivními náklady na činnosti a neměla by přesáhnout 10 % 
celkového grantu na projekt.  

Jaké jsou smluvní závazky? 

Grantová smlouva 

Po schválení výměny mládeže obdrží příjemci (hostitelské a vysílající partnerské 
skupiny) grantovou smlouvu, kterou se bude řídit využívání finančních prostředků 
Společenství. V případě vícestranné výměny grantovou smlouvu obdrží pouze 
koordinující skupina. Příjemci se zavazují ke splnění svých smluvních závazků. 
Uskutečnění výměny, jak je stanoveno v žádosti, a zajištění hodnocení je 
spoluodpovědností všech příjemců. Vysílající skupiny a koordinační skupiny jsou 
odpovědné za zdůvodnění cestovních nákladů.   
 
Národní agentura, výkonná agentura, Komise nebo Účetní dvůr mohou 
prostřednictvím návštěv na místě nebo auditů prověřit, zda jsou řádně plněny 
všechny smluvní závazky.  
 
Pokud v průběhu výměny naruší nepředvídatelné události jeho uskutečňování, 
příjemci musejí neprodleně kontaktovat národní agentury nebo výkonnou agenturu, 
aby bylo možno učinit příslušná opatření.  
 
Pokud nebude projekt uskutečněn podle smlouvy, může to vést k navrácení celého 
grantu nebo jeho části. 

Pojištění 

Každý příjemce je povinen sjednat si pojištění pro svou skupinu. Musí se jednat 
o pojištění pro případ onemocnění, úrazu, smrti, trvalých následků a repatriace 
v případě vážného onemocnění nebo úrazu. Pojištění se musí vztahovat také na 
občanskoprávní odpovědnost a ztrátu osobních a cestovních dokladů. Příjemci si 
sami mohou zvolit pojišťovnu, její pojistné krytí však musí být na dobré úrovni.  

Jaká podpora je k dispozici?  

Potřebujete-li další informace týkající se postupů a uzávěrek pro podání žádostí, 
přečtěte si prosím oddíl B výše. Hledáte-li radu a pomoc, můžete zkontaktovat 
národní agenturu ve své zemi nebo výkonnou agenturu.  
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Národní agentury a školicí a informační centra SALTO zajišťují školení zaměřené na 
přípravu a uskutečňování výměn mládeže a nástroje pro zvyšování kvality projektů.  

Pas mládeže (Youthpass) 

Každý účastník výměny má nárok na získání Pasu mládeže, v němž je popsána a 
zhodnocena neformální vzdělávací zkušenost. Prostřednictvím Pasu mládeže 
Evropská komise zajišťuje, aby zkušenost s programem byla uznána jako vzdělávací 
zkušenost a jako doba neformálního a informálního vzdělávání. 
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Akce 1.2 – Iniciativy mládeže 

Co je iniciativa mládeže? 

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, 
které si sami navrhnou a ve kterých sehrávají hlavní úlohy tak, aby rozvíjeli svou 
iniciativu, podnikavost a tvořivost. Iniciují ji, vytvoří a provádí ji sami mladí lidé. 
Mohou si tak vyzkoušet nápady prostřednictvím iniciativ, které jim dávají příležitost 
být přímo a aktivně zapojeni do plánování a uskutečňování projektů. Účast v 
iniciativách mládeže je důležitou neformální vzdělávací zkušeností. Kromě toho 
poskytuje mladým lidem příležitost uvažovat o sobě jako o evropských občanech a 
pociťovat, že přispívají k budování Evropy.. 
 
Tato akce podporuje projekty navržené na místní, regionální nebo celostátní úrovni. 
Podporuje rovněž vytváření sítí obdobných projektů v různých zemích, aby se 
upevnil jejich evropský aspekt a zvýšila spolupráce a výměny zkušeností mezi 
mladými lidmi. Projekty, které ve své zemi trvalého pobytu rozvine jedna skupina, 
se nazývají národní iniciativy mládeže, zatímco projekty realizované dvěma nebo 
více skupinami z různých zemích se nazývají nadnárodní iniciativy mládeže. 
 
Nadnárodní iniciativy mládeže se zaměřují na výměnu a sdílení osvědčených 
postupů. Tyto projekty se mohou týkat mobility mladých lidí.  

Poznámka: co není iniciativa mládeže 

Za iniciativy mládeže NELZE považovat zejména tyto činnosti: 
• semináře mládeže, výměny mládeže; 
• soutěže, pracovní tábory; 
• aktivity, které je možné označit za turistiku. 

Jaká jsou kritéria způsobilosti? 

Viz všeobecná kritéria způsobilosti v oddíle B 
 
Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se na tuto akci jsou tato: 

Skupiny 

Národní iniciativu mládeže navrhuje skupina mladých lidí ze země programu.  
 
Nadnárodní iniciativa mládeže se zakládá na partnerství nejméně dvou partnerských 
skupin z různých zemí programu, z nichž nejméně jedna je členským státem EU.  
 
(Partnerská) skupina musí být: 
 
• neziskovou organizací nebo sdružením založeným v jedné ze zemí programu 

nebo 
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• neformální skupinou mládeže. 
 
Skupina se musí skládat alespoň ze čtyř jednotlivců, přičemž jeden z nich je 
zástupcem a přebírá odpovědnost za podání žádosti a podepsání grantové smlouvy. 
Instruktor může jednat jako zástupce skupiny. 

Účastníci 

Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 18 až 30 let se zákonným bydlištěm v zemi 
programu. 
 
Připouští se také účast mladých lidí ve věku 15 až 18 let, pokud je doprovází 
pracovník s mládeží nebo instruktor. 

Doba trvání 

Národní iniciativy mládeže a nadnárodní iniciativy mládeže musejí trvat 3 až 18 
měsíců včetně přípravy, uskutečnění, hodnocení a navázání.  

Místo 

Národní iniciativa mládeže nebo nadnárodní iniciativa mládeže se může uskutečnit 
v kterékoli zemi programu. 

Program 

Je zapotřebí předložit řádně strukturovaný program a časový plán projektu. Program 
musí být jasně spojen s cíli stanovenými výše. 

Téma  

Je důležité, aby téma nebo oblast zvolená pro rozvinutí projektu iniciativy mládeže 
byla zajímavá a měla význam pro samotnou skupinu mladých lidí a také pro místní 
komunitu. Mezi příklady možných témat projektů patří: umění a kultura, sociální 
vyloučení, životní prostředí, ochrana dědictví, informace o mládeži, evropské 
povědomí, rozvoj venkova/města, mládežnické politiky, zdraví, protidrogové postoje 
/užívání léků bez lékařského souhlasu, opatření proti zločinnosti, protirasistické 
postoje/xenofobie, postižení, starší lidé, bezdomovectví, přistěhovalci, rovné 
příležitosti, vzdělávání budoucích učitelů, nezaměstnanost, mládežnické sporty, 
volný čas mládeže, sdělovací prostředky a komunikace. Výběr možných témat pro 
nadnárodní iniciativy mládeže je stejně široký jako u národních iniciativ mládeže. 
 
Program nadnárodní iniciativy mládeže by měl dále zahrnovat podrobné informace o 
činnostech, které mají být uspořádány jak na vnitrostátní, tak i nadnárodní úrovni (ve 
všech dotyčných zemích). Měly by upřesňovat způsob, jakým je každá 
z partnerských skupin zapojena do přípravy projektu, jeho uskutečňování, hodnocení 
a navázání na něj. 
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Jaká jsou kritéria výběru? 

Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Granty na iniciativy mládeže se budou přidělovat na projekty, které nejlépe odrážejí 
obecné priority programu, tj. účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské 
občanství a sociální začlenění.  
Kromě toho mohou být pro program Mládež v akci stanoveny roční priority, které 
budou zveřejněny na internetové stránce Komise a národních agentur a v příloze 
tohoto průvodce programem.  
 
Základní cílovou skupinou této akce jsou mladí lidé s omezenými příležitostmi. 
Proto se při výběru bude dávat přednost projektům, které uskutečňují mladí lidé 
s omezenými příležitostmi, případně projektům, do nichž jsou tito lidé zapojeni nebo 
z nichž mají prospěch. 
 
V rámci tohoto oddílu budou rovněž upřednostněny projekty podporující inovativní 
kreativitu a podnikání.  

Jak vytvořit dobrý projekt? 

Pracovní metoda  

Použitá metodika by měla vést k aktivnímu zapojení účastníků a oslovení místní 
komunity. 

Cíle učení 

Projekt musí přispívat ke vzdělávacímu procesu mladých lidí a zvyšovat jejich 
povědomí o evropské realitě. Projekty by se měly řídit zásadami neformálního 
vzdělávání. 
 
Ve formuláři žádosti by měl být uveden jasný popis toho, čeho skupina 
hodlá/skupiny hodlají dosáhnout. Cíle by měly být reálné a měřitelné v různých 
fázích projektu. 
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Pokud skupině s definováním cílů a vyplněním žádosti pomáhá instruktor, měl by se 
ujistit, zda žádost odráží a odpovídá zájmům a očekáváním samotných mladých lidí.  

Evropský rozměr 

Skupiny by měly uvést, jakým způsobem plánovaný projekt zvýší povědomí 
zúčastněných mladých lidí o společné evropské kultuře a dědictví. 
Evropský rozměr projektu by mohla odrážet tato charakteristika:  
 

• projekt napomáhá rozvíjení smyslu pro evropské občanství u mladých lidí 
a pomáhá jim pochopit jejich úlohu jako součást přítomnosti a budoucnosti 
Evropy; 

• projekt odráží společné obavy evropské společnosti, které se například týkají 
rasismu, xenofobie, antisemitismu a narkomanie; 

• téma projektu je zajímavé z evropského hlediska a týká se například rozšíření 
EU, evropských institucí, evropských projektů; 

• činnosti projektu podporují evropské hodnoty, jako jsou rovné příležitosti, 
lidská práva a demokracie, respekt k ostatním kulturám; 

• projekt poskytuje mladým lidem mezinárodní vzdělávací zkušenost, tj. 
spolupráci mladých lidí z různých kulturních prostředí. 

• projekt naznačuje, že myšlenky, postupy a metody vyzkoušené v jedné zemi 
mohou být sdíleny s jinou zemí a lze je tam převést.  

Příprava a instruktáž  

Skupiny by si měly připravit cíle a program činností společně. Během této fáze může 
skupině/skupinám mladých lidí pomáhat instruktor, je ale důležité, aby projekt řídili 
a prováděli mladí lidé sami. 

 
Zapojení instruktora se doporučuje zvláště u skupin, které zahrnují účastníky mladší 
18 let nebo mladé lidi s omezenými příležitostmi. Instruktor hraje různé úlohy podle 
potřeb dané skupiny mladých lidí. 
 
Instruktor je osobou poskytující informace a rady, která má zkušenost s prací 
s mládeží a/nebo s iniciativou mládeže, doprovází skupiny mladých lidí a podporuje 
jejich účast. Instruktor zůstává mimo iniciativu mládeže, ale podporuje skupinu 
mladých lidí při realizaci projektu. Někdy pracuje s mladými lidmi na provedení 
konkrétních úkolů, a to podle potřeb skupiny.  
 
Instruktory mohou být dobrovolníci nebo profesionálové, vedoucí mládeže nebo 
vedoucí pracovníci mládežnických organizací, pracovníci v mládežnických klubech 
nebo mládežnických službách atd. Může se také jednat o poradce, které zajistí 
národní agentura a kteří se během provádění projektu setkávají se skupinou mladých 
lidí, a to obvykle na začátku, uprostřed a na konci procesu.  
 
Mladí lidé, kteří se již zúčastnili projektu iniciativy mládeže, mohou být vyzváni, aby 
využili schopností získaných během tohoto procesu a podpořili ostatní skupiny 
mladých lidí; 
díky své zkušenosti mohou poskytovat informace a rady a vzít na sebe úlohu 
instruktora – vrstevníka (peer coaching). Instruktáž poskytovaná vrstevníky neboli 
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podpora vrstevníků nebo partnerů téhož věku je důležitým nástrojem, který se má 
využívat při iniciativách mládeže, aby se rozvinul účinný instruktážní systém na 
místní úrovni. Národní agentury mohou pořádat setkání mezi potenciálními příjemci 
iniciativ mládeže a jejich bývalými příjemci, aby tak usnadnily rozvoj systémů 
instruktáže poskytované vrstevníky.  
Pro lepší porozumění a pochopení instruktáže v rámci iniciativ mládeže si přečtěte 
„Průvodce instruktážemi – iniciativy mládeže a účast“ (Coaching Guide – Youth 
Initiatives & Participation), který vydala síť SALTO. 

Dopad 

Dopad projektu iniciativy mládeže by se neměl omezovat na účastníky projektu, ale 
měl by rovněž přinášet výhody místní komunitě a mít dobrý místní a/nebo regionální, 
celostátní či evropský dopad. Skupiny by se měly v maximální možné míře snažit 
o zapojení dalších lidí ze sousedství, místní oblasti atd. do činností projektu. Cílem je 
optimálně využít výsledků projektů a dosáhnout dlouhodobého dopadu. 
 
Zejména je vítáno zapojení a podpora (finanční nebo v jakékoli jiné formě) orgánů 
veřejné moci nebo jiných organizací. 

Hodnocení 

Aby byly projekty a jejich výsledky udržitelnější, partnerské skupiny a účastníci jsou 
vyzýváni, aby neustále prováděli hodnocení.  
 
Případné navazující činnosti by měli projednávat účastníci před uskutečněním 
projektu, během něj a po něm.  

Zhodnocení / navazující činnosti 

Dosažené úspěchy a výsledky iniciativ mládeže by se měly šířit a využívat tak, aby 
se optimalizovala jejich hodnota, posílil jejich dopad a aby se zajistilo, že z nich má 
prospěch co největší počet mladých lidí a organizací. To znamená, že je zapotřebí 
předat výsledky příslušným zúčastněným stranám a znásobit je ve větším měřítku. 
 
Partnerské skupiny a účastníci jsou vyzváni, aby systematicky využívali výsledků 
projektu a aby uvažovali o případném navázání na jejich iniciativu mládeže. Jak se 
například mají šířit výsledky projektu? Jaké by měly být další kroky? Bylo by možné 
přenést záměr projektu iniciativy mládeže do jiných zemí? Mohl by se rozvinout na 
nadnárodní úrovni společně s evropskými partnery? Jak zvýšit dopad projektů na 
jeho účastníky, ale také na další mladé lidi, na místní komunity atd.? 
 
Partnerské skupiny by měly předat získané zkušenosti jiným skupinám a místním 
komunitám, místním, celostátním nebo evropským zástupcům, médiím a dalším 
násobitelům. Rovněž jsou vyzývány k vytváření internetových stránek. Tímto 
způsobem budou optimalizovat hodnotu svého projektu a udržitelnost jeho výsledků. 
 
Každý příjemce grantu v rámci akce 1 programu se může společně s partnery 
rozhodnout, že překročí rámec standardních opatření týkajících se viditelnosti tím, že 
ještě více zhodnotí výsledky projektu a bude propagovat osvědčené postupy. 
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Finanční motivace je zajištěna. Žadatelé musejí vyplnit příslušný oddíl ve formuláři 
žádosti a podrobně popsat plánovanou činnost.  
Plánované zhodnocení / navazující činnost musí stavět na zkušenostech s projektem a 
zaměřovat se na zdůraznění, šíření a propagaci výsledků projektu a na zvýšení jeho 
dopadu. 

Viditelnost 

Projekty iniciativ mládeže by měly zdůrazňovat podporu Společenství (také 
používáním evropských log a loga programu Mládež v akci) a  přinášet programu a 
jeho výsledkům jasnou přidanou propagační hodnotu. Organizace a účastníci 
zapojení do projektu by si kromě toho měli být vědomi své účasti v programu 
Mládež v akci.  

Kdo může podat žádost? 

Žádost mohou podat neziskové organizace nebo sdružení nebo skupiny nejméně čtyř 
mladých lidí s trvalým bydlištěm v zemi programu. 
 
V případě neformální skupiny, jeden z mladých lidí ve skupině (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za podání žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 
 
Pokud jde o nadnárodní iniciativy mládeže, jedna z partnerských skupin jedná jako 
koordinující skupina a podává žádost jménem všech partnerů.  

Jak podat žádost? 

Žádosti se musejí zaslat národním agenturám.  

Jak je činnost financována? 

Pro národní iniciativy mládeže platí stejná finanční pravidla jako pro nadnárodní 
iniciativy mládeže s výjimkou cestovních nákladů. Národní iniciativy mládeže 
mohou zahrnovat náklady na místní, regionální nebo vnitrostátní dopravu, zatímco 
nadnárodní iniciativy mládeže mohou zahrnovat výdaje na mezinárodní dopravu. 
Grant Společenství je založen na zásadě spolufinancování, což znamená, že celkové 
náklady na projekt nemohou být kryty pouze z programu Mládež v akci. Je proto 
zapotřebí dalších veřejných, soukromých a/nebo vlastních peněžních a nepeněžních 
příspěvků. Doporučuje se, aby se účastníci zapojili do činností zaměřených na 
získávání finančních prostředků, a plně se tak účastnili přípravy projektu. 
 
Základem grantu Společenství je kombinace: 
 
 
 

• skutečných nákladů;  
• paušálních částek; 
• částek založených na stupnicích jednotkových nákladů.  
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Další podrobnosti najdete níže a v tabulce „přehled pravidel pro financování“ na 
konci oddílu C.  
 
Paušální částky a stupnice jednotkových nákladů uvedené níže a v tabulce níže 
představují základní úroveň financování. Tato základní úroveň se může lišit podle 
země programu, ve které je žádost podána.  
 
Pevné částky a paušální částky představují příspěvek na činnosti projektu a nejsou 
přímo spojeny s žádnými konkrétními náklady. Náklady, které pokrývají, nemusejí 
být vysvětleny ani zdůvodněny. 
 
Tento mechanismus financování pomůže žadatelům při výpočtu očekávané výše 
grantu a měl by usnadnit realistické naplánování iniciativy. 
 
U nadnárodních iniciativ mládeže grant Společenství také pokrývá 70 % skutečných 
cestovních nákladů.  

Rozpis grantu Společenství (viz tabulka na konci oddílu C) 

• jednorázová částka na přípravu, provádění a hodnocení činností (v případě 
potřeby může zahrnovat poplatky za poskytnutí instruktáže) 

• příspěvek na úvodní plánovací návštěvu (cestovní náklady + paušální částka) 
u nadnárodních iniciativ mládeže 

• 70 % mezinárodních cestovních nákladů (pouze u nadnárodních iniciativ 
mládeže) a, je-li to nutné, 

• skutečné náklady na provádění navazujících činností (až 10 % grantu 
Společenství). 

Úvodní plánovací návštěva (u nadnárodních iniciativ mládeže) 

Pokud jde o úvodní plánovací návštěvu, hrazeno je 100 % cestovních nákladů 
a paušální částka na den. Tyto finanční prostředky se poskytují maximálně na dva 
dny (bez dnů na cestu) a pokrývají výlohy dvou účastníků na partnerskou skupinu. 
Jedním z účastníků může být instruktor projektu.  

Zhodnocení výsledků / navazující činnosti 

Dodatečná částka, která bude případně poskytnuta na provedení zhodnocení 
výsledků / navazující činnosti, musí pokrývat přípravu, provádění a hodnocení 
činností. Souvisí s efektivními náklady na činnosti a nepřesahuje 10 % grantu 
Společenství.  

Jaké jsou smluvní závazky?  

Grantová smlouva 

Po schválení projektu příjemce obdrží grantovou smlouvu, kterou se bude řídit 
využívání finančních prostředků Společenství. V případě nadnárodní iniciativy 
mládeže grantovou smlouvu obdrží koordinující skupina, která se postará o rozdělení 
grantu mezi partnerské skupiny na základě předem dohodnutého rozdělení 
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projektových činností. Příjemci se zavazují, že splní své smluvní závazky, uskuteční 
projekt, jak je stanoveno v žádosti, a zajistí hodnocení.  
 
Národní agentura, Komise nebo Účetní dvůr mohou prostřednictvím návštěv na 
místě nebo auditů prověřit, zda jsou řádně plněny všechny smluvní závazky.  
 
Pokud v průběhu projektu naruší nepředvídatelné události jeho provádění, partneři 
musejí neprodleně kontaktovat národní agentury, aby byla učiněna příslušná 
opatření. 
 
Nebude-li projekt uskutečněn podle smlouvy, může to vést k navrácení celého grantu 
nebo jeho části. 

Jaká podpora je k dispozici? 

Národní agentury a školicí a informační centra SALTO zajišťují školení zaměřené na 
přípravu a uskutečňování iniciativ mládeže a nástrojů na zvyšování kvality projektů.  
 
Národní agentury mají k dispozici poradce, kteří mohou pomáhat nebo jednat jako 
zprostředkovatelé pro jiné podpůrné organizace schopné poskytovat pomoc 
s projekty iniciativ mládeže.  
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 Akce 1.3 – Mládežnické demokratické projekty 

Co je mládežnický demokratický projekt? 

Mládežnické demokratické projekty si kladou za cíl zvýšit aktivní účast mladých lidí 
na životě jejich místní, regionální nebo národní komunity nebo na mezinárodní 
úrovni podporou jejich zapojení do mechanismů zastupitelské demokracie. 
 
Mládežnický demokratický projekt je projektem, který vypracovalo evropské 
partnerství a který na evropské úrovni umožňuje sdílení nápadů, zkušeností a 
metodik z projektů nebo činností prováděných na místní, regionální, vnitrostátní 
nebo mezinárodní úrovni za účelem zlepšení účasti mladých lidí. Projekty 
financované v rámci této akce umožňují vytvoření nových sítí a výměnu a šíření 
osvědčených postupů v oblasti účasti mládeže. 
 
Koncepce aktivního občanství pro mladé lidi znamená plné a úplné zapojení do 
společnosti, závazek a schopnost uplatňovat takové občanství v praxi. Účelem 
mládežnického demokratického projektu je proto uznání a podpora různých forem, 
do nichž se mladí lidé ve svém vlastním prostředí zapojují tak, aby se lépe seznámili 
s mechanismy zastupitelské demokracie, a pomoc mládeži s využíváním příležitostí 
k účasti, které jsou k dispozici. Toho lze dosáhnout pomocí projektů, které 
povzbuzují k většímu zapojení mladých lidí do mechanismů zastupitelské 
demokracie. 

 

Mládežnické demokratické projekty se mohou například zaměřovat na:  
 

• podporu účasti mladých lidí v zastupitelských strukturách, 
• činnosti zaměřené na rozvíjení všech druhů dialogu mezi orgány veřejné 

moci a mladými lidmi, 
• podpůrné mechanismy pro rozvíjení všech druhů dialogu, aby se jejich 

prostřednictvím mladí lidé přiblížili politickému rozhodování, 
• rozvíjení dialogu mimo jiné i s mladými lidmi, kteří nejsou členy organizací, 
• zjišťování a překonávání překážek bránících zvláštním skupinám mladých 

lidí v účasti a rozvíjení mechanismů, které povzbuzují mladé lidi k podílení 
se na rozhodovacích procesech. 

Jaká jsou kritéria způsobilosti? 

Viz všeobecná kritéria způsobilosti v oddíle B. 
 
Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se na tuto akci jsou tato: 

Partnerské skupiny  

Projekty musejí mít vnitrostátní a nadnárodní rozměr zaměřený na vytváření sítí. 
To znamená, že: 
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• projekty musejí být založeny na partnerstvích nejméně ze dvou různých zemí, 
aby byla splněna kritéria pro nadnárodní vytváření sítí;  

• v každé zemi musí být zapojeni nejméně dva různí partneři, aby byla splněna 
kritéria vnitrostátního vytváření sítí. 

 
Partner musí být: 

• neziskovou organizací nebo sdružením založeným v jedné ze zemí programu; 
nebo 

• místní, regionální nebo vnitrostátní orgán zapojený do práce s mládeží; nebo 
• neformální skupina mladých lidí. 
 

Pokud žádost podá neformální skupina mladých lidí, jedna osoba (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za předložení žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 

Účastníci 

Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 let se zákonným bydlištěm v zemi 
programu. Každý mládežnický demokratický projekt musí mít nejméně 16 účastníků.  

Doba trvání 

Doba trvání projektu včetně přípravy, provádění, hodnocení a navázání na něj musí 
činit 6 až 18 měsíců. 

Téma 

Mládežnický demokratický projekt musí mít tematickou koncepci, tj. musí být jasně 
zaměřen na obecné priority programu Mládež v akci, aktivní účast mladých lidí, 
kulturní rozmanitost, evropské občanství nebo sociální začlenění, nebo na tato 
témata:  
 

• budoucnost Evropy nebo  
• politické priority zjištěné v rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže. 

Jaká jsou kritéria výběru?  

Viz všeobecná kritéria výběru uvedená v oddíle B. 

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
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Granty na mládežnické demokratické projekty budou přidělovány na projekty, které 
nejlépe odrážejí obecné priority programu, tj. účast mladých lidí, kulturní 
rozmanitost, evropské občanství a sociální začlenění nebo konkrétní prioritní témata 
této akce (budoucnost Evropy a politické priority zjištěné v oblasti evropské 
mládežnické politiky).  
Kromě toho mohou být pro program Mládež v akci stanoveny roční priority, které 
budou zveřejněny na internetové stránce Komise a národních agentur a/nebo v 
příloze tohoto průvodce programem. 
 
Mladí lidé s omezenými příležitostmi jsou základní cílovou skupinou této akce. Proto 
se bude dávat při výběrovém řízení přednost projektům prováděným mladými lidmi 
s omezenými příležitostmi, případně projektům, do nichž jsou tito lidé zapojeni či 
z nich mají prospěch. 

Jak vytvořit dobrý projekt? 

Složení partnerství 

Partnerské skupiny z každé dotyčné země programu by měly zastupovat různé druhy 
aktérů z rozmanitých oblastí činnosti. Do projektu by například mohly být zapojeny 
orgány místní samosprávy, nevládní organizace, sdružení, místní iniciativy atd.  

Pracovní metody založené na spoluúčasti 

V rámci každé partnerské skupiny by měli být mladí lidé nejenom přizváni ke 
konzultacím, ale měli by být také aktivně zapojeni do iniciování, rozhodování, 
provádění a hodnocení. 
 
Mládežnické demokratické projekty by rovněž měly přispět k mezikulturnímu 
povědomí účastníků. 

Neformální vzdělávací zkušenost 

Projekt by měl přispívat ke vzdělávacímu procesu mladých lidí a měl by zvyšovat 
jejich povědomí o evropských souvislostech, v nichž žijí. Především by měl přispívat 
k tomu, aby porozuměli fungování vnitrostátních a evropských zastupitelských 
struktur. 
Projekty by se měly řídit zásadami neformálního vzdělávání. 

Dopad 

Dopad mládežnických demokratických projektů by se neměl omezovat na účastníky 
dané činnosti. Projekt by měl mít významný dopad na místní nebo dokonce i na 
regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni a měl by zvyšovat povědomí 
o takových pojmech, jako je aktivní občanství a účast mladých lidí. Cílem je 
optimálně využít výsledků projektů a dosáhnout dlouhodobého dopadu. 
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Hodnocení 

Aby byly projekty a jejich výsledky udržitelnější, partnerské skupiny a účastníci se 
vyzývají, aby neustále prováděli hodnocení.  
 
Případné navázání by se mělo projednat s účastníky na hodnotící schůzce, a to před 
zahájením projektu, během něj a po něm.  

Zhodnocení / navazující činnosti 

Dosažené úspěchy a výsledky mládežnických demokratických projektů by se měly 
šířit a využívat tak, aby se optimalizovala jejich hodnota, posílil jejich dopad a aby se 
zajistilo, že z nich má prospěch maximální možný počet mladých lidí a organizací. 
To znamená, že se výsledky přenesou na příslušné zúčastněné strany a znásobí se ve 
větším měřítku. 
 
Každý příjemce grantu v rámci akce 1 programu se může společně s partnery 
rozhodnout, že překročí rámec standardních opatření pro zviditelnění tím, že ještě 
více zhodnotí výsledky projektu a bude propagovat osvědčené postupy. Finanční 
motivace je zajištěna. Žadatelé musejí vyplnit příslušný oddíl ve formuláři žádosti a 
podrobně popsat plánovanou činnost.  
Plánované zhodnocení / navazující činnost musí stavět na zkušenostech s projektem a 
zaměřovat se na vyzdvižení, šíření a propagaci výsledků projektu a na zvýšení jeho 
dopadu. 

Viditelnost 

Mládežnické demokratické projekty by měly zdůrazňovat podporu Společenství 
(rovněž používáním evropských log a loga programu Mládež v akci) a přinášet 
programu a jeho výsledkům jasnou přidanou propagační hodnotu. Kromě toho by si 
organizace a účastníci zapojení do projektu měli být vědomi své účasti v programu 
Mládež v akci.  

Kdo může podat žádost? 

Mládežnický demokratický projekt může iniciovat každá nezisková organizace nebo 
sdružení založené v jedné ze zemí programu jakýmkoli místním, regionálním nebo 
vnitrostátním orgánem nebo jakoukoli neformální skupinou mladých lidí.  
Pokud žádost podá neformální skupina mladých lidí, jedna osoba (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za podání žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 

Jak podat žádost? 

Žádosti, které mají být zaslány národním agenturám: 

Koordinující partnerská skupina podává jménem všech partnerů žádost u své národní 
agentury. 
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Žádosti, které mají být zaslány výkonné agentuře: 

Evropské nevládní organizace (ENGO), které sídlí v jedné ze zemí programu a mají 
své členské pobočky alespoň v osmi zemích programu, musejí podávat žádost přímo 
u výkonné agentury. 

Jak je činnost financována? 

Grant Společenství je založen na zásadě spolufinancování. Doplňuje vlastní finanční 
příspěvek žadatele a/nebo vnitrostátní, regionální nebo místní pomoc, která mohla 
být získána někde jinde. 
 
Grant Společenství může pokrývat až 60 % vynaložených způsobilých nákladů na 
uskutečnění projektu v maximální výši 25 000 €, a to v těchto kategoriích: 
 

• cestovní náklady, náklady na ubytování a diety spojené s prováděním 
činnosti; 

• náklady spojené s pořádáním konferencí; 
• náklady na publikování a šíření informací; 
• ostatní přímé náklady spojené s prováděním projektu; 
• nepřímé náklady až do výše 7 % přímých nákladů. 

Zhodnocení / navazující činnosti 

Dodatečná částka, která bude eventuálně poskytnuta na zhodnocení výsledků / 
navazující činnosti, musí pokrývat přípravu, provádění a hodnocení činností. Je 
spojena s efektivními náklady na činnosti a nepřesáhne 10 % celkového grantu 
Společenství.  

Jaké jsou smluvní závazky? 

Grantová smlouva 

Po schválení projektu příjemce (koordinující partnerská skupina) obdrží grantovou 
smlouvu, kterou se bude řídit využívání finančních prostředků Společenství. 
Příjemce se zavazuje, že splní své smluvní závazky a zdůvodní všechny náklady, 
které byly v souvislosti s projektem skutečně vynaloženy. Příjemce uskuteční 
projekt, jak je stanoveno v žádosti, a zajistí vyhodnocení projektu. 
 
Národní agentura, výkonná agentura, Komise nebo Účetní dvůr mohou 
prostřednictvím návštěv na místě nebo auditů prověřit, zda jsou řádně plněny 
všechny smluvní závazky.  
 
Pokud v průběhu projektu naruší nepředvídatelné události jeho provádění, příjemce 
musí neprodleně kontaktovat národní agenturu nebo výkonnou agenturu, aby bylo 
možno učinit příslušná opatření.  
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Pokud nebude projekt uskutečněn podle smlouvy, může to vést k navrácení celého 
grantu nebo jeho části. 

Jaká podpora je k dispozici? 

Potřebujete-li další informace týkající se postupů a uzávěrek pro podání žádostí, 
přečtěte si prosím oddíl B výše. Potřebujete-li poradit nebo pomoci, můžete 
zkontaktovat národní agenturu ve své zemi nebo výkonnou agenturu.  
 
Národní agentury a školicí a informační centra SALTO zajišťují školení zaměřené na 
přípravu a uskutečňování mládežnických demokratických projektů a nástroje pro 
zvyšování kvality projektů.  
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STRUKTURNÍ OPATŘENÍ U AKCE 1 
Z povahy činností financovaných v rámci akce 1 a cílových skupin, pro něž je určena, 
vyplývá, že se tato akce ve své podstatě přiklání k poměrně malým projektům.  
 
Podle právního základu programu18 by měly projekty financované v rámci programu 
Mládež v akci kvůli posílení jeho dopadu upevňovat strukturovanou spolupráci mezi 
různými aktéry v oblasti mládeže a mít multiplikační účinek. 
 
Proto byla na různých úrovních v akci 1 zavedena řada opatření, která se zaměřují na:  
 

• zvýšení dopadu činností (a tím posílení celkového dopadu programu); 
• zvýšení viditelnosti malých projektů a šíření jejich výsledků; 
• zvýšení vnitrostátního a evropského profilu projektů uskutečněných na místní 

úrovni; 
• optimalizaci účinnosti a efektivnosti programu. 

 
Navrhovaná strategie k dosažení těchto cílů předpokládá pět druhů opatření, která mají být 
provedena souběžně na různých úrovních. 
 
Navrhují se tato opatření: 

• zahrnutí zásad viditelnosti a šíření; 
• zhodnocení / navazující činnosti v rámci všech dílčích akcí akce 1 (viz výše); 
• důraznější tematický přístup a opatření týkající se vytváření sítí; 
• finanční dohody umožňující návrhy o více opatřeních; 
• výzva k předkládání pilotních projektů týkajících se tematického vytváření sítí. 

Zahrnutí zásady viditelnosti a zhodnocení 

Ve shodě s obecnými zásadami viditelnosti a šíření výsledků popsanými v oddíle 
„Významné znaky programu“ jsou organizátoři výměn mládeže, iniciativ mládeže 
a mládežnických demokratických projektů vyzváni, aby při plánování svých činností tyto 
zásady zohledňovali. Cílem je systematicky zvyšovat viditelnost a dlouhodobý dopad 
projektů, aniž by bylo zapotřebí žádat o další granty.  

Navazující činnosti 

Jak bylo uvedeno výše v popisu každé dílčí akce v rámci akce 1, finanční prostředky mohou 
být poskytnuty na navazující činnosti zaměřené na sdílení osvědčených postupů a šíření 
výsledků projektu. Hlavní účelem je opět to, aby výsledky projektu byly udržitelnější 
a viditelnější (podrobnosti viz rámečky u dílčích akcí 1.1, 1.2 a 1.3).  

                                                 
18 Srov. druhá věta přílohy 1 právního základu. 
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Tematický přístup a vytváření sítí  

Evropská komise představí roční proces, v jehož rámci se koordinuje a zdůrazňuje tematický 
přístup výměn a iniciativ mládeže. Tento proces se bude uskutečňovat souběžně 
prostřednictvím řady kroků shora dolů a zdola nahoru. 
Témata vybraná pro vytváření sítí souvisí se stálými prioritami programu Mládež v akci, tj. 
aktivní účastí mladých lidí, kulturní rozmanitostí, evropským občanstvím a začleněním do 
společnosti, nebo s ročními prioritami programu uvedenými v příloze tohoto průvodce 
programem.  

Kroky shora dolů 

Národní agentury určují v rámci stávajících obecných priorit programu Mládež v akci 
některé roční tematické okruhy – akční linie (např. akční linie týkající se „potírání 
a předcházení násilí ve městech“ v rámci obecné priority zaměřené na sociální začleňování). 

 
K usnadnění tohoto procesu Komise jednou za rok pořádá za podpory výkonné agentury 
nebo národní agentury setkání agentur. Cílem setkání je vyzvat národní agentury k tomu, 
aby diskutovaly, vyměňovaly si informace a případně doladily své akční linie s liniemi 
ostatních národních agentur. 

 
Národní agentury si poté vybírají výměny mládeže a další činnosti v rámci akce 1 podle 
těchto určených akčních linií a podporují vytváření sítí mezi nimi.   

Kroky zdola nahoru  

Národní agentury pořádají setkání zaměřená na vytváření sítí na vnitrostátní úrovni, aby se 
dali dohromady organizátoři projektů a aktéři zapojení do stejné tematické oblasti (akční 
linie). 
 
Komise může za podpory výkonné agentury pořádat podobná setkání zaměřená na vytváření 
sítí na evropské úrovni.  
 
Cílem těchto setkání zaměřených na vytváření sítí je:  

• výměna osvědčených postupů; 
• dodání přidané hodnoty zkušenostem nabytým na základní úrovni; 
• další spolupráce a rozvoj projektu v konkrétní tematické oblasti; 
• vypracování materiálů k distribuci (zprávy, publikace, studie, audiovizuální 

a internetový materiál), aby se zlepšila viditelnost akce a zvýšila 
informovanost o příležitostech, které daná akce programu nabízí; 

• sledování kvality podporovaných činností.   

Finanční dohody o více opatřeních 

Příjemce, který organizuje několik projektů v rámci akce 1 během 18 měsíců, může 
předložit jeden jediný projektový návrh, který má tuto typickou strukturu:  

 
• návrh může slučovat dvě až pět činností téhož druhu (například tři 

vícestranné výměny mládeže v průběhu roku), 
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• návrh může slučovat dvě až pět činností různého druhu (například jedna 
vícestranná výměna mládeže, dvě iniciativy mládeže a jeden mládežnický 
demokratický projekt). 

 
Cíle finančních dohod o více opatřeních jsou tyto: 

• snížit administrativní zátěž kladenou na příjemce; 
• nasměrovat úsilí na aspekty kvality; 
• vypracovat komplexnější strategii pro šíření informací a zviditelnění.  

Výzva k předkládání pilotních projektů na vytváření tematických sítí  

Evropská komise ve spolupráci s výkonnou agenturou v roce 2007 zveřejní výzvu 
k předkládání návrhů na vytváření tematických sítí u projektů akce 1. 

Jaké jsou cíle této dílčí akce? 

Cíle této výzvy k předkládání návrhů budou: 
 

• spojit projekty tematicky tak, aby měly strukturu; 
• dát dohromady zkušenosti v konkrétní tematické oblasti; 
• zintenzívnit vazby mezi výměnami mládeže, iniciativami mládeže 

a mládežnickými demokratickými projekty;  
• šířit výsledky projektů.  

Jak podat žádost? 

Příjemci jsou vybíráni na základě každoročních výzev k předkládání návrhů. 
Potřebujete-li další informace o žádostech a uzávěrkách, prosím navštivte stránku: 
   http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
   http://eacea.cec.eu.int/ 
nebo se obraťte na výkonnou agenturu v Bruselu. 
 
Tato dílčí akce se provádí na centralizované úrovni. Návrhy se proto musejí podávat 
přímo u výkonné agentury.  

Jaká jsou kritéria výběru a jak jsou projekty financovány? 

Oprávněné žádosti se vyhodnocují na základě kritérií způsobilosti a kritérií pro 
poskytování grantů stanovených ve výzvě k předkládání návrhů.  
 
Grantový mechanismus a pravidla pro financování budou definovány ve znění výzvy 
k předkládání návrhů.  

Přehled pravidel pro financování 
Viz následující tabulky. 

 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://eacea.cec.eu.int/
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Program Mládež v akci Akce 1 – Mládež pro Evropu  
Přehled pravidel pro financování:  

Akce 1.1.: Výměny mládeže 
Druh 

výdajů / 
projekt 

Příjemce Základ pro 
financování

Částka 
Vezměte prosím na vědomí, 
že národní agentury mohu 

všechny částky upravit 

Pravidla 
rozdělování 

Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba 

archivovat pro účely auditu po 
dobu 5 let po dokončení 

projektu 

Cestovní 
náklady 

Vysílající organizace 
(dvoustranná, 

třístranná) / skupina 

Skutečné 
náklady 

 
70% Poskytnuto automaticky 

Náklady na dopravu z místa bydliště do místa 
projektu. Využití nejlevnějších dopravních 

prostředků a tarifů jízdného (letecký tarif APEX, 
obyčejné vlakové jízdné). 

Úplné doložení 
vynaložených nákladů, kopie 

jízdenek / faktur. 

Úvodní 
plánovací 
návštěva 

Vysílající organizace 
(dvoustranná nebo 

třístranná) nebo 
koordinující 
organizace 

(vícestranná) 

Skutečné 
náklady 

+ paušální 
částka 

(max. 2 dny) 

100 % cestovních 
nákladů 

+ 48 € na osobu, den a 
vysílajícího partnera 

(jedna nebo dvě osoby 
pod podmínkou, že 

jednou z nich je mladý 
účastník) (1) 

Podmínka: úvodní 
plánovací návštěva musí 

být jasně popsána 
v žádosti 

Náklady na dopravu z místa bydliště do místa 
projektu. Využití nejlevnějších dopravních 

prostředků a tarifů jízdného (letecký tarif APEX, 
obyčejné vlakové jízdné). 

Doplňkový paušální příspěvek na ubytování a další 
náklady během návštěvy. 

Kopie jízdenek + výsledky / 
úspěchy popsané 

v závěrečné zprávě. 

Příprava 
činností 

a účastníků 

Vysílající 
a hostitelská 
organizace 

(dvoustranná nebo 
třístranná) nebo 

koordinující 
organizace 

(vícestranná) 

Pevná částka 480 € na organizaci (1) 
Podmínka: přípravné 

činnosti musejí být jasně 
popsány v žádosti 

Veškeré náklady přímo spojené s přípravou 
projektu. 

Výsledky / úspěchy popsané 
v závěrečné zprávě. 

Náklady na 
činnosti 

(dvoustranné 
a třístranné) 

 
 

Hostitelská 
organizace  

Pevná částka 
+ paušální 
částka 

960 € 
+ paušální částka 18 € na 

den a účastníka 
(1) 

Poskytnuto automaticky  
Veškeré náklady přímo spojené s prováděním 
projektu. 

Výsledky / úspěchy popsané 
v závěrečné zprávě. 

Konečný výpočet nákladů na 
základě skutečného počtu 
účastníků a skutečné doby 

trvání. 
Podpisový arch všech 

účastníků. 
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Náklady na 
činnosti 

(vícestranné) 
 
 

Koordinující 
organizace  

Pevná částka 
+ paušální 
částka 

1 920 € 
+ paušální částka 18 € na 

den a účastníka 

Poskytnuto automaticky Veškeré náklady přímo spojené s prováděním 
projektu. 

Výsledky / úspěchy popsané 
v závěrečné zprávě. 

Konečný výpočet nákladů na 
základě skutečného počtu 
účastníků a skutečné doby 

trvání. 
Podpisový arch všech 

účastníků. 
(1)  Potřebujete-li nejnovější informace o aktuálních používaných částkách, kontaktujte prosím hostitelskou národní agenturu. Všimněte si prosím, že žadatel musí používat 

paušální částky a pevné částky země, ve které se projekt uskutečňuje. 
U projektů, které předkládají ENGO, jsou používané částky vždy částkami uvedenými výše.  

     Všimněte si prosím, že převody mezi položkami žádosti o grant ze skutečných nákladů na paušální částky / pevné částky (nebo naopak) nejsou dovoleny. 
 

Druh 
výdajů / 
projekt 

Příjemce Základ pro 
financování

Částka 
Vezměte prosím na vědomí, 
že národní agentury mohu 

všechny částky upravit 

Pravidla 
rozdělování 

Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba 
archivovat pro účely auditu 
po dobu 5 let po dokončení 

projektu 
Mimořádné 
náklady 

Vysílající 
a hostitelská 
organizace nebo 
koordinující 
organizace  

Skutečné 
náklady 

Až 100 % Podmínka: mimořádné 
náklady musejí být 
zdůvodněny v žádosti 

- veškeré náklady přímo související s mladými 
lidmi s omezenými příležitostmi/zvláštními 
potřebami nebo náklady, které si vyžádá zvláštní 
povaha činností. 
 
- náklady na víza, náklady související s vízy a 
náklady na očkování.  

Úplné doložení 
vynaložených nákladů, 
kopie faktur / účtenek. 

Náklady na 
navazující 
činnost / 
zhodnocení 

Vysílající 
a hostitelská 
organizace nebo 
koordinující 
organizace 

Skutečné 
náklady 

Až 10 % grantu 
Společenství  

Podmínka: mimořádné 
náklady musejí být 
zdůvodněny v žádosti 

Šíření a propagace výsledků projektu Výsledky / úspěchy 
popsané v závěrečné 
zprávě 
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Akce 1.2.: Iniciativy mládeže  

 

Druh výdajů / 
projekt 

Příjemce Základ pro 
financování

Částka 
Vezměte prosím na 
vědomí, že národní 

agentury mohu 
všechny částky 

upravit 

Pravidla 
rozdělování 

Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba archivovat 

pro účely auditu po dobu 5 let po 
dokončení projektu 

Iniciativy mládeže 
(1) 

Skupina mládeže / 
organizace 

Paušální částka Až 10 000 € 
 

Poskytnuto automaticky 
za předpokladu, že je 
dodržena shoda 
s předběžným rozpočtem 

Veškeré náklady přímo spojené s 
prováděním projektu včetně zvláštních 
nákladů na instruktora (v případě potřeby)

Výsledky / úspěchy popsané 
v závěrečné zprávě. 

podpisový arch všech účastníků 

Úvodní plánovací 
návštěva 
(pouze u 
nadnárodních 
iniciativ mládeže)  

Koordinující 
organizace / 
skupina 

Skutečné 
náklady + 
paušální částka 
(max. 2 dny) 

100 % nákladů na 
dopravu 
+ 48 € na osobu, 
den a vysílajícího 
partnera  

Podmínka: potřeba a cíle 
úvodní plánovací 
návštěvy musejí být 
zdůvodněny v žádosti 

Náklady na dopravu z místa bydliště do 
místa projektu. Využití nejlevnějších 
dopravních prostředků a tarifů jízdného 
(letecký tarif APEX, obyčejné vlakové 
jízdné). 
Doplňkový paušální příspěvek na 
ubytování a další náklady během návštěvy

Kopie jízdenek + výsledky / úspěchy 
popsané v závěrečné zprávě. 

Cestovní náklady 
(pouze u 
nadnárodních 
iniciativ mládeže) 

Koordinující 
organizace / 
skupina 

Skutečné 
náklady 
 

70 % Poskytnuto automaticky Náklady na dopravu z místa bydliště do 
místa projektu. Využití nejlevnějších 
dopravních prostředků a tarifů jízdného 
(letecký tarif APEX, obyčejné vlakové 
jízdné). 

Úplné doložení vynaložených 
nákladů, kopie jízdenek / faktur. 

Náklady na 
navazující činnost / 
zhodnocení 

Koordinující 
organizace / 
skupina 

Skutečné 
náklady 

Až 10 % grantu 
Společenství 

Podmínka: navazující 
činnost musí být jasně 
popsána v žádosti 

Šíření a propagace výsledků projektu Výsledky / úspěchy popsané 
v závěrečné zprávě 

     

 (1) Evropská komise stanovila maximální referenční částku na 10 000 €. 
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Akce 1.3.: Mládežnické demokratické projekty 
 

Příjemce 
 

Základ pro 
financování 

Částka 
 

Pravidla rozdělování Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba archivovat pro 

účely auditu po dobu 5 let po dokončení 
projektu 

Koordinující 
organizace 

Skutečné náklady Až 60 % celkových 
nákladů na projekt. 
Maximálně 25 000 € 

Podmínka: cíle a podrobný 
program činností musí být 
jasně popsán v žádosti 

Veškeré náklady přímo spojené s 
prováděním projektu: náklady na dopravu 
z místa bydliště do místa projektu, 
ubytování, strava, pedagogický materiál, 
pojištění, hodnocení, víza, náklady spojené s 
vízy, náklady na očkování atd. 
 

Úplné doložení vynaložených nákladů, 
kopie faktur / účtenek 
 
Kopie jízdenek / faktur 
 
Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné 
zprávě 
 
Podpisový arch všech účastníků 

Náklady na 
navazující činnost / 
zhodnocení 

Vysílající 
a hostitelská 
organizace nebo 
koordinující 
organizace 

Skutečné náklady Až 10 % grantu Společenství Podmínka: navazující činnost musí být jasně 
popsána ve formuláři žádosti 

Šíření a propagace výsledků projektu 
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D. Akce 2 – Evropská dobrovolná služba 
Co je Evropská dobrovolná služba? 
Evropská dobrovolná služba (EDS) podporuje nadnárodní dobrovolnou službu mladých lidí.  
 
Usiluje o rozvíjení solidarity a o podporu tolerance mezi mladými lidmi především proto, 
aby upevnila sociální soudržnost v Evropské unii. Podporuje aktivní občanství a zlepšuje 
vzájemné porozumění mezi mladými lidmi. 
 
Těchto všeobecných cílů má být dosaženo zejména: 
 

• podporou účasti mladých lidí v různých formách dobrovolných činností, a to jak 
v Evropské unii, tak i mimo ni;  

• poskytnutím příležitosti mladým lidem vyjádřit osobní odevzdání prostřednictvím 
dobrovolných činností na evropské a mezinárodní úrovni; 

• zapojením mladých lidí do akcí, které podporují solidaritu mezi občany Evropské 
unie;  

• zapojením mladých dobrovolníků do neziskové neplacené činnosti, která je 
prospěšná široké veřejnosti v jiné zemi, než je jejich země bydliště.  

 
Evropská dobrovolná služba rovněž přispívá k dosažení společných cílů dobrovolných 
činností mládeže na evropské úrovni, které přijala Rada ministrů EU dne 15. listopadu 2004. 
 
Evropská dobrovolná služba je „vzdělávací“ službou: mladí dobrovolníci zlepšují a/nebo 
získávají prostřednictvím neformálních vzdělávacích zkušeností schopnosti pro svůj osobní, 
odborný a profesní rozvoj i pro své zapojení do společnosti. Vzdělávací složky sestávají ze 
vzájemně dohodnuté definice očekávaných výsledků, postupů a metod vzdělání, z potvrzení 
nabytých schopností, účasti dobrovolníka v cyklu školení a nepřetržitém poskytování 
jazykové a osobní podpory a podpory související s daným úkolem, včetně mechanismů pro 
předcházení krizím a krizového řízení.  
 
Činnost EDS 
 
Evropská dobrovolná služba se uskutečňuje prostřednictvím činností organizovaných 
v partnerství mezi zákonně založenými organizacemi, které vysílají nebo hostují 
dobrovolníky. Činnosti EDS se skládají z přípravy, dobrovolné činnosti a následné činnosti. 
Dobrovolník provádí dobrovolnou činnost v jiné zemi, než je jeho země bydliště. Činnost 
během daného období (max. 12 měsíců) je neplacená, nezisková a plnočasová. Slouží ku 
prospěchu dané komunity.  
 
Činnost EDS se může provádět v široké řadě oblastí: kultura, mládež, sport, sociální péče, 
kulturní dědictví, umění, civilní ochrana, životní prostředí, rozvojová spolupráce atd. 
Vyloučeny jsou vysoce rizikové zásahy v situacích bezprostředně po krizi (např. 
humanitární pomoc, okamžitá pomoc po katastrofách atd.). 
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Činnost musí představovat jasnou evropskou nebo mezinárodní přidanou hodnotu. Kromě 
toho musí zahrnovat kontakty s místní komunitou. 
 
Dobrovolníci nesmějí nahrazovat placené zaměstnance.  
 
Do činnosti EDS je zapojena nejméně jedna vysílající organizace, jedna hostitelská 
organizace a jeden dobrovolník. Mohou do ní být zapojeny všechny nebo pouze některé 
z partnerských organizací projektu a dobrovolníci, kteří se účastní celkového projektu EDS. 
Na jedné činnosti se může podílet maximálně 100 dobrovolníků. 
 
Činnost je možné provádět individuálně nebo ve skupinách.  
 
Pokud je do činnosti zapojen více než jeden dobrovolník, tito dobrovolníci mohou provádět 
činnost ve stejné hostitelské organizaci v téže zemi, v různých hostitelských organizacích 
v téže zemi nebo v různých hostitelských organizacích v různých zemích.  
 
Do individuální činnosti EDS je zapojen pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající 
organizace a jedna hostitelská organizace. Individuální činnosti EDS mají i nadále svůj 
význam, neboť znamenají intenzivní vzdělávací zkušenost, individualizovanou podporu, 
velký dopad na osobní rozvoj a velkou příležitost pro začlenění do místní komunity. 
 
Skupinová činnost EDS umožňuje dobrovolníkům, aby se kolektivně zapojili do dobrovolné 
činnosti na místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni a aby těžili 
z individuálních a skupinových vzdělávacích zkušeností. Až 100 dobrovolníků se může 
účastnit činnosti ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších 
podskupin v různých hostitelských organizacích. Skupinová činnost EDS musí zajišťovat 
skupinový charakter jak u učebních postupů, tak i u služby ku prospěchu dané komunity. 
Kromě toho musí zajišťovat společný tematický přístup a pravidelné kontakty mezi 
dobrovolníky. Skupinová EDS byla rozvinuta, aby se ještě více zvýšil dopad, přístupnost, 
účinnost a viditelnost EDS. 
 
Projekt EDS 
 
Projekt EDS je rámcem pro jednu nebo několik činností EDS spojených v jedné žádosti o 
grant. Kombinace individuálních a skupinových činností EDS ve stejném projektu je možná. 
Jednoho projektu se může účastnit nejvýše 100 dobrovolníků. 
 
Jedna zákonně ustavená organizace podává žádost o financování Společenství jménem 
dalších partnerů projektu (podrobnosti viz níže). Není nutné, aby tato organizace vysílala 
nebo hostila dobrovolníky v projektu. Žadatelem je koordinující organizace, která získává 
grant v případě schválení žádosti. Koordinující organizace odpovídá za celé řízení projektu, 
za koordinaci projektu se všemi zapojenými vysílajícími a/nebo hostujícími organizacemi a 
za rozdělení grantu mezi partnery projektu podle jejich odpovědností. O financování 
Společenstvím nežádá dobrovolník přímo. 
 
Komise chce na základě výše popsaného přístupu a možnosti začlenit různé činnosti do 
stejného projektu zjednodušit řízení smluv a zavést větší pružnost a bezpečnost 
dlouhodobého plánování pro partnery projektu. Komise kromě toho považuje tento přístup 
za nejvhodnější pro lepší strukturování a vzájemné propojení činností EDS tak, aby mezi 
nimi byla zajištěna větší soudržnost a aby se zvýšil celkový dopad a viditelnost EDS. 
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Poznámka: Co není EDS 
• EDS není příležitostné, nestrukturované provádění dobrovolné činnosti na 

částečný úvazek. 
• EDS není zácvikem v podniku. 
• EDS není placenou prací a nesmí nahrazovat placené práce. 
• EDS není rekreací nebo turistickou činností. 
• EDS není jazykovým kurzem. 
• EDS není zneužíváním levné pracovní síly. 
• EDS není studijním obdobím nebo odbornou přípravou v zahraničí. 
• EDS není jednoduše systémem financování, ale kvalitním modelem 

mezinárodní dobrovolné služby. 

Jaká jsou kritéria způsobilosti? 
Viz všeobecná kritéria způsobilosti v oddíle B. 
 
Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se na tuto akci jsou tato: 

Partneři projektu v EDS 

Každý projekt a činnost EDS se zakládá na partnerství, které zahrnuje tyto partnery 
projektu:  
 
• jeden nebo více dobrovolníků; 
• jedna nebo více vysílajících organizací;  
• jedna nebo více hostitelských organizací;  
• jedna koordinující organizace (žadatel), kterou může (ale nemusí) být jedna z 

vysílajících organizací nebo jedna z hostitelských organizací. 
 
Partner projektu, který vysílá nebo hostí dobrovolníka, musí být: 
 
• neziskovou organizací nebo sdružením zákonně ustaveným v zemi programu 

nebo v partnerské zemi; nebo 
• místním, regionálním nebo vnitrostátním orgánem ze země programu nebo 

partnerské země; nebo 
• mezinárodní vládní organizací ustavenou v zemi programu nebo v partnerské 

zemi. 
 

Koordinující organizace (žadatel) musí být: 
 
• neziskovou organizací nebo sdružením zákonně ustaveným v zemi programu 

nebo v zemi jihovýchodní Evropy; nebo 
• místní, regionální nebo vnitrostátní orgán ze země programu nebo země 

jihovýchodní Evropy; nebo 
• orgánem pořádajícím událost v oblasti mládeže, sportu nebo kultury 

s neziskovým či ziskovým statutem; nebo 
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• mezinárodní vládní organizace ustavená v zemi programu nebo v zemi 
jihovýchodní Evropy. 

 
Organizacemi, které sídlí v partnerských zemích jiných než v zemích jihovýchodní 
Evropy, proto mohou být vysílající nebo hostitelské organizace, ale nemohou jimi 
být „koordinující organizace“. 
 
Do každého projektu EDS a každé činnosti EDS musí být zapojen alespoň jeden 
členský stát EU.  
 
Počet partnerských organizací projektu, které sídlí v partnerských zemích, nemůže 
ve stejném projektu překročit počet partnerských organizací projektu v zemích 
programu. 
 
U projektů předkládaných na vnitrostátní úrovni dobrovolníka posílá vysílající 
organizace zákonně ustavená v zemi jeho bydliště. U projektů předkládaných na 
evropské úrovni může koordinující organizace převzít všechny vysílající povinnosti 
(s výjimkou případu dobrovolníků s omezenými příležitostmi, kdy je vysílající 
organizace v zemi bydliště vždy povinná). 

 
Všimněte si prosím, že v žádosti o grant musejí být uvedeny všechny organizace, 
které budou zapojeny do projektu. Kromě toho musí žádost obsahovat kalendář 
činností. 

Akreditace organizací EDS 

Každá organizace v zemi programu nebo v jihovýchodní Evropě, která si přeje vyslat 
nebo hostit dobrovolníky EDS nebo koordinovat projekt EDS, musí být 
akreditována. Organizace sídlící mimo země programu a země jihovýchodní Evropy 
se mohou účastnit projektu jako partneři projektu EDS bez akreditace. 
Akreditace slouží k získání přístupu k EDS a k zajištění běžného standardu kvality 
v EDS. Všechny akreditační organizace jsou zveřejněny v internetové databázi, aby 
se usnadnilo hledání partnerů.  
 
K získání akreditace musejí organizace předložit „vyjádření zájmu“, které obsahuje 
zejména obecnou motivaci a nápady týkající se činností EDS.  
 
Národní agentury jsou odpovědné za akreditování organizací v zemích programu. 
Školicí a informační centrum SALTO v jihovýchodní Evropě má na starosti 
akreditaci v jihovýchodní Evropě. Evropské nevládní organizace a mezinárodní 
vládní organizace akredituje výkonná agentura.  
 
Vyjádření zájmu je možné předložit kdykoli a akreditační orgány v zásadě přijímají 
rozhodnutí do 6 týdnů. Akreditace je platná maximálně po dobu tří let a během této 
doby může být zahájena jakákoli činnost EDS. Organizace EDS prostřednictvím své 
akreditace souhlasí s dodržováním „Charty EDS“ (viz konec této kapitoly). 
Akreditace může být kdykoli odebrána, dojde-li k nedodržování Charty EDS.  
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Účastníci 

Evropské dobrovolné služby se mohou účastnit všichni mladí lidé ve věku 18 až 30 
let bez ohledu na jejich původ, kteří mají zákonné bydliště v zemi programu nebo 
v partnerské zemi. 
 
Zvláště se usiluje o to, aby do EDS mohli být aktivně zapojeni mladí lidé 
s omezenými příležitostmi včetně mladých lidí s postižením. Tyto „začleňovací“ 
činnosti jsou otevřeny osobám ve věku 16–30 let za předpokladu, že proběhly 
vhodné a přiměřené přípravy, je zajištěn doprovod a navázání. 
 
Do každého projektu EDS a činnosti EDS v rámci projektu musí být zapojen 1 až 
100 dobrovolníků.  
 
Pokud jsou do projektu zapojeny partnerské země, počet dobrovolníků v projektu 
pocházejících z partnerských zemí nemůže překročit počet dobrovolníků 
pocházejících ze zemí programu. 
 
Řízení týkající se náboru dobrovolníků musí být otevřené a průhledné. 
 
Organizace EDS jsou při náboru dobrovolníků povinny zachovávat celkovou 
dostupnost EDS všem mladým lidem. Obecná otevřenost EDS a duch programu se 
musí odrážet v náborových kritériích a v otevřeném náborovém řízení, které se týká 
programu Mládež v akci. Organizace nemohou stanovit, že by dobrovolníci měli být 
konkrétního etnického původu, náboženství, sexuální orientace nebo politického 
názoru. Nemohou požadovat předchozí kvalifikaci, určitou úroveň vzdělání, 
konkrétní zkušenost nebo více než jen základní jazykovou znalost. Ve výjimečných 
případech, je-li to řádně zdůvodněno, mohou podle daného úkolu a situace, v níž 
budou dobrovolníci pracovat, některé činnosti vyžadovat výběr kandidátů se 
specifickými dovednostmi.  

Mentor 

Mentora určuje hostitelská organizace (viz níže). 

Doba trvání 

Doba trvání projektu EDS nesmí překročit 24 měsíců včetně přípravy a hodnocení / 
navázání. 
 
Činnost EDS v zahraničí by měla trvat minimálně 2 měsíce a maximální celková 
doba trvání by měla činit 12 měsíců (kromě přípravy a hodnocení).  
 
Obecně se dobrovolník účastní pouze jedné činnosti EDS. V odůvodněných 
případech (zejména pokud se z výchovných důvodů předpokládá přístup krok za 
krokem, pokud došlo v původní činnosti k problémům nebo pokud se dobrovolník 
účastnil krátkodobé skupinové činnosti) je možná účast ve dvou nebo více 
následných činnostech EDS. Celková doba trvání činnosti však pro jednoho 
dobrovolníka nikdy nesmí přesáhnout 12 měsíců. V případě „začleňovacích“ činností 
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pro mladé dobrovolníky s omezenými příležitostmi nebo u skupinových činností 
EDS se, je-li to řádně odůvodněno, povoluje minimální doba trvání v délce dvou 
týdnů.  
 
Skutečné trvání úvodní plánovací návštěvy není v projektu zahrnujícím mladé lidi s 
omezenými příležitostmi definováno, ale grant Společenství může podpořit jen dva 
dny návštěvy (bez cesty). 

Místo 

Dobrovolník vždy provádí činnost EDS v jiné zemi, než je země jeho bydliště 
(s výjimkou přípravných a navazujících činností).  
 
Činnost EDS může být prováděna v zemi programu nebo v partnerské zemi.  
 
Pokud činnost zahrnuje sousední partnerské země, mohou být dobrovolníci vysíláni a 
hoštěni mezi těmito zeměmi za předpokladu, že je do činnosti zapojen nejméně jeden 
členský stát EU a že počet dobrovolníků na celkový projekt pocházejících z 
partnerských zemí nepřekračuje počet dobrovolníků pocházejících ze zemí 
programu. 
 
Jsou-li do činnosti zapojeny „ostatní partnerské země světa“, obzvláště se podporuje 
spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku, Tichomoří, Latinské Ameriky a Asie. 
V těchto případech může být dobrovolník sídlící v partnerské zemi vyslán do země 
programu. Není možné, aby dobrovolníci byli vysíláni a hoštěni mezi organizacemi 
sídlícími v „ostatních partnerských zemích světa“. 

Téma a úkoly 

Každá činnost EDS musí mít tematické pojetí související s prioritami programu 
Mládež v akci a konkrétními cíli a prioritami Evropské dobrovolné služby. 
 
Skupinové činnosti EDS musí uplatňovat společný tematický přístup. Skupinové 
činnosti EDS spojené se zvláštní událostí vyžadují spolehlivé partnerství se 
subjektem, který událost pořádá. Všechny úkoly dobrovolníka se musejí vztahovat 
k této události. 
 
Úkoly musí přinášet jasnou evropskou nebo mezinárodní přidanou hodnotu 
a nesmějí sestávat z běžných činností. Součástí úkolů jsou kontakty s místní 
komunitou. 

Jaká jsou kritéria výběru? 
Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 
Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
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• kvalita projektu, pokud jde o koordinační činnosti, plánování, přípravu,  

   podporu vzdělávání a mentora; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• kvalita projektu, pokud jde o prevenci rizik a krizové řízení; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 

Dále: 
 

Granty na EDS budou přiděleny na projekty, které nejlépe odrážejí obecné priority 
programu, tj. účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské občanství a sociální 
začlenění.  
Kromě toho mohou být pro program Mládež v akci stanoveny roční priority, které budou 
zveřejněny na internetové stránce Komise a národních agentur a v příloze tohoto průvodce 
programem. 
 
Mezi zvláštní priority EDS patří: 
 

• zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi, 
• zapojení partnerských organizací, které se poprvé podílejí na činnosti EDS, 
• podpora dalšího rozvoje vytvořených partnerství, aby se zlepšila kvalita 

dobrovolných služeb, 
• v rámci spolupráce s „ostatními partnerskými zeměmi světa“ projekty se zeměmi 

Afriky, Karibiku a Tichomoří, jakož i se zeměmi Latinské Ameriky a Asie. 

Jak vytvořit dobrý projekt? 

Charta EDS  

Obecné zásady, definice úloh partnerů projektu v EDS a hlavní normy jakosti EDS 
jsou uvedeny v Chartě EDS, která je základem pro akreditaci. Charta je uvedena na 
konci této kapitoly.   

Plánování, příprava, školení, podpora a navázání 

Mladí lidé jsou aktivně zapojeni do plánování, provádění a hodnocení činností EDS. 
 
Dobrovolníkovi by se ve všech fázích projektu měla poskytovat náležitá podpora.  
 
Projekt by měl přepokládat mechanismy pro předcházení krizím a krizového řízení. 
 
Projekt by měl dobrovolníkům zajišťovat náležitou přípravu (jazykovou, 
mezikulturní atd.) a brát přitom ohled na profil každého dobrovolníka, povahu 
projektu a specifickou situaci v hostitelské zemi.  
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U projektů, do nichž jsou zapojeni mladí lidé s omezenými příležitostmi, je velmi 
podporována úvodní plánovací návštěva v hostitelské organizaci. Účastnit se mohou 
nejvýše dvě osoby. Jednou z nich je vždy zástupce vysílající organizace. Pokud se 
účastní druhá osoba, musí to být kandidát na dobrovolníka.  
 
Jazyková podpora a/nebo školení jsou zajištěny. Struktura, doba trvání a četnost se 
může lišit podle potřeb a schopností dobrovolníka, úkolů a schopnosti organizace. 
Jazyková příprava musí být dobrovolníkovi poskytnuta bezplatně a musí být 
zahrnuta do běžné pracovní doby. 
 
Projekt předpokládá účast dobrovolníků v cyklu školení EDS. Skládá se 
z předodjezdového školení, popříjezdového školení, setkání v průběhu projektu 
a závěrečného hodnocení. Dobrovolníci EDS mají právo a povinnost účastnit se 
těchto školení, která zajišťují nebo svým jménem pořádají národní agentury nebo 
vysílající, hostitelské nebo koordinující organizace EDS v souladu s publikací 
Evropské komise „Školení dobrovolníků: pokyny a minimální normy kvality“ (viz 
internetové stránky Komise). 
 
Dobrovolníci by měli mít příležitost vyměňovat si, sdílet a hodnotit zkušenosti EDS 
(viz též níže pod bodem „hodnocení“, „navazující činnosti dobrovolníků“ a 
„struktury bývalých dobrovolníků EDS“). Mělo by se jim rovněž dostat pomoci od 
jejich vysílající organizace při opětovném začleňování do domovské komunity a při 
dalším vzdělávání, odborné přípravě nebo zaměstnání. 

Neformální vzdělávání a pracovní metody  

Projekt by měl zajišťovat, aby EDS mělo charakter „vzdělávací služby“, tj. 
poskytovat mladým lidem neformální a informální příležitosti k učení, aby jim 
umožnil nabytí nových dovedností a schopností pro jejich osobní, odborný a profesní 
rozvoj. Proto je třeba, aby byly očekávané výsledky vzdělávání a vzdělávací procesy 
obecně popsány v žádosti o grant a podrobně v dohodě o činnosti.  
 
Důraz by se měl klást na účinné spárování úkolů a profilů dobrovolníků. 
 
Partneři projektu vykazují společný závazek a spolehlivé partnerství a jsou ochotni 
shodnout se na jasném rozdělení povinností.  
 
Mentor v hostitelské organizaci je odpovědný za osobní podporu a usnadňuje 
začlenění do místní komunity. Dobrovolník se na mentora může obracet také 
v případě výskytu problémů. První setkání s mentorem by se mělo uskutečnit na 
úplném začátku činnosti s cílem prodiskutovat vzdělávací proces. Měl by následovat 
pravidelný kontakt a schůzky. Mentor má rovněž důležitou roli při diskuzi o úspěších 
ve vzdělání na konci činnosti se zřetelem ke zprávě o dosažených výsledcích v Pasu 
mládeže. Mentor by neměl být dohlížitelem nad dobrovolníkem. 
 
U každé činnosti EDS by měl být vyvážen zeměpisný původ dobrovolníků.  
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Skupinové činnosti EDS musejí zajišťovat, aby k učení docházelo nejenom na 
individuálním základě, ale také ve skupinách. Je zapotřebí předpokládat společná 
setkání dobrovolníků.  
 
Je možné předpokládat „posílené mentorství“, aby se ze strany vysílající a/nebo 
hostitelské organizace zvýšila osobní podpora dobrovolníků s omezenými 
příležitostmi a aby byla sdílena mezi vysílajícími a hostitelskými organizacemi podle 
jejich odpovědností.  

Dopad 

Pokud je do projektu nebo činnosti zapojeno několik dobrovolníků, měly by se 
pokud možno zajistit strukturní prvky, například prostřednictvím soudržného nebo 
doplňkového tematického přístupu, oboustrannosti při vysílání a hoštění 
dobrovolníků, doplnění oblastí činnosti a úkolů, pravidelných setkání a příležitostí 
pro vytváření sítí pro dobrovolníky atd.  
 
Kromě toho by se dopad projektu EDS neměl omezovat pouze na účastníky činnosti, 
ale měl by přibližovat pojetí „Evropy“ dotčeným místním komunitám a – 
prostřednictvím hodnocení, navázání a zhodnocení – by měl umožnit budoucím 
projektům a zúčastněným organizacím, aby z něj měly také prospěch.  
Možnost spojovat různé činnosti EDS do jednoho projektu a zavedení koncepce 
skupinové EDS nabízí mnoho příležitostí pro vytváření výše uvedených strukturních 
prvků, které by všechny společně měly sloužit k maximální účinnosti a dopadu EDS. 

Hodnocení  

Je zapotřebí, aby koordinující organizace ve spolupráci s hostitelskými a vysílajícími 
organizacemi a národními organizacemi zajistily náležité hodnocení činnosti EDS 
společně s dobrovolníky. Za tímto účelem uspořádá národní agentura ve vysílající 
zemi nebo koordinující organizace závěrečné hodnotící setkání. 

Zhodnocení výsledků 

Úspěchy a výsledky činností by se měly šířit a využívat, aby se optimalizovala jejich 
hodnota, posílil jejich dopad a aby se zajistilo, že z nich má prospěch co největší 
možný počet mladých lidí a organizací. Obnáší to převedení výsledků na příslušné 
zúčastněné strany a jejich znásobení v širším měřítku. Náklady na zhodnocení 
mohou být spolufinancovány z grantu Společenství. 

Navazující činnosti dobrovolníků 

Dobrovolník může provádět navazující činnost do šesti měsíců od skončení své 
činnosti EDS v zahraničí. Tato navazující činnost může trvat až jeden měsíc a vždy 
je prováděna v zemi původu (vysílající zemi) nebo v hostitelské zemi. Měla by stavět 
na zkušenosti z EDS a jejím cílem by mělo být zdůraznit, šířit a propagovat výsledky 
EDS a posilovat její vliv. Tato navazující činnost je vytvořena dobrovolníkem – 
pokud možno s podporou vysílající nebo hostitelské organizace a/nebo národní 
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struktury nebo skupiny bývalých dobrovolníků EDS. Je nedílnou součástí projektu 
EDS.  

Viditelnost 

Každý projekt EDS by měl okolnímu světu zdůrazňovat podporu Společenství 
a poskytovat informace o projektu EDS a programu Mládež v akci (rovněž 
používáním evropských log a loga programu Mládež v akci). Organizace 
a dobrovolníci zapojení do projektu by si měli být vědomi své účasti v EDS. 

Kdo může podat žádost? 
Žádost podává jménem partnerství koordinující organizace. 
U projektů, do nichž je zapojena pouze jedna vysílající a jedna hostitelská 
organizace, může kterákoli z nich převzít úlohu koordinující organizace (žadatele), 
který podává žádost jménem partnerství. 

Jak podat žádost? 
Bez ohledu na počet vysílajících/hostitelských organizací a zapojených dobrovolníků nebo 
na počet a dobu trvání činností se na jeden projekt vztahuje pouze jedna žádost, jedno 
finanční rozhodnutí a jedna grantová smlouva. 
 
Podle statusu organizace, povahy předpokládaných činností a zeměpisného rozsahu by se 
žádosti měly zasílat buď národním agenturám, nebo výkonné agentuře.  

Žádosti, které mají být zaslány národním agenturám: 

Koordinující organizace musí předložit žádost národní agentuře země programu, ve 
které je koordinující organizace zákonně ustavena. 
 
Vysílající a hostitelské organizace sídlící v „ostatních partnerských zemích světa“ se 
nemohou účastnit projektů podávaných na vnitrostátní úrovni. 
 
Žádosti, které se týkají mladých lidí s omezenými příležitostmi a které předpokládají 
činnost trvající 2 týdny až 2 měsíce, mohou přijímat národní agentury až do týdne 
před řádným zasedáním výběrové komise. Nejčasnější možné datum zahájení 
projektu u těchto projektů je den, kdy finanční dohodu podepíší obě strany. 

Žádosti, které mají být zaslány Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast: 

Výkonné agentuře by se měly posílat žádosti, pokud: 
 

1. koordinující organizace je akreditovanou evropskou nevládní organizací 
(ENGO), která je zákonně ustavena v jedné ze zemí programu a má 
členy/pobočky nejméně v osmi zemích programu; 
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2. koordinující organizace je akreditovanou organizací zákonně ustavenou 
v zemi jihovýchodní Evropy;  

3. koordinující organizace je mezivládní organizací nebo ziskovým orgánem 
pořádajícím akci; 

4. jsou do projektu zapojeny organizace nebo dobrovolníci z „ostatních 
partnerských zemí světa“; 

5. projekt souvisí s velkými evropskými nebo mezinárodními událostmi 
(například: Evropské hlavní město kultury, evropský fotbalový šampionát, 
světový pohár, olympijské hry, velká přírodní katastrofa nebo katastrofa 
způsobená člověkem). 

Jak je činnost financována? 
Financování projektu EDS Společenstvím je založeno na zásadě spolufinancování 
s ostatními veřejnými a/nebo soukromými příspěvky. To znamená, že k pokrytí celkových 
nákladů na projekt jsou nezbytné peněžní a nepeněžní příspěvky vysílajících a hostitelských 
organizací.  
 
Dobrovolník bude mít zajištěnou plnou penzi a ubytování, úplné pojištění, kapesné 
dobrovolníka a – případně – motivaci k provádění navazující činnosti. Kromě toho 
dobrovolník bezplatně absolvuje kurz odborné přípravy. Cestovní náklady se nahrazují ve 
100% výši.  
 
Kapesné dobrovolníka je myšleno tak, že mu přispívá na dodatečné osobní výdaje během 
pobytu v zahraničí. Kapesné nemá tyto osobní výdaje plně pokrývat. Nemá pokrývat výdaje 
spojené s pravidelným stravováním, ubytováním a místní dopravou dobrovolníka, které 
pokrývá hostitelská organizace a spolufinancuje grant Společenství v položce „náklady 
hostitelských činností“. 
 
Grant Společenství je založen na kombinaci: 
 

• podílu na skutečných nákladech na určité druhy výdajů; 
• paušálních částek na určité druhy výdajů a 
• částek založených na stupnicích jednotkových nákladů na určité druhy výdajů.  

 
a to podle tabulky na konci této kapitoly D. 
 
Paušální částky a stupnice jednotkových nákladů uvedené níže a v této tabulce představují 
základní úroveň financování. Tato základní úroveň se může lišit podle možných úprav 
národních agentur v zemích programu.  
 
Pevné částky a paušální částky představují příspěvek na projektové činnosti. Nejsou přímo 
spojeny s žádnými zvláštními náklady a náklady, které pokrývají, nemusejí být vysvětleny 
ani zdůvodněny. 
 
Tento mechanismus financování by měl žadatelům pomoci s výpočtem očekávané výše 
grantu a měl by usnadnit realistické naplánování projektu EDS.  
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Rozpis grantu Společenství 

EDS poskytuje finanční podporu prostřednictvím těchto grantových položek 
EDS poskytuje finanční podporu prostřednictvím těchto grantových položek 

• cestovní náklady: 100 % skutečných nákladů 
• náklady na vysílací činnost: pevná částka na dobrovolníka 
• náklady na hostitelskou činnost: paušální částka na měsíc a 

dobrovolníka 
• náklady na víza, náklady související s vízy a náklady na očkování: 

100 % skutečných nákladů 
• kapesné dobrovolníka: podle dané země 
• předodjezdové školení, setkání v průběhu projektu a setkání za 

účelem hodnocení: 100 % skutečných nákladů až do výše 300 € 
• popříjezdové školení: 100 % skutečných nákladů až do výše 800 € 
• náklady na koordinaci: pevná částka na partnerskou organizaci a 

dobrovolníka na řízení a vytváření sítí partnerů projektu koordinující 
organizací. (Neuděluje se u projektů s jediným hostitelem a jednou 
vysílající organizací, z nichž jeden je koordinující organizací.) 

• viditelnost a zhodnocení: až do výše 10 % projektového grantu 
• navazující činnost dobrovolníka: pevná částka na dobrovolníka 

 
Pokud jde o projekty, do nichž jsou zapojeni mladí lidé s omezenými příležitostmi 

• úvodní plánovací návštěva: skutečné cestovní náklady + pevná částka 
na osobu 

• posílené mentorství: paušální částka na měsíc a dobrovolníka 
• mimořádné náklady: až do 100 % skutečných nákladů 

Mimořádné náklady 

Mimořádné náklady v EDS se vztahují k mladým lidem s omezenými příležitostmi 
a/nebo zvláštními potřebami. Mohou například pokrývat: lékařské ošetření, zdravotní 
péči, doplňkové jazykové školení/podporu, dodatečnou přípravu, zvláštní prostory 
nebo vybavení, další doprovázející osobu, dodatečné osobní výdaje v případě 
ekonomického znevýhodnění. Nemohou pokrývat bankovní půjčky nebo úroky. 
Z grantu může být pokryto až 100 % mimořádných nákladů za předpokladu, že jsou 
jasně spojeny s prováděním projektu, jsou nezbytné a zdůvodněné v žádosti. 
Všechny mimořádné náklady musejí být skutečnými náklady, řádně podloženými a 
zdůvodněnými. 

Jaké jsou smluvní závazky? 

Grantová smlouva 

Jakmile byl jednou projekt EDS schválen, příjemce (koordinující organizace) obdrží 
grantovou smlouvu, kterou se bude řídit využívání finančních prostředků 
Společenství. Zatímco koordinující organizace nese odpovědnost za celé řízení 
projektu vůči národní agentuře nebo výkonné agentuře, provádění projektu v duchu 
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partnerství je sdílenou odpovědností partnerů projektu. Přesné sdílení povinností 
mezi partnery projektu je dohodnuto v dohodě o činnosti. 
 
Národní agentura, výkonná agentura, Komise nebo Účetní dvůr mohou 
prostřednictvím návštěv na místě nebo auditů prověřit, zda jsou řádně plněny 
všechny smluvní závazky.  
 
Pokud v průběhu projektu naruší jeho provádění nepředvídatelné události, příjemce 
musí neprodleně kontaktovat národní agentury nebo výkonnou agenturu, aby byla 
učiněna příslušná opatření.  
Pokud nebude projekt uskutečněn podle smlouvy, může to vést k navrácení celého 
grantu nebo jeho části. 

Dohoda o činnosti 

Partnerství projektu je vyjádřeno: 
 

1. originálním podpisem právního zástupce koordinující organizace a podpisy právních 
zástupců každé ze zúčastněných vysílajících a hostitelských organizací v žádosti; 

 
2. dohodou o činnosti EDS: po schválení projektu, avšak před zahájením jakékoli 

činnosti EDS v rámci projektu, musejí organizace a dobrovolníci zapojení do 
příslušné činnosti EDS podepsat podrobnou dohodu o činnosti. V dohodě o činnosti 
EDS jsou stanoveny úkoly, pracovní doba a praktická opatření, jakož i očekávaný 
vzdělávací proces a cíle vzdělávání dobrovolníků. Obsahuje informace nezbytné pro 
předcházení krizím/krizové řízení. Přiděluje jasně vymezené povinnosti vysílajícím, 
hostitelským a koordinujícím organizacím a obsahuje odpovídající rozdělení grantu. 
V případě podstatných změn v dohodě o činnosti se musejí všichni partneři zapojení 
do dané činnosti dohodnout a podepsat upravenou dohodu o činnosti. V případě 
pochybností jsou kritéria a pravidla EDS stanovena v průvodci programem a jsou 
nadřazena ujednáním v dohodě o činnosti. Před začátkem jakékoli činnosti se kopie 
dohody o činnosti (a později v případě dalších podstatných změn v této dohodě) 
musí zaslat národní agentuře nebo výkonné agentuře, která udělila grant, aby se 
usnadnilo sledování činností a plánování kurzů odborné přípravy a setkání 
dobrovolníků. 

Pojištění 

Každý dobrovolník musí být zaregistrován ve skupinovém plánu pojištění Komise 
pro dobrovolníky EDS, který doplňuje pojistné krytí vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení – případně – na základě evropského průkazu zdravotního 
pojištění (nebo podobného průkazu) vydaného dobrovolníkovi. 
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Jaká podpora je k dispozici? 

Nefinanční podpora a služby EDS 

V rámci Evropské dobrovolné služby poskytují mladým lidem a organizacím kvalitní 
a technickou podporu na vnitrostátní úrovni národní agentury a takzvané poradenské 
a podpůrné organizace EDS a na evropské úrovni Výkonná agentura pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast a Komise.  
 
Hlavní služba spočívá v pomoci se sbližováním dobrovolníků a vysílajících, 
hostitelských a koordinujících organizací EDS a v podpoře při požadovaném 
slaďování oboustranných zájmů, profilů a očekávání.  
Tato služba má především pomoci těm, kteří se chtějí zapojit do EDS, ale dosud 
nemají nezbytné evropské nebo mezinárodní kontakty. V této souvislosti může být 
velkou pomocí internetová databáze akreditovaných organizací EDS (viz internetové 
stránky Komise). 
 
Ostatní služby mohou být nabídnuty navíc. Potřebujete-li se dozvědět více o přesném 
rozsahu nabízených služeb, kontaktujte prosím svou národní agenturu nebo 
výkonnou agenturu. 

Poradenské a podpůrné organizace EDS  

K případnému doplnění poskytovaných služeb EDS vybírají národní agentury 
poradenské a podpůrné organizace EDS z občanské společnosti a veřejného sektoru. 
Poradenské a podpůrné organizace EDS pomáhají s určováním dobrovolníků a na 
požádání také vysílajícím a hostitelským organizacím EDS. Kromě toho mohou 
přispívat ke slaďování zájmů, profilů a očekávání dobrovolníků a organizací a 
pomáhat při budování partnerství. Vlastní nábor a proces výběru dobrovolníků však 
zůstává odpovědností vysílajících/hostitelských/koordinujících organizací a 
poradenské a podpůrné organizace EDS a národní agentury nemohou tuto 
odpovědnost přebírat.  
Kromě těchto stěžejních úkolů mohou poradenské a podpůrné organizace EDS také 
pomáhat při rozvíjení tematického nebo zeměpisného rámce EDS nebo při 
kontaktování určité cílové skupiny. Přesný soubor služeb určují národní agentury 
s ohledem na priority programu Mládež v akci, příslušné kapacity a situaci EDS 
v dané zemi. V odůvodněných případech lze obdobnou poradenskou a podpůrnou 
úlohu propůjčit jednotlivcům. 
Poradenské a podpůrné organizace EDS nesmějí od národních agentur přebírat 
povinnosti týkající se smluvního nebo finančního řízení. Poradenské a podpůrné 
organizace EDS mohou rovněž samy vysílat, hostit nebo koordinovat dobrovolníky 
a na tuto činnost získávat projektové granty za předpokladu, že jsou akreditovanou 
vysílající, hostitelskou nebo koordinující organizací. 

Pas mládeže (Youthpass) 
Každý dobrovolník má nárok na získání Pasu mládeže, v němž je popsána 
a zhodnocena neformální vzdělávací zkušenost. Tento doklad může být velmi 
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prospěšný pro budoucí studijní nebo profesní dráhu dobrovolníka. Prostřednictvím 
Pasu mládeže Evropská komise zajišťuje, aby dobrovolná činnost byla uznána jako 
vzdělávací zkušenost a jako doba neformálního a informálního vzdělávání. Zprávu o 
dosažených výsledcích vyplňuje společně dobrovolník a zástupce hostitelské 
organizace, obě strany ji podepisují a po skončení dobrovolné činnosti v zahraničí je 
pas předán přímo dobrovolníkovi. 

Struktury bývalých dobrovolníků EDS 
Každý dobrovolník se může rozhodnout pro zapojení do činností vnitrostátních 
struktur bývalých dobrovolníků EDS během nebo po skončení EDS. Potřebujete-li 
podrobné informace, kontaktujte prosím svou národní agenturu. 

Příklady 

 
 Jeden nebo více dobrovolníků odjedou do zahraniční, aby zde vykonávali určitou 
činnost v místní, regionální, vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní hostitelské 
organizaci. Může se například jednat o centrum mládeže, obchod Fair Trade, 
sportovní svaz, domov důchodců, školku, školu, městský nebo obecní úřad, 
organizaci civilní ochrany, rozvojovou nevládní organizaci, sekretariát evropské 
nevládní organizace, divadlo, muzeum, přírodní rezervaci, umělecké středisko atd. 

 Dobrovolníci – jednotlivě nebo ve skupině – provádějí praktické úkoly ku prospěchu 
komunity, například se může jednat o renovování kulturního dědictví (kostely, 
zámky atd.). 

 Skupina dobrovolníků pomáhá při akci v oblasti kultury, mládeže nebo sportu atd. 
Mohlo by se jednat o místní nebo regionální divadelní festival, evropské hlavní 
město kultury, sportovní událost pro sportovce s postižením, olympijské hry, 
fotbalový šampionát, festival mládeže atd. 

 Skupina dobrovolníků pomáhá s obnovou životního prostředí, opravami, budováním 
kapacit a důvěry ve střednědobém a dlouhodobém výhledu po přírodní katastrofě 
nebo katastrofě či konfliktu způsobeném člověkem. Mohlo by se například jednat 
o silnou bouři nebo zemětřesení, které poničilo přírodu nebo infrastrukturu, nebo 
občanskou válku, která zanechala hluboký rozkol mezi různými složkami 
společnosti. 
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Charta Evropské dobrovolné služby 

 
Charta Evropské dobrovolné služby 

 
Charta Evropské dobrovolné služby (dále jen „EDS“) je součástí průvodce programem Mládež v akci a 
zdůrazňuje role vysílajících, hostitelských a koordinujících organizací a hlavní zásady a standardy kvality 
EDS. Každá organizace EDS se řídí ustanoveními této charty. 
 
Partnerství EDS 
Pevné partnerství mezi vysílacími, hostitelskými a koordinujícími organizacemi EDS a dobrovolníkem je 
základem každé činnosti EDS. Je třeba zajistit vhodné párování profilu dobrovolníka a úkolů. Před začátkem 
činnosti podepíší všichni partneři dohodu o činnosti.   
• Vysílající organizace dohlíží na přípravu a podporu dobrovolníků před činnostmi EDS, během nich a 

po nich.  
• Hostitelská organizace musí dobrovolníkovi zajistit bezpečné a slušné životní a pracovní podmínky 

během celého období činnosti. Musí poskytnout vhodnou osobní a jazykovou podporu i podporu 
související s úkolem, včetně přidělení mentora.  

• Koordinující organizace (žadatel) má úlohu při usnadňování provádění projektu tím, že nabízí 
administrativní a kvalitní podporu všem partnerům projektu a umožňuje jim vytváření sítí.  

 
Zásady EDS, které musí být zajištěny 
• Rozměr neformálního vzdělávání a mezikulturního vzdělávání prostřednictvím jasné definice 

vzdělávacího plánu pro dobrovolníka. 
• Rozměr služby prostřednictvím jasné definice neziskové povahy a dobrovolnických úkolů. služba na 

plný úvazek a aktivní role dobrovolníka v provádění činností, které je třeba zajistit. Činnosti 
dobrovolníka EDS nesmí nahrazovat zaměstnání.  

• Přínos místní komunitě a kontakt s ní. 
• EDS je pro dobrovolníky bezplatná. 
• Přístupnost a zapojení: při náboru dobrovolníků EDS udržuje organizace celkovou dostupnost EDS 

všem mladým lidem, bez předsudků spojených s jejich etnikem, náboženským přesvědčením, sexuální 
orientací nebo politickým názorem. Pokud je projekt zaměřen na dobrovolníky s omezenými 
příležitostmi, musí být zajištěna zařízení a kapacity při poskytování jim přizpůsobené přípravy, 
podpory a navázání. 

 
Standardy kvality EDS, které musí být zajištěny 
Podpora dobrovolníkům 
• před činnostmi EDS, během nich a po nich, zejména při předcházení krizím a krizovém řízení; 
• při získávání pojištění, víz, povolení k pobytu, zařizování cest a všech administrativních procedurách 

EDS; 
• usnadněním účasti dobrovolníků ve školicím cyklu EDS (předodjezdová školení, popříjezdová školení, 

setkání v polovině období a závěrečné hodnocení); 
• předvídáním vhodných hodnotících opatření; 
• podporováním navazující činnosti: každý dobrovolník má právo naplánovat a provádět navazující 

činnost.  
Informace 
• Všichni partneři EDS  mají právo obdržet úplné informace o činnosti a souhlasit se všemi aspekty.  
• Zavedena musí být opatření na viditelnost, šíření a publicitu. 
Uznávání 
• Každý dobrovolník EDS má nárok získat Pas mládeže. 
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Přehled pravidel pro financování  
Viz následující tabulky. 
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Program Mládež v akci 
Přehled pravidel pro financování 

Veškeré číselné údaje jsou v eurech 

Druh výdajů / 
projekt 

Příjemce Základ 
pro 

financov
ání 

Částka 
Vezměte prosím 
na vědomí, že 

národní agentury 
mohou pevné a 
paušální částky 

upravovat 

Pravidla rozdělování Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba archivovat pro 

účely auditu po dobu 5 let po dokončení 
projektu 

Cestovní náklady 
dobrovolníků  

Vysílající 
organizace 

Skutečné 
náklady 

100 % Poskytnuto automaticky Náklady na dopravu z místa bydliště do 
místa projektu (jedna zpáteční jízdenka). 
Využití nejlevnějších dopravních 
prostředků a tarifů jízdného (letecký tarif 
APEX, obyčejné vlakové jízdné). 

Úplné doložení vynaložených nákladů, 
kopie jízdenek / faktur. 

Náklady na 
vysílající činnost  

Vysílající 
organizace 

Pevná 
částka 

450 € na 
dobrovolníka (1)

Poskytnuto automaticky Nábor, příprava dobrovolníka, zařízení 
pojištění, pomoc se získáním víza, 
setrvávání v kontaktu s dobrovolníkem, 
hodnocení, navázání, administrativa / 
komunikace. 

Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné 
zprávě. 

Náklady na 
hostitelskou činnost 

Hostitelská 
organizace 

Paušální 
částka 

450 € na 
dobrovolníka na 
každý měsíc 
dobrovolné 
činnosti v 
zahraničí (1) 

Poskytnuto automaticky Podpora dobrovolníka (týkající se úkolu, 
jazyková a osobní podpora, mentor), 
ubytování, stravování, místní doprava, 
administrativa / komunikace.  

Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné 
zprávě.  
 
Podepsané prohlášení dobrovolníka 
v závěrečné zprávě týkající se obdržené 
podpory. 

Náklady na víza, 
náklady související s 
vízy a náklady na 
očkování  
 
 
 

Koordinující, 
hostitelská 
nebo vysílající 
organizace 

Skutečné 
náklady 
 
 
 
 

100 % Podmínka: potřeba a cíle 
mimořádných nákladů musejí být 
zdůvodněny v žádosti 

Náklady na víza, náklady spojené s vízy, 
náklady na povolení k pobytu a na 
očkování 

Úplné doložení vynaložených nákladů, 
kopie faktur / účtenek. 
 

Kapesné 
dobrovolníka 

Hostitelská 
nebo 
koordinující 
organizace 

Podle dané 
země 

Viz tabulka níže Poskytnuto automaticky Poskytnutí kapesného dobrovolníkovi 
(týdně nebo měsíčně) na dodatečné osobní 
výdaje. 

Podepsané prohlášení dobrovolníka 
v závěrečné zprávě. 
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Popříjezdové 
školení 

Hostitelská 
nebo 
koordinující 
organizace 

Skutečné 
náklady 

100 % až do 
výše 800 € na 
účastníka. 
(dobrovolníci, 
školitelé atd.) 

Podmínka: obsah a cíle 
plánovaných činností musejí být 
popsány v žádosti v souladu 
s minimálními normami Komise 
pro školení dobrovolníků.  
 
NEPOSKYTUJE SE, pokud se 
dobrovolník účastní školení, které 
pořádá nebo je pořádáno jménem 
národní agentury (bezplatně) 

Náklady přímo spojené s organizací 
činnosti 

Úplné doložení vynaložených nákladů, 
kopie faktur / účtenek do maximální 
částky. 

Předodjezdové 
školení, setkání v 
polovině období, 
závěrečné 
hodnocení.  
 

Koordinující, 
vysílající 
a/nebo 
hostitelská 
organizace 

Skutečné 
náklady 

100 % až do 
výše 300 € na 
účastníka 
(dobrovolníci, 
školitelé atd.) 

Podmínka: obsah a cíle 
plánovaných činností musejí být 
popsány v žádosti v souladu 
s minimálními normami Komise 
pro školení dobrovolníků.  
 
NEPOSKYTUJE SE, pokud se 
dobrovolník účastní školení, které 
pořádá nebo je pořádáno jménem 
národní agentury (bezplatně) 

Náklady přímo spojené s organizací 
činnosti 

Úplné doložení vynaložených nákladů, 
kopie faktur / účtenek do maximální 
částky. 

Navazující činnost 
dobrovolníka 

Koordinující 
organizace 

Pevná 
částka 

500 € na 
dobrovolníka 

Dobrovolné: tuto osobní navazující 
činnost může provádět 
dobrovolník během 6 měsíců po 
skončení činnosti EDS 
v zahraniční. Může trvat až 1 
měsíc. 

Pevná částka se vyplácí dobrovolníkovi 
v plné výši. Činnost musí být založena na 
zkušenosti s EDS, zdůrazňovat a šířit její 
výsledky a propagovat EDS 
a dobrovolnictví. 

Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné 
zprávě. 

Náklady na 
koordinaci 

Koordinující 
organizace 

Pevná 
částka 

300 € na 
partnerskou 
organizaci 
+ 
 150 € na 
dobrovolníka 
 

Podmínka: obsah a cíle činností 
souvisejících s koordinací musejí 
být zdůvodněny v žádosti. 
 

Náklady na koordinaci, monitorování, 
vytváření sítí, komunikaci, administrativu, 
setkání partnerů projektu. 
 
NEPOSKYTUJE SE, pokud je do projektu 
zapojena pouze jedna hostitelská 
organizace a jedna vysílající organizace 
s tím, že jedna z nich je koordinující 
organizací. 

Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné 
zprávě. 
 
 

Náklady na 
zviditelnění 
a zhodnocení 

Koordinující 
organizace 

Skutečné 
náklady 

Až do výše 
10 % grantu 
Společenství 

Podmínka: obsah a cíle činností 
souvisejících se zviditelněním / 
zhodnocením musejí být 
zdůvodněny v žádosti. 
 
 

Publicita, viditelnost, tisková konference, 
dokumentace, šíření osvědčených postupů 
a výsledků organizacemi atd. 

Úplné doložení (kopie faktur / účtenek) 
vynaložených nákladů. 
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 (1) Pokud jde o projektové žádosti podávané u národních agentur, prosíme kontaktujte národní agenturu, abyste se dozvěděli, jaké jsou aktuální paušální částky / pevné částky 
používané na vnitrostátní úrovni, a/nebo viz tabulka zveřejněná na internetové stránce Komise. Pokud jde o projektové žádosti podávané u výkonné agentury v Bruselu, používané 
částky jsou částky uvedené výše.  
Co se týče skupinových činností EDS v zemích programu, paušální částka pro „náklady na hostitelskou činnost“ hostitelské země platí pro všechny projektové žádosti na 
vnitrostátní a evropské úrovni. 

 Prosím všimněte si, že převod ve výši až 10 % mezi položkami grantu založenými na skutečných nákladech se povoluje, aniž by muselo dojít ke změně dohody o financování. Převod 
ze skutečných nákladů na paušální/pevné částky (nebo naopak) se nepovoluje. 
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Dodatečné finanční prostředky určené na projekty pro mladé lidi s omezenými příležitostmi 
 

Druh výdajů / 
projekt 

Příjemce Základ pro 
financování

Částka 
Vezměte prosím na 
vědomí, že národní 

agentury mohou pevné a 
paušální částky 

upravovat 

Pravidla 
rozdělování 

Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba 

archivovat pro účely auditu po 
dobu 5 let po dokončení projektu 

Úvodní plánovací 
návštěva 

Vysílající 
organizace 

Skutečné 
náklady + 
paušální částka 
(max. 2 dny) 

100 % cestovních 
nákladů  
+ 48 € na osobu, den a 
vysílajícího partnera 
(jedna nebo dvě osoby 
pod podmínkou, že tou 
druhou je mladý 
účastník) (1). 

Podmínka: potřeba 
a cíle úvodní 
plánovací návštěvy 
musejí být 
zdůvodněny v žádosti. 

Náklady na dopravu z místa bydliště do místa 
projektu. Využití nejlevnějších dopravních 
prostředků a tarifů jízdného (letecký tarif 
APEX, obyčejné vlakové jízdné). Paušální 
částka na náklady na ubytování a další náklady 
během návštěvy. 

Kopie jízdenek a výsledky / 
úspěchy popsané v závěrečné 
zprávě. 

Posílené mentorství Hostitelská 
a/nebo 
vysílající 
organizace 

Paušální částka 250 € na dobrovolníka 
na měsíc (1) 
 

Podmínka: potřeba 
a cíle posíleného 
mentorství a podrobné 
údaje o osobní 
podpoře musejí být 
zdůvodněny a 
vysvětleny v žádosti 

Doplňková osobní podpora dobrovolníků 
s omezenými příležitostmi během přípravy, 
činnosti EDS v zahraniční a navázání. 

Výsledky / úspěchy popsané 
v závěrečné zprávě. 

Mimořádné náklady  
 
 
 

Hostitelská 
a/nebo 
vysílající 
organizace 

Skutečné 
náklady 
 
 
 
 

Až 100 % Podmínka: potřeba 
a cíle mimořádných 
nákladů musejí být 
zdůvodněny v žádosti. 

Náklady přímo spojené s dobrovolníky 
s omezenými příležitostmi/zvláštními 
potřebami. 
 

Úplné doložení vynaložených 
nákladů, kopie faktur / účtenek.  
 

 
(1) Pokud jde o projektové žádosti podávané u národních agentur, kontaktujte prosím národní agenturu, abyste se dozvěděli, jaké jsou aktuální paušální částky / pevné částky 

používané na vnitrostátní úrovni, a/nebo viz tabulka zveřejněná na internetové stránce Komise. 
Pokud jde o projektové žádosti podávané u výkonné agentury v Bruselu, používané částky jsou částky uvedené výše.  
Co se týče skupinových činností EDS v zemích programu, paušální částka pro „náklady na hostitelskou činnost“ hostitelské země platí pro všechny projektové žádosti na 
vnitrostátní a evropské úrovni. 

 
Prosím všimněte si, že převod ve výši až 10 % mezi položkami grantu založenými na skutečných nákladech se povoluje, aniž by muselo dojít ke změně dohody o financování. Převod 
ze skutečných nákladů na paušální/pevné částky (nebo naopak) se nepovoluje. 
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KAPESNÉ DOBROVOLNÍKŮ  
v € na měsíc 

 
Členské státy Evropské unie  (EU)19  
Rakousko 110 
Belgie 105 
Kypr 95 
Česká republika 95 
Dánsko 140 
Estonsko 85 
Finsko 120 
Francie 125 
Německo 105 
Řecko 95 
Maďarsko 95 
Irsko 125 
Itálie 115 
Lotyšsko 80 
Litva 80 
Lucembursko 105 
Malta 95 
Nizozemsko 115 
Polsko 85 
Portugalsko 95 
Slovenská republika 95 
Slovinsko 85 
Španělsko 105 
Švédsko 115 
Spojené království 150 
Účastnické země Evropského sdružení volného obchodu 
(ESVO), 
které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP) 

 

Island 145 

                                                 
19 Jednotlivci ze zámořských zemí a území a případně příslušné veřejné a/nebo soukromé 
orgány a instituce v zámořských zemích a územích jsou způsobilé pro program Mládež v akci a 
vztahují se na ně pravidla programu a opatření použitelná pro členský stát, ke kterému jsou 
přidruženy. Dotčené zámořské země a území jsou uvedeny v příloze 1A rozhodnutí Rady ze dne 
27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství 
(2200/822/ES) (Úř. věst. L 314, 30.11.2001). 
 

Lichtenštejnsko 130 
Norsko 145 
Účastnické země, které jsou kandidáty na přistoupení 
k Evropské unii 

 

Bulharsko 65 
Rumunsko 60 
Turecko 85 
Země, které se účastní procesu stabilizace a přidružení  
Jihovýchodní Evropa  
Albánie 50 
Bosna a Hercegovina 65 
Chorvatsko 60 
Bývalá jugoslávská republika Makedonie  50 
Černá hora 80 
Srbsko 80 
Země, které se podílejí na evropské politice sousedství20  
Středomořské partnerské země    
Alžírsko 85 
Egypt 65 
Izrael 105 
Jordánsko 60 
Libanon 70 
Maroko 75 
Palestinská samospráva Západního břehu Jordánu a pásma Gazy 60 
Sýrie 80 
Tunisko 60 
Východní Evropa a Kavkaz  
Arménie 70 
Ázerbájdžán 70 
Bělorusko 90 
Gruzie 80 
Moldavsko 80 
Ruská federace 90 
Ukrajina 80 
Ostatní partnerské země světa  
Afghánistán  50 
Americká Samoa 70 
Andora 70 
Angola  105 
Antigua a Barbuda  85 
Argentina 75 
Austrálie 75 

                                                 
20 Ačkoli se Ruská federace neúčastní evropské politiky sousedství, je za sousední partnerskou 
zemi považována díky zvláštní dohodě o partnerství podepsané s Evropskou unií. 
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Bahamy  75 
Bangladéš  50 
Barbados  75 
Belize  50 
Benin  50 
Bolívie 50 
Botswana  50 
Brazílie  65 
Borneo  60 
Burkina Faso  55 
Burundi  50 
Kambodža 50 
Kamerun  55 
Kanada  65 
Kapverdské ostrovy  50 
Čad  65 
Čile 70 
Čína 55 
Kolumbie 50 
Komoros  50 
Kongo (Demokratická republika Kongo)  105 
Kongo (Konžská republika)  70 
Cookovy ostrovy 50 
Kostarika  50 
Džíbútí  65 
Dominika 75 
Dominikánská republika 60 
Východní Timor  50 
Ekvádor 50 
Salvador  55 
Rovníková Guinea  60 
Eritrea  50 
Etiopie 50 
Fidži 50 
Gabon  75 
Gambie  50 
Ghana  70 
Grenada 75 
Guatemala  50 
Guinejská republika  50 
Guinea-Bissau  50 
Guayana 50 
Haiti  65 
Honduras  50 
Hong-Kong  60 
Indie  50 

Indonésie  50 
Pobřeží slonoviny 60 
Jamajka 60 
Japonsko 130 
Kazachstán  70 
Keňa 60 
Kiribati  60 
Kyrgyzstán  75 
Laos  50 
Lesotho  50 
Libérie 85 
Macau 55 
Madagaskar  50 
Malawi  50 
Malajsie  50 
Mali  60 
Mariany 70 
Marshallovy ostrovy 50 
Mauretánie  50 
Mauricius 60 
Mexico 70 
Mikronésie  55 
Monako 75 
Mozambik  60 
Namíbie 50 
Nauru  50 
Nepál  50 
Nový Zéland  60 
Nikaragua  50 
Niger  50 
Nigérie  50 
Niue  50 
Palau  50 
Panama  50 
Papua Nová Guinea  55 
Paraguay  50 
Peru 75 
Filipíny  60 
Rwanda  65 
Sv. Kitts a Nevis  85 
Svatá Lucie 75 
Svatý Vincent a Grenadiny  75 
Samoa  50 
San Marino 60 
Svatý Tomáš a Princův ostrov  60 
Senegal  65 



 89

Seychely 85 
Sierra Leone  55 
Singapur 75 
Šalamounovy ostrovy  50 
Jižní Afrika  50 
Jižní Korea 100 
Súdán  55 
Surinam  55 
Svahilsko  50 
Švýcarsko 80 
Tanzánie 50 
Thajsko 60 
Togo  60 
Tokelau  50 
Tonga  50 
Trinidad a Tobago  60 
Tuvalu  50 
Uganda  55 
Spojené státy  80 
Uruguay  55 
Uzbekistán  75 
Vanuatu  60 
Vatikán 60 
Venezuela  85 
Vietnam  50 
Jemen  60 
Zambie 50 
Zimbabwe 50 



 

 

E - Akce 3 – Mládež ve světě  
Co je „Mládež ve světě“? 
Mládež ve světě je akce, jejímž cílem je propagace výměny a spolupráce v oblasti mládeže a 
neformálního vzdělávání s ostatními regiony světa.   
 
Podporuje projekty zahrnující mladé lidi a organizace z takzvaných „partnerských zemí“, 
což je výraz, který označuje všechny země, které se mohou zapojit do programu Mládež 
v akci, ale které nejsou uvedeny jako „země programu“.   
 
Toto opatření podporuje výměny mládeže – zejména vícestranné, ale nevylučuje 
dvoustranné výměny – které dávají několika skupinám mladých lidí ze zemí programu a 
z partnerských zemí možnost setkat se a společně se zúčastnit programu činností.  
 
Zahrnuje rovněž školení osob činných v práci s mládeží a v mládežnických organizacích ze 
zemí programu a z partnerských zemí, stejně jako výměny zkušeností, odborných znalostí a 
osvědčených postupů mezi nimi. Podporuje činnosti, které mohou vést k vytvoření 
dlouhodobých, vysoce kvalitních projektů a partnerství21. 

Jaké jsou cíle této akce? 
Při podpoře činností zahrnující mladé lidi a organizace z partnerských zemí je hlavním 
cílem Evropské komise podpořit dialog, vzájemnou toleranci, mezikulturní povědomí a 
solidaritu za hranicemi Evropské unie, překonávat předsudky a stereotypy a budovat 
společnosti založené na společném porozumění a respektu.  
 
Tyto činnosti mají rovněž přispět k rozvoji občanské společnosti a k upevnění demokracie 
v partnerských zemích. 

                                                 
21 Evropská dobrovolná služba – Evropská dobrovolná služba (akce 2 tohoto programu) je rovněž otevřena mezinárodní 
spolupráci s partnerskými zeměmi (včetně „ostatních partnerských zemí světa“). Všechna příslušná kritéria jsou 
popsána výlučně v oddílu o akci 2 v tomto průvodci. Podrobnější informace najdete v oddíle D. 
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Akce 3.1 – Spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie 
Toto opatření podporuje projekty s partnerskými zeměmi, které jsou podle ustanovení 
evropské politiky sousedství22 považovány za sousední země, jakož i s Ruskou federací a 
zeměmi jihovýchodní Evropy (pro podrobný seznam sousedních partnerských zemí viz 
oddíl B tohoto průvodce).  
 
Cíle této akce jsou: 
 

• přispívat k míru a stabilitě na hranicích rozšířené EU a mimo ni zlepšováním 
mezikulturního dialogu, vzájemného porozumění a tolerance mezi mladými lidmi  

• a přispívat k upevňování demokracie a občanské společnosti usnadňováním 
integrace a aktivní účasti mladých lidí a podporou rozvoje mládežnických struktur. 

Jaké druhy činností jsou způsobilé? 

V rámci této akce lze podporovat tyto druhy činností: 
 

• výměny mládeže založené na stejném modelu jako výměny mládeže předpokládané 
v rámci akce 1.1 s některými zvláštnostmi 

• projekty zaměřené na odbornou přípravu a vytváření sítí založené na stejném modelu 
jako projekty odborné přípravy a vytváření sítí předpokládané v rámci akce 4.3 
s některými zvláštnostmi. 
 
Hlavní charakteristika dotčených činností je popsána v jiných částech průvodce 
programem. Viz příslušné oddíly. 
 
Následující oddíl se zaměřuje na zvláštnosti spojené se zapojováním partnerů ze 
sousedních partnerských zemí do výměn mládeže a do projektů zaměřených na 
odbornou přípravu a vytváření sítí. 

Výměny mládeže 

Jaká jsou kritéria způsobilosti?  

Viz všeobecná kritéria způsobilosti v oddíle B a zvláštní kritéria způsobilosti 
v odpovídajícím oddíle týkajícím se akce 1.1. 
 
Další kritéria způsobilosti platná pro tento oddíl jsou tato: 

Partnerské skupiny 

Jedna nebo více partnerských skupin pochází ze sousední partnerské země. 
Musí být zapojen nejméně jeden členský stát EU. 
 

                                                 
22 Tyto země podepsaly s Evropským společenstvím dohody důležité pro oblast mládeže. 
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Partnerská skupina musí být: 
• neziskovou organizací nebo sdružením; nebo 
• místním nebo regionálním veřejnoprávním subjektem; nebo 
• neformální skupinou mladých lidí, 

 
se sídlem v zemi programu nebo v sousední partnerské zemi.   
 
Pokud se jedná o neformální skupinu, jeden z mladých lidí (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za předložení žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 
 
Vícestranné výměny mládeže musí zahrnovat partnerské skupiny nejméně ze dvou 
sousedních partnerských zemí. Projekty s Ruskem – vzhledem k velké rozloze země 
a její zeměpisné a etnické rozmanitosti – nemusí nutně zahrnovat další sousední 
partnerskou zemi. Namísto toho může být Rusko zastoupeno dvěma partnerskými 
organizacemi ze dvou různých regionů v zemi. 
 
Dvoustranné a třístranné výměny jsou určeny partnerským skupinám, které dosud 
výměnu mládeže nepořádaly.  

Účastníci 

Výměny mládeže se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 13 až 25 let, kteří mají 
bydliště v zemi programu nebo v sousední partnerské zemi. V zásadě může být malý 
počet účastníků skupiny starší 25 let, účastníci však nesmějí být starší 30 let.  

Místo 

Výměnná aktivita se může konat buď v zemích programu, nebo v sousedních 
partnerských zemích zapojených do projektu, výjimku tvoří středomořské partnerské 
země. 

Jaká jsou kritéria výběru? 

Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Granty na iniciativy mládeže se budou přidělovat na projekty, které nejlépe odrážejí 
obecné priority programu, tj. účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské 
občanství a sociální začlenění.  
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Kromě toho mohou být pro program Mládež v akci stanoveny roční priority, které 
budou uvedeny na internetové stránce Komise a národních agentur a v příloze tohoto 
průvodce programem.  

 
Kromě toho se bude dávat přednost projektům, které se zaměřují na tyto tematické 
okruhy: 

• posilování občanské společnosti, občanství a demokracie; 
• boj proti rasismu a xenofobii; 
• mezietnický a mezináboženský dialog; 
• vyřešení situace a obnova v zemích po konfliktu; 
• aktivní úloha žen ve společnosti; 
• práva menšin; 
• regionální spolupráce; 
• dědictví a ochrana životního prostředí. 

 

Priorita je dána vícestranným výměnám mládeže, neboť evropská přidaná hodnota 
takových výměnných programů je větší. 

Zeměpisná rovnováha  

Projekty by měly usilovat o rovnováhu mezi počtem zúčastněných zemí programu 
a sousedních partnerských zemí. Národní skupiny by měly být co nejvíce vyvážené a 
skládat se z přibližně stejného počtu účastníků. 

Regionální spolupráce 

Projekty by se měly zaměřit rovněž na podporu účasti mladých lidí ze sousedních 
partnerských zemí, které patří do stejného regionu, tj. jihovýchodní Evropy, 
východní Evropy a Kavkazu a středomořských partnerských zemí.  

Projekty zaměřené na odbornou přípravu a vytváření sítí 

Jaká jsou kritéria způsobilosti?  

Viz všeobecná kritéria způsobilosti v oddíle B a zvláštní kritéria způsobilosti 
v odpovídajícím oddíle týkajícím se akce 4.3. 
 
Další kritéria způsobilosti platná pro tento oddíl jsou tato: 

Partneři 

Projekty musí zahrnovat nejméně dva partnery ze sousedních partnerských zemí a 
dva partnery ze zemí programu. 
Výjimku tvoří praktické stáže typu job shadowing a návštěvy za účelem zkoumání 
proveditelnosti, neboť mohou zahrnovat nejméně jednu partnerskou organizaci ze 
sousední partnerské země a jednoho partnera ze země programu. 
 
V každém druhu projektu musí být zapojen nejméně jeden členský stát EU.  
Partner musí být: 
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• neziskovou organizací nebo sdružením; nebo 
• místním nebo regionálním veřejnoprávním subjektem; 
• neformální skupinou mladých lidí, 

 
 

se sídlem v zemi programu nebo v sousední partnerské zemi. 
Pokud se jedná o neformální skupinu, jeden z mladých lidí (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za předložení žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 

Účastníci 

Všichni aktéři zapojení do neformálního vzdělávání nebo mající zájem o něj či o 
mládež, kteří jsou legálně usazení v partnerské zemi nebo v sousední partnerské 
zemi, se mohou účastnit projektů zaměřených na odbornou přípravu a vytváření sítí.   

Místo 

Činnost se může konat buď v zemi programu, nebo v sousední partnerské zemi 
zapojené do projektu, výjimku tvoří středomořské partnerské země. 

Jaká jsou kritéria výběru? 

Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 
 
Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 
 
Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Granty na iniciativy mládeže se budou přidělovat na projekty, které nejlépe odrážejí 
obecné priority programu, tj. účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské 
občanství a sociální začlenění. Kromě toho mohou být pro program Mládež v akci 
stanoveny roční priority, které budou uvedeny na internetové stránce Komise a 
národních agentur a v příloze tohoto průvodce programem. 
 
Kromě toho se bude dávat přednost projektům, které se zaměřují na tyto tematické 
okruhy: 
 
• posilování občanské společnosti, občanství a demokracie; 
• boj proti rasismu a xenofobii; 
• mezietnický a mezináboženský dialog; 
• vyřešení situace a obnova v zemích po konfliktu; 
• aktivní úloha žen ve společnosti; 
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• práva menšin; 
• regionální spolupráce; 
• dědictví a ochrana životního prostředí. 

Zeměpisná rovnováha  

Projekty by měly usilovat o rovnováhu mezi počtem zúčastněných zemí programu 
a sousedních partnerských zemí. Národní skupiny by měly být co nejvíce vyvážené a 
skládat se z přibližně stejného počtu účastníků. 

Regionální spolupráce 

Projekty by se měly zaměřit rovněž na podporu účasti mladých lidí ze sousedních 
partnerských zemí, které patří do stejného regionu, tj. jihovýchodní Evropy, 
východní Evropy a Kavkazu a středomořských partnerských zemí.  

Jak vytvořit dobrý projekt? 

Viz odpovídající oddíly  týkající se akcí 1.1 a 4.3.  

Kdo  může podat žádost? 

Žádost může podat každá partnerská organizace se sídlem v jedné ze zemí programu 
nebo v jihoevropských zemích. 
Neformální skupiny mladých lidí i partnerské organizace se sídlem v partnerských 
zemích jiných než v jihoevropských zemích nemohou být koordinujícím partnerem 
(nemohou samy podat žádost). 

Jak podat žádost? 

V závislosti na místě, kde se koná projekt a na účastnících podávajících žádosti musí 
být dodržovány různé postupy. Na konci tohoto oddílu je uveden přehled shrnující 
různé postupy žádosti.  

Pokud jde o projekty, které se uskutečňují v zemi programu: 

1. Na evropské úrovni se žádosti musejí podávat u Výkonné agentury pro 
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, jestliže: 

• žadatelem je evropská nevládní organizace (ENGO), která sídlí 
v jedné ze zemí programu a má členy/pobočky alespoň v osmi 
zemích programu; 

 
2. Všechny ostatní žádosti musí na vnitrostátní úrovni u národní agentury země 

programu podávat: 
3.  

• organizace sídlící v zemi programu, v níž se projekt uskutečňuje.  

Pokud jde o projekty, které se uskutečňují v jihovýchodní Evropě: 

1. Na evropské úrovni se žádosti musejí podávat u Výkonné agentury pro 
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, jestliže: 
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• žadatelem je organizace zákonně ustavená v zemi jihovýchodní 
Evropy, která je hostitelem činnosti; 

• žadatelem je evropská nevládní organizace (ENGO), která sídlí 
v jedné ze zemí programu a má členy/pobočky alespoň v osmi 
zemích programu; 

 
2. Na vnitrostátní úrovni se žádosti musejí podávat u národní agentury země 

programu, jestliže: 
• žadatelem je organizace sídlící v zemi programu, která se chce 

ujmout vedení při koordinaci a provádění projektu.  

Pokud jde o projekty, které se uskutečňují ve východní Evropě a na Kavkaze: 

Organizace sídlící ve východní Evropě a na Kavkaze se mohou účastnit pouze jako 
partnerské organizace a nemohou podávat projektové žádosti přímo.   
 
1. Na evropské úrovni se žádosti musejí podávat u Výkonné agentury pro 

vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, jestliže: 
• žadatelem je evropská nevládní organizace (ENGO), která sídlí 

v jedné ze zemí programu a má členy/pobočky alespoň v osmi 
zemích programu. 

 
2. Všechny ostatní žádosti na vnitrostátní úrovni musejí u národní agentury země 

programu podávat: 
• organizace sídlící v zemi programu, které se chtějí ujmout vedení 

při koordinaci a provádění projektu.  

Pokud jde o projekty, které se uskutečňují ve středomořských partnerských zemích: 

Program Mládež v akci nepodporuje projekty uskutečňující se ve středomořských 
partnerských zemích.  
 
V evropsko-středomořském regionu přispívá program Mládež v akci k podpoře širší 
společné akce Společenství nazvané program pro mládež Euro-Med.   
 
Program pro mládež Euro-Med je součástí 3. kapitoly barcelonského procesu 
zahájeného v roce 1995: partnerství ve společenské, kulturní a lidské oblasti. Klade 
si za cíl zapojit mladé lidi z evropsko-středomořských partnerských zemí do trvalého 
mezikulturního dialogu.  
 
Program je financován prostřednictvím dvou různých finančních zdrojů 
Společenství:   
 
•  program Mládež v akci řízený GŘ pro vzdělávání a kulturu Evropské komise 

podporuje projekty Euro-Med, které se uskutečňují v zemích programu; 
•  fondy MEDA spravované Úřadem pro spolupráci EuropeAid Evropské komise 

podporují projekty, které se uskutečňují ve středomořských partnerských zemích.  
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Třebaže projekty mají společné obecné cíle a kritéria, mohou podléhat zvláštním 
pravidlům, kritériím a postupům podle zdroje příspěvku Společenství, z něhož grant 
dostávají. 
 

Jak jsou činnosti financovány? 

Viz odpovídající oddíly  týkající se akcí 1.1 a 4.3.  

Jaké jsou zvláštní smluvní závazky? 

Viz odpovídající oddíly týkající se akcí 1.1 a 4.3. Dále laskavě vezměte v úvahu: 

Finanční dohody o více opatřeních 

Finanční dohody o více opatřeních se nevztahují na projekty pořádané ve spolupráci 
se sousedními partnerskými zeměmi podle akce 3.1. 

Jaká podpora je k dispozici? 

Tři regionální školicí a informační centra SALTO (jihovýchodní Evropa, východní 
Evropa a Kavkaz a EuroMed) propagují spolupráci mezi zeměmi programu a 
sousedními partnerskými zeměmi šířením informací, vytvářením kapacit a pomocí 
při hledání partnerů. 
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Akce 3.2. Spolupráce s „ostatními partnerskými zeměmi světa“  

Jaké jsou cíle této dílčí akce? 
Tato dílčí akce se zaměřuje na podporu projektů přispívajících ke spolupráci mezi 
zeměmi programu a ostatními zeměmi světa, které nesousedí s Evropskou unií a 
které podepsaly s Evropským společenstvím dohody důležité pro oblast mládeže. 
 
Tato spolupráce v oblasti práce s mládeží a mládežnické politiky se zaměřuje na: 

• výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti mládeže a neformálního 
vzdělávání;  

• podporu odborné přípravy a rozvoje mládežnických organizací a jednotlivců 
zapojených do vzdělávání mládeže a neformálního vzdělávání; 

• rozvíjení//upevňování partnerství a vytváření sítí mezi mládežnickými 
organizacemi, 

• podporu tematické spolupráce mládeže prostřednictvím vícestranných a 
dvoustranných výměn.  

 
V rámci akce 3.2 se bude dávat přednost projektům, do nichž jsou zapojeny země v 
Latinské Americe, Africe, Karibiku a Tichomoří a Asii. 

Jaká jsou kritéria výběru a jak jsou projekty financovány? 
Přípustné žádosti se posuzují na základě kritérií způsobilosti a kritérií pro 
poskytování grantů stanovených ve výzvách pro předkládání návrhů. Tematické 
a/nebo regionální priority se stanovují ročně prostřednictvím výzev k předkládání 
návrhů.  
 
Ve znění výzvy k předkládání návrhů bude určen grantový mechanismus a pravidla 
pro financování.  

Jak podat žádost? 
Příjemci jsou vybíráni na základě každoročních výzev k předkládání návrhů. 
Potřebujete-li informace o žádostech a uzávěrkách, prosím navštivte internetovou 
stránku Komise nebo se obraťte na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast v Bruselu. 
Tato dílčí akce se provádí na centralizované úrovni. Návrhy se proto musejí podávat 
přímo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. 



 

 

 
Program Mládež v akci Akce 3 – Mládež ve světě  

 
Přehled postupů podávání žádosti:  

Akce 3.1.: spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie 
 

Region / země, kde se projekt 
uskutečňuje  Kdo může podat žádost  Kde podat žádost  

Organizace země programu Příslušná národní agentura (decentralizovaný postup) 

Země programu  

Evropská nevládní mládežnická organizace (EYNGO) Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(centralizovaný postup) 

Organizace země programu Příslušná národní agentura (decentralizovaný postup) 

Organizace ze země jihovýchodní Evropy, která hostí 
činnost 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(centralizovaný postup) Jihovýchodní Evropa  

Evropská nevládní mládežnická organizace (EYNGO) Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(centralizovaný postup) 

Organizace země programu Příslušná národní agentura (decentralizovaný postup) 

Východní Evropa a Kavkaz   
Evropská nevládní mládežnická organizace (EYNGO) Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 

(centralizovaný postup) 

Středomořské partnerské země ----- Projekty podporované prostřednictvím fondů MEDA řízených 
Úřadem pro spolupráci EuropeAid  



 

 

F. Akce 4 - Podpůrné mládežnické aktivity 
Jaké jsou cíle této akce? 
Akce 4 – Podpůrné mládežnické aktivity v rámci programu Mládež v akci přispívají 
k rozvíjení kvality podpůrných struktur, k podpoře úlohy osob činných v práci s mládeží a 
v mládežnických organizacích, k rozvíjení kvality programu a k povzbuzování účasti 
mladých lidí na evropské úrovni prostřednictvím podpory organizací aktivních v oblasti 
mládeže na evropské úrovni. 
Tohoto obecného cíle bude dosaženo: 
 

• přispěním k vytváření sítí dotyčných organizací; 
• rozvíjením odborné přípravy a spolupráce osob činných v práci s mládeží 

a v mládežnických organizacích; 
• podporou inovací při rozvíjení činností mladých lidí; 
• přispěním ke zlepšení informací určených pro mládež, přičemž se bude zvláštní 

pozornost věnovat přístupu mladých lidí s postižením; 
• podporou dlouhodobých projektů mládeže; 
• usnadněním uznávání neformálního vzdělání a dovedností mladých lidí, které získali 

prostřednictvím účasti v tomto programu; a 
• výměnou osvědčených postupů. 

Jaké druhy činností jsou přípustné? 
K dosažení výše uvedených cílů je zapotřebí mít vhodné nástroje. V rámci akce 4 
„Podpůrné mládežnické aktivity“ bylo proto definováno osm dílčích akcí: 
 
4.1 – Podpora organizací aktivních v oblasti mládeže na evropské úrovni 
4.2 – Podpora Evropského fóra mládeže 
4.3 – Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží 
4.4 – Podpora inovace a kvality 
4.5 – Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží 
4.6 – Partnerství 
4.7 – Podpora struktur programu 
4.8 – Zvyšování přidané hodnoty programu 
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Akce 4.1 – Podpora organizací aktivních v oblasti mládeže na evropské 
úrovni 

Tato dílčí akce nabízí finanční podporu nevládním organizacím činným v oblasti 
mládeže na evropské úrovni, která má přispět na jejich provozní náklady. Způsobilé 
jsou ty organizace, které usilují o dosažení cíle obecného evropského zájmu. Jejich 
činnosti musejí přispívat k účasti mladých lidí na veřejném životě a na společnosti a 
obecně ve smyslu k rozvoji a provádění činností evropské spolupráce v oblasti 
mládeže. Měly by mít sídlo v jedné ze zemí programu a mít členské pobočky 
nejméně v osmi zemích programu. 
 
Tato podpora se poskytuje na základě ročních výzev k předkládání návrhů, které jsou 
zveřejňovány na internetových stránkách Komise a výkonné agentury. 
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Akce 4.2 – Podpora Evropského fóra mládeže 
Granty v rámci této dílčí akce se poskytují na podporu pokračujících činností 
Evropského fóra mládeže. 

Jaké druhy činností jsou financovány? 

Hlavními činnostmi Evropského fóra mládeže jsou: 
 

• zastupování mládežnických organizací na evropské úrovni; 
• koordinace postavení členů fóra na evropské úrovni; 
• předávání informací o mládeži na evropské úrovni; 
• předávání informací od Evropské unie národním radám mládeže a nevládním 

organizacím; 
• podpora a příprava účasti mladých lidí na demokratickém životě; 
• přispívání k rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže, který byl vytvořen 

na úrovni Evropské unie; 
• přispívání k rozvoji mládežnických politik, práce s mládeží a možností 

vzdělávání, předávání informací o mladých lidech a rozvoj zastupitelských 
struktur pro mladé lidi v celé Evropě; 

• zapojení do diskuse a uvažování o mládeži v Evropě v jiných částech světa a 
o práci Evropské unie pro mladé lidi. 

Kontakt  

European Youth Forum  
Rue Joseph II, 120 
B-1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 230 64 90 
Fax: +32 2 230 21 23 
http://www.youthforum.org  

http://www.youthforum.org/
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Akce 4.3 – Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží  

Co je odborná příprava a vytváření sítí? 

Spolupráce a partnerství, opatření odborné přípravy a výměna osvědčených postupů 
patří mezi klíčové pojmy rozvoje mládežnických organizací, občanské společnosti a 
těch, kdo jsou zapojeni do práce s mládeží.  
 
Akce 4.3 na tomto základě podporuje projekty, aby bylo dosaženo těchto cílů:  

Cíl 1 – Podpora výměn, spolupráce a odborná příprava v oblasti evropské práce s mládeží 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory činností, které se zaměřují na 
zvyšování povědomí o významu evropské spolupráce v oblasti mládeže a na podporu 
spolupráce a součinnosti mezi četnými zúčastněnými aktéry.  
  
Podporované činnosti umožní účastníkům, aby:  
 

• zjišťovali a vyměňovali si osvědčené postupy a přenášeli znalosti na 
evropské, vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni; 

• porovnávali různé přístupy a strategie;  
• vyměňovali si zkušenosti nabyté při práci s mládeží. 

Cíl 2 – Podpora rozvoje projektů v rámci programu Mládež v akci  

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory činností zaměřených na pomoc 
osobám zapojeným do mládežnických aktivit nebo osobám, které se zajímají o 
mládežnické záležitosti, aby mohly připravovat a rozvíjet projekty a iniciativy 
v souvislosti s programem Mládež v akci, zejména poskytováním:  
 

• pomoci při rozvíjení dvou akcí programu Mládež v akci (mládež pro Evropu 
a evropská dobrovolná služba); 

• podpory na vytváření kapacit a inovací, pokud jde o mezinárodní odbornou 
přípravu a spolupráci v oblasti práce s mládeží; 

• příležitostí žadatelům k rozvíjení a zlepšování jejich dovedností v oblasti 
informálního vzdělávání; 

• podpory při hledání partnerů prostřednictvím specificky zaměřených činností.  
 
Projekt zaměřený na odbornou přípravu a vytváření sítí se vypracuje za účelem 
provádění jedné z těchto činností: 

Praktické stáže typu job shadowing (praktické vzdělávací zkušenosti) 

Krátký pobyt u partnerské organizace v jiné zemi za účelem výměny osvědčených 
postupů, získání dovedností a znalostí a/nebo budování dlouhodobých partnerství 
prostřednictvím spoluúčasti na sledování. 
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Návštěva za účelem zkoumání proveditelnosti  

Krátké setkání s potenciálními partnery za účelem prozkoumání a/nebo přípravy na 
případný mezinárodní projekt. Schůzky zaměřené na zkoumání proveditelnosti si 
kladou za cíl zlepšit a rozvíjet existující spolupráci a/nebo připravit budoucí činnosti 
v rámci programu Mládež v akci.  

Hodnotící schůzka  

Schůzka plánovaná s partnery, jejímž cílem je zhodnotit minulé schůzky, semináře, 
kurzy odborné přípravy. Tyto schůzky pomáhají partnerům při hodnocení 
a projednávání případného navázání po uskutečnění společného projektu.  

Studijní návštěva  

Organizovaný krátkodobý studijní program, který nabízí pohled na práci s mládeží 
a/nebo na opatření mládežnické politiky v jedné zemi. Studijní návštěvy jsou 
tematicky zaměřené a sestávají z návštěv a setkání s různými projekty 
a organizacemi ve vybrané zemi. 

Činnost zaměřená na budování partnerství 

Zorganizování této akce má umožnit účastníkům, aby si našli partnery pro 
nadnárodní spolupráci a/nebo pro rozvoj projektu. Činnosti zaměřené na budování 
partnerství dávají dohromady potenciální partnery a usnadňují rozvoj nových 
projektů na vybrané téma a/nebo projektů týkajících se nějaké akce programu 
Mládež v akci. 

Seminář 

Akce pořádaná za účelem zajištění platformy pro diskusi a výměnu osvědčených 
postupů na základě teoretických informací na vybrané téma nebo témata, která se 
vztahují k oblasti práce s mládeží.  

Kurz odborné přípravy  

Výchovný vzdělávací program týkající se konkrétních témat, který se zaměřuje na 
zlepšení schopností, znalostí, dovedností a postojů účastníků. Kurzy odborné 
přípravy vedou ke kvalitnější práci s mládeží obecně a/nebo konkrétně při projektech 
programu Mládež v akci.  

Vytváření sítí 

Činnosti zaměřené na vytváření nových sítí nebo na upevňování a rozšiřování 
stávajících sítí v rámci programu Mládež v akci. 

Jaká jsou kritéria způsobilosti? 

Viz všeobecná kritéria způsobilosti v oddíle B. 
 
Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se na tuto akci jsou tato (přehled shrnující 
kritéria způsobilosti je uveden na konci tohoto oddílu): 
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Partneři 

Projekt zaměřený na odbornou přípravu a vytváření sítí se zakládá na partnerství 
minimálně dvou partnerů z různých zemí programu.  

 
Partner musí být: 

• nezisková organizace nebo sdružení; nebo  
• jakýkoli místní, regionální nebo vnitrostátní veřejnoprávní subjekt zapojený 

do práce s mládeží; nebo 
• jakákoli neformální skupina mládeže.  

 
Pokud žádost podá neformální skupina mladých lidí, jedna osoba (zástupce skupiny) 
přebírá odpovědnost za předložení žádosti a za podepsání grantové smlouvy. 
 
Do činností musí být zapojen tento počet partnerů: 
 

• u praktických stáží typu job shadowing a návštěv za účelem zkoumání 
proveditelnosti: nejméně dva partneři pocházející nejméně ze dvou zemí, 
z nichž alespoň jedna je členským státem EU; 

• u hodnotících návštěv, studijních návštěv, činností zaměřených na budování 
partnerství, seminářů a kurzů odborné přípravy: alespoň čtyři partneři 
pocházející nejméně ze čtyř zemí, z nichž je alespoň jedna členským státem 
EU; 

• u vytváření sítí: alespoň šest partnerů pocházejících nejméně z šesti zemí, 
z nichž je alespoň jedna členským státem EU. 

Účastníci 

Projektu se mohou účastnit všichni aktéři, kteří jsou zapojení do neformálního 
vzdělávání a oblasti mládeže nebo se o tyto oblasti zajímají a mají bydliště v zemi 
programu. Způsobilými aktéry například mohou být osoby zapojené do mládežnické 
politiky na místní nebo regionální úrovni nebo osoby pracující s mládeží, jako jsou 
pracovníci s mládeží, vedoucí mládeže, školitelé/poradci, mentoři/instruktoři. 

Do činností musí být zapojen tento počet partnerů: 

• u praktických stáží: až 2 účastníci;  
• u návštěv za účelem zkoumání proveditelnosti: až 2 zástupci za 

partnera/organizaci; 
• u hodnotících návštěv, studijních návštěv, činností zaměřených na budování 

partnerství, seminářů a kurzů odborné přípravy: až 50 účastníků (včetně 
školitelů a poradců) zastupujících každého partnera/organizaci v náležitém 
poměru. Vhodný počet účastníků závisí na povaze a druhu činnosti.   

Doba trvání 

Vhodná doba trvání činnosti se může lišit podle druhu organizované činnosti. 
Obecně by tyto činnosti neměly trvat více než 10 dnů bez dnů na cestu.  
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U určitých druhů činností se předpokládá zvláštní doba trvání: 

• u praktických stáží: 10 až 20 pracovních dnů (kromě dnů na cestu); 
• u vytváření sítí: až 18 měsíců. 

Program  

Je zapotřebí předložit řádně strukturovaný program a časový harmonogram projektu. 
Program musí jasně souviset s cíli vyloženými výše. 
Činnosti musejí být neziskové. 

Místo  

S výjimkou projektů na vytváření sítí se činnosti musejí konat v zemi žadatele o 
projekt. 
  
Projekty na vytváření sítí se mohou uskutečnit v kterékoli ze zemí partnerů 
zapojených do projektu. 

Jaká jsou kritéria výběru? 

Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Granty na projekty zaměřené na odbornou přípravu a vytváření sítí, které se vztahují 
k evropské práci s mládeží (cíl 1), se budou přidělovat na projekty, které nejlépe 
odrážejí témata související s politickými prioritami určenými v oblasti evropské 
mládežnické politiky23. 
 
Granty na projekty zaměřené na odbornou přípravu a vytváření sítí, které se vztahují 
k programu Mládež v akci (cíl 2), se budou přidělovat na projekty, které nejlépe 
odrážejí obecné priority programu, tj. účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, 
evropské občanství a sociální začlenění. Vedle toho mohou být pro program Mládež 
v akci stanoveny roční priority, které mohou být zveřejněny na internetových 
stránkách Komise a národních agentur a v příloze tohoto průvodce programem. 

                                                 
23 Potřebujete-li informace o nejnovějším vývoji evropské spolupráce v oblasti mládeže, navštivte prosím tuto 
internetovou stránku: http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html. 

http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html
http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html
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Jak vytvořit dobrý projekt?  

Kvalitativní prvky závisejí na povaze a struktuře každé z podporovaných činností. 
Bez ohledu na specifický charakter některých činností níže shrnujeme nejdůležitější 
prvky, které mají všechny činnosti společné: 

Metodika 

K naplnění různých potřeb účastníků a k dosažení žádoucích výsledků může být 
použita široká škála neformálních vzdělávacích metod a technik. Obecně by se 
projekt měl zakládat na mezikulturním vzdělávacím procesu, který podněcuje 
tvořivost, aktivní účast a iniciativu. 
 
 
 
Měl by účastníkům umožnit:  

• získání sebevědomí při setkání s novými zkušenostmi, postoji a způsoby 
chování;  

• nabytí nebo rozvíjení dovedností, schopností a znalostí, které přispívají 
k jejich sociálnímu, profesnímu nebo osobnímu rozvoji; 

• předejití a potírání předsudků, rasismu a všech postojů, které vedou 
k sociálnímu vyloučení;  

• rozvíjení smyslu pro toleranci a porozumění rozmanitosti. 

Cíle vzdělávání  

Projekt by měl stanovovat jasné a dosažitelné cíle vzdělávání pro cílovou skupinu, 
pokud jde o získání průřezových dovedností pro osobní, profesní a sociální rozvoj.  

Program  

Program by měl být jasně vymezen, měl by být realistický, přiměřený a vyvážený. 
Měli by jej společně rozvíjet všichni partneři a měl by odpovídat cílům projektu 
a potřebám účastníků. Měl by se rovněž zaměřovat na poskytnutí aktivní úlohy 
účastníkům (např. vedoucí pracovní skupiny, přispívání do diskusí, vedení dílen nebo 
podávání zpráv o těchto dílnách).   

Příprava a hodnocení  

Fáze přípravy a hodnocení jsou nutné pro bezproblémové provedení činnosti a úplné 
dosažení předem stanovených cílů. Zástupci partnerů projektu jsou jako mezinárodní 
tým společně odpovědni za plánování, provádění, monitorování a hodnocení 
projektu. 
 
Během fáze přípravy by partneři projektu měli uvažovat o rozdělení úkolů, 
o programových činnostech, pracovních metodách, profilu účastníků, praktických 
opatřeních (místo konání, přemisťování, ubytování, podpůrný materiál, jazyková 
podpora). 
 
Hodnotící schůzky by měly být pořádány před zahájením činnosti, během ní a po ní. 
Hodnocení před provedením činnosti by mělo partnerům projektu umožnit doladění 
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programového plánu. Průběžné hodnocení je důležité kvůli získání zpětné vazby od 
účastníků a odpovídajícímu přizpůsobení programu. Závěrečné hodnocení by 
partnerům projektu a účastníkům mělo umožnit posouzení toho, zda bylo dosaženo 
cílů dané činnosti a zda bylo splněno očekávání účastníků. Hodnocení by mělo 
rovněž zdůraznit vzdělávací výsledky. 
 
Přípravné nebo hodnotící schůzky mohou být pořádány v zájmu lepšího provádění 
těchto fází.   

Dopad / zhodnocení   

Dopad činností zaměřených na odbornou přípravu, výměnu a vytváření sítí by se 
neměl omezovat pouze na účastníky dané činnosti, ale měl by být také součástí 
dlouhodobého procesu.  
 
Činnosti by měly být zasazeny do dlouhodobějšího výhledu a naplánovány tak, aby 
bylo dosaženo vícenásobného účinku a udržitelného dopadu na rozvoj práce 
s mládeží.  
 
Výsledky projektů by neměly být šířeny pouze mezi účastníky, ale měly by se dostat 
k širší veřejnosti. Partneři projektu by měli využít všech možností, aby pro své 
činnosti získali náležité pokrytí ve sdělovacích prostředcích (místních, regionálních, 
celostátních a mezinárodních), a to před a během jejich provádění.  
 
Šíření a využívání výsledků projektů zoptimalizuje jejich hodnotu, posílí jejich 
dopad a zajistí, aby z nich měl prospěch co největší počet lidí a organizací. Znamená 
to, že se výsledky musejí přenést na příslušné zúčastněné strany a musejí se znásobit 
v širším měřítku. 

Viditelnost 

Projekty by měly zdůrazňovat podporu Společenství (rovněž používáním evropských 
log a loga programu Mládež v akci) a přinášet programu a jeho výsledkům jasnou 
přidanou propagační hodnotu. Vedle toho by si organizace a účastníci zapojení do 
projektů měli být vědomi své účasti v programu Mládež v akci.  

Kdo může podat žádost?  

Jeden z partnerů v projektu zaměřeném na odbornou přípravu a vytváření sítí může 
působit jako koordinující partner a podat žádost jménem partnerství. Žádost může 
předložit: 

• nezisková organizace nebo sdružení; nebo 
• místní, regionální nebo vnitrostátní veřejnoprávní subjekt zapojený do práce 

s mládeží; nebo 
• neformální skupina mladých lidí.  
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Jak podat žádost? 

Žádosti, které mají být zaslány národním agenturám: 

V případě projektů na vytváření sítí může kterýkoli z partnerů převzít roli 
koordinátora a podat žádost jménem partnerství u své národní agentury. 
V případě ostatních činností musí žádost podat hostitelská organizace u své národní 
agentury.  

Žádosti, které mají být zaslány výkonné agentuře: 

Evropské nevládní organizace (ENGO), které sídlí v jedné ze zemí programu a mají 
členské pobočky alespoň v osmi zemích programu, musejí podávat své žádosti přímo 
u výkonné agentury. 

Jak je činnost financována?   

Grant Společenství je založen na zásadě spolufinancování s dalšími veřejnými 
a/nebo soukromými příspěvky. Celkové náklady na projekt nemohou být pokryty 
pouze z programu Mládež v akci. Příspěvky organizátorů a/nebo účastníků proto 
mohou být peněžní i nepeněžní nebo mohou být kombinací obojího. 
 
Základem grantu Společenství jsou: 

• skutečné cestovní a mimořádné náklady,  
• pevné částky na všechny další náklady související s projektovými činnostmi  
• paušální částky na účastníky – včetně školitelů /poradců. Paušální částky se 

vypočítávají na den nebo na den a účastníka. V těchto případech se výpočet 
paušální částky zakládá na počtu dnů činnosti.  

 
Maximální pevné částky a paušální částky jsou uvedeny v tabulce „přehled pravidel 
pro financování“ na konci tohoto oddílu, ale mohou se lišit podle země programu, 
v níž je žádost podána.  
 
Pevné částky a paušální částky představují příspěvek na projektové činnosti. Nejsou 
přímo spojeny s žádnými konkrétními náklady, nemusejí být vysvětleny ani 
zdůvodněny. 
  
Tento mechanismus financování slouží k tomu, aby pomohl žadatelům s odhadem 
očekávané výše grantu a usnadnil jim realistické naplánování činnosti.  
 
Rozpis grantu Společenství 

• cestovní náklady: 70 % skutečných nákladů 
• náklady na stravu a ubytování: paušální částka na den a účastníka 
• náklady na činnost: pevná částka + paušální částka na účastníka 
• nástroje pro odbornou přípravu: pevná částka na den 
• mimořádné náklady: skutečné náklady vztahující se na víza, náklady spojené 

s vízy a náklady na očkování a rovněž náklady vztahující se na účastníky s 
omezenými příležitostmi/ zvláštními potřebami. 
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Pravidla pro financování činností zaměřených na vytváření sítí se liší. Grantový 
příspěvek poskytovaný na činnosti zaměřené na vytvářen sítí se zakládá na 
skutečných nákladech a nesmí být vyšší než 20 000 €. Finanční příspěvek nesmí 
přesáhnout 50 % celkových způsobilých nákladů na projekt. 
 
Potřebuje-li další informace, přečtěte si přehled pravidel pro financování na konci 
tohoto oddílu. 

Mimořádné náklady 

Mimořádné náklady se vztahují na víza, náklady spojené s vízy a rovněž na náklady 
na očkování. 
 
Všechny ostatní mimořádné náklady se vztahují na mladé lidi s omezenými 
příležitostmi a/nebo zvláštními potřebami. Mohou například pokrývat lékařské 
ošetření, zdravotní péči, doplňující jazykové školení/podporu, dodatečnou přípravu, 
zvláštní prostory nebo vybavení, další doprovázející osobu, dodatečné osobní výdaje 
v případě ekonomického znevýhodnění, překladu / tlumočení. Nemohou se týkat 
bankovních půjček nebo úroků. Z grantu může být hrazeno až 100 % mimořádných 
nákladů za předpokladu, že jsou jasně spojeny s prováděním projektu, že jsou 
nezbytné a zdůvodněné v žádosti. Všechny mimořádné náklady musejí být 
skutečnými náklady, které jsou řádně doloženy a zdůvodněny. 

Jaké jsou smluvní závazky? 

Grantová smlouva 

Po schválení projektu obdrží příjemce (koordinující partner) grantovou smlouvu, 
kterou se bude řídit využívání finančních prostředků Společenství. Příjemce se 
zavazuje, že splní své smluvní závazky a uskuteční projekt, jak je stanoveno 
v žádosti.  
 
Finanční dohoda o více opatřeních 
 
Příjemce, který organizuje několik projektů zaměřených na odbornou přípravu 
a vytváření sítí během období 18 měsíců, může předložit jeden jediný projektový 
návrh, který má tuto typickou strukturu:  
 
1) návrh může spojovat dvě až pět činností stejného druhu (například tři kurzy 
odborné přípravy během jednoho roku) nebo  
2) návrh může spojovat dvě až pět činností různého druhu (například jednu 
hodnotící schůzku, dva semináře a jednu činnost zaměřenou na budování 
partnerství). 
 
Národní agentura, výkonná agentura, Komise nebo Účetní dvůr mohou 
prostřednictvím návštěv na místě nebo auditů prověřit, zda jsou řádně plněny 
všechny smluvní závazky.  
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Pokud v průběhu výměny naruší nepředvídatelné události jeho uskutečňování, 
příjemci musejí neprodleně kontaktovat národní agentury nebo výkonnou agenturu, 
aby bylo možno učinit příslušná opatření.  
 
Pokud nebude projekt uskutečněn podle smlouvy, může to vést k navrácení celého 
grantu nebo jeho části. 

Jaká podpora je k dispozici na přípravu a provádění projektu?  

Národní agentury a centra SALTO zajišťují odbornou přípravu, zejména 
prostřednictvím plánů odborné přípravy a spolupráce, na přípravu a provádění 
projektů odborné přípravy a vytváření sítí a rovněž nástroje zaměřené na zvýšení 
kvality projektu. 

Pas mládeže (Youthpass) 

Každý účastník projektu zaměřeného na odbornou přípravu a vytváření sítí má nárok 
na získání Pasu mládeže, v němž je popsána a zhodnocena neformální vzdělávací 
zkušenost. Prostřednictvím Pasu mládeže Evropská komise zajišťuje, aby zkušenosti 
s programem byly uznány jako vzdělávací zkušenosti a jako doba neformálního a 
informálního vzdělávání. 



 112

Program Mládež v akci Dílčí akce 4.3 – Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží 
Přehled pravidel pro financování 

 
Činnost Povaha a rozsah  Doba trvání Partneři Účastníci 

Praktické 
stáže (Job 
shadowing) 

od 10 do 20 
pracovních dnů 
(kromě dnů na cestu) 

 
Až 2 účastníci 

Návštěvy za 
účelem 
zkoumání 
proveditelno
sti 

 
 
 
 
 
 
Činnosti musejí odpovídat 
alespoň jednomu z obecných 

 
 
 
 
 

 
 
Nejméně 2 země 
programu, z nichž je 
alespoň jedna 
členským státem EU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Až 2 zástupci za 
partnera/organizaci 
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Hodnotící 
schůzky 
 
Studijní 
návštěvy 
 
Činnosti 
zaměřené na 
budování 
partnerství 
 
Semináře 
 
Kurz 
odborné 
přípravy 
 
 
Vytváření 
sítí

 

cílů stanovených pro tuto dílčí 
akci.  

 
Činnosti musejí být 
neziskové. 

 
Činnosti se musejí 
uskutečňovat v zemi žadatele 
o projekt. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Až 10 dnů (kromě 
dnů na cestu) 
Vhodná doba trvání 
činnosti se může 
lišit podle druhu 
pořádané činnosti.  
 
 
 
 
 
 
Až 18 měsíců 

 
 
Nejméně 4 země 
programu, z nichž je 
alespoň jedna 
členským státem EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejméně 6 zemí 
programu, z nichž je 
alespoň jedna 
členským státem EU 

 
 
Všichni aktéři, kteří se podílejí nebo se 
zajímají o neformální vzdělávání a oblast 
mládeže a kteří mají zákonné bydliště 
v zemi programu. Způsobilými aktéry 
například mohou být:  
- osoby pracující s mládeží, jako jsou 
pracovníci s mládeží, vedoucí mládeže, 
školitelé/poradci, mentoři/instruktoři atd. 
- osoby zapojené do mládežnické politiky 
na místní nebo regionální úrovni 

 
 
 

 
 
Až 50 účastníků (včetně 
školitelů a poradců), kteří 
zastupují každého 
partnera/organizaci v náležitém 
poměru. Ideální počet účastníků 
závisí na povaze a druhu 
činnosti.   

Veškeré číselné údaje jsou v eurech - Všimněte si prosím, že všechny částky jsou orientační a národní agentury je mohou upravovat 



 114

Program Mládež v akci Dílčí akce 4.3 – Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží 
Přehled pravidel pro financování 

 
Druh výdajů Způsobilost 

výdajů podle 
druhu činnosti 

Základ pro 
financování 

Částka  
 

Pravidla 
rozdělování 

Využití prostředků z grantu 
Společenství 

Výkaznictví 
Veškeré dokumenty je třeba archivovat pro účely auditu po 

dobu 5 let po dokončení 

A. Cestovní 
náklady účastníka

 
Všechny činnosti 
(mimo vytváření 

sítí) 
Skutečné 
náklady 

70 % cestovních 
nákladů 

 

Poskytnuto 
automaticky 

Náklady na dopravu z místa 
bydliště do místa projektu. 

Využití nejlevnějších dopravních 
prostředků a tarifů jízdného 

(letecký tarif APEX, obyčejné 
vlakové jízdné) 

Úplné zdůvodnění vynaložených nákladů, kopie 
jízdenek / faktur 

B. Náklady na 
stravu a ubytování

 
 

Všechny činnosti 
(mimo vytváření 

sítí)  

Paušální částka 48 € na den  
/ účastníka 

Poskytnuto 
automaticky 

Příspěvek na náklady na 
ubytování a jiné náklady během 

projektu (např. pojištění) 

Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné zprávě  
+ přepočet na základě skutečného počtu účastníků a 

skutečné doby trvání + podpisový arch všech 
účastníků 

a)Pevná částka 
+ 

1 200 € 
+ 

C.  Náklady na 
činnosti 

 
 Studijní 
návštěva 
 seminář 
činnost zaměřená 
na budování 
partnerství  
odborná příprava  
 

b) Paušální 
částka 50 € na účastníka

Poskytnuto 
automaticky 

Všechny ostatní náklady přímo 
spojené s prováděním projektu 

Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné zprávě  
+ přepočet na základě skutečného počtu účastníků a 

skutečné doby trvání + podpisový arch všech 
účastníků 

D.    Nástroje pro 
odbornou 
přípravu  

 
Odborná 
příprava  Paušální částka 350 € na den Poskytnuto 

automaticky 
Příspěvek na honorář pro 

školitele a školicí materiály  
Výsledky / úspěchy popsané v závěrečné zprávě 

 

E.   Mimořádné 
náklady 

 
 

Všechny činnosti 
(mimo vytváření 
sítí) Skutečné 

náklady Až 100 % 
Podmínka: náklady 

musejí být zdůvodněny 
v žádosti. 

-Náklady na víza a náklady 
související s vízy a náklady na 
očkování 
 
- Náklady přímo spojené 
s účastníky s omezenými 
příležitostmi /se zvláštními 
potřebami   
 

Úplné zdůvodnění vynaložených nákladů, kopie 
faktur / účtenek. 
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PRAVIDLA PRO FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYTVÁŘENÍ SÍTÍ: 
Příspěvek Společenství poskytovaný na podporu činností zaměřených na vytváření sítí se zakládá na skutečných nákladech a nesmí převýšit částku 20 000 €. Finanční příspěvek nesmí 
překročit 50 % celkových způsobilých nákladů na projekt. Aby náklady byly způsobilé, musejí být přímo spojeny s prováděním činnosti a musejí být plně zdůvodněny pomocí faktur, a to 
ve fázi konečné zprávy.   



 

 

Akce 4.4 – Podpora inovace a kvality   

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce?  

Tato dílčí akce podporuje projekty, které se zaměřují na zavádění, provádění 
a podporu inovačních a kvalitativních prvků do neformálního vzdělávání a práce 
s mládeží. Tyto inovační aspekty se mohou vztahovat k: 
 

• obsahu a cílům v souladu s rozvojem rámce evropské spolupráce v oblasti 
mládeže a prioritami programu Mládež v akci;  
a/nebo 

• používané metodice a přinášet nové nápady a přístupy v oblasti neformálního 
vzdělávání a mládeže.  

Jaká jsou všeobecná kritéria výběru a jak jsou projekty financovány?  

Způsobilé žádosti se vyhodnocují na základě kritérií způsobilosti a kritérií pro 
poskytování grantu stanovených ve výzvě k předkládání návrhů  
 
Grantový mechanismus a pravidla pro financování budou definována ve znění výzvy 
k předkládání návrhů.  

Jak podat žádost?  

Tato dílčí akce se provádí na centralizované úrovni. Návrhy se proto musejí podávat 
přímo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu.  
 
Příjemci jsou vybíráni na základě každoročních výzev k předkládání návrhů. 
Potřebujete-li další informace o žádostech a uzávěrkách, prosím navštivte 
internetovou stránku Komise nebo kontaktujte Výkonnou agenturu pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast. 
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Akce 4.5 – Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží  

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce?  

Tato dílčí akce podporuje informovanost a komunikaci, zaměřuje se na mladé lidi 
a zlepšuje jejich přístup k důležitým informačním a komunikačním službám, aby 
zvýšila jejich účast na veřejném životě a usnadnila realizaci potenciálu, který mají 
jako aktivní a odpovědní občané.  

 
Tohoto obecného cíle bude dosaženo zejména pomocí: 
 

• podpory rozvoje Evropského portálu pro mládež;  
• v pozdějších fázích pomocí podpory evropských mládežnických kampaní, 

které jsou zaměřeny na zvyšování kvality poskytovaných informací a účast 
mladých lidí při přípravě a šíření informací.   

Co je Evropský portál pro mládež? 

Evropský portál pro mládež byl spuštěn na základě doporučení Bílé knihy Komise 
„Nový podnět pro evropskou mládež“. Jeho cílem je poskytnout maximálnímu počtu 
mladých lidí rychlý a snadný přístup k příslušným informacím o mládeži v Evropě. 
Konečným cílem portálu pro mládež je zvýšit účast mladých lidí na veřejném životě 
a přispět k jejich aktivnímu občanství.  
 
Komise prostřednictvím této akce zlepší kvalitu a přitažlivost portálu s cílem zvýšit 
počet uživatelů a přispět k dosažení cílů rámce evropské spolupráce v oblasti 
mládeže. Evropská komise je odpovědná za rozvoj evropského portálu pro mládež ve 
spolupráci s aktéry zapojenými do jeho fungování, zejména se sítí Eurodesk a 
s Evropským fórem mládeže.      

Co jsou Evropské mládežnické kampaně? 

Tato dílčí akce, která má být rozvinuta v pozdější fázi, podpoří činnosti založené na 
nadnárodním partnerství a aktivně zapojí mladé lidi do vytváření a šíření informací 
v oblasti mládeže.  

Akce 4.6 – Partnerství  

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce?  

Tato dílčí akce je určena k financování partnerství s regionálními nebo místními 
veřejnoprávními subjekty za účelem dlouhodobého rozvíjení projektů, které slučují 
různá opatření programu.  
 
Partnerství se týkají vztahů založených na sdílených zájmech a hodnotách, 
podobných přístupech a porozumění v dané oblasti a také na dialogu a konzultacích 
mezi Evropskou unií a regionálními nebo místními veřejnými orgány. Kromě toho 
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obnášejí rovnocenné vztahy partnerů a nikoliv tradiční vztah dárce – příjemce. Jsou 
vytvořena v dlouhodobém výhledu a odrážejí společný strategický zájem. Tento 
strategický zájem se převádí na společné cíle a činnosti, které přinášejí oboustranný 
prospěch a vyžadují společné přispění, aby je bylo možno financovat a řídit. 
 
Tato dílčí akce dá dohromady instituce programu a regionální a místní veřejnoprávní 
subjekty a bude přitom brát v úvahu vnitrostátní hledisko. Cílem je vytvořit 
vícenásobný dopad evropských mládežnických aktivit na regionální a místní úrovni.  
 
Tato partnerství budou přispívat k rozvoji angažovanosti regionálních a místních 
veřejnoprávních subjektů v oblasti evropských mládežnických aktivit. 
 
Vytváření partnerství posílí dopad regionálních a místních projektů, které slučují 
různá opatření programu. 
 
Regionální a místní veřejnoprávní subjekty zapojí občanskou společnost do přípravy 
a realizace partnerství. 
 
Všechny činnosti se musejí shodovat s obecnými cíli a kritérii programu. 

Oboustranné výhody partnerství lze shrnout takto: 

• intenzivnější dialog o politice a strategii mezi evropskou a regionální/místní 
úrovní 

• zvýšená účinnosti evropské mládežnické politiky 
• zvýšená důvěra 
• sdílení odborných znalostí a zkušeností 
• sdílení zdrojů 
• zvýšené aktivity mládeže v rámci stávajících horizontálních partnerství 
• zvýšená účinnost a viditelnost programu Mládež v akci 
• zvýšený evropský profil na regionální a místní úrovni 

Jaké druhy činností jsou přípustné?  

Za účelem dosažení výše uvedených cílů podpoří akce 4.6 projekty slučující činnosti 
zahrnuté do nejméně dvou následujících akcí: 1, 2 a 4 programu Mládež v akci. 

Kdo jsou partneři a jaké jsou jejich úlohy? 

Předpokládá se, že Komise, národní agentury a regionální a místní veřejnoprávní 
subjekty budou v pozdější fázi sehrávat následující úlohy, které budou podrobněji 
vymezeny. 

Komise (za podpory dalších institucí programu):  

- navrhne obecné sdílené cíle regionálním a místním partnerům; 
- vymezí priority v regionálních a místních partnerstvích (podle analýzy potřeb 

a mládežnických ukazatelů); 
- určí modely a struktury vztahu (programová schémata, kvalitativní a 

kvantitativní ukazatele); 
- stanoví standardy kvality, jimiž se mají řídit regionální a místní veřejnoprávní 

orgány při provádění dohodnutých činností.   
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Komise ve spolupráci s národními agenturami určí regionální a místní veřejnoprávní 
subjekty, které budou partnerství realizovat. 

Národní agentury:  

- budou spolupracovat s Komisí při určování regionálních a místních 
veřejnoprávních subjektů, které budou realizovat partnerství; 

- zanesou určená partnerství s regionálními a místními veřejnoprávními subjekty 
do smlouvy; 

- budou sledovat realizaci regionálních/místních partnerství. 

Regionální a místní veřejnoprávní subjekty:  

- budou provádět činnosti podle plánu činností a podle standardů kvality, hodnot a 
kritérií, které stanoví Komise; 

- budou podávat zprávy národním agenturám; 
- přispějí na náklady plynoucí z partnerství v rámci systému spolufinancování.  

 
Toto opatření bude zavedeno v pozdější fázi.  
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Akce 4.7 – Podpora struktur programu  
Tato dílčí akce financuje struktury stanovené v čl. 8 odst. 2 právního základu, zejména 
národní agentury. Opatření rovněž poskytuje finanční prostředky pro zapojené subjekty, 
jako jsou školicí a informační centra SALTO a síť EURODESK.  
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Akce 4.8 – Zvyšování přidané hodnoty programu 

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce?  

Komise pořádá semináře, konference a setkání, aby usnadnila provádění programu, a 
provádí příslušná opatření zaměřená na poskytování, zveřejňování a šíření informací, 
jakož i monitorování a hodnocení programu. Tyto činnosti jsou financovány z grantů, 
nakupují se prostřednictvím vládních zakázek nebo je pořádá a přímo financuje 
Komise. 

Setkání za účelem vytváření sítí mezi bývalými účastníky a národními 
agenturami 

Komise může na evropské úrovni za podpory výkonné agentury pořádat setkání za 
účelem vytváření sítí, aby dala dohromady bývalé účastníky téhož druhu projektů 
a národní agentury.   
 
Tato setkání zaměřená na vytváření sítí na jedné straně umožní výměnu osvědčených 
postupů a dodají přidanou hodnotu ke zkušenostem získaným na základní úrovni 
a na druhé straně budou představovat významnou příležitost pro vypracování 
informačních materiálů k distribuci (zprávy, publikace, studie, audiovizuální 
materiály a internetové materiály), aby se zlepšila viditelnost a informovanost 
o akcích programu.  
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G. Akce 5 – Podpora spolupráce v oblasti 
politiky mládeže 
Jaké jsou cíle této akce? 
Cílem akce 5 – Podpora spolupráce v oblasti politiky mládeže – programu Mládež v akci je 
přispět k podpoře evropské spolupráce v oblasti mládeže. 
 
Tohoto obecného cíle bude dosaženo: 

• podporou výměny osvědčených postupů a spoluprací mezi správami a politickými 
činiteli na všech úrovních; 

• podporou strukturovaného dialogu mezi politickými činiteli a mladými lidmi; 
• zlepšováním informovanosti o mládeži a porozumění mládeži; 
• přispíváním ke spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti mládeže. 

Jaké druhy činností jsou přípustné? 
V rámci akce 5 – Podpora spolupráce v oblasti politiky mládeže – byly definovány tři dílčí 
akce, aby byly rozvinuty příslušné nástroje k dosažení výše uvedených cílů: 
 
5.1 – Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku 
5.2 – Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže 
5.3 – Spolupráce s mezinárodními organizacemi 



 123

Akce 5.1 – Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za 
mládežnickou politiku  

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce? 

Cílem této dílčí akce je podpořit evropskou spolupráci v oblasti mládeže tím, že se 
povzbudí  strukturovaný dialog mezi politickými činiteli a mladými lidmi. 
 
Tato dílčí akce podporuje spolupráci, semináře a strukturovaný dialog mezi mladými 
lidmi, osobami činnými v práci s mládeží a v mládežnických organizacích a osobami 
odpovědnými za mládežnickou politiku. To zahrnuje mládežnické akce pořádané 
členskými státy, které mají předsednictví Evropské unie, a mládežnické akce na 
místní, regionální a celostátní úrovni, které připravují tyto akce předsednictví. 

Jaké druhy činnosti jsou přípustné?  

• Akce 5.1 podporuje dva druhy činností: Mezinárodní semináře mládeže, které 
se konají na mezinárodní úrovni. Zahrnují zejména výměnu myšlenek a 
osvědčených postupů a diskuse pořádané mladými lidmi a osobami činnými v 
práci s mládeží a v mládežnických organizacích, které odrážejí důležitá témata 
z oblasti evropské mládežnické politiky, prioritních témat programu Mládež 
v akci a strukturovaného dialogu. 

• Národní semináře mládeže se konají na celostátní nebo na regionální úrovni. 
Jejich cílem je zajistit včasný a účinný vstup mladých lidí do debat v EU a tvorby 
politik mládeže na úrovni EU. K tomuto účelu vytvářejí strukturované prostory 
pro dialog a diskusi načasovanou v souladu s evropskou politickou agendou.  

Poznámka – Co NENÍ mezinárodní nebo národní seminář mládeže! 
Následující činnosti NEJSOU způsobilé k získání grantů v rámci mezinárodních / 
národních seminářů mládeže: 

• zákonem předepsané valné hromady organizací 
• akademické studijní cesty 
• prázdninové cesty 
• jazykové kurzy 
• umělecká turné 
• semináře, jejichž účelem je finanční zisk 
• sportovní soutěže 
• festivaly a jiné kulturní akce. 
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 Mezinárodní semináře mládeže 

Jaká jsou kritéria způsobilosti?  

Viz všeobecná kritéria způsobilosti uvedená v oddíle B. 
 
Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se k této akci jsou tato: 

Účastníci 

Mezinárodních seminářů mládeže se musí účastnit alespoň 60 osob. Mladí lidé, kteří 
se semináře mládeže účastní, musejí být ve věku 15 až 30 let.  

 Partneři 

 Mezinárodní semináře mládeže musí zahrnovat partnery nejméně z pěti zemí 
programu. 
 
Organizace, které sídlí v sousedních partnerských zemích, se mohou projektu rovněž 
účastnit, nemohou ovšem podat žádost. 
Národní skupiny by měly být vyvážené co do počtu účastníků. Skupina hostitelské 
země může být nepatrně početnější. 

Doba trvání 

Doba trvání projektu včetně přípravy, provádění, hodnocení a navazující činnosti 
může činit až 9 měsíců. 
 
Doba trvání mezinárodního semináře mládeže činit 3 až 6 dnů (kromě dnů na cestu). 

Jaká jsou kritéria výběru?  

Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 

Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů?  

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Přednost se bude dávat projektům, které odrážejí obecné priority programu, tj. účast 
mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské občanství a sociální začlenění, a obecné 
priority strukturovaného dialogu. 
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Dalšími prioritními tématy této dílčí akce jsou budoucnost Evropy a politické 
priority určené v rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže.  
Pro program Mládež v akci rovněž mohou být stanoveny roční priority. Tyto roční 
priority programu a strukturovaného dialogu jsou uvedeny v příloze tohoto průvodce 
programem. 

Kdo může podat žádost 

V rámci této dílčí akce může žádost podat kterákoli nezisková organizace nebo 
sdružení založené v jedné ze zemí programu.  

Jak podat žádost? 

Hostitelská organizace podává žádost jménem všech partnerů u národní agentury 
sídlící v zemi, v níž se seminář mládeže má konat. 
 
Evropské nevládní organizace (ENGO), které sídlí v jedné ze zemí programu a mají 
členské pobočky nejméně v osmi zemích programu podávají žádost přímo u výkonné 
agentury Evropské komise.  

Národní semináře mládeže 

Jaká jsou kritéria způsobilosti?  

Viz všeobecná kritéria způsobilosti uvedená v oddíle B. 
 
Konkrétní kritéria způsobilosti vztahující se k této akci jsou tato: 

Účastníci 

Národních seminářů mládeže se musí účastnit alespoň 60 osob. Mladí lidé, kteří se 
semináře mládeže účastní, musejí být ve věku 15 až 30 let.  

 Partneři 

Národní semináře mládeže musí zahrnovat nejméně jednu organizaci z jednoho 
členského státu EU. Není zapotřebí mezinárodních partnerských organizací. 

Doba trvání 

Doba trvání projektu včetně přípravy, provádění, hodnocení a navazující činnosti 
může činit až 9 měsíců. 
 
Doba trvání mezinárodního semináře mládeže musí činit 3 až 6 dnů (kromě dnů na 
cestu). 

Jaká jsou kritéria výběru?  

Viz všeobecná kritéria výběru v oddíle B. 
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Jaká jsou kritéria pro poskytování grantů? 

Kvalita návrhů bude hodnocena s ohledem na tyto prvky: 
• kvalita navrhovaného programu a pracovních metod; 
• relevantnost navrhovaných cílů vzdělání; 
• evropský rozměr projektu; 
• očekávaný dopad projektu; 
• opatření zamýšlená pro viditelnost projektu; 
• opatření zamýšlená pro zhodnocení a následnou činnost projektu. 
 
Dále: 
 
Přednost se bude dávat projektům, které odrážejí obecné priority strukturovaného 
dialogu popsané v příloze tohoto průvodce programem. 

Kdo může podat žádost 

V rámci této dílčí akce může žádost podat kterýkoli vnitrostátní veřejný subjekt, 
nezisková organizace nebo sdružení založené v jednom z členských států EU.  

Jak podat žádost? 

Tato dílčí akce je řízena decentralizovaně v případě událostí, které se konají na 
vnitrostátní úrovni, a centralizovaně v případě, že se událost koná na evropské 
úrovni. Proto pro události řízené centralizovaně musí být žádost zasílána přímo 
Evropské komisi, pro události řízené decentralizovaně se návrhy zasílají přímo 
národním agenturám. Pro získání dalších informací se laskavě obraťte na GŘ pro 
vzdělávání a kulturu nebo na svou národní agenturu. 

Jak vytvořit dobrý mezinárodní nebo národní seminář mládeže? 

Neformální vzdělávací zkušenost 

Projekt musí přispívat ke vzdělávacímu procesu mladých lidí a zvýšit jejich 
povědomí o evropských / mezinárodních souvislostech, v nichž žijí. Projekty by se 
měly řídit zásadami neformálního vzdělávání. 

Program a pracovní metody 

Při plánování semináře mládeže je důležité vytvořit podrobný a strukturovaný 
program denních činností. Denní program a pracovní metody musí co nejvíce 
zapojovat účastníky a musí zahájit vzdělávací proces. Tyto metody mohou zahrnovat 
plenární zasedání a dílny, diskuse u kulatého stolu a prezentace atd.  
Mladí lidé by měli být aktivně zapojeni do přípravy, provádění a hodnocení projektu. 

Ochrana dětí a bezpečnost  

Každý seminář mládeže musí předpokládat náležitý dohled nad mladými lidmi, aby 
byla zajištěna jejich ochrana a bezpečnost a také jejich účinné vzdělávání. 
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Viditelnost 

Semináře mládeže musejí programu Mládež v akci a jeho výsledkům přinášet jasnou 
přidanou propagační hodnotu. 

Dopad  

Dopad semináře mládeže by se neměl omezovat pouze na účastníky činnosti, ale 
musí být pocítěn také na místní, regionální a celostátní úrovni a musí zvyšovat 
povědomí o strukturovaném dialogu. Cílem je optimálně využít výsledků projektu a 
dosáhnout dlouhodobého dopadu (zhodnocení). 
 

Jak je projekt financován? 
Grant Společenství je založen na zásadě spolufinancování, což znamená, že celkové náklady 
na projekt nemohou být pokryty pouze z programu Mládež v akci. Je proto zapotřebí 
dalších veřejných, soukromých a/nebo vlastních příspěvků, které mohou být peněžní i 
nepeněžní. 

 
Grant Společenství se vypočítává na základě skutečných nákladů a může pokrývat až 60 % 
celkových nákladů přímo souvisejících s organizací projektů, a to až do 50 000 €.  

Smluvní závazky 

Po schválení semináře mládeže obdrží příjemce grantovou smlouvu, kterou se bude 
řídit využívání finančních prostředků Společenství. Příjemce se zavazuje, že splní 
své smluvní závazky a zdůvodní všechny projektové náklady, které byly skutečně 
vynaloženy. Příjemce musí projekt zrealizovat tak, jak je stanoveno v žádosti, a 
zajistit vyhodnocení a navázání na projekt. 
Je možné, že se uskuteční návštěvy na místě nebo audity, které prověří, zda byly 
řádně splněny všechny smluvní závazky.  
Pokud v průběhu projektu naruší nepředvídatelné události jeho provádění, příjemce 
musí neprodleně kontaktovat národní agenturu/výkonnou agenturu Komise, aby byla 
učiněna příslušná opatření.  
Pokud nebude projekt uskutečněn podle smlouvy, může to vést k navrácení celého 
grantu nebo jeho části. 
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Akce 5.2 – Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže 

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce?  

Tato dílčí akce umožňuje Komisi podporovat konkrétní projekty zaměřené na 
zjišťování stávajících znalostí priorit v oblasti mládeže stanovených v rámci otevřené 
metody koordinace. 
 
Rovněž umožňuje podporu rozvoje metod analýzy a srovnávání výsledků studií a 
zaručení jejich kvality i rozvoj sítí nezbytných pro lepší porozumění mládeži. 
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Akce 5.3 – Spolupráce s mezinárodními organizacemi 

Jaké jsou cíle a hlavní charakteristika této dílčí akce?  

Tato dílčí akce je využívána k podpoře spolupráce Evropské unie s mezinárodními 
mezivládními organizacemi, které působí v oblasti mládeže, zejména s Radou 
Evropy, Organizací spojených národů nebo jejich specializovanými institucemi. 

Partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy v oblasti mládeže (partnerství) 

Obecným cílem partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy je poskytnout 
rámec pro společný rozvoj spolupráce a soudržné strategie v oblasti mládeže. 
 
Činnosti v rámci partnerství jsou pořádány a řízeny sekretariátem partnerství, který 
podává zprávy jak Radě Evropy, tak i Evropské komisi. 
Partnerství provádí celou řadu činností, např. konference, dílny, setkání, semináře a 
publikace v oblasti evropského občanství, kvality a uznávání práce mládeže, lepšího 
porozumění a znalosti mládeže, kulturní rozmanitosti nebo vytváření politiky 
mládeže. Řídí Evropské centrum znalostí pro politiku mládeže (EKCYP), 
výzkumnou databázi pro politiku v oblasti mládeže napříč Evropou.  

 
Další informace o činnostech partnerství získáte od sekretariátu partnerství ve 
Štrasburku (viz kontaktní údaje v příloze). 

Partnerství s dobrovolníky Organizace spojených národů 

Partnerství mezi Komisí a dobrovolníky Organizace spojených národů poskytuje 
souvislost pro spolupráci v oblasti dobrovolných činností. To zahrnuje například 
společné úsilí obhajoby, společnou Evropskou dobrovolnou službu atd.  
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H. Příloha: Roční priority pro rok 2007 
2007: Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 
Rok 2007 bude Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. V tomto rámci bude 
během daného roku dána priorita projektům, které se zabývají otázkami diskriminace na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry či přesvědčení, postižení nebo 
sexuální orientace. Zvláštní důraz bude kladen na projekty, které bojují s různými způsoby, 
jimiž muži a ženy zakoušejí diskriminaci kvůli pohlaví.  

Zlepšení zdraví mladých lidí 
Na základě sdělení Komise o evropských politikách týkajících se mládeže: „Řešení 
problémů mladých lidí v Evropě – provádění Evropského paktu mládeže a podpora 
aktivního občanství“ ze dne 30. května 2005 bude prioritou programu Mládež v akci pro 
rok 2007 fyzická aktivita a zdravé chování mladých lidí. 
Projekty by neměly být sportovními akcemi nebo soutěžemi, ale měly by využít tělesných a 
outdoorových činností jako nástrojů, kterými dosáhnou obecných cílů programu. 

Strukturovaný dialog 
Projekty financované podle akce 5.1 programu Mládež v akci budou odrážet priority 
strukturovaného dialogu: 

• v roce 2007: Sociální začlenění a rozmanitost 
• v roce 2008: Mezikulturní dialog 

 



 131

Slovníček pojmů 
 
Některé použité pojmy jsou specifické pro program Mládež v akci nebo mají zvláštní význam z evropského 
hlediska. Zde uvádíme několik základních definic používaných výrazů: 
 
Východní Evropa a Kavkaz: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Rusko, Ukrajina. 
 
Země ESVO / EHP – tři země, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu a Evropského 
hospodářského prostoru: Lichtenštejnsko, Norsko a Island. 
 
ENGO – Evropská nevládní organizace se sídlem v jedné ze zemí programu, která má členské pobočky 
nejméně v osmi zemích programu. 
 
ENGYO – Evropské nevládní mládežnické organizace se sídlem v jedné ze zemí programu, které mají 
členské pobočky nejméně v osmi zemích programu. 
 
Eurodesk – evropská informační síť poskytující informace týkající se mladých lidí a osob, které s nimi 
pracují na evropských možnostech v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, a zapojování mladých 
lidí do evropských činností: http://www.eurodesk.org. 
 
Euro-Med – evropsko-středomořský program pro mládež, do něhož jsou zapojeny členské státy EU 
a středomořské partnerské země. 
 
Výkonná agentura – Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast je odpovědná za 
provádění centralizovaných akcí programu Mládež v akci. Řídí úplný průběh těchto projektů. 
 
Středomořské partnerské země – země, které nejsou členy EU a které se nacházejí v oblasti 
Středozemního moře nebo v jeho blízkosti a účastní se programu pro mládež EuroMed. 
 
Členské státy – země, které jsou členy Evropské unie. 
 
Národní agentury – struktury zřízené vnitrostátními orgány v každé zemi programu, jejichž cílem je 
napomáhat Evropské komisi při řízení projektů a přebírat odpovědnost za provádění velké části programu 
Mládež v akci.  
 
Sousední partnerské země – Ruská federace a země, které se účastní evropské politiky sousedství24 a 
procesu stabilizace a přidružení. 
  
Partnerské země – výraz, kterým jsou označeny všechny země, které mohou být zapojeny do programu, ale 
které nejsou „zeměmi programu“. 
 
Předvstupní (nebo kandidátské) země – země, které požádaly o členství v Evropské unii a plně se účastní 
jejích akcí a které splnily všechny podmínky nezbytné pro provádění programu na vnitrostátní úrovni. 
 
Země programu – členské státy EU, země ESVO / EHP a předvstupní země. Mohou se plně účastnit všech 
akcí (viz seznam zemí v oddíle B.2). 
 
Školicí a informační centra SALTO – SALTO znamená „Support and Advanced Learning and Training 
Opportunities“. Jedná se o struktury vytvořené v rámci programu Mládež v akci, které mají zajišťovat 
školení a informace pro mládežnické organizace a národní agentury: http://www.salto-youth.net/. 
 

                                                 
24 Tyto země podepsaly s Evropským společenstvím dohody důležité pro oblast mládeže.  

http://www.eurodesk.org/
http://www.salto-youth.net/
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Partnerství – partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy napomáhá rozvoji aktivního občanství 
mladých lidí tím, že podporuje školicí a výzkumné činnosti v této oblasti: http://www.youth-partnership.net. 
 

* * * 

http://www.youth-partnership.net/
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Seznam kontaktních údajů 
 

 
 

EUROPEAN COMMISSION 
 

Directorate-General for Education and Culture  
(DG EAC) 

Unit D2: Youth Programmes  
Unit D1: Youth policies 

B – 1049 Brussels 
 

Tel: +32 2 299 11 11 
Fax: +32 2 295 76 33 

 
E-mail: eac-youthinaction@ec.europa.eu 

Internet:  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
 

______________ 
 

Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency 
Youth Department 

Rue Colonel Bourg 139  
B-1140 Brussels 

 
Tel: +32 2 29 97824 
Fax: +32 2 29 21330 

 
E-mail: youth@ec.europa.eu 

Internet: http://eacea.cec.eu.int 
 
 
 
 
 
 

 
Evropský portál pro mládež 

Dynamický a interaktivní portál pro mladé lidi ve 20 jazycích 
 

 http://europa.eu/youth/ 
 

http://eacea.cec.eu.int/
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Národní agentury v zemích programu 
 

 

BĂLGARIJA25 
Youth Programme  
Ministry of Youth and Sports 
 75 Vassil Levski Blvd. 
BG – 1040 Sofia 
Tel: (359-2) 981 75 77 
Fax: (359-2) 981 83 60 
E-mail: youth@mms.government.bg 
Website: http://www.youthprog.bg 
 

DEUTSCHLAND25 
JUGEND für Europa  
Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN 
AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D-53175 Bonn 
Tel: (49 228) 950 62 20 
Fax: (49 228) 950 62 22 
E-mail: jfe@jfemail.de 
Website: http://www.webforum-jugend.de 
 

BELGIQUE25 
Communauté française 
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B – 1000 Bruxelles 
Tel: (32) 02  227 52 57 
Fax: (32) 02 218 81 08 
E-mail: bij@cfwb.be, jpe@cfwb.be 
Website:  http://www.lebij.be 
 

EESTI 
Foundation Archimedes Estonian National Agency for YOUTH 
Programme 
Koidula 13A, 5th floor 
EE - 10125 Tallinn 
Tel: (372) 697 92 36 
Fax: (372) 697 92 26 
E-mail: noored@noored.ee 
Website: http://euroopa.noored.ee 
 

BELGIE 
Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat 26 
B – 1000 Brussel 
Tel: (32) 02 209 07 20 
Fax: (32) 02 209 07 49 
E-mail: jint@jint.be 
Website: http://www.jint.be 

ELLAS 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National Agency 
417 Acharnon Street 
GR - 11 143 Athens 
Tel: (30) 210 259 94 02 
Fax: (30) 210 253 18 79 
E-mail: youth@neagenia.gr 
Website: http://www.neagenia.gr 
 

BELGIEN25 
Deutschschprachige Gemeinschaft 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center, Hütte 79/16 
B-4700 Eupen 
Tel: (32) 87 56 09 79 
Fax: (32) 87 56 09 44 
E-mail:  info@jugendbuero.be  
Website:  http://www.jugendbuero.be 

ESPAÑA25 
Instituto de la Juventud 
c/ José Ortega y Gasset 71 
E – 28006 Madrid 
Tel: (34 91) 363 77 40  
Fax: (34 91) 363 76 87 
E-mail: e-mail: gonzalezmm@mtas.es; sve@mtas.es  
Website: http://www.injuve.mtas.es 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA25 
Česká národní agentura “Mládež” 
Czech National Agency Youth 
Na Poříčí 12  
CZ – 11530 Praha 1 
Tel: (420) 2 248 722 80/3 
Fax: (420) 2 248 722 80 
E-mail: youth@youth.cz 
Website: http://www.youth.cz 

FRANCE 
Agence Française du Programme européen Jeunesse en Action- 
AFPEJA - INJEP 
11 rue Paul Leplat 
F – 78160 Marly-le-Roi 
Tel: (33) 1 39 17 27 70 
Fax: (33) 1 39 17 27 57 / 90 
E-mail: pej@injep.fr, 
Website: http://www.afpeja.fr 

                                                 
25 Současná agentura pro program MLÁDEŽ, agentura pro program Mládež v akci bude určena.  

mailto:youth@mms.government
http://www.youthprog.bg/
mailto:jfe@ijab.de
http://www.webforum-jugend.de/
mailto:bij@cfwb.be
mailto:reet@euedu.ee
http://euroopa.noored.ee/
mailto:jint@jint.be
http://www.jint.be/
mailto:evsggng@otenet.gr
http://www.neagenia.gr/
http://www.youth.cz/
mailto:pej@injep.fr
http://www.afpeja.fr/
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DANMARK 
CIRIUS - Youth Unit 
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Kobenhavn K 
Tel: (45) 33 95 70 00 
Fax: (45) 33 95 70 01 
E-mail: cirius@ciriusmail.dk 
Website: http://www.ciriusonline.dk 

IRELAND-EIRE 
LEARGAS - The Exchange Bureau  
Youth Work Service 
189-193 Parnell Street  
IRL – Dublin 1 
Tel: (353 1) 873 14 11 
Fax: (353 1) 873 13 16 
E-mail: youth@leargas.ie 
Website: http://www.leargas.ie/youth 

ISLAND 

Evrópa unga fólksins 
Laugavegur 170-172 Reykjavik 105 
Phone +354-551-9300 
Fax +354-551-9393 
E-mail: euf@euf.is 
Website: www.euf.is 
 

LUXEMBOURG25 
Service National de la Jeunesse 
Agence Nationale du programme communautaire Jeunesse 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Tel: (352) 478 64 76 
Fax: (352) 26 48 31 89 
E-mail: jeunesse-europe@snj.etat.lu 
Website: http://www.snj.lu/europe 
 

ITALIA25 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali – 
Direzione Generale per il volontariato, associazionismo 
sociale e le politiche giovanili 
Agenzia Nazionale Italiana Gioventù 
Via Fornovo 8 – Pal. A 
I – 00192 Roma 
Tel: (39) 06 36 75 44 33  
Fax: (39) 06 36 75 45 27 
E-mail: agenzia@gioventu.it, 
Info@gioventu.it 
Website: http://www.gioventu.it 
 

MAGYARORSZÁG 
FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
1089 Budapest Kálvária tér 7 
Tel: +36 1 374 90 60 
Fax: +36 1 374 90 70 
E-mail: nemzetkozi @mobilitas.hu 
Website: www.mobilitas.hu  
 

KYPROS 
Neolaia yia tin Evropi 
Cyprus Youth National Agency 
62 Aglantzia Ave. 
2108 Aglantzia 
Cyprus 
Tel: (357) 22 45 24 75 
Fax: (357) 22 45 24 76 
E-mail: youth@cytanet.com.cy 
 

MALTA25 
Malta Youth National Agency 
European Union Programmes Unit – Room 215 
c/o Ministry of Education – Old Mint Street, 36 
MT-Valletta VLT12  
Tel: (356) 21 255 663/ 255 087 
Fax: (356) 21 231 589 
E-mail: youth.eupu@gov.mt 
Website : www.youthmalta.org 
 

LATVIJA25 
Agency For International Programs For Youth 
Jaunatne Eiropai 
Merkela 11- 531  
LV – 1050 Riga 
Tel: (371) 735 80 65 
Fax: (371) 735 80 60 
E-mail: yfe@latnet.lv 
Website: http://www.jaunatne.gov.lv 
 

NEDERLAND 
Netherlands Youth Institute 
P.O. Box 19211 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tel: (31) 30 230 65 50 
Fax: (31) 30 230 65 40 
E-mail: europa@nji.nl 
Website: www.programmajeugd.nl 
 

LIECHTENSTEIN25 
‘aha’ Tipps und Infos für Junge Leute 
Bahnhof, Postfach 356 
FL – 9494 Schaan 
Tel: (423) 232 48 24  
Fax: (423) 232 93 63 
E-mail:  aha@aha.li 
Website: http://www.aha.li 
 

NORGE25 
BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 
Universitetsgata 7 
Postboks 8113 Dep 
N – 0032 Oslo 
Tel: (47) 24 04 40 00 
Fax: (47) 24 04 40 01 
E-mail: post@bufdir.no 
Website: http://www.ungieuropa.no 
 

mailto:ungdom@ciriusmail.dk
http://www.ciriusonline.dk/
mailto:youth@leargas.ie
http://www.leargas.ie/youth/
mailto:jeunesse-europe@snj.lu
http://www.snj.lu/europe
mailto:agenzia@gioventu.it
http://www.affarisociali.it/
mailto:mobilitas@mobilitas.hu
http://www.mobilitas.hu;/
mailto:youth@cytanet.com.cy
mailto:youth.eupu@gov.mt
http://www.youthmalta.org/
mailto:yfe@latnet.lv
http://www.yfe.lv/
mailto:europa
http://www.programmajeugd.nl/
mailto:virginie@aha.li
http://www.aha.li/
http://www.ungieuropa.no/
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LIETUVA25 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 
Agency of International Youth Cooperation 
Pylimo, 9-7 
LI –0118Vilnius 
Tel: (370) 5 2 497 004/003 
Fax: (370) 5 2 497 005 
E-mail: jaunimas@jtba.lt 
Website: http://www.jtba.lt 
 
POLSKA 
Narodowa Agencja Programu MLODZIEZ 
Ul. Mokotowska 43, IV p. 
PL – 00 551 Warsaw 
Tel: (48 22) 622 37 06 / 628 60 14 
Fax: (48 22) 622 37 08 / 628 60 17 
E-mail: youth@youth.org.pl 
Website: http://www.youth.org.pl 
 
 

ÖSTERREICH  
Interkulturelles Zentrum 
Bacherplatz 10 
A-1050 Wien 
Tel.:0043/1/586 75 44 -16 
Fax:0043/1/586 75 44 -9 
Mail: iz@iz.or.at 
Website: www.jugendinaktion.at 
<http://www.jugendinaktion.at/> 
 
SUOMI – FINLAND25 
Centre for International Mobility (CIMO) 
Säästöpankinranta 2A 
PO BOX 343 
FIN – 00531 Helsinki 
Tel: +358 207 868 500 
Fax: + 358 207 868 601 
E-mail: cimoinfo@cimo.fi 
Website: http://www.cimo.fi 
 

PORTUGAL25 
Agência Nacional para o Programa 
JUVENTUDE – IPJ  
Avenida da Liberdade 194-6° 
P – 1269-051 Lisboa 
Tel: (351) 21 317 94 04 
Fax: (351) 21 317 93 99 
E-mail:  juventude@ipj.pt 
Website: www.programajuventude.pt 

ROMANIA 

National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training 
133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, 4th District 
RO-040205 Bucharest 
Tel : +4021  20 10 700 
Fax :  
E-mail  agentie@anpcdefp.ro  
Website  http://www.anpcdefp.ro  

SVERIGE25 
 Ungdomsstyrelsen 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Fax: +46-8-566.219.98 
E-mail: info@ungdomsstyrelsen.se 
Website: http://www.ungdomsstyrelsen.se 
 

SLOVENIJA25 
Movit Na Mladina  
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tel: (386) 1 430.47.47 
Fax: (386) 1 430.47.49 
E-mail: program.mladina@mladina.movit.si  
Website: http://www.mladina.movit.si 
 

SLOVENSKA REPUBLIKA25 
IUVENTA 
Narodna kancelaria MLADEZ / National Agency 
YOUTH  
Búdková cesta 2 
SK – 811 04 Bratislava 
Tel: (421) 2 592 96 301 
Fax: (421) 2 544 11 421 
E-mail: nkmladez@iuventa.sk 
Website: http://www.iuventa.sk 

TÛRKIYE 
Centre for EU Education and Youth programmes 
Youth Department 
Hüseyin Rahmi Sokak No.2 
Çankaya 
TR-06680 Ankara 
Tel. (90-312) 409 61 31 
Fax (90-312) 409 60 09 
E-mail: baskanlik@ua.gov.tr 
Website: www.ua.gov.tr 
 

UNITED KINGDOM25 
Connect Youth 
Education and Training Group 
The British Council 
10, Spring Gardens 
London SW1A 2BN 
United Kingdom 
Tel. (44) 20 73 89 40 30 
Fax (44) 20 73 89 40 33 
E-mail: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org 
Website: http://www.britishcouncil.org/connectyouth.htm 

 

mailto:jaunimas.europai@vjrt.lt
http://www.tdd.lt/vjrt/
mailto:youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl/
http://www.jugendinaktion.at/
mailto:juventude@ipj.pt
http://www.sej.pt/
mailto:agentie@socrates.ro
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
mailto:yfe@movit.si
http://www.movit.si/
mailto:nafym@iuventa.sk
http://www.britishcouncil.org/connectyouth.htm
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Školicí a informační centra SALTO 
 

SALTO TRAINING AND COOPERATION 
RESOURCE CENTRE 
c/o JUGEND für Europa- Deutsche Agentur für das EU-
Programm JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Tél.: +49-228-950.62.71 
Fax: +49-228-950.62.22 
E-mail: trainingandcooperation@salto-youth.net   
Website : http://www.salto-
youth.net/trainingandcooperation 
 

SALTO SOUTH EAST EUROPE RESOURCE 
CENTRE - SLOVENIA 
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tél.: +386-1-430.47.47 
Fax: +386-1-430.47.49 
E-mail: see@salto-youth.net  
Website: http://www.salto-youth.net/see/ 

SALTO INCLUSION RESOURCE CENTRE 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat  26 
B - 1000 Brussel 
Tél.: +32-2-209.07.20 
Fax: +32-2-209.07.49 
E-mail: inclusion@salto-youth.net 
Website: http://www.salto-youth.net/inclusion/  

SALTO EASTERN EUROPE & CAUCASUS 
RESOURCE CENTRE - POLAND 
Polish National Agency of the Youth Programme 
Foundation for the development of the Education system 
Ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warsawa 
Tél.: +48-22-622.37.06 / +48-22-628.60.14 
Fax: +48-22-622.37.08/ +48-22-621.62.67 
E-mail: eeca@salto-youth.net  
Website: http://www.salto-youth.net/eeca/ 
 

SALTO CULTURAL DIVERSITY RESOURCE 
CENTRE – UNITED KINGDOM 
Connect Youth International 
The British Council 
10, Spring Gardens 
UK – SW1A 2BN London 
Tél.: +44-(0)-20.7389.40.28 
Fax: +44-(0)-20.7389.40.30 
E-mail: diversity@salto-youth.net   
Website: http://www.salto-youth.net/diversity/ 
 

SALTO PARTICIPATION RESOURCE CENTRE 
Bureau International de la Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32-2-227.52.82 
Fax: +32-2-548.38.89 
E-mail: participation@salto-youth.net    
Website: http://www.salto-youth.net/participation  
 

  
SALTO INFORMATION RESOURCE CENTRE -  
Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth Affairs 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Fax: +46-8-566.219.98 
 
a  
 
Mobilitás International Directorate 
Amerikai út 96 
H - 1145 Budapest 
Tél.: +36-1-273.42.93/273.42.95 
Fax: +36-1-273.42.96 
E-mail: irc@salto-youth.net  
Website: http://www.salto-youth.net/IRC/  
 

SALTO EUROMED RESOURCE CENTRE 
INJEP – Programme Jeunesse 
Parc du Val Flory - 11 rue Paul Leplat 
F - 78160 Marly-le-Roi 
Tél.: +33-1-.39.17 -2594/-2600/-2755 
Fax: +33-1-39.17.27. 57 
E-mail: euromed@salto-youth.net  
Website: http://www.salto-youth.net/euromed/   

mailto:trainingandcooperation@salto-youth.net
mailto:see@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/see/
http://www.salto-youth.net/inclusion/
mailto:eeca@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/eeca/
mailto:diversity@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/diversity/
mailto:irc@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/euromed/
mailto:euromed@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/euromed/
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Eurodesk 
 
 

AUSTRIA26  
ARGE Österreichische Jugendinfos 
Lilienbrunngasse 18/2/41 
A – 1020 Wien 
Tél.: +43.699 120.05.183 
Fax: +43.1.216.48.44 / 55 
E-mail: info@jugendinfo.cc  
Website : http://www.jugendinfo.cc   

ESTONIA26 
European Movement in Estonia  
Estonia pst. 5 
EE - 10 143 Tallinn 
Tél.: +372 693 5235 
Fax: +372 6 935 202 
E-mail: eurodesk@eurodesk.ee  
Website : http://www.eurodesk.ee  
http://www.euroopaliikumine.ee  
 

NEDERLAND26 
Netherlands Youth Institute 
P.O. Box 19211 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tél.: +31-30-230.65.30 
Fax: +31-30-230.65.40 
E-mail: eurodesknl@nji.nl 
Website : 
http://www.programmajeugd.nl  
http://www.nizw.nl  

 
BELGIQUE26 
Bureau International Jeunesse (B.I.J.) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32-2-227.52.88 
Fax: +32-2-218.81.08 
E-mail:  
Website: http://www.lebij.be 

FRANCE26 
CIDJ 
101 quai Branly 
F - 75015 Paris 
Tél.: +33 1 44 49 13 20 
  +33 6 84 81 84 51 
Fax: +33 1 40 65 02 61 
E-mail:eurodesk@cidj.com  
Website :  http://www.cidj.com 
 

NORGE26 
Eurodesk Norway 
BUFDIR - Barne-, undgoms- og 
familiedirektoratet  
Universitetsgaten 7, 6th floor 
P.O.Box 8113 Dep. 
N – 0032 Oslo 
Tél.: +47.24.04 40 20 
Fax: +47.24 04 40 01 
E-mail: eurodesk@bufdir.no   
Website :  http://www.eurodesk.no 

BELGIE26 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat  26 
B - 1000 Brussel 
Tél.: +32-2-209.07.20 
Fax: +32-2-209.07.49 
E-mail:  jint@jint.be 
Website : http://www.jint.be 

HUNGARY26 
Mobilitas Informacios Szolgalat / 
Mobilitas Information Service 
Zivatar U. 1-3.  
H-1024 Budapest 
Tél.: +36-1-438.10.52 
Fax: +36-1-438.10.55 
E-mail: hungary@eurodesk.org 
Website : http://www.mobilitas.hu  
http:// www.eurodesk.hu  
 

POLAND26 
Polish National Agency of the Youth 
Programme 
Foundation for the development of the 
Education system 
Ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warsawa 
Tél.: +48-22-622.37.06 
Fax: +48-22-622.37.08 
E-mail: eurodesk@eurodesk.pl  
Website: http://ww.eurodesk.pl  
 

 
BELGIEN26 
JIZ St. Vith - Jugendinformationszentrum 
Hauptstrasse 82 
B-4780 St.Vith 
Tél.:  +32-80-221.567 
Fax:   +32-80-221.566 
E-mail: jiz@rdj.be 
Website :  http://www.rdj.be/jiz  

 
ICELAND26 
Gamla apótekið 
Hafnarstræti 18 
IS- 400 Isafjordur 
Tél.: +354 450.80.05 
Fax: +354 450.80.08 
E-mail: eurodeskis@eurodesk.org 
Website : http://www.isafjordur.is  
 

 
PORTUGAL26 
RNIJ Central – Departamento de 
Informação aos Jovens  
Avenida da Liberdade 194 R/c 
P – 1269-051 Lisboa 
Tél.: +351.21.317.92.35/6 
Fax: +351.21.317.92.19 
E-mail: ipj@ipj.pt 
Website : http://www.ipj.pt 

 
BULGARIA26 
Eurodesk Bulgaria 
75 Vassil Levski bvld  
BG - 1040 Sofia 
Tél.: +359 2 981 75 77 
Fax: +359 2 981 83 60 
E-mail: eurodesk@youthdep.bg 
 

 
IRELAND26 
Léargas – The Exchange Bureau 
Youth Work Service  
189-193 Parnell Street 
IRL – Dublin 1 
Tél.: +353-1-873.14.11 
Fax: +353-1-873.13.16 
E-mail: eurodesk@leargas.ie  
Website : http://www.leargas.ie/eurodesk 

 
SLOVAK REPUBLIK26 
IUVENTA – Národná kancelária 
MLÁDEZ 
Búdková cesta 2.  
SK - 811 04 Bratislava 
Tél.: +421-2-592 96 300 
Fax: +421-2-544 11 421 
E-mail: eurodesk@iuventa.sk  
Website : http://www.iuventa.sk  

                                                 
26 Současný Eurodesk pro program MLÁDEŽ, Eurodesk pro program Mládež v akci bude určen. 
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CZECH REPUBLIC26 
EURODESK 
CNA YOUTH / NIDM MSMT  
Na Porici 12 
CZ - 115 30  Praha 1 
Tel./fax: +420 224 872 886 
E-mail: eurodesk@youth.cz 
Website: www.eurodesk.cz 
 

 
ITALIA26 
Coordinamento Nazionale 
Eurodesk Italy 
Via 29 Novembre,49  
I - 09123 Cagliari 
Tél.: + 39 070 68 4064 
N° Verde:  800-257330 
Fax: +39 070 68 3283 
E-mail: Informazioni@eurodesk.it  
Website : http://www.eurodesk.it  
 

 
SLOVENIA26 
National Agency of Youth Programme  
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska cesta 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tél.: +386-1-430.47.48  
Fax: +386-1-430.47.49  
E-mail: eurodesk@mladina.movit.si 
Website : 
http://www.mladina.movit.si/eurodesk 
 
 

DENMARK26 
CIRIUS  
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Copenhagen K 
Tél.: +45-33-95 70 17 
Fax: +45-33-95 70 01 
E-mail: eurodesk@ciriusmail.dk  
Website : http://www.udiverden.dk  

LATVIA26 
Eurodesk Latvija 
Merkela St. 11, room 533  
LV - 1050 Riga , Latvia 
Tél.: +371-722.18.75 
Fax: +371-722.22.36 
E-mail: ansis@eurodesk.org   
Website : http://www.yfe.lv/eurodesk 
  

SUOMI – FINLAND26 
Centre for International Mobility (CIMO) 
EU Youth Programme / Eurodesk 
Hakaniemenkatu 2,  
PO BOX 343 
FIN – 00531  Helsinki 
Tél.: +358-9-7747.76.64 
Fax: +358-9-7747.70.64 
E-mail: eurodesk@cimo.fi  
Website : http://www.cimo.fi  
http://www.maailmalle.net  
 

DEUTSCHLAND26 
Eurodesk Deutschland 
c/o IJAB e. V. 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Tél.: +49 228 9506 250 
Fax: +49 228 9506 199 
E-mail:  eurodeskde@eurodesk.org  
Website : http://www.eurodesk.de  

LIECHTENSTEIN26 
Aha - Tipps und infos für Junge Leute 
Eurodesk Liechtenstein 
Bahnhof, Postfach 356 
FL - 9494 Schaan 
Tél.: +423-232.48.24 
Fax: +423.232.93.63 
E-mail: eurodesk@aha.li  
Website : http://www.aha.li 
 
 

SVERIGE26 
Centrum för Internationellt 
Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22 
S - 118 23 Stockholm 
Tél.: +46-8-440.87.85 
Fax: +46-8-20.35.30 
E-mail: eurodesk@ciu.org  
Website: http://www.ciu.org 
 
 

ELLAS26 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National  Agency  
417 Acharnon Street 
GR - 11 1 43 Athens 
Tél.: +30.210.259.9300/ 94.21 
Fax: +30.210.253.1879 
E-mail: eurodesk@neagenia.gr 
Website: http://www.neagenia.gr  
 

LITHUANIA26 
Council of Lithuanian Youth 
Organisations  
Didzioji 8-5  
LT – 01128 Vilnius 
Tél.: +370 5 2791014 
Fax: +370 5 2791280 
E-mail: eurodesk@eurodesk.lt  
Website : http://www.eurodesk.lt    

UNITED KINGDOM26 
YouthLink Scotland 
Rosebery House 
9 Haymarket Terrace 
UK - Edinburgh EH12 5EZ 
Tél.: +44-(0)-131-313.24.88 
Fax: +44-(0)-131-313.68.00 
E-mail : eurodesk@youthlink.co.uk  
Website: http://www.youthlink.co.uk 

 
ESPAÑA26 
Eurodesk Spain 
Instituto de la Juventud 
 c/ José Ortega y Gasset, 71 
E – 28006 Madrid 
Tél.: +34 91 363.76.05 
Fax: +34 91 309.30.66 
E-mail: Eurodesk@mtas.es  
Website : http://www.mtas.es/injuve  
 

 
 LUXEMBOURG26 
Centre Information Jeunes 
Galerie Kons 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Tél.: +352 26293219 
Fax: +352 26 29 3215 
Website :   http://www.youthnet.lu  
http://www.cij.lu 
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Partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy 
 
 

European Comission 
Youth Policies 

 
B-1049 Brussels – Belgium 

 
Tel: (32) 2 299 11 11 

 
 Internet : http://ec.europa.eu/youth 

 
 
 
 

Council of Europe 
Directorate of Youth and Sport  

“The Partnership” 
 

30 Rue de Coubertin 
F – 67000 Strasbourg Cedex 

 
Tel: + 33 3 88 41 23 00 

Fax: + 33 3 88 41 27 77/78 
 

Internet : www.coe.int/youth 
 

E-mail: youth@coe.int  
 
 
 

Internet: 
 

Partnership portal: www.youth-partnership.net   
Training Partnership Internet: http://www.training-youth.net  
European Knowledge Centre:  www.youth-knowledge.net 
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