JÓ TUDNI…
• Szerencsés, ha a projekt világosan kapcsolódik az európai ifjúságpolitikai együttműködési keret célkitűzéseihez és prioritásaihoz – azaz egyértelműen a strukturált párbeszéd
folyamatának kiemelt témáira összpontosít, vagy kapcsolódik az Európai Uniót érintő kérdésekhez.
• A strukturált párbeszédről további információkat találtok itt:
http://www.mobilitas.hu/euelnokseg/strukturaltparbeszed
Elbírálásnál előnyt élvez…
• ha a résztvevők között vannak hátrányos helyzetű fiatalok is;
• ha kb. ugyanannyi lány és fiú vesz részt a projektben;
• ha minél több résztvevőt sikerül bevonni a projektbe;
• ha a projekt keretében együttműködtök a strukturált párbeszéd Nemzeti
Munkacsoportjával.

5.1 ALPROGRAM
A FIATALOK ÉS AZ
IFJÚSÁGPOLITIKAI
DÖNTÉSHOZÓK TALÁLKOZÓI
MI is az „a fiatalok és az ifjúságpolitikai
döntéshozók találkozói”?
Ez az alpogram arra kínál lehetőséget, hogy a fiatalok/ifjúsági szervezetek és az ifjúságpolitikai döntéshozók (helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten aktív politikusok és
szakértők) találkozhassanak egymással, a fiatalok véleménye megfogalmazódjon, eljusson
a döntéshozókhoz, és megjelenhessen a szakpolitikában.
A megvalósuló tevékenységek lehetnek nemzeti vagy nemzetközi szintűek.
Az alprogram keretében találkozók, szemináriumok, konzultációk és – ezek kombinációjaként – hosszabb eseménysorozatok támogathatóak (pl. a projekt első fázisában megvalósuló találkozókon a fiatalok tájékozódnak, megvitatnak egy témát, kialakítják álláspontjukat, és a második fázisban találkoznak a döntéshozókkal). Az eseményeknek jól
meghatározott, az ifjúságpolitikához vagy az Európai Unió aktuális kérdéseihez kapcsolódó témára kell irányulniuk, illetve összefüggésben kell lenniük az EU-nak a fiatalokkal
folytatott strukturált párbeszédével.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK… Hogyan kezdjük el?
Üljetek össze a szervezetetekben aktív fiatalokkal és álmodjátok meg a projektet! Találjátok
ki, hogy mik lennének azok a témák, amelyeken szívesen dolgoznátok, hogy nemzeti vagy
nemzetközi szintű projektet szeretnétek megvalósítani, hogy szervezetetektől hány ember
tudna részt venni a találkozókon és a szervezésben.
Olvassátok el a Pályázati Útmutatót, különös tekintettel a 121-129. oldalra.
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/palyazatiutmutato
Amennyiben kérdéseitek vannak, forduljatok a Mobilitáshoz!
Készítsetek részletes munkatervet (feladatlista + mikor ki mit fog csinálni + költségvetés).

További információk az általános ismertető lapon és a www.mobilitas.hu/flp és az www.eurodesk.hu honlapokon.
Fiatalok
Lendületben
Program

MIÉRT érdemes az 5.1 alprogramban részt venni?
Az ifjúságpolitikai döntéshozóknak, ahhoz, hogy úgy alakíthassák a szakpolitikát, hogy
az valóban a fiatalok javát szolgálja, szükségük van rátok. Szükségük van arra, hogy megfogalmazzátok és közvetítsétek feléjük szükségleteiteket, igényeiteket, ötleteiteket. Ha
tehát szeretnétek beleszólni az életeteket befolyásoló politikai folyamatokba, a Fiatalok
Lendületben Program 5.1-es alprogramja alkalmas eszköz arra, hogy ezt megtegyétek.

KI pályázhat,
ki vehet részt az 5.1-es
alprogramban?
Az 5.1-es alprogramban civil szervezetek
(pl. egyesületek, alapítványok), valamint
helyi és regionális közintézmények (pl.
iskolák) pályázhatnak és lehetnek partnerek.
Nemzeti ifjúsági találkozók esetében nincs
szükség külföldi partnerre.
Nemzetközi ifjúsági szemináriumok keretében a következő országokkal lehet együttműködni: EU tagországok + Norvégia,
Liechtenstein, Svájc, Izland, Törökország,
Horvátország.
Nemzeti ifjúsági találkozók esetében a résztvevők minimális létszáma 15 fő.
Nemzetközi ifjúsági szemináriumok esetén a minimális létszám 30 fő.
A résztvevők életkora 15-30 év lehet (a bevont döntéshozókra ez nem vonatkozik).

MENNYI IDEIG tart
egy 5.1-es projekt?
Időkeretek
A projektek 3-18 hónapig tarthatnak.
Nemzetközi ifjúsági szemináriumok esetében a szeminárium lehetséges időtartama
1-6 nap.
A nemzeti ifjúsági találkozók esetében nincs
ilyen, a találkozó(k) időtartamát szabályozó
megkötés.

MENNYI AZ ANNYI?
Költségvetési keretek
A pályázat a projekt megvalósításához
szükséges összes költség 75%-át, összesen maximum 50 000 eurót fedez. Az írásos
beszámoló és a jelenléti ívek benyújtása
mellett minden költségtételről részletesen,
számlával el kell számolni.
A támogatási összegből fedezhető a projekttel kapcsolatos minden költség, pl.
szállás, ellátás, utazás költségei, terembérlet, írásos anyagok nyomtatása, szervezés.
A működési költségek (pl. irodahasználat,
telefon, Internet) nem haladhatják meg az
össztámogatás 7%-át.
A támogatás a fiatalokat célozza, a bevont
döntéshozók költségeinek (pl. szállás, ellátás, utazás költségei) megtérítésére a támogatási összeg NEM használható, nekik
azokat saját forrásból vagy más támogatásból kell fedezniük.
A projektek előfinanszírozottak, azaz a nyertes pályázók általában még a tevékenység
megkezdése előtt megkapják a támogatási
összeg 80%-át. A maradék 20% a projekt
végén, a beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül kifizetésre. Bizonyos
esetekben szakaszos a finanszírozás, 40%
+30%+30%-os ütemben.

PROJEKT PÉLDA
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány • „Szólj bele!” projekt
Helyszín: Magyarország 15 települése 7 régióban • Időpont: 2010.10.01-2011.06.01.
A projekt célja az volt, hogy a fiatalokat bevonja az őket érintő, helyi, regionális, nemzeti és
európai szintű folyamatokba. Ennek érdekében az Európai Unió által kezdeményezett Ifjúsági
Strukturált Párbeszéd folyamat keretében 9 Konzultációs Nap valósult meg országszerte, melyeken a 15-25 év közötti fiatalok, ifjúságsegítők, ifjúsági területen működő civil szervezetek és
döntéshozók a strukturált párbeszéd folyamat prioritásaihoz kapcsolódó témákat dolgoztak
fel. A kiemelt témák közé tartoztak: a fiatalok állampolgári részvétele, érvényesülési lehetőségeik, a mobilitás, a munkavállalás, valamint az önkéntesség és részvétel szerepe a fiatalok
munkaerő-piaci helyzetének javításában. A konzultációkon alkalmazott módszerekkel (mint
például szakértői viták, facilitált beszélgetések, vita-foglalkozások) és a nemformális tanulás
eszközeivel a részt vevő fiatalok fejleszthették azokat a kompetenciáikat, melyek nélkülözhetetlenek a hatékony állampolgári részvételhez.
A konzultáció-sorozatot egy kétnapos Országos Vitaverseny zárta, melyen a fiatalok formális
keretek között, a döntéshozók képviselői előtt vitathatták meg a folyamat során felmerült
megoldási javaslatok előnyeit és hátrányait.
A konzultációkat kiegészítette egy fókuszcsoportos kutatás is, melynek célja az volt, hogy
a folyamatba a kevésbé aktív, nehezebben elérhető fiatalokat (pl. munkanélküli fiatalok) is
bevonja – ezzel a módszerrel az ő véleményük is megjeleníthető volt az Ifjúsági Strukturált
Párbeszéd során mind nemzeti, mind európai szinten.

