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PROGRAM  MLÁDEŽ V AKCII
Akcia 1 – Mládež pre Európu

Identifikácia

Referenčné číslo projektu
                                                      Názov žiadateľa
Jazyk


Kritéria oprávnenosti  (časť C Programového sprievodcu)

Všetky akcie  1 – Mládež pre Európu
1
	Projekt je predložený k predkladaciemu termínu v zhode s dátumom začiatku projektu, ako je to definované v sprievodcovi platnom 01/01/2011

 ÁNO   NIE
2
	Žiadosť o finančný príspevok:
- predložená na správnom formulári, plne vyplnená aj s dátumami

- napísaná a vyplnená v jednom z oficiálnych jazykov EÚ
- podpísaná osobou oprávnenou vstupovať do právne záväzných vzťahov v mene žiadateľa

 ÁNO   NIE  
 ÁNO   NIE  
 ÁNO   NIE 
    
3
	Žiadosť o finančný príspevok doručená:  

- poštou, dátum na poštovej pečiatke; alebo
- donáškovou službou, dátum prevzatia žiadosti donáškovou službou; alebo
- osobne, dátum prevzatia žiadosti NA (akceptujú iba niektoré NA); alebo
- online (akceptujú iba niektoré NA)
 ÁNO   NIE
4
	Originály partnerských potvrdení podpísané a zaslané poštou alebo faxom.
 ÁNO   NIE

5
	V navrhovanom rozpočte sú:

- všetky sumy dané v eurách
- všetky položky sú v zhode s platnými pravidlami financovania 
 ÁNO   NIE
 ÁNO   NIE
6
	Platné bankové údaje
 ÁNO   NIE

7
	Podpis štatutárneho zástupcu
 ÁNO   NIE

8
	Dôkaz legálneho štatútu – Ďalšie povinné dokumenty:

   - pre mimovládne organizácie: doklad o pridelení IČO a stanovy 
- pre verejné inštitúcie: právne záväzné rozhodnutie alebo iný oficiálny dokument týkajúci sa statusu verejnej inštitúcie
- pre neformálne skupiny mladých ľudí: kópia občianského preukazu alebo pasu zástupcu skupiny
 ÁNO   NIE
9
	Ďalšie povinné dokumenty len pre projekty predložené mimovládnymi organizáciami a  presahujúcimi žiadanú čiastku 25  000  €: 

-  výkaz ziskov a strát žiadateľa
-  bilančný výkaz za posledný uzavretý finančný rok


 ÁNO   NIE  
 ÁNO   NIE  


Kritéria vylúčenia (Časť C Programového sprievodcu)

1
	Originál Čestného prehlásenia podpísaný modrým perom
 ÁNO   NIE



Kritéria oprávnenosti (Časť B Programového sprievodcu)

Všetky akcie 1 – Mládež pre Európu
1
	Žiadateľ má trvalý pobyt/ je zákonne zriadený  v rovnakej krajine ako je  Národná agentúra, v  ktorej predkladá žiadosť o finančný príspevok

 ÁNO   NIE
2
Každý z organizátorov je z Programovej krajiny
 ÁNO   NIE

Akcia 1.1 – Mládežnícke výmeny
3
Žiadateľom je  nezisková/ mimovládna organizácia; alebo verejná inštitúcia pôsobiaca na miestnej alebo regionálnej úrovni, alebo neformálna skupina mladých ľudí
 ÁNO   NIE
4
Každý z organizátorov je: nezisková/ mimovládna organizácia; alebo verejná inštitúcia pôsobiaca na miestnej alebo regionálnej úrovni; alebo neformálna skupina mladých ľudí, alebo organizácia aktívne pôsobiaca  v oblasti mládeže na európskej úrovni
 ÁNO   NIE
5
	Organizátor podáva projekt za všetkých zúčastnených partnerov (jednostranné financovanie) 
 ÁNO   NIE

6
	Bilaterálne výmena: 2. organizátori z rôznych Programových krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EU
	Trilaterálne výmena: 3. organizátori z rôznych Programových krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EU 
	Multilaterálna výmena: najmenej 4. organizátori z rôznych Programových krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EU
 ÁNO   NIE

7
Vek účastníkov je od 13 do 25 rokov a majú trvalý pobyt v jednej z Programových krajín (vo veku od  25 do 30 rokov môže byť do 20% účastníkov)
 ÁNO   NIE
8
Výmeny sa zúčastňuje minimum 16 a maximum 60 účastníkov (okrem skupinových vedúcich)
 ÁNO   NIE
9
Bilateralna výmena: minimálne 8 účastníkov na skupinu (okrem skupinových vedúcich)
	Trilaterálna výmena: minimálne 6 účastníkov na skupinu (okrem skupinových vedúcich)
	Multilaterálna výmena: minimálne 4 účastníci na skupinu (okrem skupinových vedúcich)
 ÁNO   NIE
10
Každý partner má aspoň jedného skupinového vedúceho
 ÁNO   NIE

11
Aktivity prebiehajú v krajine jedného z organizátorov (Putovné výmeny: Aktivity prebiehajú v krajinách dvoch alebo viacerých organizátorov)
 ÁNO   NIE

12
Dĺžka trvania projektu je maximálne 15 mesiacov
 ÁNO   NIE
13
	Dĺžka trvania aktivít je 6-21 dní  (nezahŕňa dni  určené na cestovanie)
 ÁNO   NIE

14
Detailný denný program aktivít je priložený ku žiadosti
 ÁNO   NIE
15
 Je zabezpečená dostatočná ochrana a bezpečnosť účastníkov projektu (Čestné prehlásenia v Žiadosti o finančný príspevok podpísané žiadateľom)
 ÁNO   NIE
16
Ak projekt počíta s prípravnou návštevou (APV), sú splnené nasledujúce kritéria:
-  trvanie maximálne  2 dni (nezahŕňa dni určené na cestovanie)
-  1 účastník za skupinu (2 účastníci v prípade, že jeden z nich bude mladý človek, ktorý sa zúčastní výmeny)  
-  v žiadosti je priložený  denný harmonogram prípravnej návštevy
 ÁNO   NIE
 ÁNO   NIE 
 ÁNO   NIE 

Akcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy
3
	Nadnárodná iniciatíva: Organizátor žiada finančný príspevok na celý projekt ( jednostranné financovanie) v mene všetkých organizátorov 
 ÁNO   NIE

4
	Každý z organizátorov (vrátane žiadateľa) je: nezisková/ mimovládna organizácia, alebo neformálna skupina mladých ľudí
 ÁNO   NIE

5
        Národná iniciatíva: zahŕňa iba jedného organizátora
	Nadnárodná iniciatíva: zahrnutie minimálne 2. organizátorov z rôznych programových krajín, z toho minimálne 1. z členskej krajiny EÚ
 ÁNO   NIE

6

	Účastníci vo veku od 15 do 30 rokov a s trvalým pobytom v Programovej krajine

 ÁNO   NIE
 ÁNO   NIE
7
	Účasť mladých ľudí pod 18 rokov (vo veku od 15 do 17 rokov) je podmienená sprievodom tútora (na vek a geografický pôvod tútora sa nevzťahujú žiadne obmedzenia). V prípade nadnárodnej iniciatívy môže byť zahrnutý jeden tútor za každú účastnícku krajinu.

 ÁNO   NIE
8
	Národná iniciatíva: zahŕňa jednu skupinu s minimálne 4. mladými účastníkmi

	Nadnárodná iniciatíva: zahŕňa minimálne 8 mladých účastníkov 

 ÁNO   NIE
9
	Národná iniciatíva: minimálne 4. účastníci za skupinu
	Nadnárodná iniciatíva: minimálne 4 účastníci za skupinu
 ÁNO   NIE

10
	Národná iniciatíva: aktivita sa koná v krajine organizátora

	Nadnárodná iniciatíva: aktivita sa koná v krajine (krajinách) jedného alebo viacerých organizátorov

 ÁNO   NIE
11
	Dĺžka trvania projektu je 3 až 18 mesiacov 
 ÁNO   NIE

12
	Program aktivít je priložený k žiadosti
 ÁNO   NIE

13
	Nadnárodná iniciatíva: v prípade, ak sa v projekte ráta s prípravnou návštevou, musia byť dodržané nasledujúce kritériá: 

-trvanie maximálne 2 dni ( nezahŕňa dni určené na cestovanie)
-maximálne 2. účastníci za skupinu (jeden môže byť tútor)
-v  žiadosti je  priložený denný harmonogram prípravnej návštevy
 ÁNO   NIE
 ÁNO   NIE
 ÁNO   NIE 
14
	Je zabezpečená dostatočná ochrana a bezpečnosť účastníkov priamo zapojených do projektu (Čestné prehlásenia v Žiadosti o finančný príspevok podpísané žiadateľom) 

 ÁNO   NIE

Podakcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie
3
Žiadateľom je: nezisková/mimovládna organizácia; alebo verejná inštitúcia pôsobiaca na miestnej alebo regionálnej úrovni; alebo neformálna skupina mladých ľudí
 ÁNO   NIE
4
Každý z organizátorov je nezisková/mimovládna organizácia; alebo verejná inštitúcia pôsobiaca na miestnej alebo regionálnej úrovni; alebo neformálna skupina mladých ľudí; alebo organizácia aktívne pôsobiaca v oblasti mládeže na európskej úrovni
 ÁNO   NIE
5
	Organizátor hosťujúci aktivitu, alebo hosťujúci časť aktivity predkladá žiadosť na celý projekt za všetkých organizátorov (jednostranné financovanie)
 ÁNO   NIE

6
	Organizátori z najmenej 2 rôznych Programových krajín, z toho najmenej jeden je z krajiny EÚ
  ÁNO   NIE

7
	Zahrnutie najmenej 2 organizátorov z každej krajiny

 ÁNO   NIE
8
	Organizátori sú nezávislí

 ÁNO   NIE
9
	Mladí ľudia sú vo veku od 13 do 30 rokov s trvalým pobytom v Programovej krajine (bez vekového obmedzenia alebo špecifikácie geografického pôvodu osôb s rozhodovacou právomocou/expertov) 
 ÁNO   NIE

10
	Projekt zahŕňa minimálne 16 mládežníckych účastníkov
 ÁNO   NIE

11
	Aktivity prebiehajú v krajine jedného z organizátorov
 ÁNO   NIE

12
	Trvanie projektu od 3 do 18 mesiacov
 ÁNO   NIE

13
	Program aktivít je priložený k žiadosti  
 ÁNO   NIE

14
	Je zabezpečená dostatočná ochrana a bezpečnosť účastníkov priamo zapojených do projektu (Čestné prehlásenia v Žiadosti o finančný príspevok podpísané žiadateľom) 

 ÁNO   NIE

Administratívna kontrola
1
Projekt bol zaslaný vo forme 1 originál + kópia
 ÁNO   NIE
2
	K projektu bola zaslaná aj elektronická verzia mailom na adresu mladezvakcii@iuventa.sk

Dôležité upozornenie: Nezaslanie elektronickej verzie neovplyvní rozhodovací proces o udelení podpory projektu. Elektronická verzia prihlášky Národnej agentúre pomôže pri rýchlejšom spracovaní žiadostí. Do predmetu správy napíšte názov akcie, ku ktorej projekt predkladáte. Ďakujeme.
 ÁNO   NIE
3
	Konzultovali ste predkladaný projekt s regionálnym konzultantom? Ak áno, prosíme, uveďte meno.

 ÁNO   NIE

Záver
(vyplní NA)
Žiadosť o finančný príspevok je oprávnená:                            FORMCHECKBOX 
Žiadosť o finančný príspevok je neoprávnená:                       
Hodnotiteľ:
Dátum: 

Poznámky







Upozornenie: V prípade, že súčasťou predloženej prihlášky nie je originál partnerského potvrdenia podpísaného modrým perom je možné priložiť jeho kópiu pod podmienkou, že originál bude doručený do Národnej agentúry k príslušnému termínu:

Pre predkladací termín:
Do:
1. február
14. marec
1. apríl
14. máj
1. jún
14. júl
1. september
14. október
1. november
14. december

V opačnom prípade bude žiadosť o finančný príspevok posudzovaná ako neoprávnená.


V prípade nejasností konzultujte formálne kritéria s Národnou agentúrou Mládež v akcii


