
 

   Program Mládež v akcii 

 
DODATOK 

K Sprievodcovi programom 2007 
24. január 2007 – D830  

 

 
 

Tento dodatok k Sprievodcovi programom Mládež v akcii 
je platný od 1. januára 2007. 

 
 
 
Kapitola B: Realizácia programu Mládež v akcii 
 
Programové krajiny a partnerské krajiny 
 
Špecifikácia oprávnených „ostatných partnerských krajín sveta“ v rámci akcie 2 a 3.2  
 
V rámci akcie 2 a čiastkovej akcie 3.2 programu sú oprávnené tieto „ostatné partnerské krajiny sveta“:  
 
Afganistan Ghana Peru 
Angola Grenada Filipíny 
Antigua a Barbuda Guatemala Rwanda 
Argentína Republika Guinea Svätý Krištof a Nevis 
Bahamy Guinea-Bissau Svätá Lucia 
Bangladéš Guyana Sv. Vincent a Grenadíny 
Barbados Haiti Samoa 
Belize Honduras Svätý Tomáš a Princov ostrov 
Benin India Senegal 
Bolívia Indonézia Seychely 
Botswana Pobrežie slonoviny Sierra Leone 
Brazília Jamajka Šalamúnove ostrovy 
Brunej Kazachstan Južná Afrika 
Burkina Faso Keňa Sudán 
Burundi Kiribati Surinam 
Kambodža Kirgizsko Svazijsko 
Kamerun Laos Tanzánia 
Kapverdy Lesotho Thajsko 
Stredoafrická republika Libéria Togo 
Čad Madagaskar Tonga 
Čile Malawi Trinidad a Tobago 
Čína Malajzia Tuvalu 
Kolumbia Mali Uganda 
Komory Marshallove ostrovy Uruguaj 
Konžská demokratická republika Mauretánia Uzbekistan 
Konžská republika Maurícius Vanuatu 
Cookove ostrovy Mexiko Venezuela 
Kostarika Mikronézia Vietnam 
Džibuti Mozambik Jemen 
Dominika Namíbia Zambia 
Dominikánska republika Nauru Zimbabwe 
Východný Timor Nepál  
Ekvádor Nikaragua  
Salvádor Niger  
Rovníková Guinea Nigéria  
Eritrea Niue  



Etiópia Palau  
Fidži Panama  
Gabon Papua-Nová Guinea  
Gambia Paraguaj  
 
 
Všeobecné výberové kritériá – termíny podávania žiadostí 
 
Špecifikácia dátumu začiatku projektu v rámci termínu uzávierky 1. február 2007 
 
Pre projekty predkladané výkonnej agentúre v rámci termínu uzávierky podávania žiadostí 1. február 
2007  najskorší možný dátum začiatku projektu výnimočne nie je 1. júl, ale 1. jún 2007. Toto 
prechodné opatrenie sa uplatňuje iba na tento prvý termín uzávierky nového programu Mládež v akcii.  
Opatrenie sa prijalo s cieľom uľahčiť čo najskoršiu realizáciu projektu v rámci tohto výberového kola 
a kvôli tomu, že termín uzávierky podávania žiadostí 1. november 2006 sa nestanovil 
na centralizovanej úrovni.  
 
Všeobecné finančné pravidlá 
 
Špecifikácia dôkazu o finančnej spôsobilosti pre žiadosti o granty nad 25 000 EUR  
V súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, všetky žiadateľské organizácie, s výnimkou verejných orgánov, 
žiadajúce o financovanie Spoločenstva presahujúce 25 000 EUR musia predložiť tieto finančné 
dokumenty:  

 
• výkazy ziskov a strát žiadateľskej organizácie a  
• súvahu za posledný finančný rok, pre ktorý boli výkazy uzavreté.  

 
Cieľom je umožniť posúdenie finančnej spôsobilosti žiadateľskej organizácie.  
 
Pre projekty predkladané výkonnej agentúre v Bruseli sa výkazy ziskov a strát ako aj súvahy musia 
zaslať spolu so žiadosťou. Pre projekty predkladané národným agentúram sa tieto podporné 
dokumenty zašlú na žiadosť príslušnej národnej agentúry, len čo sa prijme kladné rozhodnutie 
o udelení grantu. 
 
Vezmite prosím na vedomie, že na zasielanie uvedených informácií neexistuje osobitný formulár.  
 
Ak sa na základe predložených dokumentov dospeje k záveru, že sa nepreukázala požadovaná 
finančná spôsobilosť, alebo že nie je uspokojujúca, výkonná agentúra alebo národná agenútra môže: 
 

• požiadať o ďalšie informácie; 

• vyžadovať bankovú záruku; 

• ponúknuť dohodu o grante bez predbežného financovania; 

• zamietnuť žiadosť. 

 



 
Kapitola D: Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba 
 
Akreditácia organizácií v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) 
 
Špecifikácia postupného zavádzania požiadavky na akreditáciu pre koordinačné a vysielajúce 
organizácie  
 
Potreba toho, aby získali koordinačné a vysielajúce organizácie so sídlom v programových krajinách 
a krajinách juhovýchodnej Európy akreditáciu, je kritériom oprávnenosti na žiadosti o granty 
predkladané od termínu uzávierky podávania žiadostí 1. september 2007. Toto postupné zavádzanie 
novej  požiadavky na akreditáciu pre koordinačné a vysielajúce organizácie sa netýka hostiteľských 
organizácií. Hostiteľské organizácie so sídlom v programových krajinách a v krajinách juhovýchodnej 
Európy musia byť akreditované ako zvyčajne pred podaním žiadosti o grant.  
 
Plánovanie, príprava, školenie, podpora a následné činnosti 
 
Špecifikácia dobrovoľníckych školení 
 
Dobrovoľníci sa spravidla zúčastňujú na školeniach organizovaných národnými 
agentúrami/informačnými a vzdelávacími centrami SALTO pre juhovýchodnú Európu obvykle 
v programových krajinách a krajinách juhovýchodnej Európy (JVE). Preto národné agentúry 
neposkytujú žiadnu podporu na tie školenia, ktoré sa konajú v krajinách, na ktoré sa vzťahuje ponuka 
školení národných agentúr alebo informačných a vzdelávacích centier SALTO pre juhovýchodnú 
Európu.  Školenia vo všetkých partnerských krajinách (okrem krajín JVE) sú financované v rámci 
grantu na projekt.  Všetky dobrovoľnícke školenia musia dodržiavať normy dobrovoľníckych školení 
a minimálne usmernenia Komisie. Konečné hodnotenie by sa malo uskutočniť v krajine, v ktorej má 
vysielajúca organizácie sídlo. Výnimky z tohto pravidla môže schváliť národná agentúra/informačné 
a vzdelávacie centrá SALTO pre juhovýchodnú Európu, ak si to vyžaduje osobitná situácia v danej 
krajine a/alebo ak to žiadateľ riadne odôvodní.   

 
Ako sa podáva žiadosť? 
 
Špecifikácia odseku „Žiadosti zasielané národným agentúram“ 
 
V súlade s kritériami v súvislosti s EDS národná agentúra podporí iba tie projekty, ktoré majú jasné 
prepojenie na krajinu, kde má národná agentúra sídlo. Koordinačná organizácia (žiadateľ) má sídlo 
v krajine národnej agentúry a okrem toho: 
 
- buď majú všetky vysielajúce organizácie v rámci projektu sídlo v krajine národnej agentúry, alebo 
- všetky hostiteľské orgánizácie v rámci projektu majú sídlo v krajine národnej agentúry. 

 
Ako je činnosť financovaná? 
 
Špecifikácia odseku „Ako je činnosť financovaná?“ 
 
Pre všetky projekty EDS zasielané národnej agentúre a trvajúce 6 – 24 mesiacov sa vyplatenie grantu 
uskutoční v troch splátkach: 40/30/30 %. Po predbežnej platbe 40 % sa po prijatí správy o pokroku 
uskutoční priebežná platba 30 %. Zvyšok grantu sa vyplatí po prijatí záverečnej správy. Výnimku 
z uvedeného pravidla 40/30/30 môžno uplatniť pri projektoch trvajúcich 6 – 24 mesiacov, ak sa vo fáze 
podávania žiadostí určia všetci dobrovoľníci a spolu so žiadosťou sa zašle tabuľka s údajmi 
o dobrovoľníkoch (pozri formulár žiadosti).    V tomto prípade sa povoľuje 70 % predbežná platba, 
po ktorej sa vyplatí zvyšok. Stále sa vyžaduje správa o pokroku. Ak projekty trvajú kratšie ako 
6 mesiacov, 70 % predbežná platba a zvyšok platby je pravidlom a nevyžaduje sa žiadna správa 
o pokroku.  
 
Aké sú zmluvné záväzky? 
 
Špecifikácia  odseku „Dohoda o činnosti “ 
 
Formulár žiadosti obsahuje minimálne požiadavky na dohodu o činnosti a tabuľku na údaje 
o dobrovoľníkoch, ktorú treba vyplniť.  Dohodu o činnosti podpisujú všetky partnerské organizácie 
a dobrovoľníci zapojení do činnosti.  Kópia podpísanej dohody o činnosti sa zašle všetkým 



partnerským organizáciám a dobrovoľníkom zapojeným do činnosti. Súčasťou dohody o činnosti je 
tabuľka s údajmi o dobrovoľníkoch. Túto vyplnenú tabuľku treba zaslať grantovej agentúre a všetkým 
ostatným agentúram, ktorých sa činnosť týka, a to najmenej 2 mesiace pred začiatkom činnosti. To 
umožní agentúram, aby lepšie naplánovali dobrovoľnícke školenia. Dohoda je záväzná pre všetky 
partnerské organizácie a dobrovoľníkov zapojených do činnosti. V prípade podstatných zmien sa musí 
podpísať nová dohoda a na informačné účely treba zaslať agentúram aktualizovanú tabuľku 
so všetkými údajmi o dobrovoľníkoch.    
 
Prehľad pravidiel financovania 
 
Špecifikácia tabuľky „Prehľad pravidiel financovania“ 
 
Pre všetky individuálne alebo skupinové projekty EDS zasielané výkonnej agentúre v Bruseli výška 
grantu Spoločenstva, o ktorú treba požiadať, predstavuje sumu uvedenú v tabuľke „Prehľad pravidiel 
financovania“. 
 
Kapitola E: Akcia 3.1 – Spolupráca so susednými krajinami Európskej únie  
 
Ako sa podáva žiadosť? 
 
Špecifikácia odseku „Ako sa podáva žiadosť?“ 
 
Všetky žiadosti o grant v rámci akcie 3 sa riadia podľa zásady „jedna žiadosť – jeden projekt“, čo 
znamená, že jedna koordinačná organizácia podáva žiadosť v mene partnerstva v rámci každého 
projektu (tiež pre bilaterálne a trilaterálne mládežnícke výmeny). 
 
Ako sú činnosti financované? 
 
Upresnenie v odseku „Ako sú činnosti financované?“ 
 
Keďže v partnerských krajinách neexistujú národné agentúry, mechanizmus oddeleného financovania 
so samostatnými žiadosťami na vysielajúcej a hostiteľskej strane pre bilaterálne a trilaterálne 
mládežnícke výmeny plánované v rámci akcie 1.1 sa neuplatňuje v rámci akcie 3.1.   Namiesto toho 
jedna koordinačná orgánizácia podáva žiadosť v mene partnerstva v rámci každého projektu. 
 
 
Kapitola F: Školenie a vytváranie sietí osôb činných v práci s mládežou a v 
mládežníckych organizáciách 
 
Aké sú kritériá oprávnenosti? 
 
Špecifikácia odseku „Miesto“ 
 
Výnimka plánovaná pre projekty zamerané na vytváranie sietí sa rozširuje na Európske mimovládne 
organizácie (EMO), ktoré podávajú žiadosti o projekty výkonnej agentúre v Bruseli.  
 
Projekty, ktoré predkladajú EMO, sa môžu uskutočniť v ktorejkoľvek z krajín partnerov zapojených 
do projektu. 
 
 
 
 
 
 


