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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2018 г. — EAC/A01/2019
Европейски корпус за солидарност
Доброволчески екипи във високоприоритетни области
(2019/C 196/09)
1. Въведение/Контекст
Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент
и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изме
нение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (1), както и на годиш
ната работна програма за 2018 г. на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност обхваща
периода 2018—2020 г. Общите и конкретните цели на Европейския корпус за солидарност са изброени в членове 3 и 4
от Регламента.
2. Описание
Проектите „Доброволчески екипи във високоприоритетни области“ са широкомащабни проекти в подкрепа за дейностите
на доброволчески екипи, чиято цел е да бъдат извършени краткосрочни интервенции със силно отражение в отговор на
обществени предизвикателства в области на политиката, определени на равнище ЕС.
3. Цели и приоритети
Целта на Европейския корпус за солидарност е да насърчава солидарността като ценност, главно чрез доброволческа дей
ност, да повишава ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени
дейности за солидарност като начин да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността, демокрацията и граж
данството в Европа, като същевременно се отговаря на обществените предизвикателства и се укрепват общностите,
с полагане на особени усилия за стимулиране на социалното приобщаване. Корпусът допринася и за европейското сът
рудничество, което е от значение за младите хора.
Доброволческите екипи във високоприоритетни области ще имат за цел по-специално:
— да работят за посрещане на ясно определени неудовлетворени обществени потребности;
— да стимулират солидарността в държавите членки;
— да предоставят възможности на младите доброволци да придобиват умения и компетентности, полезни за тяхното
личностно, образователно, социално и професионално развитие;
— да носят осезаеми ползи за общностите, в които се извършват дейностите;
— дейностите им да достигнат до млади хора с по-малко възможности, включително бежанци, кандидати за убежище
и мигранти;
— да насърчават многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, общите ценности за свобода, толерант
ност и зачитане правата на човека, както и проекти за повишаване на медийната грамотност, критичното мислене
и чувството за инициатива на младите хора;
(1) ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1.
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— да подсилват капацитета и международния обхват на участващите организации;
— да повишават осведомеността и разбирането на участниците за други култури и страни, предлагайки им възможност
да изградят мрежи от международни контакти, да участват активно в обществения живот и да развият чувство за
европейско гражданство и идентичност.
Освен че трябва да бъдат насочени към постигането на горепосочените цели, предложенията, представяни по настоящата
покана, трябва да отговарят на един или повече от следните три приоритета:
— европейско културно наследство;
— интеграция на граждани на трети държави (включително лицата, търсещи убежище, и бежанците);
— действия в отговор на предизвикателства, свързани с околната среда, включително предотвратяване на бедствия, готов
ност при бедствия и възстановяване след бедствия (с изключение на незабавно реагиране при бедствия).
Като част от приоритета за европейското културно наследство може да се оказва подкрепа за проекти за възстановяване,
включително например за катедралата „Света Богородица“ в Париж.
4. Допустими кандидати
Като кандидати се допускат публични и частни организации, които към крайния срок за представяне на предложения
имат валидна акредитация за доброволчески дейности по програма „Еразъм+“ или знак за качество за доброволческа
дейност.
Допускат се само кандидатури на юридически лица, установени в 28-те държави — членки на Европейския съюз.
За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия
период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС през периода на предос
тавяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските канди
дати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно про
дължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните
разпоредби относно прекратяването, съдържащи се в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
5. Допустими дейности и продължителност на проекта
Допускат се следните видове дейности:
— „доброволчески екипи“ — това са дейности за солидарност, чрез които екипи от участници от поне две различни
държави осъществяват заедно доброволческа дейност за период от 2 седмици до 2 месеца. В доброволческите екипи
доброволците на Европейския корпус за солидарност ще изпълняват задачи по проект в рамките на кратък период от
време. Въпреки по-кратката си продължителност тези дейности ще бъдат от полза както за отделните участници, така
и за общностите, за които се извършва услугата;
— „посещения за предварително планиране“ — това са посещения за планиране преди да започнат доброволческите дей
ности, с цел да се гарантира високото качество на дейностите, като се улеснят и подготвят административните
аспекти, изгради се доверие и разбирателство и се установи солидно партньорство между участващите организации
и хора;
— „допълващи дейности“ — това са свързани странични дейности, които имат за цел да добавят стойност и да увеличат
резултатите от проекта, както и да подсилят неговото въздействие на местно, регионално и/или европейско равнище.
С тях се цели и повишаване на осведомеността относно стойността на доброволчеството за младежите и общностите,
както и подобряване на признаването на придобитите по този начин умения и компетентности.
Продължителността на проектите трябва да бъде между 3 и 24 месеца.
6. Бюджет
Общият бюджет, заделен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза
на 1 018 325 EUR и се основава на годишната работна програма за 2018 г. на Европейския корпус за солидарност.
Финансовото участие на ЕС не може да надхвърля 80 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Очаква се Агенцията да финансира девет предложения.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.
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7. Подаване на заявления за кандидатстване
За подаване на заявленията трябва да се използва онлайн формуляр на заявление за кандидатстване за безвъзмездни средства
(eForm). Формулярът eForm е достъпен на английски, немски и френски език на следния интернет адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.
Надлежно попълненото заявление трябва да бъде подадено онлайн до 19 септември 2019 г., 12:00 ч. (на обяд, брюксел
ско време).
8. Пълна информация
Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения са посочени в Ръководството относно добро
волческите екипи във високоприоритетни области, което можете да намерите на следния адрес:
https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en
Ръководството относно доброволческите екипи във високоприоритетни области представлява неразделна част от настоя
щата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна
степен към настоящата покана.

