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2020 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/A03/2020
Programos „Erasmus“ akreditacija jaunimo reikalų srityje
(2020/C 227/08)

IŠLYGOS IR APRIBOJIMAI
2018 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos pasiūlytos 2021–2027 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos
(toliau – Programa) Europos teisės aktų leidėjai dar nepriėmė. Tačiau šis kvietimas teikti akreditacijos paraiškas skelbiamas
siekiant palengvinti potencialių Sąjungos dotacijų gavėjų paraiškų teikimą, kai tik Europos teisės aktų leidėjai patvirtins
teisinį pagrindą.
Šis kvietimas teikti akreditacijos paraiškas Europos Komisijos teisiškai neįpareigoja. Jeigu Europos Sąjungos teisės aktų
leidėjai teisinį pagrindą iš esmės pakeistų, dabartinis kvietimas gali būti pakeistas arba atšauktas ir gali būti paskelbti
kitokio turinio kvietimai teikti akreditacijos paraiškas su atitinkamais terminais.
Apskritai visiems veiksmams, susijusiems su šiuo kvietimu teikti akreditacijos paraiškas, taikomos sąlygos, kurių Komisija
negali kontroliuoti, kaip antai:
— Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba turi priimti programos teisinio pagrindo galutinį tekstą,
— po konsultacijų su Programos komitetu turi būti priimtos 2021 m. ir vėlesnių metų metinės darbo programos ir
bendrosios įgyvendinimo gairės, atrankos kriterijai ir procedūros, ir
— biudžeto valdymo institucija turi priimti 2021 m. ir vėlesnių metų Europos Sąjungos biudžetą.
Siūloma 2021–2027 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 165 bei 166 straipsniais ir subsidiarumo principu.

1. Įvadas
„Erasmus“ akreditacija – organizacijoms, norinčioms vykdyti tarpvalstybinius mainus ir bendradarbiavimą, skirta priemonė.
Akredituotoms „Erasmus“ organizacijoms bus paprasčiau gauti finansavimą pagal būsimos 2021–2027 m. programos
1 pagrindinį veiksmą. Akredituotų organizacijų finansavimo sąlygos bus nustatytos Europos Komisijos kasmet
skelbiamuose kvietimuose teikti paraiškas.
„Erasmus“ akreditacijos jaunimo reikalų srityje suteikimu patvirtinama, kad pareiškėjas turi tinkamus ir veiksmingus
procesus ir priemones, kad galėtų įgyvendinti suplanuotą kokybišką judumo mokymosi tikslais veiklą, ir taiko juos
jaunimo reikalų srityje.
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2. Tikslai
Šiuo veiksmu siekiama šių tikslų:
— puoselėti jaunimo asmeninį ir profesinį tobulėjimą vykdant judumo veiklą neformaliojo ir savaiminio mokymosi
tikslais,
— suteikti daugiau galių jaunimui, skatinti jų aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniame gyvenime,
— skatinti kokybišką darbą su jaunimu vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis stiprinant
jaunimo reikalų srityje veikiančių organizacijų gebėjimus ir remiant su jaunimu dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą,
— remti Europos jaunimo įtrauktį ir įvairovę, kultūrų dialogą ir tokias vertybes kaip solidarumas, lygios galimybės ir
žmogaus teisės.
3. Atitiktis reikalavimams
Paraiškas teikti gali tik pareiškėjai, tenkinantys 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo
panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (1), 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus
kriterijus.
Siekti „Erasmus“ akreditacijos jaunimo reikalų srityje gali bet kuri viešoji ar privačioji įstaiga, įsteigta:
— Europos Sąjungos valstybėje narėje,
— Programos asocijuotosiose trečiosiose šalyse teisinio pagrindo dokumente nustatytomis sąlygomis (2).
4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiškų vertinimas ir akreditacijos suteikimas yra nuolatinis procesas.
Kad atitinkamais metais būtų paprasčiau gauti finansavimą, būtina iš anksto gauti akreditaciją. Norint gauti akreditaciją
pagal šį kvietimą, paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.
5. Atrankos procedūra
Paraiškos bus vertinamos pagal paraiškų teikimo taisyklėse nustatytus skyrimo kriterijus, taip pat pagal atmetimo ir
atrankos kriterijus.
Už atranką atsakinga nacionalinė agentūra paskirs vertinimo komitetą, kuris prižiūrės visą atrankos procesą. Vertinimo
komitetas, remdamasis ekspertų atliktu vertinimu, sudarys atrinkti siūlomų paraiškų sąrašą.
6. Išsami informacija
Komisijos pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto
programa, pateikiamas adresu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX:52018PC0367
Išsamias šio kvietimo teikti akreditacijos paraiškas sąlygas, taisykles ir procedūras galima rasti Taikymo taisyklėse adresu:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
Taikymo taisyklės yra neatskiriama šio kvietimo teikti akreditacijos paraiškas dalis, o jose išdėstytos dalyvavimo sąlygos
visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 50.
(2) Kai teisinis pagrindas bus priimtas. Į 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ šalių sąrašą įtraukta: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas,
Turkija, Šiaurės Makedonija ir Serbija.

