AKCJA 3
ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Wsparcie w reformowaniu polityk: spotkania młodych
ludzi i decydentów do spraw młodzieży

,,NIC O NAS BEZ NAS”
Dialog usystematyzowany (ang. structured dialogue): forma komunikacji między
młodymi ludźmi a decydentami - osobami, które mogą wpływać na to, co dzieje się
w regionie, kraju i na terenie UE.
 daje młodzieży możliwość do wyrażania siebie w sprawach, które jej bezpośrednio
dotyczą
 młodzież uczy się o demokracji np. symulacja procesów politycznych
 pozwala na zaangażowanie młodych osób we wprowadzanie pozytywnych zmian
w społeczeństwie/lokalnej społeczności
 wspiera rozwój wiedzy o polityce młodzieżowej

AKCJA 3 ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Cele:
 stworzenie możliwości i rozwój dialogu usystematyzowanego (forma:
seminarium, konferencja lub inne wydarzenie zorganizowane na poziomie
lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym),
 stworzenie platformy do debat,

 uzyskanie użytecznych rozwiązań, pomysłów, diagnozy potrzeb młodzieży,
niezbędnych w kształtowaniu polityki młodzieżowej.

Możliwe działania:


krajowe i międzynarodowe seminaria z udziałem młodzieży i decydentów (debaty, spotkania, wymiana informacji, budowanie
relacji i współpracy, wspólne wypracowanie rozwiązań/strategii/rekomendacji);



konsultacje dotyczące aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, badania, analizy porównawcze;



wydarzenia symulujące pracę instytucji demokratycznych;



organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE;



wydarzenia związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

PODSTAWOWA ZASADA
 działania prowadzone są przez młodych ludzi
 młodzi uczestnicy muszą być aktywnie włączeni w realizację projektu na każdym z jego etapów
(od przygotowania, poprzez realizację, aż do upowszechniania).
Nie otrzymają wsparcia:
- spotkania statutowe organizacji/sieci organizacji
- spotkania o charakterze politycznym

ZASADY FORMALNE
Spotkania krajowe: udział jednej organizacji z Polski
Spotkania międzynarodowe: udział minimum dwóch organizacji z dwóch różnych krajów (Kraje Programu i Kraje Partnerskie)
Czas realizacji projektu: od 3 do 24 miesięcy
Uprawnieni uczestnicy
 młodzi ludzie w wieku 13-30;
 decydenci, eksperci w dziedzinie młodzieży;
 co najmniej 30 młodych osób w projekcie.
Wnioskodawca i organizacje uczestniczące
 organizacje typu non-profit;
 stowarzyszenia;
 organizacje pozarządowe/nienastawione na zysk;
 instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym, regionalnym – podmioty posiadające osobowość prawną
Nieformalne grupy młodzieżowe nie mogą występować o dofinansowanie (ani też jako partner).

Dialog usystematyzowany

Możliwy budżet projektu w ramach Akcji 3
Stawka jednostkowa
(zgodnie z tzw. Kalkulatorem odległości)
Koszty podróży



z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca działania i z powrotem

w linii prostej A-B

Koszty organizacyjne

Stawka jednostkowa

34 EUR/uczestnik/dzień (PL)

Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami

Koszty rzeczywiste 100%

Koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, ewentualnie
osób towarzyszących (jeśli uzasadnione i tylko, gdy nie wnioskowano o pokrycie
kosztów ich udziału w kategoriach „Koszty podróży” oraz „Koszty organizacyjne”)

Koszty nadzwyczajne

Koszty rzeczywiste

Wizy, szczepienia, formalności związane z pobytem w danym kraju – 100%

Maksymalna kwota dofinansowania z programu Erasmus+ to 50 000 €

Koszty związane z (internetowymi) konsultacjami i badaniami opinii wśród
osób młodych dotyczące zabezpieczenia finansowego i działań w zakresie
upowszechniania rezultatów projektu: 75% kosztów kwalifikowalnych

Budżet Akcji 3 jest bardzo ograniczony i pozwala
na dofinansowanie ok. 25 projektów rocznie
(ok. 20% złożonych wniosków).
Wsparcie uzyskują wyłącznie projekty najwyższej
jakości, w najwyższym stopniu wpisujące się
w priorytety i założenia Akcji 3.

Przykładowa tematyka



















Europejski Tydzień Młodzieży
Obywatele Youtra - tu jesteśmy! Ciechanowsko-przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży.
Solidarna Młodzież
Imitegration: młodzi imigranci, rynek pracy, społeczność
Solidarni w działaniu
RozgryźTO - rozwijanie narzędzi dialogu z młodzieżą
EduReformowalni
Dialog Krok po Kroku
Młody przedsiębiorca
Start na Rynku Pracy
Młodzież Fundamentem Europy
Żyję zgodnie z naturą w moim mieście
Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina.
Pozaformalna akademia aktywności
Young Professionals
Czas na Twój głos! Ty Tworzysz Europę!
Młodzież e-aktywna
Wiatr młodzieży - dla lokalnej współpracy

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STOISK INFORMACYJNYCH
I PUNKTÓW EKSPERCKICH!

Program Erasmus + Młodzież

