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PROD
<rates>
<yia-na-action3-action312>
<AT>
<EAC>61</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>65</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>53</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>71</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>58</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>54</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>58</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>72</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>56</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>61</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>71</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>66</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>76</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>71</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>62</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>55</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>74</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>71</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>66</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>74</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>58</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>66</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>59</EAC>
</LV>
<MK>
<EAC>48</EAC>
</MK>
<MT>
<EAC>65</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>69</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>74</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>59</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>65</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>54</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>70</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>60</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>60</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>54</EAC>
</TR>
<AL>
<EAC>48</EAC>
</AL>
<DZ>
<EAC>48</EAC>
</DZ>
<AM>
<EAC>48</EAC>
</AM>
<AZ>
<EAC>48</EAC>
</AZ>
<BY>
<EAC>48</EAC>
</BY>
<BA>
<EAC>48</EAC>
</BA>
<EG>
<EAC>48</EAC>
</EG>
<GE>
<EAC>48</EAC>
</GE>
<IL>
<EAC>48</EAC>
</IL>
<JO>
<EAC>48</EAC>
</JO>
<XK>
<EAC>48</EAC>
</XK>
<LB>
<EAC>48</EAC>
</LB>
<MD>
<EAC>48</EAC>
</MD>
<MA>
<EAC>48</EAC>
</MA>
<PS>
<EAC>48</EAC>
</PS>
<RU>
<EAC>48</EAC>
</RU>
<SY>
<EAC>48</EAC>
</SY>
<TN>
<EAC>48</EAC>
</TN>
<UA>
<EAC>48</EAC>
</UA>
<CJ>
<EAC>48</EAC>
</CJ>
<ME>
<EAC>48</EAC>
</ME>
<RS>
<EAC>48</EAC>
</RS>
</yia-na-action3-action312>
<yia-na-action4-action43>
<AT>
<EAC>61</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>65</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>53</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>71</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>58</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>54</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>58</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>72</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>56</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>61</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>71</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>66</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>76</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>71</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>62</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>55</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>74</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>71</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>66</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>74</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>58</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>66</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>59</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>65</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>69</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>74</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>59</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>65</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>54</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>70</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>60</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>60</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>54</EAC>
</TR>
</yia-na-action4-action43>
</rates>
<rates>
<yia-na-action3-action312>
<AT>
<EAC>46</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>51</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>42</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>54</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>45</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>41</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>44</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>55</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>44</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>47</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>55</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>50</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>58</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>58</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>49</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>43</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>58</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>56</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>51</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>58</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>46</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>52</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>47</EAC>
</LV>
<MK>
<EAC>35</EAC>
</MK>
<MT>
<EAC>52</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>54</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>56</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>47</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>52</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>43</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>55</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>47</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>47</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>43</EAC>
</TR>
<AL>
<EAC>35</EAC>
</AL>
<DZ>
<EAC>35</EAC>
</DZ>
<AM>
<EAC>35</EAC>
</AM>
<AZ>
<EAC>35</EAC>
</AZ>
<BY>
<EAC>35</EAC>
</BY>
<BA>
<EAC>35</EAC>
</BA>
<EG>
<EAC>35</EAC>
</EG>
<GE>
<EAC>35</EAC>
</GE>
<IL>
<EAC>35</EAC>
</IL>
<JO>
<EAC>35</EAC>
</JO>
<XK>
<EAC>35</EAC>
</XK>
<LB>
<EAC>35</EAC>
</LB>
<MD>
<EAC>35</EAC>
</MD>
<MA>
<EAC>35</EAC>
</MA>
<PS>
<EAC>35</EAC>
</PS>
<RU>
<EAC>35</EAC>
</RU>
<SY>
<EAC>35</EAC>
</SY>
<TN>
<EAC>35</EAC>
</TN>
<UA>
<EAC>35</EAC>
</UA>
<CJ>
<EAC>35</EAC>
</CJ>
<ME>
<EAC>35</EAC>
</ME>
<RS>
<EAC>35</EAC>
</RS>
</yia-na-action3-action312>
<yia-na-action4-action43>
<AT>
<EAC>46</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>51</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>42</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>54</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>45</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>41</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>44</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>55</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>44</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>47</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>55</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>50</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>58</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>58</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>49</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>43</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>58</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>56</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>51</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>58</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>46</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>52</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>47</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>52</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>54</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>56</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>47</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>52</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>43</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>55</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>47</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>47</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>43</EAC>
</TR>
</yia-na-action4-action43>
</rates>
<rates>
<yia-na-action1-action12>
<AT>
<EAC>1050</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>1000</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>750</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>1200</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>950</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>900</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>1000</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>1250</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>850</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>1000</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>1100</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>1100</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>1250</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>950</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>950</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>850</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>1150</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>1100</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>1100</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>1150</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>850</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>1000</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>850</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>950</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>1050</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>1250</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>850</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>950</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>750</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>1100</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>900</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>900</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>750</EAC>
</TR>
</yia-na-action1-action12>
</rates>
<rates>
<yia-na-action1-action12>
<AT>
<EAC>5700</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>5500</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>4200</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>6700</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>5200</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>5000</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>5500</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>6900</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>4700</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>5600</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>6100</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>6200</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>6900</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>5300</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>5300</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>4600</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>6300</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>6000</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>6000</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>6200</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>4600</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>5500</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>4600</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>5200</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>5900</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>6900</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>4600</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>5200</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>4200</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>6000</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>5000</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>5100</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>4200</EAC>
</TR>
</yia-na-action1-action12>
</rates>
<rates>
<yia-na-action1-action12>
<AT>
<EAC>8300</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>8000</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>6100</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>9800</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>7500</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>7200</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>8000</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>10000</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>6900</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>8100</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>8900</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>9000</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>10100</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>7600</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>7700</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>6700</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>9200</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>8800</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>8700</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>9100</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>6700</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>8000</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>6800</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>7500</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>8500</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>10100</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>6800</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>7600</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>6100</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>8800</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>7300</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>7400</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>6100</EAC>
</TR>
</yia-na-action1-action12>
</rates>
<rates>
<yia-na-action1-action11>
<AT>
<EAC>39</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>37</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>32</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>39</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>32</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>32</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>33</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>40</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>33</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>34</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>39</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>37</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>40</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>38</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>35</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>33</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>39</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>39</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>39</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>39</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>34</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>36</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>34</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>37</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>39</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>40</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>34</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>37</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>32</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>39</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>34</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>35</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>32</EAC>
</TR>
</yia-na-action1-action11>
<yia-na-action1-action12>
<AT>
<EAC>51</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>56</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>46</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>59</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>46</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>45</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>48</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>60</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>48</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>49</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>60</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>54</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>60</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>58</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>53</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>47</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>58</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>56</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>52</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>58</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>51</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>52</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>51</EAC>
</LV>
<MT>
<EAC>57</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>59</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>60</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>51</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>57</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>46</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>60</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>51</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>51</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>46</EAC>
</TR>
</yia-na-action1-action12>
<yia-na-action3-action311>
<AT>
<EAC>39</EAC>
</AT>
<BE>
<EAC>37</EAC>
</BE>
<BG>
<EAC>32</EAC>
</BG>
<CH>
<EAC>39</EAC>
</CH>
<CY>
<EAC>32</EAC>
</CY>
<CZ>
<EAC>32</EAC>
</CZ>
<DE>
<EAC>33</EAC>
</DE>
<DK>
<EAC>40</EAC>
</DK>
<EE>
<EAC>33</EAC>
</EE>
<ES>
<EAC>34</EAC>
</ES>
<FI>
<EAC>39</EAC>
</FI>
<FR>
<EAC>37</EAC>
</FR>
<GB>
<EAC>40</EAC>
</GB>
<GR>
<EAC>38</EAC>
</GR>
<HR>
<EAC>35</EAC>
</HR>
<HU>
<EAC>33</EAC>
</HU>
<IE>
<EAC>39</EAC>
</IE>
<IS>
<EAC>39</EAC>
</IS>
<IT>
<EAC>39</EAC>
</IT>
<LI>
<EAC>39</EAC>
</LI>
<LT>
<EAC>34</EAC>
</LT>
<LU>
<EAC>36</EAC>
</LU>
<LV>
<EAC>34</EAC>
</LV>
<MK>
<EAC>29</EAC>
</MK>
<MT>
<EAC>37</EAC>
</MT>
<NL>
<EAC>39</EAC>
</NL>
<NO>
<EAC>40</EAC>
</NO>
<PL>
<EAC>34</EAC>
</PL>
<PT>
<EAC>37</EAC>
</PT>
<RO>
<EAC>32</EAC>
</RO>
<SE>
<EAC>39</EAC>
</SE>
<SI>
<EAC>34</EAC>
</SI>
<SK>
<EAC>35</EAC>
</SK>
<TR>
<EAC>32</EAC>
</TR>
<AL>
<EAC>29</EAC>
</AL>
<DZ>
<EAC>29</EAC>
</DZ>
<AM>
<EAC>29</EAC>
</AM>
<AZ>
<EAC>29</EAC>
</AZ>
<BY>
<EAC>29</EAC>
</BY>
<BA>
<EAC>29</EAC>
</BA>
<EG>
<EAC>29</EAC>
</EG>
<GE>
<EAC>29</EAC>
</GE>
<IL>
<EAC>29</EAC>
</IL>
<JO>
<EAC>29</EAC>
</JO>
<XK>
<EAC>29</EAC>
</XK>
<LB>
<EAC>29</EAC>
</LB>
<MD>
<EAC>29</EAC>
</MD>
<MA>
<EAC>29</EAC>
</MA>
<PS>
<EAC>29</EAC>
</PS>
<RU>
<EAC>29</EAC>
</RU>
<SY>
<EAC>29</EAC>
</SY>
<TN>
<EAC>29</EAC>
</TN>
<UA>
<EAC>29</EAC>
</UA>
<CJ>
<EAC>29</EAC>
</CJ>
<ME>
<EAC>29</EAC>
</ME>
<RS>
<EAC>29</EAC>
</RS>
</yia-na-action3-action311>
</rates>
<addr>
         <yia-na>
            <YIA-BG>
               <address>National Centre &quot;European Youth Programmes and Initiatives&quot;
125, Tsarigradsko shose blvd., bl.5 - BG - 1113 Sofia</address>
               <email>info@youthbg.info</email>
               <helpdesk>Tel: +359-2-9817577</helpdesk>
               <website>www.youthbg.info</website>
            </YIA-BG>
            <YIA-BEFL>
               <address>JINT vzw
Grétrystraat 26 – 1000 Brussel</address>
               <email>jint@jint.be</email>
               <helpdesk>Tel: +32-2-209.07.20</helpdesk>
               <website>www.jint.be / www.youthinaction.be</website>
            </YIA-BEFL>
            <YIA-BEDE>
               <address>Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Quartum Center Hütte 79/16 B-4700 Eupen</address>
               <email>info@jugendbuero.be</email>
               <helpdesk>Tel: +32-(0)87-56.09.79</helpdesk>
               <website>www.jugendbuero.be</website>
            </YIA-BEDE>
            <YIA-BEFR>
               <address>Bureau International Jeunesse (BIJ)
Rue du commerce, 18 – 1000 Bruxelles</address>
               <email>bij@cfwb.be</email>
               <helpdesk>Tel: +32-2-219.09.06</helpdesk>
               <website>www.lebij.be</website>
            </YIA-BEFR>
            <YIA-CZ>
               <address>Ceska narodni agentura Mladez
Narodni insitut deti a mladeze
Na Porící 1035/4, CZ – 11000 Praha 1</address>
               <email>info@mladezvakci.cz</email>
               <helpdesk>Tel: +420 221 850 900</helpdesk>
               <website>www.mladezvakci.cz</website>
            </YIA-CZ>
            <YIA-DK>
               <address>Styrelsen for Universiteter og Internationalisering/Danish Agency for Universities and Internationalisation
Bredgade 43, - DK-1260 Copenhagen K</address>
               <email>ungdom@ui.dk</email>
               <helpdesk>Tel: +45-33-95.12.00</helpdesk>
               <website>www.fivu.dk/ungdom</website>
            </YIA-DK>
            <YIA-DE>
               <address>JUGEND für Europa (JfE)
Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION Godesberger Allee 142-148, D-53175 Bonn</address>
               <email>e-antrag@jfemail.de</email>
               <helpdesk>Tel: +49-228/9506-220</helpdesk>
               <website>www.jugend-in-aktion.de</website>
            </YIA-DE>
            <YIA-EE>
               <address>Foundation Archimedes - Euroopa Noored Eesti büroo
Koidula 13A, EE - 10125 Tallin</address>
               <email>noored@noored.ee</email>
               <helpdesk>Tel: +372-6979.236</helpdesk>
               <website>www.euroopa.noored.ee</website>
            </YIA-EE>
            <YIA-GR>
               <address>Hellenic National Agency for the EU Programme YiA and Eurodesk
417 Acharnon Street, GR - 111 43 Athens</address>
               <email>youth@neagenia.gr; eurodesk@neagenia.gr</email>
               <helpdesk>Tel: +30-210.25.99.360</helpdesk>
               <website>www.ify.gr</website>
            </YIA-GR>
            <YIA-ES>
               <address>Agencia Nacional Española del Programa Juventud en Acción
INJUVE. c/ José Ortega y Gasset 71, E – 28006 Madrid</address>
               <email>juventudenaccion@injuve.es</email>
               <helpdesk>Tel: +34-91-782.76.38</helpdesk>
               <website>www.juventudenaccion.injuve.es</website>
            </YIA-ES>
            <YIA-FR>
               <address>Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire
95 avenue de France - FR - 75650 PARIS cedex 13</address>
               <email>peja@injep.fr</email>
               <helpdesk>Tel: +33 - 1.70.98.93.69</helpdesk>
               <website>www.jeunesseenaction.fr</website>
            </YIA-FR>
            <YIA-HR>
               <address>Agencija za mobilnost i programe Europske unije / 
Agency for Mobility and EU Programmes
Gajeva 22, HR-10 000 Zagreb</address>
               <email>yia@mobilnost.hr</email>
               <helpdesk>Tel: +385 1 500 5635      </helpdesk>
               <website>www.mobilnost.hr</website>
            </YIA-HR>
            <YIA-IE>
               <address>LEARGAS - The Exchange Bureau
Fitzwilliam Court, Leeson Close, Dublin 2</address>
               <email>youth@leargas.ie</email>
               <helpdesk>Tel: +353.1.887.12.60</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/youth</website>
            </YIA-IE>
            <YIA-ISL>
               <address>Evrópa unga fólksins
Sigtúni 42  IS - 105 Reykjavík</address>
               <email>euf@euf.is</email>
               <helpdesk>Tel: +354-551-9300</helpdesk>
               <website>www.euf.is</website>
            </YIA-ISL>
            <YIA-IT>
               <address>Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino, 4 – IT - 00195 Roma</address>
               <email>informazione@agenziagiovani.it</email>
               <helpdesk>Tel: +3906375912-22/36</helpdesk>
               <website>www.agenziagiovani.it </website>
            </YIA-IT>
            <YIA-CY>
               <address>Youth in Action National Agency
Youth Board of Cyprus, 6 Evgenias &amp; Antoniou Theodotou,1060 Nicosia P.O.Box 20282, CY – 2150 Nicosia</address>
               <email>info@youth.org.cy</email>
               <helpdesk>Tel: 357-22-40.26.20/96</helpdesk>
               <website>www.youth.org.cy</website>
            </YIA-CY>
            <YIA-LV>
               <address>Valsts aģentūra &quot;Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra&quot;
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004</address>
               <email>info@jaunatne.gov.lv</email>
               <helpdesk>Tel: + 371 67358065</helpdesk>
               <website>www.jaunatne.gov.lv</website>
            </YIA-LV>
            <YIA-LI>
               <address>aha - Tipps &amp; Infos für junge Leute
Bahnhof, Postfach 356, FL – 9494 Schaan</address>
               <email>jugendinaktion@aha.li</email>
               <helpdesk>Tel: +423 239 91 15</helpdesk>
               <website>www.aha.li</website>
            </YIA-LI>
            <YIA-LT>
               <address>Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Pylimo g. 9-7, LT–01118 Vilnius</address>
               <email>info@jtba.lt</email>
               <helpdesk>Tel: +370-5-249.70.03</helpdesk>
               <website>www.jtba.lt</website>
            </YIA-LT>
            <YIA-LU>
               <address>Service National de la Jeunesse
138, Boulevard de la Pétrusse, LU – 2330 Luxembourg</address>
               <email>info@snj.etat.lu. </email>
               <helpdesk>Tel: +352 247-86477</helpdesk>
               <website>www.snj.lu/europe</website>
            </YIA-LU>
            <YIA-HU>
               <address>NCSSZI - MOBILITÁS Európai Uniós Programok Főosztály
1525 Budapest, Pf.: 20.</address>
               <email>ifjusag.eu@mobilitas.hu</email>
               <helpdesk>Tel: +36-1-237-6700</helpdesk>
               <website>www.mobilitas.hu/flp</website>
            </YIA-HU>
            <YIA-MT>
               <address>Aġenzija Programmi tal-Unjoni Ewropea
European union programmes agency - EUPA
Continental Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR9018, Malta</address>
               <email>yia.eupa@gov.mt</email>
               <helpdesk>Tel: +356 25586130 </helpdesk>
               <website>www.yia.eupa.org.mt </website>
            </YIA-MT>
            <YIA-NL>
               <address>Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
Catharijnesingel 47, Postbus 19221, NL - 3501 DE Utrecht</address>
               <email>yia@nji.nl</email>
               <helpdesk>Tel: +31-30.230.63.44</helpdesk>
               <website>www.youthinaction.nl</website>
            </YIA-NL>
            <YIA-NO>
               <address>BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet)
Stensberggt 27 - 0170 Oslo / P.O.Box 8113 Dep. NO – 0032 Oslo</address>
               <email>post@bufdir.no</email>
               <helpdesk>Tel: +'47 46 61 50 00 </helpdesk>
               <website>www.aktivungdom.eu</website>
            </YIA-NO>
            <YIA-AT>
               <address>Interkulturelles Zentrum
Österreichische Nationalagentur &quot;Jugend in Aktion&quot; Lindengasse 41/10, A-1070 Wien</address>
               <email>iz@iz.or.at</email>
               <helpdesk>Tel: +'43-1-586 75 44 0</helpdesk>
               <website>www.jugendinaktion.at </website>
            </YIA-AT>
            <YIA-PL>
               <address>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Polska Narodowa Agencja Programu “Mlodziez w dzialaniu”, Ul. Mokotowska 43, PL – 00 551 Warsaw</address>
               <email>mlodziez@mlodziez.org.pl</email>
               <helpdesk>Tel: +48-22-622.37.06</helpdesk>
               <website>www.mlodziez.org.pl</website>
            </YIA-PL>
            <YIA-PT>
               <address>Agência Nacional para a Gestão do Programa Juventude em Acção
Rua de Santa Margarida n.º 6, 4710-306 Braga - Portugal</address>
               <email>geral@juventude.pt</email>
               <helpdesk>Tel: +351.253 204 260</helpdesk>
               <website>www.juventude.pt</website>
            </YIA-PT>
            <YIA-RO>
               <address>National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training
133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, RO-040205 Bucharest</address>
               <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
               <helpdesk>Tel: +40-21-201.07.00</helpdesk>
               <website>www.tinact.ro</website>
            </YIA-RO>
            <YIA-SI>
               <address>Zavod MOVIT
Dunajska cesta 22, SI - 1000 Ljubljana</address>
               <email>info@mva.si</email>
               <helpdesk>Tel: +386 (0)1 430 47 47</helpdesk>
               <website>www.mva.si</website>
            </YIA-SI>
            <YIA-SK>
               <address>IUVENTA – Národná Agentúra Mládež v akciiBúdková 2
Búdková cesta 2, SK – 811 04 Bratislava</address>
               <email>mladezvakcii@iuventa.sk</email>
               <helpdesk>Tel: +421-2-59.296.3011</helpdesk>
               <website>www.mladezvakcii.sk   </website>
            </YIA-SK>
            <YIA-CH>
               <address>CH Foundation 
Dornacherstr. 28A, PO Box 246 CH-4501 Solothurn
</address>
               <email>h.derbal@chstiftung.ch; l.wuersch@chstiftung.ch; 
s.stoessel@chstiftung.ch</email>
               <helpdesk>Tel: +41-32-346-18-18</helpdesk>
               <website>www.ch-go.ch</website>
            </YIA-CH>
            <YIA-FI>
               <address>Centre for International Mobility CIMO
Youth in Action Programme, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), FI – 00531 Helsinki</address>
               <email>nuoriso@cimo.fi</email>
               <helpdesk>Tel: +358 (0)295 338 500</helpdesk>
               <website>www.cimo.fi/youth-in-action</website>
            </YIA-FI>
            <YIA-SE>
               <address>Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth Affairs
Medborgarplatsen 3, Box 17 801, SE–118 94 Stockholm</address>
               <email>info@ungdomsstyrelsen.se</email>
               <helpdesk>Tel: +46-8-566.219.00</helpdesk>
               <website>www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv</website>
            </YIA-SE>
            <YIA-TR>
               <address>AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Mevlana Bulvari No:181, TR-06520 Balgat, ANKARA</address>
               <email>bilgi@ua.gov.tr</email>
               <helpdesk>Tel: +90-312.4096020</helpdesk>
               <website>www.ua.gov.tr</website>
            </YIA-TR>
            <YIA-GB>
               <address>Youth in Action
The British Council, 10, Spring Gardens, UK – SW1 2BN London </address>
               <email>eform.yia@britishcouncil.org</email>
               <helpdesk>Tel: (+44) 207 389 4053</helpdesk>
               <website>www.britishcouncil.org/youthinaction </website>
            </YIA-GB>
         </yia-na>
      </addr>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>MT</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>CH</v>
  <v>HR</v>
</filter>
ApplicationForm
0
5.3
YIA_A
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>BG</v>
<v>CS</v>
<v>DA</v>
<v>DE</v>
<v>EL</v>
<v>EN</v>
<v>ES</v>
<v>ET</v>
<v>FI</v>
<v>FR</v>
<v>GA</v>
<v>HU</v>
<v>IT</v>
<v>IS</v>
<v>LT</v>
<v>LV</v>
<v>MT</v>
<v>NO</v>
<v>NL</v>
<v>PL</v>
<v>PT</v>
<v>RO</v>
<v>SK</v>
<v>SL</v>
<v>SV</v>
<v>TR</v>
<v>HR</v>
</filter>
8.2
0
<filter>
         <v>YIA-DE</v>
         <v>YIA-FI</v>
         <v>YIA-DK</v>
         <v>YIA-GB</v>
         <v>YIA-FR</v>
         <v>YIA-BEDE</v>
         <v>YIA-BEFL</v>
         <v>YIA-BEFR</v>
         <v>YIA-BG</v>
         <v>YIA-CH</v>
         <v>YIA-CY</v>
         <v>YIA-CZ</v>
         <v>YIA-EE</v>
         <v>YIA-ES</v>
         <v>YIA-AT</v>
         <v>YIA-GR</v>
         <v>YIA-HR</v>
         <v>YIA-HU</v>
         <v>YIA-IE</v>
         <v>YIA-ISL</v>
         <v>YIA-IT</v>
         <v>YIA-LI</v>
         <v>YIA-LT</v>
         <v>YIA-LU</v>
         <v>YIA-LV</v>
         <v>YIA-MT</v>
         <v>YIA-NL</v>
         <v>YIA-NO</v>
         <v>YIA-PL</v>
         <v>YIA-PT</v>
         <v>YIA-RO</v>
         <v>YIA-SE</v>
         <v>YIA-SI</v>
         <v>YIA-SK</v>
         <v>YIA-TR</v>
      </filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-na-action1</v>
<v>yia-na-action3</v>
<v>yia-na-action4</v>
<v>yia-na-action5</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-na-action1-action11</v>
<v>yia-na-action1-action12</v>
<v>yia-na-action1-action13</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-na-action3-action311</v>
<v>yia-na-action3-action312</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-na-action4-action43</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-na-action5-action51</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-Exch-B</v>
<v>yia-Exch-T</v>
<v>yia-Exch-M</v>
</filter>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-NYI</v>
<v>yia-TNYI</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-Dem</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>YiA-JobSh</v>
<v>yia-FV</v>
<v>YiA-Met</v>
<v>YiA-Sv</v>
<v>yia-PB</v>
<v>YiA-Sem</v>
<v>yia-TC</v>
<v>yia-Net</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>yia-NYM</v>
<v>yia-TNYS</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>YiA-Prio-511</v>
<v>YiA-Prio-517</v>
<v>YiA-Prio-520</v>
<v>YiA-Prio-55</v>
<v>YiA-Prio-528</v>
<v>YiA-Prio-52</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>MT</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>CH</v>
  <v>HR</v>
<v>AM</v>
<v>AZ</v>
<v>BY</v>
<v>GE</v>
<v>MD</v>
<v>RU</v>
<v>UA</v>
<v>DZ</v>
<v>EG</v>
<v>IL</v>
<v>JO</v>
<v>LB</v>
<v>MA</v>
<v>PS</v>
<v>CJ</v>
<v>SY</v>
<v>TN</v>
<v>AL</v>
<v>BA</v>
<v>HR</v>
<v>MK</v>
<v>XK</v>
<v>ME</v>
<v>RS</v>
<v>LY</v>
</filter>
0
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>NFP-NGO</v>
  <v>NFP-ENGYO</v>
  <v>NFP-IGYP</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>PUB</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>NFP-NGO</v>
  <v>NFP-ENGYO</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>YiA-Prio-511</v>
<v>YiA-Prio-517</v>
<v>YiA-Prio-520</v>
<v>YiA-Prio-55</v>
<v>YiA-Prio-528</v>
<v>YiA-Prio-52</v>
<v>YiA-Prio-525</v>
<v>YiA-Prio-526</v>
<v>YiA-Prio-527</v>
</filter>
2013
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>PR</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>PR</v>
  <v>PB</v>
</filter>
Jūs izmantojat vecāku programmatūru. Veidlapas, kas iesniegtas, izmantojotot programmatūru, kas nesavietojas ar Adobe programmatūru, tiks uzskatītas par neatbilstošām. Lūdzu, lejuplādējiet un uzstādiet jaunāko Adobe Reader versiju http://get.adobe.com/reader/ .
Šīs veidlapas izmantošanai ir nepieciešama Adobe Reader vai Adobe Acrobat versija 
Veidlapu nevar parādīt. Dati veidlapā neatbilst veidlapas tipam. Tas var notikt, mēģinot importēt datus no nesavietojama XML datnes, piemēram, eksportējot no cita veidlapas tipa.
Dati, ko Jūs mēģināt importēt šajā elektroniskajā iesnieguma veidlapā, attiecas uz citu projektu konkursu, tāpēc tos nav iespējams importēt.
Veidlapa ir atvērta interneta pārlūka logā. Lūdzu, lejuplādējiet formu savā datorā, lai varētu to pēc aizpildīšanas atbilstoši saglabāt.
Lai veidlapa darbotos atbilstoši, JavaScript ir jāaktivizē Edit Preferences - JavaScript.
ŠĪ VEIDLAPA IR TIKAI TESTĒŠANAI UN TIKAI IEKŠĒJAI EIROPAS KOMISIJAS/NACIONĀLO AĢENTŪRU LIETOŠANAI. LŪDZU, NEIZPLATIET ŠO VEIDLAPU!
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, izlasiet attiecīgās programmas "Jaunatne darbībā" vadlīniju sadaļas. Šo dokumentu un citu svarīgu informāciju atradīsiet programmas "Jaunatne darbībā" tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
un Jūsu nacionālās aģentūras tīmekļa vietnē, kuras adrese pieejama tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/youth/youth/doc152_en.htm (vai šīs veidlapas sadaļā "Nacionālā aģentūra").
Saskaņā ar Eiropas Komisijas standarta praksi informācija, kas jānorāda Jūsu iesnieguma veidlapā, ir paredzēta, lai izvērtētu un uzraudzītu programmas "Jaunatne darbībā" ieviešanu. Tiks ievēroti atbilstošie datu aizsardzības noteikumi.
IESNIEGŠANA
Konteksts
Projekta norises vieta(s)
Aktivitātes veids

Projekta identifikatori
Šī sadaļa tiek aizpildīta automātiski
Return Action Code
Nacionālā aģentūra
Pasta adrese
E-pasta adrese
Palīdzības dienests
Tīmekļa vietne internetā
Projekta partneri
A DAĻA: INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PARTNERI
Partneris
Partnera juridiskais nosaukums (attiecīgās valsts valodā)
Partnera juridiskais nosaukums (latīņu burtiem)
Persona, kam ir tiesības uzņemties saistības partnera vārdā (likumiskais pārstāvis)
Persona, kas ir atbildīga par projekta īstenošanu (kontaktpersona)
B DAĻA. IESNIEDZĒJA PROFILS
Partnerorganizācijas darbības mērķi un aktivitātes
Lūdzu, sniedziet īsu savas organizācijas/grupas aprakstu (regulārie pasākumi, dalība organizāciju apvienībās, utt) saistībā ar projekta tēmu.
Lūdzu, aprakstiet savas organizācijas/grupas lomu projektā.
Cits kopienas finansējums
Lūdzu, sniedziet informāciju par citu Eiropas Kopienas finansējumu, ko Jūsu organizācija/grupa ir saņēmusi vai pieprasījusi pēdējā finanšu gada laikā.

Programma vai iniciatīva
Identifikācijas/līguma nr.
Līgumslēdzēja organizācija
Projekta nosaukums
Preliminary agreement of the partner (To be completed and signed in the paper form)
I, the undersigned, on behalf of
confirm our participation in each stage of the project
I declare having reached an agreement with all the promoters involved in the project with regard to the share of EU grant my organisation/group is entitled to receive in order to implement the project.
I confirm that my organisation/group has not applied for funding for this project to another National Agency or to the Executive Agency.
Furthermore, I confirm my undertaking to ensure visibility of the European Union support for the project and to ensure dissemination and exploitation of its results.
Name in capital letters:
Place:
Date:
Signature:
For your better understanding, please find below the translation of the section above in the language of this application form.
Priekšlīgums ar partnerorganizāciju/grupu (jāaizpilda un jāparaksta papīra formā)
Es, zemāk parakstījies, norādītās organizācijas/grupas vārdā
apstiprinu mūsu gatavību piedalīties visos darbības posmos projektā 
Apliecinu, ka ar visām projekta partnerorganizācijām esam panākuši vienošanos par Eiropas Savienības finansējuma daļu, ko saņems mana organizācija/grupa projekta īstenošanai.
Es apliecinu, ka mana organizācija/grupa nav pieprasījusi finansējumu šim projektam citai nacionālajai aģentūrai vai Izpildaģentūrai.
Tāpat es apliecinu apņemšanos garantēt Eiropas Savienības atbalsta redzamību un nodrošināt projekta rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.
Vārds, uzvārds (lielajiem burtiem):
Vieta:
Datums:
Paraksts:
Partnerorganizāciju saraksts
Partnera nosaukums
Valsts
Loma projektā
KOPĒJAIS partneru skaits
C DAĻA. PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS
Projekta ilgums
Projekta sākuma datums (datums, kad rodas pirmās izmaksas)
Projekta beigu datums (datums, kad rodas pēdējās izmaksas)
Pasākuma ilgums (dienās)
Projekta ilgums (dienās)
Projekta kopsavilkums
Lūdzu, sniedziet īsu projekta aprakstu. Ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, šī sadaļa var tikt izmantota publicēšanai. Tāpēc precīzi norādiet projekta norises vietu, tēmas, mērķus, ilgumu dienās, iesaistītās valstis, dalībnieku skaitu, pasākumus un izmantotās metodes. Neatkarīgi no tā, kurā valodā Jūs iesniedzat projekta iesniegumu, kopsavilkums ir jāaizpilda angļu, franču vai vācu valodā. Lūdzu, rakstiet īsi un skaidri.
D DAĻA. ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE
Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu par projekta īstenotāju pieredzi šajā jomā
E DAĻA. PROJEKTA APRAKSTS
Atbilstība programmas "Jaunatne darbībā" mērķiem
Lūdzu, izvēlieties visas atbilstošās prioritātes
Projekta mērķi:
Atbilstība programmas "Jaunatne darbība" prioritātēm
Lūdzu, izvēlieties visas atbilstošās prioritātes
Pastāvīgās tematiskās prioritātes
Ikgadējās prioritātes
Nacionālās prioritātes
Lūdzu, norādiet
Mērķi un prioritātes
Lūdzu, izskaidrojiet projekta kontekstu, projekta idejas rašanos, projekta mērķus un uzdevumus, kā arī to, kā šis projekts atbilst programmas "Jaunatne darbībā" mērķiem un prioritātēm.
Pasākuma galvenās tēmas
Lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā divas tēmas
Ja cita
Tēmas koncepts
Lūdzu, norādiet, vai un kā projekts tematiski:
apskata jauniešu līdzdalību pārstāvnieciskās demokrātijas mehānismos
dod jauniešiem iespēju iepazīt pārstāvnieciskās demokrātijas un aktīvas pilsonības jēdzienu un praksi
veicina dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos (vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas)
Partnerība un pasākumi/ Projekta uzbūve
Lūdzu, norādiet:
kā Jūs atradāt projekta partnerus, kā veidojāt partnerību un kā partneri sadarbosies un iesaistīsies projektā;
projekta īstenošanai paredzētās aktivitātes, ieskaitot sagatavošanu un izvērtēšanu;
kā tiks organizēta projekta loģistika (ēdināšana, transports, dalībnieku izmitināšana, u.tml.).
Sūtot šo iesniegumu papīra formātā savai nacionālajai aģentūrai, lūdzu, pievienojiet pasākuma programmas laika plānu katrai dienai.
Sūtot šo iesniegumu papīra formātā savai nacionālajai aģentūrai, lūdzu, pievienojiet pārskatu par plānotajiem pasākumiem (pasākumu apraksts un laika plāns).
Aizsardzība un drošība
Lūdzu, aprakstiet, kā projektā tiks nodrošināta iesaistīto jauniešu aizsardzība un drošība.
Iepriekšējās plānošanas vizīte
Vai Jūs esat plānojuši Iepriekšējās plānošanas vizīti? 
Ja tā, lūdzu, norādiet plānoto programmu, datumu un norises vietu.
Projekta saturs un metodoloģija
Lūdzu, aprakstiet:
kā projekta tēma atbilst dalībnieku interesēm un vajadzībām;
darba metodes;
kā plānotie pasākumi un darba metodes dos ieguldījumu neformālās izglītības mācību procesā un projektā iesaistīto dalībnieku sociālajā un personiskajā attīstībā;
kā jaunieši tiks iesaistīti visos projekta posmos (sagatavošanā, īstenošanā un novērtēšanā).
kā Jūsu projekts veicina inovatīvus elementus un pieejas un kā tas sniedz atbalstu radošumam un uzņēmīguma garam.
Mācīšanās dimensija (t.i. kompetenču iegūšana/pilnveidošana) ir būtiska ikviena programmas "Jaunatne darbībā" atbalstīta projekta sastāvdaļa. Programma nodrošina "Jaunatne darbībā" projektos iegūto kompetenču atzīšanas procesu, kuru sauc par Youthpass (lūdzu, skatīt www.youthpass.eu). Lūdzu, aprakstiet:

kompetences (t.i. zināšanas, prasmes un attieksmes), ko iegūs Jūsu projekta dalībnieki;
plānotos projekta pasākumus, kuru mērķis ir pārdomāt un izvērtēt projektā gūto mācīšanās pieredzi.
Starpkultūru dimensija
Lūdzu, norādiet, vai un kā projekts atspoguļo šādus aspektus:
projekts mudinās jauniešus apzināties un izprast citas kultūras;
projekts sniegs iespēju veidot dialogu un tikties ar jauniešiem no dažādām vidēm un kultūrām;
projekts palīdzēs novērst un cīnīties pret rasismu un attieksmi, kas noved pie atstumtības; 
projekts veicinās iecietību un izpratni par daudzveidību.
Eiropas dimensija
Lūdzu, norādiet, vai un kā projekts atspoguļo šādus aspektus (atzīmējiet atbilstošo un aprakstiet): 
Ietekme, multiplicējošais efekts un turpinājums
Lūdzu, aprakstiet plānoto projekta ietekmi uz projektā iesaistītajiem jauniešiem un vietējo sabiedrību, un norādiet, kādi pasākumi tiks veikti, lai panāktu šo ietekmi. Aprakstiet plānotos pasākumus, kas vērsti uz projektā iesaistīto dalībnieku un organizāciju mācīšanās rezultātu atzīšanu un apstiprināšanu. Domājot par projekta ilgtermiņa perspektīvu, aprakstiet, kā Jūs plānojat panākt projekta multiplicējošo efektu un ilgtspējīgu ietekmi. Lūdzu, aprakstiet, kā Jūs plānojat turpināt šo projektu (tai skaitā, jaunu projektu īstenošana programmā "Jaunatne darbībā", kontaktu uzturēšana ar partneriem, u.tml.).
Redzamība
Papildus programmas logo obligātajai lietošanai (skatīt Programmas vadlīniju C daļu "Programmas publicitāte"), lūdzu, aprakstiet: 
kā Jūs nodrošināsiet projekta redzamību;
kā Jūsu projekts veicinās programmas "Jaunatne darbībā" atpazīstamību.
Projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana
Lūdzu, sniedziet detalizētu aprakstu par projekta rezultātu izplatīšanas un izmantošanas standarta pasākumiem.
(Piemērus lūdzam skatīt Programmas vadlīniju B daļā "Kā izveidot labu projektu".)
Vai esat plānojuši papildu pasākumus projekta rezultātu izplatīšanai un izmantošanai?
Ja tā, aprakstiet tos, sniedziet papildu informāciju par mērķa grupu un iekļaujiet plānoto pasākumu laika grafiku
Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana 
Vai Jūsu projektā ir iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām (jaunieši, kas atrodas situācijās, kas var kavēt viņu iekļaušanos sabiedrībā, skatiet zemāk aprakstītos šķēršļus) un/vai īpašām vajadzībām (mobilitātes problēmas, veselības aprūpe, u.tml.). Lūdzu, aprakstiet un pamatojiet.
Kopējais projektā iesaistīto jauniešu ar ierobežotām iespējām skaits
Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo situāciju:
Ja cita
Jauniešu ar ierobežotām iespējam skaits, kas dzīvo lauku reģionos vai nelabvēlīgās piepilsētās
F DAĻA. PROJEKTA DALĪBNIEKI
Informācija par projektā tieši iesaistītajiem JAUNIEŠIEM
Valsts
Kopējais jauniešu
Partneris
Sadalījums pēc dzimuma
Sadalījums pēc vecuma
skaits 
Vīrieši
Sievietes
13-14
15-17
18-25
26-30
SKAITS
Informācija par projektā tieši iesaistītajiem GRUPU LĪDERIEM 
Valsts
Kopējais grupu līderu skaits
Partneris
Sadalījums pēc dzimuma
Vīrieši
Sievietes
SUMMA
Dalībnieki KOPĀ 
Informācija par citiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem
Vai Jūsu projektā ir iesaistīti lēmumu pieņēmēji/eksperti? *
Ja tā, lūdzu, norādiet viņu kompetences jomu:
* Politikas veidotāji vai eksperti jaunatnes politikas jomā var tikt iesaistīti neatkarīgi no vecuma un ģeogrāfiskās dzīves vietas
Informācija par iesniedzēja dalībniekiem
Dalībnieka vārds, uzvārds
Dalībnieka mītnes valsts
Sadalījums pēc dzimuma
Sadalījums pēc vecuma
Vīrieši
Sievietes
15-17
18-30
        KOPĒJAIS DALĪBNIEKU SKAITS
Informācija par partnerorganizācijas(u) dalībniekiem
Mītnes valsts
Kopējais jauniešu skaits
Partnera nosaukums
Sadalījums pēc dzimuma
Sadalījums pēc vecuma
Vīrieši
Sievietes
15-17
18-30
KOPĀ
Informācija par atbalsta personu
Ja Jūsu projektā ir iesaistīta atbalsta persona, lūdzu, norādiet nepieciešamo informāciju.
Lūdzu, sniedziet īsu informāciju par atbalsta personu (regulārās aktivitātes, dalība  organizācijās, u.tml.) un aprakstiet atbalsta personas īstenotās aktivitātes, sniedzot atbalstu projekta īstenotājiem.
Informācija par projektā tieši iesaistītajiem DALĪBNIEKIEM
Lūdzu, norādiet dalībnieku skaitu no katras valsts, neieskaitot ekspertus, atbalsta personas, u.tml.
Mītnes valsts
Partneris
Dalībnieku skaits
Dalībnieku profils
Sadalījums pēc dzimuma
Vīrietis
Sieviete
SUMMA
Informācija par projektā tieši iesaistītajiem EKSPERTIEM (apmācītājiem, vadītājiem, lektoriem, u.tml.)
Mītnes valsts 
Partneris
Eksperta(u) loma
Ekspertu skaits
SUMMA
Informācija par projektā tieši iesaistīto ATBALSTA PERSONĀLU
Lūdzu, norādiet atbalsta personāla skaitu no katras valsts.
Valsts
Partneris
Atbalsta personāla skaits
SUMMA
Dalībnieki (dalībnieki, eksperti, atbalsta personāls) KOPĀ
G DAĻA. BUDŽETS
Precīzāku informāciju (tai skaitā finansēšanas noteikumus, vienības izmaksas un vienotās likmes) lūdzam skatīt Programmas vadlīnijās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Izpildaģentūra un nacionālās aģentūras var mainīt iesniegumā pieprasīto summu atbilstoši Programmas vadlīnijās aprakstītajiem finansēšanas noteikumiem. Visas summas ir jānorāda Eiro.
A. Detalizēts pieprasītā finansējuma aprēķins
Ceļa izmaksas (jaunieši un grupu līderi)
Ceļa izmaksas no dzīvesvietas līdz projekta norises vietai un atpakaļ. Ceļojošās apmaiņas: ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz vietai, kur pasākums sākas, un ceļa izdevumi no vietas, kur pasākums beidzas līdz dzīvesvietai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transporta līdzekļi un biļetes.
Partneris
Cilvēku skaits
No
Līdz
Transporta līdzeklis
Kopējā summa (100%)
Pieprasītais finansējums (70%)
Summa
Iepriekšējā plānošanas vizīte - ceļa izmaksas (ja attiecināms)
Ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transporta līdzekļi un biļetes.
Partneris
Cilvēku skaits
No
Līdz
Transporta līdzeklis
Kopējā summa (100%)
Summa
Projekta izmaksas - vienības izmaksas (tai skaitā jauniešu līderiem)
Kad esat ievadījuši datus par partneriem, dalībniekiem un pasākuma nakšu skaitu, nospiediet pogu "aprēķināt", lai parādītu pareizu pieprasītā finansējuma summu
Partneris
Dalībnieku skaits
Nakšu skaits
Vienības izmaksas par nakti
Summa
KOPĀ
KOPĀ
Ārkārtas izmaksas (ja attiecināms)
Lūdzam skatīt Programmas vadlīnijās definētos ārkartas izmaksu pieprasīšanas noteikumus.
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
B. No programmas "Jaunatne darbībā" pieprasītais finansējums
Pozīcija 
Pieprasītā summa         
Piešķirtā summa
Ceļa izmaksas (tai skaitā izmaksas iespējamai iepriekšējās plānošanas vizītei)
Projekta izmaksas (vienotā likme)
Ārkārtas izmaksas (100% no reālajām izmaksām) - ja attiecināms
Kopējais finansējums
C. Līdzfinansējums
Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka šajā sadaļā ir jānorāda ceļa izmaksu daļa, ko nesedz ES finansējums.
Pozīcija 
Summa
1. Pašu resursi
2. Nacionālas/reģionālas/vietējas valsts un pašvaldību institūcijas
3. Privātie donori
4. Cits Eiropas Kopienas finansējums šim projektam
5. Cits ieguldījums šim projektam (lūdzu, norādiet katru avotu)
Līdzfinansējums kopā
Precīzāku informāciju (tai skaitā vienības izmaksas un vienotās likmes) skatīt Programmas vadlīnijās. Ņemiet vērā, ka Izpildaģentūra un Nacionālā aģentūra var mainīt iesniegumā pieprasīto summu atbilstoši Programmas vadlīnijās aprakstītajiem finansēšanas noteikumiem.
A. Detalizēts pieprasītā finansējuma aprēķins
Projekta izmaksas
Lūdzu, kolonnā "nosaukums" skaidri norādiet plānotās izmaksas. Tās varētu būt:
-
ar projektu saistītās plānotās izmaksas: materiāli, aprīkojums, norises vieta, nomas izdevumi, u.tml.;
-
ar pasākumu organizēšanu saistītās izmaksas (popularizēšana, reklāma, īres izmaksas, apmācītāji, mākslinieku honorārs, u.tml.);
-
citas ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas (administrēšana, vietējais transports, u.tml.);
-
uzturēšanās izdevumi citā valstī (ēdināšana un naktsmītnes - tikai Starptautiskajām jauniešu iniciatīvām)
Nosaukums
Kopā
KOPĀ
Atļautā summa
Ar atbalsta personu saistītās izmaksas (ja nepieciešams)
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
Atļautā summa
Iepriekšējā plānošanas vizīte - ceļa izmaksas (ja attiecināms)
Ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transporta līdzekļi un biļetes.
Partneris
Cilvēku skaits
No
Līdz
Transporta līdzeklis
Izmaksas
Summa
Ceļa izmaksas (jaunieši un grupu līderi)
Ceļa izmaksas no dzīvesvietas līdz projekta norises vietai un atpakaļ. Ceļojošās apmaiņas: ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz vietai, kur pasākums sākas un ceļa izdevumi no vietas, kur pasākums beidzas līdz dzīvesvietai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transporta līdzekļi un biļetes.
Partneris
Cilvēku skaits
No
Līdz
Transporta līdzeklis
Kopējā summa (100%)
Pieprasītais finansējums (70%)
Summa
B. No programmas "Jaunatne darbībā" pieprasītais finansējums
Pozīcija 
Pieprasītā summa         
Piešķirtā summa
Nacionālā jauniešu iniciatīva
Projekta izmaksas (vienības izmaksas)
Ar atbalsta personu saistītās izmaksas (vienotā likme) - ja nepieciešams
Kopējais finansējums nacionālajai jauniešu iniciatīvai
Starptautiskā jauniešu iniciatīva
Projekta izmaksas (vienotā likme)
Ar atbalsta personu saistītās izmaksas (vienotā likme) - ja nepieciešams
Iepriekšējās plānošas vizīte - ceļa izmaksas (100% no reālajām izmaksām)
Ceļa izmaksas (70% no reālajām izmaksām)
Kopējais finansējums starptautiskajām jauniešu inicatīvām
C. Līdzfinansējums
Starptautisko jauniešu iniciatīvu gadījumā, šajā sadaļā ir jānorāda ceļa izmaksu daļa, ko nesedz ES finansējums
Pozīcija 
Summa
1. Pašu resursi
2. Nacionālas/reģionālas/vietējas valsts un pašvaldību institūcijas
3. Privātie donori
4. Cits Eiropas Kopienas finansējums šim projektam
5. Cits ieguldījums šim projektam (lūdzu, norādiet katru avotu)
Līdzfinansējums kopā
Precīzāku informāciju skatīt Programmas vadlīnijās Finansēšanas noteikumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Izpildaģentūra un nacionālās aģentūras var mainīt pieprasīto finansējuma summu atbilstoši Programmas vadlīnijās aprakstītajiem finansēšanas noteikumiem.
A. Detalizēts pieprasītā finansējuma aprēķins
Ceļa izmaksas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transportlīdzekļi un biļetes. Iekļaujiet arī vietējo transportu. Ja attiecināms, kolonnā "Nosaukums" izdaliet atsevišķi dažādus projekta posmus (piemēram, sagatavošana, pasākums, turpinājums)
Nosaukums
Partneris
Cilvēku skaits
Nosaukums
No
Transporta līdzeklis
Izmaksas
KOPĀ
Naktsmītnes/ēdināšanas izmaksas
Lūdzu aprēķiniet naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas. Ja nepieciešams, kolonnā "Nosaukums" izdaliet atsevišķi dažādus projekta posmus (piemēram, sagatavošana, pasākumu norise, turpinājuma pasākumi, u.tml.).
Nosaukums
Cilvēku skaits
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
KOPĀ
Semināru, sanāksmju, konsultāciju, pasākumu organizēšana
Ja nepieciešams, kolonnā "Nosaukums" izdaliet atsevišķi dažādus projekta posmus (piemēram, sagatavošana, pasākumu norise, turpinājuma pasākumi, u.tml.), norādiet izmaksu atšīfrējumu un aprēķinu.
a) Īres izmaksas (telpas, aprīkojums, u.tml.)
Nosaukums
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
KOPĀ
b) Tulkošanas izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumus, naktsmītnes un samaksu)
Valoda no/uz
Tulku skaits
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
KOPĀ
SEMINĀRIEM KOPĀ
Publikāciju/tulkošanas/informācijas izmaksas
Aprēķiniet informatīvo materiālu izgatavošanas un tulkošanas izmaksas, norādiet izmaksu atšīfrējumu un aprēķinu
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
Projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana
Aprēķiniet projekta rezultātu izplatīšanas un izmantošanas izmaksas, norādiet izmaksu atšifrējumu un aprēķinu.
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
Citas ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas
Norādiet citas ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksu atšifrējumu un aprēķinu.
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
Netiešās izmaksas
Norādiet citas izmaksas, kas ir netieši saistītas ar projektu.
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
B. Plānotās izmaksas
Pozīcija 
Summa
A.1 Tiešās izmaksas
1. Ceļa izmaksas
2. Naktsmītņu/ēdināšanas izmaksas
3. Semināru, sanāksmju, konsultāciju, pasākumu organizēšana
4. Publikāciju/tulkošanas/informācijas izmaksas
5. Rezultātu izplatīšanas un izmantošanas izmaksas
6. Citas ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas
Summa
A.2 Netiešās izmaksas
7. Netiešās izmaksas (līdz 7% no tiešajām izmaksām, t.i. no  1+2+3+4+5+6 budžeta pozīciju summas)
Plānotās izmaksas kopā (A.1 + A.2)
C. Plānotie ieņēmumi
Pozīcija 
Summa
B.1 ES finansējums
1. No programmas "Jaunatne darbībā" pieprasītais finansējums
B.2 Līdzfinansējums
2. Pašu resursi
3. Nacionāla/reģionāla/vietēja līmeņa valsts un pašvaldību iestādes
4. Privātie finansētāji
5. Cits ieguldījums šim projektam (lūdzu, norādiet katru avotu)
Plānotie ieņēmumi kopā (B.1 + B.2)
Sīkāku informāciju (tai skaitā vienības izmaksas un vienotās likmes) skatīt Programmas vadlīnijās. Ņemiet vērā, ka Izpildaģentūra un nacionālās aģentūras var mainīt iesniegumā pieprasīto summu atbilstoši Programmas vadlīnijās aprakstītajiem finansēšanas noteikumiem.
A. Pieprasītā finansējuma aprēķins
Dalībnieku ceļa izmaksas (ieskaitot ekspertus un atbalsta personālu)
Ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transporta līdzekļi un biļetes.
Partneris
Cilvēku skaits
No
Līdz
Transporta līdzeklis
Kopējā summa (100%)
Pieprasītais finansējums (70%)
KOPĀ
Projekta izmaksas  - vienības izmaksas (ieskaitot ekspertu un atbalsta personālu)
Kad esat ievadījuši datus par partneriem, dalībniekiem un pasākuma nakšu skaitu, nospiediet pogu "aprēķināt", lai parādītu pareizu pieprasītā finansējuma summu
Partneris
Cilvēku skaits
Nakšu skaits
Vienības izmaksas par nakti/vienai personai
Kopējā summa (100%)
KOPĀ
KOPĀ
Ārkārtas izmaksas (ja attiecināms)
Lūdzam skatīt Programmas vadlīnijās definētos ārkartas izmaksu pieprasīšanas noteikumus.
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
B. Pieprasītais finansējums
Pozīcija 
Pieprasītā summa         
Piešķirtā summa
Ceļa izmaksas (tai skaitā izmaksas iespējamai iepriekšējās plānošanas vizītei)
Projekta izmaksas (vienības izmaksas)
Ārkārtas izmaksas (100% no reālajām izmaksām) - ja attiecināms
Kopējais no programmas "Jaunatne darbībā" pieprasītais finansejums
C. Līdzfinansējums
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā sadaļā jānorāda ceļa izmaksu daļa, ko nesedz ES finansējums.
Pozīcija 
Summa
1. Pašu resursi
2. Nacionālas/reģionālas/vietējas valsts un pašvaldību institūcijas
3. Privātie donori
4. Cits Eiropas Kopienas finansējums šim projektam
5. Cits ieguldījums šim projektam (lūdzu, norādiet katru avotu)
Līdzfinansējums kopā
Sīkāku informāciju skatīt Programmas vadlīnijās Finansēšanas noteikumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Izpildaģentūra un nacionālās aģentūras var mainīt pieprasīto finansējuma summu atbilstoši Programmas vadlīnijās aprakstītajiem finansēšanas noteikumiem.
A. Izmaksu apraksts
Personāla izmaksas
Lūdzu, norādiet pasākuma īstenošanā tieši iesaistītā personāla izmaksas (tai skaitā vārdu, uzvārdu, amatu, vai persona ir pieņemta darbā šim projektam un ar to saistītajām aktivitātēm). Skaidri nodaliet informāciju par organizācijas darbiniekiem un projektā pieņemtajiem darbiniekiem.
Vārds, uzvārds
Amats
Pienākumi
Organizācijas darbinieks vai piesaistītais darbinieks
Dienu/mēnešu skaits
Bruto alga dienā/mēnesī
Izmaksas
KOPĀ
Ceļa izmaksas
Ja nepieciešams, ailē "Nosaukums" izdaliet atsevišķi dažādus projekta posmus (piemēram, sagatavošana, pasākumu norise, turpinājuma pasākumi). Ņemiet vērā, ka tiks attiecināti tikai lētākie transporta līdzekļi un biļetes. Iekļaujiet arī vietējo transportu.
Nosaukums
Partneris
Cilvēku skaits
No
Līdz
Transporta līdzeklis
Izmaksas
KOPĀ
Naktsmītnes/ēdināšanas izmaksas
Aprēķiniet nakstmītņu un ēdināšanas izmaksas, norādot izmaksu atšifrējumu un aprēķinu. Ja nepieciešams, ailē "Nosaukums" izdaliet atsevišķi dažādus projekta posmus (piemēram, sagatavošana, pasākumu norise, turpinājuma pasākumi). 
Nosaukums
Cilvēku skaits
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
KOPĀ
Sanāksmju izmaksas
Ja nepieciešams, ailē "Nosaukums" izdaliet atsevišķi dažādus projekta posmus (piemēram, sagatavošana, pasākumu norise, turpinājuma pasākumi), norādiet izmaksu atšifrējumu un aprēķinu.
a) Telpu noma
Nosaukums
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
Summa
b) Aprīkojuma īre
Nosaukums
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
Summa
c) Tulkošanas izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumus, naktsmītnes un atalgojumu
Valoda no/uz
Tulku skaits
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
Summa
d) Tulkošanas kabīņu īre (ieskaitot aprīkojumu)
Nosaukums
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
Summa
e) Citas izmaksas (piemēram, materiāli)
Nosaukums
Dienu skaits
Izmaksas dienā
Izmaksas
Summa
SANĀKSMJU IZMAKSAS KOPĀ
Publikāciju/tulkošanas/informācijas izmaksas
Aprēķiniet informācijas materiālu (CD-ROM, video, grāmatas, bukleti, utt) izgatavošanas un izplatīšanas izmaksas, iekļaujot informāciju par nepieciešamo kopiju skaitu. Norādiet izmaksu atšifrējumu un aprēķinu.
a) Publikācijas
Nosaukums
Kopiju skaits
Vienības cena
Izmaksas
Summa
b) Tulkojumi
Valoda no/uz
Lapu skaits
Cena par lapu
Izmaksas
Summa
c) Informācija
Nosaukums
Izmaksas
Summa
PULBIKĀCIJU/TULKOŠANAS/INFORMĀCIJAS IZMAKSAS KOPĀ
Projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana
Aprēķiniet projekta rezultātu izplatīšanas un izmantošanas izmaksas, norādiet izmaksu atšifrējumu un aprēķinu
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
Citas izmaksas
Lūdzu, norādiet citas ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas. Norādiet izmaksu atšifrējumu un aprēķinu.
Nosaukums
Izmaksas
KOPĀ
B. Plānotās izmaksas
Pozīcija 
Pieprasītā summa         
Piešķirtā summa
A.1. Tiešās izmaksas
1. Personāla izmaksas
2. Ceļa izmaksas
3. Naktsmītņu/ēdināšanas izmaksas
4. Sanāksmju izmaksas
5. Publikāciju/tulkošanas/informācijas izmaksas
6. Rezultātu izplatīšanas un izmantošanas izmaksas
7. Citas ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas
Summa
A.2. Netiešās izmaksas
8. Netiešās izmaksas (līdz 7% no tiešajām izmaksām, t.i. 1+2+3+4+5+6+7 budžeta pozīcijas)
Plānotās izmaksas kopā
C. Plānotie ieņēmumi
Pozīcija 
Pieprasītā summa         
Piešķirtā summa
B.1. ES finansējums
1. No programmas "Jaunatne darbībā" pieprasītais finansējums
B.2. Līdzfinansējums
2. Pašu resursi (tai skaitā partneru resursi)
3. Nacionāla/reģionāla/vietēja līmeņa valsts un pašvaldību iestādes
4. Privātie finansētāji
5. Cits ieguldījums šim projektam (lūdzu, norādiet katru avotu)
Plānotie ieņēmumi kopā (B.1 + B.2)
H DAĻA. BANKAS KONTA INFORMĀCIJA
Lūdzu, aizpildiet prasīto informāciju, lai projekta iesniedzējs saņemtu finansējumu.
Piezīmes
J DAĻA. LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS
Iesniedzējs apņemas informēt Izpildaģentūru vai nacionālo aģentūru par visām izmaiņām, kas var ietekmēt šajā iesniegumā aprakstītos pasākumus.
Iesniedzējs atļauj Eiropas Komisijai, Izglītības, audiovizuālās un kultūras jomas izpildaģentūrai un nacionālajai aģentūrai izmantot visus iesniegumā sniegtos datus programmas "Jaunatne darbībā" ieviešanai un izvērtēšanai. Visiem personas datiem, kas iegūti šī projekta mērķiem, jābūt izmantotiem, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu nr. 45/2011 par personu aizsardzību attiecībā uz personīga rakstura informāciju saturošu datu apstrādi Kopienas institūcijās un organizācijās.
Ar rakstisku lūgumu datu subjekti var iegūt pieeju saviem personīgajiem datiem. Jebkuru ar personas datu apstrādi saistītu jautājumu gadījumā viņi var vērsties nacionālajā aģentūrā vai Izpildaģentūrā, kas atbild par iesnieguma administrēšanu. Nacionāla līmeņa projektiem datu subjekti var jebkurā laikā iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi savas valsts institūcijā, kas atbild par datu aizsardzību. Eiropas līmeņa projektiem sūdzības jebkurā laikā var iesniegt Eiropas Datu aizsardzības inspektoriem.
Iesniedzējs uzņemas informēt projekta partnerus un dalībniekus par pasākumiem, kas attiecas uz datu aizsardzību programmā "Jaunatne darbībā"
K DAĻA DEKLARĀCIJA (JĀAIZPILDA UN JĀPARAKSTA PAPĪRA FORMĀ)
Aizpilda persona, kas ir pilnvarota uzņemties juridiskas saistības projekta iesniedzēja vārdā
Es, zemāk parakstījies, ar šo pieprasu finansējumu no programmas "Jaunatne darbībā" (summa eiro)
lai īstenotu projektu, kas atbilst šim iesniegumam.
Es apzinos, ka saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, finansējums nevar tikt piešķirts pretendentiem, kas atrodas kādā no šīm situācijām:
a)
tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā  situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā; 
b)
tie vai personas, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ar dalībvalsts kompetentas iestādes spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
c)
tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzējas iestādes var pieņemt, tostarp ar EIB un starptautisko organizāciju lēmumiem;
d)
tie neievēro saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
e)
attiecībā uz tiem vai personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, ja šāda nelikumīga darbība kaitē Savienības finanšu interesēm;
f)
tie ir veikuši nopietnu līgumsaistību pārkāpumu, veicot  Kopienas finansētās iepirkuma vai finansējuma piekrišanas procedūras;
g)
tie ir nonākuši interešu konfliktā projekta izvērtēšanas laikā;
h)
projekta izvērtēšanas laikā tie ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, ko līgumslēdzēja iestāde prasa kā nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā, vai arī nesniedz šo informāciju.
Gadījumā, ja projekta finansējums pārsniedz 60 000 eiro, es apstiprinu, ka nedz es, nedz organizācija, kuru es pārstāvu, neatrodas kādā no iepriekš aprakstītajām situācijām un es apzinos, ka nepatiesas deklarācijas sniegšanas gadījumā var tikt piemērots Finanšu regulā paredzētais sods.
Es apliecinu, ka pēc manā rīcībā esošās informācijas, šajā projekta iesniegumā sniegtā informācija, ieskaitot projekta aprakstu, ir patiesa un ka es esmu informēts par iesnieguma formas pielikumu saturu.
Es apliecinu, ka manai organizācijai ir finanšu un organizatoriskā kapacitāte īstenot piedāvāto projektu.
Es apliecinu, ka mana organizācija ir plānojusi  veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu dalībnieku drošību un aizsardzību.
Gadījumā, ja šis projekta iesniegums tiek apstiprināts, es atļauju Eiropas Komisijai/ nacionālajai aģentūrai publicēt tās tīmekļa vietnē vai citā atbilstošā medijā šādu informāciju:
finansējuma saņēmēja nosaukums un adrese;
projekta nosaukums;
piešķirtā finansējuma summa un izmaksu likme.
Parakstot šo iesnieguma veidlapu, es piekrītu visiem programmas "Jaunatne darbībā"  vadlīniju noteikumiem, kas publicēti Eiropas Komisijas, nacionālo aģentūru un Izglītības, audiovizuālās un kultūras jomas izpildaģentūras (IAKIA) tīmekļa vietnēs.
Vieta:
Datums (diena/mēnesis/gads):
Paraksts:
Iesniedzēja zīmogs (ja attiecināms):
Vāds, uzvārds (drukātiem burtiem):
Amats:
L DAĻA. KONTROLES LAPA
Pirms projekta iesniegšanas nacionālajā aģentūrā lūdzam pārliecināties par sekojošo:
Projekta iesniegumam jāietver šādi dokumenti:
pilnībā aizpildīts spēkā esošās iesnieguma veidlapas oriģināls, kuru parakstījusi persona, kura var uzņemties juridiskas saistības iesniedzēja vārdā (paraksts nepieciešams šīs veidlapas K daļā) kopā ar aizpildītiem un parakstītiem visu partneru priekšlīgumiem (kopijas);
plānoto pasākumu grafiks. Jauniešu apmaiņām (1.1 un 3.1 apakšprogramma), Apmācību un sadarbības projektiem (4.3 un 3.1 apakšprogramma) un Starptautiskajiem jauniešu semināriem (5.1 apakšprogramma) šajā dokumentā norāda plānoto aktivitāšu laika grafiku dienās. Visiem pārējiem projektiem pasākuma laika grafiks tiek sastādīts nedēļās vai mēnešos.
tikai nevalstiskajām organizācijām: izraksts no oficiālās avīzes/uzņēmumu reģistra vai PVN maksātāja apliecības kopija (ja reģistrācijas numurs sakrīt ar PVN maksātāja numuru, jāiesniedz tikai viens no šiem dokumentiem)*
tikai valsts/pašvaldības iestādēm: iestādes nolikums**

tikai neformālām jauniešu grupām: grupas pārstāvja identifikācijas kartes vai pases kopija. 

* Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta 2.punktu šo informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iegūst no citām institūcijām, tādējādi projekta iesniedzējam šie dokumenti nav jāiesniedz ** Projekta iesnieguma pavadvēstulē jānorāda tīmekļa vietne, kur pieejama aktuālā nolikuma versija.  Ja šis dokuments nav pieejams tiešsaistē, tas jāpievieno projekta iesniegumam.

Papildu iesniedzamie dokumenti, ja pieprasītais finansējums pārsniedz 60 000 eiro:
Saskaņā ar Finanšu regulu, kas attiecas uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu, visiem iesniedzējiem (izņemot valsts un pašvaldību iestādes), kuru pieprasītais finansējums pārsniedz 60 000 eiro, kopā ar iesnieguma veidlapu jāiesniedz:
iesniedzēja ieņēmumu/izdevumu pārskats
un
pēdējā finanšu gada bilance.
Šo dokumentu iesniegšanas mērķis ir nodrošināt iesniedzēja un partneru finansiālās kapacitātes izvērtēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nav noteikta īpaša forma, kā iesniegt šo informāciju.
Atcerieties, ka projektu elektroniski iesniedz tikai koordinators. Vai esat pārliecināts, ka vēlaties turpināt?
Koordinatora informācija
IESNIEGŠANA
Pirms veidlapas iesniegšanas elektroniski, lūdzu, apstipriniet to. Ņemiet vērā, ka ir jāiesniedz tikai veidlapas gala versija.
DATU APSTIPRINĀŠANA
Obligāto lauku un noteikumu apstiprināšana
Veidlapa ir apstiprināta
IESNIEGŠANAS KOPSAVILKUMS
Šī tabula sniedz papildu informāciju par visiem veidlapu iesniegšanas mēģinājumiem, informācija ir nepieciešama nacionālajām aģentūrām, ja iesnieguma veidlapa iesniegta vairākas reizes.
Numurs
Laiks
Notikums
Veidlapas kods
Statuss
* vietējais datora laiks, kas nav uzticams un to nevar izmantot, lai pierādītu, ka iesnieguma veidlapa ir iesniegta laikā
STANDARTA IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA
Iesniegšana tiešsaistē (nepieciešams inerneta pieslēgums)
Šis ir apstiprinājums, ja Jūs esat veiksmīgi iesniedzis projekta iesnieguma veidlapu. Tagad, izprintējiet to, parakstiet un nosūtiet savai nacionālajai aģentūrai. Lūdzu, saglabājiet to turpmākai atsaucei.
Ņemiet vērā, ka tikai elektroniski iesniegtās veidlapas ir jāprintē, jāparaksta un jānosūta  nacionālajai aģentūrai.
Drukāt  veidlapu
ALTERNATĪVĀ IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA
Izveido datni, ko nosūtīt nacionālajai aģentūrai uz e-pastu
(Izmantot TIKAI gadījumos, ja iesniegšana tiešsaistē nav pieejama. Lūdzu skatīt instrukciju šim gadījumam "Projekta iesniedzēja vadlīnijas".)
NACIONĀLĀ AĢENTŪRA
PARTNERIS
PARTNERA NACIONĀLĀ AĢENTŪRA
Storlek (antal elever)?
Storlek (antal praktikanter/trainees)?
Size (students)
nepārsniedz:
ir vismaz:
Šī lauka aizpilde ir obligāta 
ir obligāta.
Lauks
Pievienot rindu
Pievienošana neizdevās, jo rindu skaits nedrīkst pārsniegt:
Dzēst rindu
Dzēšana neizdevās: minimālais rindu skaits ir
DALĪBNIEKS
KONTAKTPERSONA
PERSONA, KAS IR TIESĪGA PARAKSTĪT FINANŠU LĪGUMU
LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS
PERSONA, KAS IR TIESĪGA UZŅEMTIES SAISTĪBAS IESNIEDZĒJA VĀRDĀ (LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS)
GALAMĒRĶIS
Erasmus ID-kod
LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS PARTNERIM NR.
Darba adrese
KONTAKTPERSONA PARTNERIM NR.
APRAKSTS PARTNERIEM NR.
IEPRIEKŠĒJIE PROJEKTI PARTNERIEM NR
KOORDINĒŠANAS FUNKCIJU PĀRŅEMŠANA NO PARTNERA NR.
NOKLUSĒTAIS PARNTERIS NR
Iesnieguma veidlapu aizpilda piedāvātā mobilitātes projekta iesniedzējs, sadarbībā ar plānotajiem partneriem. Iesniegums ir jāiesniedz iesniedzēja nacionālajā aģentūrā
Iesniedzēja institūcija
Eramus id-kod/Nationellt id eller Personnummer
rakstu zīmes
max
Adrese
Organizācijas pilns juridiskais nosaukums (latīņu burtiem)
Organizācijas pilns juridiskais nosaukums (nacionālajā valodā)
Vai Jūs esat pārliecināts, ka nevēlaties pieprasīt finansiālu atbalstu?
Iesniegums nav apstiprināts.
Apstiprinājums
Privātā adrese
Jūsu nacionālās aģentūras veidlapā nav norādītas likmes. Lūdzu, sazinieties ar savu nacionālo aģentūru un ievadiet kopējo summu.
Brīdinājums
partneriem:
Veidlapa ir veiksmīgi iesniegta.
Es, zemāk parakstījies, apliecinu, ka pēc manā rīcībā esošās informācijas šajā gala atskaitē ir patiesa.
ATSKAITES PERIODS
Saņēmēja nosaukums
Saņēmēja organizācijas nosaukums
Dalībnieka vārds, uzvārds
No (dd-mm-gggg)
Līdz (dd-mm-gggg)
Nacionālais ID (ja to pieprasa NA)
Projekta ilgums (mēnešos)
Finansējuma pieprasījums valodas apmācībai 
Grant requested for language, pedagogic or cultural preparation
Lapa
no
Saņēmēja nosaukums
Name of host school
ADRESE ĀRKĀRTAS GADĪJUMIEM
OK
Nezināms
Mēģinājums iesniegt e-pastu
Iesniegums tiešsaistē
Veidlapa vēl nav iesniegta
Veidlapa nav iesniegta
Veidlapa ir iesniegta tiešsaistē
E-pasta iesniegšana ir atsaukta ar šo hash code
E-pasta iesniegšana ir atsaukta
Iesnieguma ID
Veidlapa ir pārveidota kopš pēdējās iesniegšanas
Veidlapa ir pārveidota kopš pēdējā mēģinājuma to iesniegt
Veidlapa ir apstiprināta
Veidlapas versija
Adobe Reader versija
Atcerieties, ka tikai viens koordinators iesniedz veidlapu elektroniski! Vai Jūs esat pārliecināts, ka vēlaties turpināt?
Koordinatora apstiprinājums
Projekta nosaukums (nacionālajā valodā)
PĀRSKATA PERIODS
Nacionālais ID (ja attiecināms)
VIDE
Vērtība nevar būt mazāka par 0.
Izmaksas dienā pārsniedz maksimālo likmi šai valstij. Tā ir samazināta līdz maksimāli atļautajai likmei.
Izmaksas dienā pārsniedz Programmas vadlīnijās noteikto maksimālo likmi šai valstij.
Dienas nauda dienā pārsniedz Programmas vadlīnijās noteikto maksimālo likmi. Tā ir samazināta līdz maksimāli atļautajai likmei.
Izveido datni, ko nosūtīt pa e-pastu Saņēmēja organizācijai.
(izmantot TIKAI, ja iesniegšana tiešsaistē nav pieejama)
Šis ir apstiprinājums, ka Jūs esat veiksmīgi iesniedzis veidlapu.
Nevar iegūt informāciju par likmēm. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk vai sazinieties ar savu nacionālo aģentūru, lai saņemtu papildu informāciju par šo problēmu.
Elektroniskā veidlapa nevar iegūt piekļuvi NA likmju tīkla pakalpojumam. Lūdzu, pārbaudiet savu interneta pieslēgumu un mēginiet vēlreiz. Ja NA likmju tīkla pakalpojums joprojām nav pieejams, lūdzu, skatieties Jūsu nacionālās aģentūras tīmekļa vietnē internetā un ievadiet vērtības veidlapā.
Nav pieejamas Jūsu nacionālās aģentūras likmes. Lūdzu, iepazīstieties ar savas nacionālās aģentūras likmēm un ievadiet summu.
Nav iespējams veikt aprēķinu, balstoties uz Jūsu ievadītajiem parametriem. Lūdzu sazinieties ar NA-Help-Desk, lai iegūtu informāciju par pareizajiem parametriem.
NA likmes tīmekļa vietnē šobrīd nav pieejamas, lūdzu, meklējiet likmes Jūsu nacionālās aģentūras tīmekļa vietnē un ievadiet summas eFormā manuāli.
Projekta ieņēmumi nav vienādi ar projekta izdevumiem.
M DAĻA. IESNIEGŠANA
Jauniešu ar ierobežotām iespējām skaits nevar pārsniegt kopējo dalībnieku skaitu.
Pirms veidlapas iesniegšanas, lūdzu, apstipriniet LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTU, atzīmējot atbilstošo rūtiņu J DAĻĀ.
Projekta partneru skaits neatbilst atbilstības kritērijiem.
Dalībnieku skaits neatbilst atbilstības kritērijiem.
Dalībnieku skaits grupā neatbilst atbilstības kritērijiem.
Nacionālo grupu skaits neatbilst atbilstības kritērijiem.
Projekta ilgums neatbilst atbilstības kritērijiem.
Pasākuma ilgums neatbilst atbilstības kritērijiem.
Jūsu projekta vienības izmaksas nevar tikt automātiski parādītas, jo pasākumi notiek vairāk nekā vienā norises vietā. Lūdzu, ievadiet atbilstošās vienības izmaksas, atbilstoši programmas "Jaunatne darbībā" vadlīnijās noteiktajam.
Projekta norises vieta(s) neatbilst atbilstības kritērijiem.
Dalībnieku skaits budžetā neatbilst kopējam dalībnieku skaitam.
Atbalsta personu skaitam jābūt vienādam vai mazākam ar projekta partneru skaitu.
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