Warszawa, 12.01.2012

2 miliony euro dla młodzieŜy!
Komisja Europejska przyznała Polsce dodatkowe 2 miliony euro na finansowanie
projektów realizowanych przez młodych ludzi. Polska w programie „MłodzieŜ
w działaniu” ma do wykorzystania większy budŜet niŜ Włochy czy Hiszpania, mimo
Ŝe potencjalnych beneficjentów programu, czyli ludzi w wieku 15-29 lat, jest
we Włoszech o 600 tysięcy więcej niŜ w Polsce.
Komisja Europejska przyznała Polsce większy budŜet w związku z wykorzystaniem przez
Narodową Agencję Programu „MłodzieŜ w działaniu” środków unijnych przeznaczonych
na lata 2009-2010 na poziomie 100%. W roku 2012 dysponujemy budŜetem w wysokości
10 mln euro, co pozwoli na dofinansowanie około 800 projektów młodzieŜowych. —
potwierdza Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji Programu „MłodzieŜ
w działaniu”. — Wśród tych środków znajduje się dodatkowe
600 tys. euro
na finansowanie współpracy młodych Polaków z rówieśnikami z krajów Partnerstwa
Wschodniego (Armenia, AzerbejdŜan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina).
Wysoko punktowane będą projekty rozbudzające kreatywność, zaradność czy
przedsiębiorczość młodych ludzi. Udział w projekcie młodzieŜowym ma stanowić źródło
nie tylko nowych przyjaźni, ale przede wszystkim — nowych doświadczeń i kompetencji,
które ułatwią młodym Polakom wejście na rynek pracy. W czasie kryzysu gospodarczego
Europa wierzy, Ŝe inwestowanie w najmłodsze pokolenia zapewni Staremu Kontynentowi
większą konkurencyjność i lepszą przyszłość.
Program „MłodzieŜ w działaniu” stanowi takŜe jedno z narzędzi włączania w działanie
tych młodych ludzi, którzy przez wzgląd na róŜne okoliczności (np. niepełnosprawność,
trudną sytuację materialną czy miejsce zamieszkania oddalone od ośrodków miejskich),
mają mniejsze szanse na rozwój i zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Dla wielu
z nich wyjazd na finansowany z programu „MłodzieŜ w działaniu” wolontariat
zagraniczny jest szansą wyrwania się z nieprzyjaznego otoczenia i zdobycia nowych
kompetencji, np. tak istotnej na rynku pracy znajomości języków obcych
czy umiejętności pracy w grupie.

W 2012 roku cenione będą teŜ projekty pobudzające młodych ludzi do aktywności
fizycznej – aby zaangaŜowanie społeczne i entuzjazm, wywołane wśród Polaków podczas
piłkarskich Mistrzostw Europy, zostały dobrze spoŜytkowane, np. poprzez rozwój
wolontariatu sportowego.
Dodatkową korzyścią dla młodzieŜy wnioskującej o środki unijne będą teŜ prostsze
zasady obliczania wysokości dofinansowania.
Kolejna zmian to zmniejszona z 5 do 3 liczba terminów składania wniosków —
w 2012 roku moŜna składać wnioski w terminach: 1 lutego, 1 maja, 1 października.
„MłodzieŜ w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie
w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i kompetencje
kluczowe oraz zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. „MłodzieŜ
w działaniu” zachęca do podejmowania przeróŜnych wyzwań, począwszy od
międzynarodowej wymiany młodzieŜy, wyjazdu na wolontariat europejski, poprzez
organizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów aŜ po
spotkania i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieŜową. Za realizację
programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „MłodzieŜ w działaniu”
funkcjonująca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
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