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1. Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesoleva konkursikutse rakendamise eelduseks on, et seadusandja võtab oluliste muudatusteta vastu ettepaneku, milles 
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik 
ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) 
nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL) (1), ning solidaarsuskorpuse rakendamist käsitleva 2018. aasta tööprogrammi 
alusaktis nimetatud komitee positiivne arvamus või arvamuse puudumine.

2. Meetmed

Konkursikutsega on hõlmatud Euroopa solidaarsuskorpuse järgmised meetmed:

— vabatahtlikud partnerlused,

— vabatahtlikud projektid,

— vabatahtlikud rühmad esmatähtsates valdkondades,

— praktika ja töökohad,

— solidaarsusprojektid.

— kvaliteedimärgis.

3. Rahastamiskõlblikkus

Euroopa solidaarsuskorpuse raames võivad rahastamist taotleda kõik avaliku või erasektori asutused. Lisaks sellele 
võivad Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis registreeritud noorte rühmad taotleda solidaarsusprojektide rahastamist.

Euroopa solidaarsuskorpus on osalemiseks avatud järgmistele riikidele:

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki võivad täiel määral osaleda kõigis Euroopa solidaarsuskorpuse meetmetes.

Lisaks sellele on teatavad Euroopa solidaarsuskorpuse meetmed avatud osalemiseks organisatsioonidele järgmistest 
riikidest:

— EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra;

— Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik;

— partnerriigid.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis.

Suurbritannia taotlejad: tuleb silmas pidada, et rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema täidetud kogu toetuspe
rioodi jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList toetusperioodi jooksul ega sõlmi ELiga lepingut, millega tagatakse, et 
Suurbritannia taotlejad on jätkuvalt rahastamiskõlblikud, lõpetatakse ELi vahenditest rahastamine (samal ajal võidakse 
projektis jätkuvalt osaleda) või nõutakse projektis osalemise lõpetamist toetuslepingus kehtestatud asjaomaste lõpetamist 
käsitlevate sätete alusel.
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4. Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 44 241 725 eurot.

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslik ning see hõlmab

— Euroopa solidaarsuskorpuse 2018. aasta programmi jaoks 30 339 725 eurot.

— Muudest ELi programmidest solidaarsusmeetmeid toetavad lisasummad:

— 11 102 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondist;

— 1 800 000 eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist;

— 1 000 000 eurot Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist.

Kogueelarve rakendamise eelduseks on Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 2018. 
aasta tööprogrammide vastuvõtmine.

Võimalikel taotlejatel palutakse konkursikutsega hõlmatud iga meetmete jaoks kasutatava eelarve kohta teabe saamiseks 
tutvuda regulaarselt veebisaidiga [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps], et saada teavet käesoleva konkursikutse 
parandustest kohta.

5. Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

Vabatahtlikud partnerlused: 16. oktoober 2018

Vabatahtlikud projektid: 16. oktoober 2018

Vabatahtlikud rühmad esmatähtsates valdkondades: 18. veebruar 2019

Praktika ja töökohad: 16. oktoober 2018

Solidaarsusprojektid: 16. oktoober 2018

Kvaliteedimärgisega seotud taotlusi saab esitada pidevalt.

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis.

6. Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis järg
misel veebisaidil:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Euroopa solidaarsuskorpuse juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning selles esitatud osalemis- ja rahasta
mistingimusi kohaldatakse täiel määral käesoleva konkursikutse suhtes.
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