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CONSILIUL EUROPE
Consiliul Europei (CoE) – cu 47 de state membre şi o
populaţie variată, totală de peste 800 de milioane de persoane
– a fost creat în 1949 pentru a se asigura că atrocităţile celui
de- al Doilea Război Mondial nu se vor mai repeta. Activitatea
sa este unică pentru că tot ceea ce întreprinde se bazează pe
valorile sale fundamentale: drepturile omului, democraţie şi
statul de drept. Este singura organizaţie din lume unde tinerii
iau decizii împreună cu reprezentanţii guvernamentali cu
privire la politicile, programele şi priorităţile referitoare la
tineret.
■

CE ESTE FUNDAŢIA EUROPEANĂ
PENTRU TINERET?
■ Fundaţia
Europeană pentru Tineret (FET),
fondată în 1972, joacă un rol cheie în activitatea
Consiliului Europei de a încuraja cooperarea între
tinerii din Europa şi de a le facilita participarea activă în
societatea civilă şi in luarea deciziilor politice.

De peste 40 de ani, FET a oferit asistenţă şi finanţare
activităţilor de tineret care promovează drepturile omului,
democraţia, toleranţa şi solidaritatea. Ea oferă tinerilor o voce
în viaţa politică şi democratică şi uneltele necesare pentru a
funcţiona efectiv în societatea contemporană variată.
■

CÂTEVA DATE…
În fiecare an, FET care are sediul la Centrul European pentru
Tineret de la Strasbourg al Consiliului Europei, alocă aproximativ
3 milioane de euro pentru proiectele de tineret.
■

■ FET susţine câte o activitate de tineret pentru fiecare
zi de lucru din Europa – 300 de subvenţii care implică peste
15.000 de tineri pe an. Mai mult de 370.000 de tineri europeni
au beneficiat direct din proiectele finanţate de FET.

CE ESTE NOU?
Restructurarea din 2013 a FET a întărit rolul ei de ghid
pentru activităţile pe care le finanţează. Secretariatul FET
este întotdeauna disponibil pentru a oferi prieteneşte sfaturi
şi consiliere şi pentru a evalua conţinutul şi metodologia.
FET doreşte să ştie ce urmaresc candidaţii să realizeze,
impactul şi rezultatele proiectelor lor. Datorită faptului că
bugetul FET este finanţat din banul public, toate cererile sunt
analizate în detaliu şi evaluate pentru a asigura transparenţă
şi control şi a evita cazuri de fraudă. Subvenţiile trebuie să fie
restituite (total sau parţial) în caz de iregularităţi sau erori.
Sancţiuni suplimentare se aplică în caz de fraudă. Noul site
web interactiv al FET – http://eyf.coe.int – conţine unelte
distractive şi informative precum şi numeroase materiale
produse de FET sau de organizaţiile înregistrate.
■

WCINE POATE PREZENTA O CERERE?
►► ONG-urile

internaţionale de tineret
prezente în cel puţin 7 state membre
►► Reţelele internaţionale de ONG-uri de
tineret din cel puţin 7 state membre
►► Reţelele regionale de ONG-uri de
tineret din 4-6 state membre
►► ONG-urile naţionale de tineret din statele membre
►► ONG-urile locale de tineret din statele membre

Aceste organizaţii trebuie să fie non-profit şi
neguvernamentale, cu statute proprii, să fie conduse de
şi pentru tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani şi să
activeze în conformitate cu valorile Consiliului Europei.
■

CE SUSŢINEM?
FET susţine activităţi, studii, cercetari, materiale şi
documentare – în conformitate cu valorile şi activitatea
Consiliului Europei. Aceste activităţi trebuie, de obicei, să aibă
loc în unul sau mai multe state membre ale FET.
■

■

Proiectele trebuie să fie orientate spre scopuri precise:

►► întărirea

şi susţinerea păcii şi a cooperării în Europa
unei cooperări mai strânse
şi a înţelegerii între tineri;
►► încurajarea schimbului de informaţii;
►► stimularea ajutorului reciproc
►► promovarea

■ They must also fit the current priorities of the Council
of Europe’s youth sector (see website for details).

…ŞI CE NU SUSŢINEM?
►► Proiecte

comerciale
sau achiziţionare de
echipamente sau clădiri
►► Activităţi turistice
►► Activităţi sportive
►► Şedinţe statutare
►► Activităţi în cadrul programelor şcolare sau universitare
►► Burse de studiu
►► Activităţi adresate exclusiv formării profesionale
►► Construcţii

CE OFERIM?
■ Patru categorii de subvenţii sunt
deschise diferitelor tipuri de organizaţii:
►► Activităţi internaţionale (deschise tuturor
cu excepţia ONG-urilor locale)
►► Subvenţii structurale (nu sunt deschise
ONG-urilor locale şi naţionale)
►► Activităţi pilot (nu sunt deschise ONGurilor/reţelelor internaţionale)
►► Planuri anuale de activitate (deschise doar ONG-urilor/
reţelelor internaţionale, pot include activităţi pilot)

CARE ESTE PROCEDURA?
Înregistrarea
Candidaţii trebuie mai întâi să îşi înregistreze organizaţia
pe site-ul fundaţiei.
■

Cererea

■ Dacă înregistrarea este validată, candidaţii trebuie să
se asigure că cererile lor sunt complete şi detaliate înainte
de a le trimite.

Decizia

Deciziile pentru activităţi internaţionale, planuri de
activitate şi subvenţii structurale sunt luate în fiecare an,
în iunie şi decembrie. Pentru activităţile pilot, deciziile sunt
luate la fiecare 2-3 luni. Toate deciziile sunt disponibile pe
site-ul fundaţiei.
■

Notificarea
■ Formularele de acceptare a subvenţiei, prezentând o
serie de condiţii pentru plată sunt trimise candidaţilor care
au reuşit iar 80% din subvenţie este virat cu aproximativ 10
săptămâni înainte ca activitatea să înceapă.

Evaluarea
Raportul de activitate şi cel financiar trebuie să fie trimise
spre FET după două luni de la încheierea activităţii. Soldul de
20% din subvenţie va fi virat odată ce FET a primit rapoarte
satisfăcătoare.
■ Toate termenele-limită şi mai multe informaţii sunt
disponibile pe site-ul fundaţiei.
■
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RON
Consiliul Europei este organizația principală a
continentului în privința drepturilor omului. Ea
cuprinde 47 de state membre, dintre care 28 sunt
membre ale Uniunii Europene. Toate statele
membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția
Europeană pentru Drepturile Omului, un
tratat conceput în scopul protejării drepturilor
omului, democrației și statului de drept. Curtea
Europeană a Drepturilor Omului supraveghează
implementarea Convenției în statele membre
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