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ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΜΑΣ;

Κάθε χρόνο το ΕΙΝ, με έδρα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας
του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, κατανέμει €3
εκατομμύρια σε δράσεις νεολαίας.
■

Το ΕΙΝ υποστηρίζει μία δράση νεολαίας για κάθε εργάσιμη
ημέρα στην Ευρώπη - 300 χρηματοδοτήσεις με τη συμμετοχή
15.000 νέων κάθε χρόνο. Περισσότεροι από 370.000 νέοι
Ευρωπαίοι έχουν ωφεληθεί απευθείας από τα χρηματοδοτούμενα
προγράμματα του ΕΙΝ.
■

ΤΙ ΝΈΟ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ;
Η αναδιάρθρωση του το 2013, ενδυνάμωσε το ρόλο του
ΕΙΝ έτσι ώστε να επικουρεί στην διαμόρφωση των δράσεων που
χρηματοδοτεί. Το προσωπικό του ΕΙΝ είναι διαθέσιμο να βοηθήσει
παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση στην αξιολόγηση του
περιεχομένου και της μεθοδολογίας. Θέλουν να γνωρίζουν το
σκοπό τον οποίον επιδιώκουν οι αιτούντες οργανισμοί με τις
δράσεις τους, καθώς και την επίδραση και τα αποτελέσματα
των δράσεων αυτών.
■

Καθώς ο προϋπολογισμός του ΕΙΝ αποτελλείται από
δημόσια κεφάλαια, όλες οι αιτήσεις ελέγχονται με λεπτομέρεια
και αξιολογούνται έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η
υπευθυνότητα και να αποφευχθεί η απάτη. Οι χρηματοδοτήσεις
θα πρέπει να επιστρέφονται (εξολοκλήρου ή τμήμα αυτών) σε
περιπτώσεις παρατυπίας και λαθών, ενώ επιπρόσθετες κυρώσεις
επιβάλλονται σε περιπτώσεις απάτης.
■

Ο νέος διαδραστικός ιστότοπος του ΕΙΝ - http://eyf.coe.int περιλαμβάνει διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά εργαλεία και φιλοξενεί
μαθησιακό υλικό, που παρέχονται από το ΕΙΝ και τους εγγεγραμμένους
ΜΚΟ νέων.
■

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ
ΥΠΟΒΆΛΛΟΥΝ ΑΊΤΗΣΗ;
►► Διεθνείς

ΜΚΟ νέων με παρουσία σε
7 τουλάχιστον κράτη μέλη
►► Διεθνή δίκτυα ΜΚΟ νέων από 7 τουλάχιστον κράτη μέλη
►► Περιφερειακά δίκτυα ΜΚΟ νέων από 4-6 κράτη μέλη
►► Εθνικές ΜΚΟ νέων με έδρα κράτος μέλος
►► Τοπικές ΜΚΟ νέων με έδρα κράτος μέλος

Οι παραπάνω οργανισμοί θα πρέπει να είναι μη
κερδοσκοπικοί, μη κυβερνητικοί, με το δικό τους καταστατικό,
να λειτουργούν από και για νέους ηλικίας 15 έως 30 ετών και να
δρούν σύμφωνα με τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης.
■

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ;
Το ΕΙΝ υποστηρίζει δράστηριότητες, μελέτες, έρευνες,
παραγωγή μαθησιακού υλικού και την καταγραφή τους - σύμφωνα
με τις αξίες και τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι
δραστηριότητες συνήθως θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη του ΕΙΝ.
■

■

Οι δράσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε:

►► Να

ενισχύουν την ειρήνη και τη συνεργασία,
προωθούν την στενότερη συνεργασία και
την κατανόηση μεταξύ των νέων ανθρώπων,
►► Να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών,
►► Να ενθαρρύνουν την αμοιβαία βοήθεια.
►► Να

Θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες
προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν τεθεί
για τον τομέα της νεολαίας. (περισσότερες πληροφορίες στον
ιστότοπο)
■

...ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ;
►► Εμπορικές

δραστηριότητες
ή αγορά εξοπλισμού και
κτιριακών εγκαταστάσεων
►► Τουριστικές δραστηριότητες
►► Αθλητικές δραστηριότητες
►► Καταστατικές Συνελεύσεις
►► Δραστηριότητες μέσα σε σχολικά ή
πανεπιστημιακά προγράμματα
►► Υποτροφίες
►► Δραστηριότητες που περιορίζονται
σε επαγγελματική κατάρτηση
►► Δημιουργία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
Το Συμβούλιο της Ευρώπης - με 47 κράτη μέλη και με
συνολικό πληθυσμό που υπερβαίνει τα 800 εκατομμύρια ιδρύθηκε το 1949 για να εξασφαλίσει πως δεν θα επαναληφθούν
οι θηριωδίες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δράση του
Συμβουλίου είναι μοναδική και βασίζεται στις πρωταρχικές του
αξίες: ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κανόνες δικαίου.
■

Είναι ο μοναδικός οργανισμός παγκοσμίως που νέοι
λαμβάνουν αποφάσεις μαζί με τους εκπροσώπους των
κυβερνήσεων για τις προτεραιότητες, τα προγράμματα και τις
πολιτικές που αφορούν τη νεολαία.
■

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ‘ΊΔΡΥΜΑ
ΝΕΟΛΑΊΑΣ;
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΙΝ), ιδρύθηκε το 1972
και έχει ζωτικό ρόλο στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης
αναφορικά με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των
νέων στην Ευρώπη και την υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής
τους στις πολιτικές αποφάσεις και στην κοινωνία των πολιτών
■

Περισσότερο από 40 χρόνια, το ΕΙΝ παρέχει υποστήριξη
και χρηματοδότηση για δράσεις της νεολαίας που προωθούν
αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, την
ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη. Παρέχει στους νέους λόγο
στην πολιτική και δημοκρατική ζωή και τα εργαλεία για να
ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην σημερινή πολυποίκιλη
κοινωνία.
■

ΤΙ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ;
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες χρηματοδότησης ανοιχτές
για διαφορετικές μορφές οργανισμών:
►► Διεθνείς Δραστηριότητες (δεν ισχύει για τοπικές ΜΚΟ)
►► Δομημένες Xρηματοδοτήσεις (δεν ισχύει για
εθνικής και τοπικής εμβέλειας ΜΚΟ)
►► Πιλοτικές Δραστηριότητες (δεν ισχύει
για Διεθνείς ΜΚΟ/Δίκτυα ΜΚΟ)
►► Ετήσια Σχέδια Εργασίας (ισχύει μόνο για Διεθνείς
ΜΚΟ/Δίκτυα ΜΚΟ, μπορεί να περιλαμβάνει
και Πιλοτικές Δραστηριότητες)
■

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ;
Εγγραφή
Οι ενδιαφερόμενοι MKO για αίτηση χρηματοδότησης θα
πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Νεολαίας
(ΕΙΝ).
■

Αίτηση Χρηματοδότησης
Εάν η εγγραφή επικυρωθεί, οι αιτούντες οργανισμοί θα
πρέπει να βεβαιωθούν ότι η αίτηση χρηματοδότησης που θα
υποβάλλουν είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένη.
■

Τελική Επιλογή
Οι αποφάσεις που αφορούν σε Διεθνείς Δραστηριότητες,
Ετήσια Πλάνα Εργασίας και Δομημένες Χρηματοδοτήσεις
λαμβάνονται Ιούνιο και Δεκέμβριο του κάθε έτους. Για τις
Πιλοτικές Δραστηριότητες, οι αποφάσεις λαμβάνονται κάθε
2-3 μήνες. Ολες οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας.
■

Σημείωση
Στους επιτυχόντες αποστέλλεται επιστολή αποδοχής της
χρηματοδότησης με την λίστα των όρων πληρωμής, και περίπου
10 εβδομάδες πριν την έναρξη της δραστηριότητας κατατίθεται
το 80% της χρηματοδότησης.
■

Αξιολόγηση
Ο απολογισμός δραστηριοτήτων και ο οικονομικός
απολογισμός αποστέλλονται στο ΕΙΝ δύο μήνες μετά την
ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Το υπολειπόμενο 20% της
χρηματοδότησης αποπληρώνεται μόλις το ΕΙΝ παραλάβει
ικανοποιητικό απολογισμό.
■

Όλες οι προθεσμίες και περισσότερες πληροφορίες
βρίσκονται στον ιστότοπο.
■

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ‘ΊΔΡΥΜΑ
ΝΕΟΛΑΊΑΣ
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Tο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος
οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Περιλαμβάνει 47 κράτη
μέλη, 28 από τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει
σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη.
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