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AVROPA ŞURASI
47 üzv dövlәtdәn vә birlikdә 800 milyondan çox әhalidәn
ibarәt olan Avropa Şurası (AŞ) İkinci Dünya Müharibәsinin
dәhşәtlәtinin bir daha yaşanmamasını tәmin etmәk üçün
1949-cu ildә yaradılmışdır. Onun fәaliyyәlәri unikal xarakter
daşıyır vә onlar әsas dәyәrlәr üzәrindә qurulmuşdur: insan
hüquqları, demokratiya vә hüququn aliliyi.
■

Bu, dünyada gәnc liderlәrin hökumәt nümayәndәlәri
ilә birlikdә gәnclәr sahәsindәki prioritetlәr, proqramlar vә
siyasәtlәrlә bağlı qәrarları qәbul etdiyi yeganә tәşkilatdır
■

AVROPA GƏNCLƏR FONDU NƏDIR?
1972-ci ildә qurulmuş Avropa Gәnclәr Fondu (AGF)
Avropa Şurasının Avropadakı gәnclәr arasındakı әmәkdaşlığa
hәvәslәndirәn vә onların vәtәndaş cәmiyyәtindә vә siyasi
qәrarların verilmәsinә fәal iştirakını asanlaşdıran işindә
mәrkәzi rol oynayır.
■

40 ildәn çoxdur ki, AGF insan hüquqlarını, demokratiyanı,
dözümlülüyü vә hәmrәyliyi tәşviq edәn gәnclik fәaliyyәtlәrini
dәstәklәyir vә maliyyәlәşdirir. O, gәnclәrә siyasi vә demokratik
hәyatda sәslәrini eşitdirmәyә yardım edir vә bugünkü fәrqli
cәmiyyәtlәrdә sәmәrәli şәkildә fәaliyyәt göstәrmәlәri üçün
ehtiyacları olduqları alәtlәri verir.
■

HAQQIMIZDA BƏZI RƏQƏMLƏR
Hәr il Avropa Şurasının Strasburqdakı Avropa Gәnclik
Mәrkәzindә yerlәşәn AGF gәnclәrlә bağlı layihәlәrә 3 milyon
avroya yaxın vәsait ayırır.
■

AGF Avropadakı hәr iş günü gәnclәrlә bağlı bir fәaliyyәti
dәstәklәyir. Bu da ildә 15000 gәncin cәlb edildiyi 300 qrant
demәkdir. 370000 gәnc avropalı AGF-nin maliyyәlәşdirdiyi
layihәlәrdәn birbaşa bәhrәlәnib.
■

YENILIKLƏR
2013-cü ildә strukturu yenidәn nәzәrdәn keçirilәn AGFnin maliyyәlәşdirdiyi fәaliyyәtlәrin müәyyәnlәşdirimәsindәki
rolu güclәndirilmişdir. AGF-nin әmәkdaşları dost mәslәhәti
vermәk vә yol göstәrmәk, eyni zamanda mәzmun vә
metodologiyanı dәyәrlәndirmәk üçün hәr zaman yanınızdadır.
Onlar әrizәçilәrin qarşılarına qoyduqları mәqsәdi, layihәlәrinin
tәsiri vә nәticәlәrini bilmәk istәyirlәr.
■

AGF-in büdcәsi vergiödәyicilәrinin pulundan ibarәt
olduğu üçün әrizәlәr detallı şәkildә analiz edilir, şәffaflığı
vә mәsuliyyәti tәmin etmәk vә saxtakarlığın qarşısını almaq
mәqsәdilә dәyәrlәndilir. Qrantlar qanunauyğunsuzluqlar vә
ya xәtalar baş verәrsә (tam vә ya qismәn) geri öndәnmәlidir.
Saxtakarlıq aşkarlanarsa әlavә sanksiyalar tәtbiq edilir.
■

AGF-nin yeni interaktiv internet - http://eyf.coe.int sәhifәsindә bizim vә qeydiyyatdan keçmiş tәşkilatların tәqdim
etdiyi әylәncәli vә mәlumat xarakterli alәtlәr vә hәmçinin
tәlim materialları yerlәşdirilmişdir.
■

KIM MÜRACIƏT EDƏ BILƏR?

әn azından 7 üzv dövlәtdә fәaliyyәt
göstәrәn beynәlxalq gәnclәr QHT-lәri
►► әn azından 7 üzv dövlәtdәn olan gәnclәr
QHT-lәrinin beynәlxalq şәbәkәlәri
►► 4-6 üzv dövlәtdәn olan gәnclәr QHTlәrinin regional şәbәkәlәri
►► Üzv dövlәtdә yerlәşәn milli gәnclәr QHT-lәri
►► Üzv dövlәtdә yerlәşәn yerli gәnclәr QHT-lәri

►►

Bu tәşkilatlar gәlirsiz işlәyәn vә qeyri-hökumәt xarakterli
vә öz nizamnamәlәrinә sahib olmalıdır. 15-30 yaş arasındakı
gәnclәr tәrәfindәn idarә edilmәli vә Avropa Şurasının
dәyәrlәrinә uyğun işlәr görmәlidirlәr.
■

NƏYI DƏSTƏKLƏYIRIK?
AGF Avropa Şurasının dәyәrlәrinә vә işinә uyğun
olan fәaliyyәtlәrә, tәlimlәrә, tәdqiqatlara, materiallara vә
sәnәdlәrә öz dәstәyini göstәrir. Fәaliyyәtlәr adәtәn bir
vә ya bir çox AGF üzv dövlәtlәrindә hәyata keçirilmәlidir.
■

■

Layihәlәrin aşağıdakı mәqsәdlәri olmalıdır:

►► sülhü

vә әmәkdaşlığı güclәndirmәk;
arasında daha yaxın әmәkdaşlığı
vә anlaşmanı tәşviq etmәk;
►► mәlumat mübadilәsini dәstәklәmәk;
►► qarşılıqlı yardımı üçün stimul yaratmaq.

►► gәnclәr

Onlar hәmçinin Avropa Şurasının gәnclәr sektorunun
cari prioritetlәrinә dә uyğun olmalıdır (detallar üçün internet
sәhifәsinә baxın).
■

... VƏ NƏYI DƏSTƏKLƏMIRIK?
►► Ticarәt

layihәlәrini
alınması vә ya binaların inşası
►► Turist fәaliyyәtlәri
►► İdman fәaliyyәtlәri
►► Status iclasları
►► Mәktәb vә universitet proqramları
çәrçivәsindә fәaliyyәtlәr
►► Tәqaüdlәr
►► Peşә tәlimi ilә mәhdudlaşan fәaliyyәtlәr
►► Avadanlıqların

BIZ NƏ TƏKLIF EDIRIK?
Müxtәlif növ tәşkilatlara açıq olan qrantın dörd
kateqoriyası mövcuddur.
►► Beynәlxalq fәaliyyәtlәr (yerli QHTlәr xaric hәr kәsә açıqdır)
►► Struktur qrantları (milli vә yerli QHT-lәrә açıq deyil)
►► Pilot fәaliyyәtlәr (beynәlxalq QHT-lәrә/şәbәkәlәrә
açıq deyil)
►► İllik iş planları (sadәcә beynәlxalq QHT-lәrә/şәbәkәlәrә
açıqdır vә bunlara pilot fәaliyyәtlәr daxil ola bilәr)
■

BU NECƏ BAŞ VERIR?
Qeydiyyat
Müraciәt edәnlәr öncә tәşkilatlarını Avropa Gәnclәr
Fondunda qeydiyyatdan keçirmәlidirlәr.
■

Ərizə
Qeydiyyat tәsdiqlәnәrsә müraciәt edәn şәxslәr
müraciәtlәrini vermәdәn öncә onun tamamlanmış vә detallı
olmasından әmin olmalıdırlar.

■

Qərar
Beynәlxalq fәaliyyәtlәr, iş planları vә struktur qrantları
haqqında qәrarlar hәr il iyun vә dekabr aylarında qәbul edilir.
Pilot fәaliyyәtlәr üçün qәrarların qәbulu 2-3 ay çәkә bilәr.
Bütün qәrarlar internet sәhifәsinә yerlәşdirilir.
■

Qeyd
Ödәmә üçün bir çox şәrtlәri bildirәn qrant qәbulu
sәnәdlәri müsbәt cavab almış әrizәçilәrә göndәrilir. Qrantın
80%-i fәaliyyәtin başlamasından tәxminәn 10 hәftә ödәnilir.
■

Qiymətləndirmə
Fәaliyyәt vә maliyyә hesabatları Avropa Gәnclәr Fonduna
fәaliyyәtlәrin bitmәsindәn iki ay sonra göndәrilmәlidir. Qrantın
qalan 20%-i sadәcә Avropa Gәnclәr Fondunun qәnaәtbәxş
hesabatlar almasından sonra ödәnilir.
■ Bütün müddәtlәr vә әlavә mәlumatlar internet
sәhifәsindә yerlәşdirilib.
■

AVROPA
GƏNCLӘR FONDU
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Avropa Şurası qitәnin insan hüquqlarını müdafiә edәn
aparıcı tәşkilatıdır.
47 üzv dövlәtdәn ibarәtdir ki, bunlardan 28-i eyni
zamanda Avropa İttifaqının üzvüdür.
Avropa Şurasının bütün üzv dövlәtlәri Avropa İnsan
hüquqları, demokratiya vә qanunun aliliyini qorumağı
nәzәrdә tutan müqavilәni - İnsan Hüquqlarının
Müdafiәsi haqqında Konvensiyanı imzalamışdır.
Avropa İnsan Hüquqları Mәhkәmәsi üzv dövlәtlәrdә
konvensiyanın tәtbiq edilmәsinә nәzarәt edir.
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