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EUROPARÅDET
Europarådet har 47 medlemslande med en samlet
befolkning på over 800 millioner. Rådet blev oprettet i
1949 for at forhindre en gentagelse af grusomhederne fra
Anden Verdenskrig. Europarådets arbejde er unikt i den
forstand, at alle aktiviteter og initiativer tager udgangspunkt
i Rådets kerneværdier: Menneskerettigheder, demokrati
og retsstatsprincippet.
■

Europarådet er den eneste organisation i verden, hvor
ledende repræsentanter for ungdommen træffer beslutninger
om indsatsområder, programmer og politikker for unge side
om side med repræsentanter for medlemslandenes regeringer.
■

HVAD ER EUROPEAN YOUTH FOUNDATION?
European Youth Foundation blev oprettet i 1972, og
fonden spiller en afgørende rolle i Europarådets bestræbelser
på at fremme samarbejdet blandt unge i Europa og lette
deres aktive deltagelse i civilsamfundet og den politiske
beslutningsproces.
■

EYF har i mere end 40 år ydet bistand og støtte
til ungdomsaktiviteter, der har til formål at fremme
menneskerettigheder, demokrati, tolerance og solidaritet.
Herved får de unge en stemme i politiske og demokratiske
sammenhænge, og de får de nødvendige værktøjer til at
kunne fungere effektivt i nutidens mangfoldige samfund.
■

EYF I TAL
EYF har hjemme i Europarådets European Youth Centre
i Strasbourg, og den samlede årlige støtte fra fonden beløber
sig til €3 millioner (ca. 22,5 millioner danske kroner).
■

EYF yder støtte til én aktivitet for unge for hver
arbejdsdag i Europa – det giver 300 tildelinger om året
til projekter, der berører mere end 15.000 unge. Mere end
370.000 unge europæere har fået direkte gavn af et EYFfinansieret projekt.
■

HVORI BESTÅR DET NYE ?
I 2013 blev systemet ændret, således at EYF nu spiller
en mere fremtrædende rolle i udformningen af de aktiviteter,
som der gives støtte til. EYFs medarbejdere står klar med gode
råd og vejledning og giver gerne en evaluering af indhold og
metodik. De vil gerne vide, hvad ansøgerne søger at opnå,
og hvad der er projekternes virkning og resultater.
■

Da EYF er finansieret af offentlige midler, bliver
ansøgningerne gransket nøje for at sikre gennemsigtighed og
ansvarlighed og forhindre svig. I tilfælde af uregelmæssigheder
eller fejl skal støttebeløb tilbagebetales (helt eller delvist), og
i tilfælde af svig vil yderligere sanktioner være gældende.
■

På EYFs nye interaktive hjemmeside – http://eyf.coe.int –
kan man udover spændende indslag og informative værktøjer
finde en mængde oplysende materiale, som er stillet til
rådighed af fonden og de registrerede organisationer.
■

HVEM KAN SØGE?
►► Internationale

ungdomsNGOer med
repræsentation i mindst 7 medlemslande
►► Internationale netværk af ungdomsNGOer
fra mindst 7 medlemslande
►► Regionale netværk af ungdomsNGOer
fra 4-6 medlemslande
►► Nationale ungdomsNGOer
hjemmehørende i et medlemsland
►► Lokale ungdomsNGOer hjemmehørende i et medlemsland

Organisationerne skal være have et almennyttigt formål
og være ikke-statslige. De skal også have egne vedtægter,
drives af og agere på vegne af unge i aldersgruppen 15-30
år og tage udgangspunkt i Europarådets værdigrundlag.
■

HVAD YDER VI STØTTE TIL?
EYF yder støtte til aktiviteter, undersøgelser, forskning,
materiale og dokumentation, som bygger på Europarådets
værdigrundlag og arbejde. Som hovedregel skal aktiviteterne
foregå i en eller flere af EYFs medlemslande.
■

■

Projeketerne skal tilrettelægges med henblik på at::

►► Styrke

fred og samarbejde;
samarbejdet og forståelse blandt unge;
►► Inspirere til udveksling af information;
►► Fremme gensidig bistand.
►► Øge

Herudover skal projekterne afspejle den prioritering,
som er gældende for Europarådets ungdomsaktiviteter (se
flere oplysninger på hjemmesiden).
■

… OG HVAD YDER VI IKKE STØTTE TIL?
►► Kommercielle

projekter
eller køb af udstyr eller bygninger
►► Turistaktiviteter
►► Sportsaktiviteter
►► Obligatoriske møder
►► Aktiviteter inden for rammerne af skøleeller universitetsprogrammer
►► Stipendier
►► Aktiviteter som udelukkende er rettet
mod erhvervsuddannelser
►► Opførelse

HVAD TILBYDER VI?
Vi tilbyder at yde støtte til forskellige typer organisationer
inden for følgende fire støtteområder:
►► Internationale aktiviteter (for alle med undtagelse af
lokale NGOer)
►► Strukturel støtte (ikke for nationale og lokale NGOer)
►► Pilotaktiviteter (ikke for internationale NGOer/netværk)
►► Årlige arbejdsplaner (kun for internationale NGOer/
netværk, kan omfatte pilotaktiviteter)
■

HVORDAN SØGER MAN ?
Registrering
Inden ansøgningen indsendes, skal ansøgeren registrere
sin organisation hos Europarådets ungdomsfond European
Youth Foundation ( EYF).
■

Ansøgning
Når registrering er sket, skal ansøgeren inden
indsendelse af ansøgningen sikre sig, at den er komplet og
fyldestgørende.
■

Behandling af ansøgningerne
Ansøgninger om støtte til internationale aktiviteter,
arbejdsplaner og strukturelle formål behandles to gange
om året, i juni og december. Ansøgninger om støtte til
pilotaktiviteter behandles med 2-3 måneders mellemrum.
Alle afgørelser er tilgængelige på hjemmesiden.
■

Meddelelse om tildeling
Hvis en ansøgning imødekommes, modtager ansøgeren
et sæt tilsagnsformularer med oplysning om kriterierne
for udbetaling af støttebeløbet. Omkring 10 uger inden
igangsættelse af den pågældende aktivitet udbetales 80%
af beløbet.
■

Evaluering
Senest to måneder efter aktivitetens ophør skal
støttemodtagerne indsende rapporter om aktiviteter og
regnskaber til EYF. De resterende 20% af støttebeløbet
udbetales først, når EYF har modtaget tilfredsstillende rapporter.
■ Alle tidsfrister og yderligere oplysninger findes på
hjemmesiden.
■
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Europarådet er den førende menneskerettigheds
organisation på det europæiske kontinent.
Rådet har 47 medlemsstater, heriblandt samtlige 28
medlemsstater af Den Europæiske Union.
Alle Europarådets medlemsstater har tiltrådt Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention, der
specifikt har til formål at beskytte menneskerettigheder,
demokrati og retsstatsprincipperne.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
overvåger implementeringen af Menneskerettighedskonventionen i Europarådets medlemsstater.
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