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DE RAAD VAN EUROPA
De Raad van Europa telt 47 lidstaten met samen meer
dan 800 miljoen inwoners. De Raad is in 1949 opgericht
om herhaling van de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog te voorkomen. Het werk van de Raad is uniek
in die zin dat alle werkzaamheden zijn gebaseerd op drie
kernwaarden: mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
■

Het is de enige organisatie ter wereld waarin beslissingen
over prioriteiten, programma’s en beleid voor jongeren in
overleg tussen jeugdleiders en overheidsvertegenwoordigers
worden genomen.
■

WAT IS HET EUROPEES JEUGDFONDS?
Het in 1972 opgerichte Europees Jeugdfonds (European
Youth Foundation - EYF) speelt een centrale rol in de
werkzaamheden van de Raad van Europa die tot doel hebben
de samenwerking tussen jongeren in Europa te bevorderen
en hun actieve deelname aan de samenleving en de politieke
besluitvorming mogelijk te maken.
■

Het EYF biedt al ruim 40 jaar (financiële) ondersteuning aan
jongerenactiviteiten waarin de bevordering van mensenrechten,
democratie, tolerantie en solidariteit centraal staat. Het fonds
geeft jongeren een stem in het politieke en democratische leven
en biedt de instrumenten die ze nodig hebben om doeltreffend
in de huidige diverse samenleving te kunnen functioneren.
■

EEN PAAR CIJFERS
Het EYF, dat is gehuisvest in het European Youth Centre
van de Raad van Europa in Straatsburg, verstrekt elk jaar zo’n
€ 3 miljoen subsidie aan jongerenprojecten.
■

Per jaar kent het EYF 300 subsidies aan meer dan
15.000 jongeren in Europa toe, dat betekent één Europese
jongerenactiviteit per werkdag. In totaal hebben al meer
dan 370.000 Europese jongeren profijt gehad van een door
het EYF gefinancierd project.
■

WAT IS ER VERANDERD?
In 2013 is het EYF geherstructureerd en heeft de
financiële ondersteuning aan jongerenactiviteiten een nieuwe
impuls gekregen. Medewerkers van het EYF staan altijd klaar
voor hulp en advies en geven feedback op de inhoud en
aanpak van subsidieaanvragen. Ze proberen inzicht te krijgen
in wat organisaties willen bereiken en wat de beoogde impact
en resultaten van hun projecten zijn.
■

De begroting van het EYF bestaat uit overheidsgeld. Het
fonds zorgt voor een grondige analyse en beoordeling van
alle aanvragen, waardoor het garant staat voor transparantie,
rekenschap en verantwoording aflegt en fraude voorkomt.
In geval van onregelmatigheden of fouten moeten subsidies
geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. In geval van
fraude gelden aanvullende maatregelen.
■

Het EYF heeft ook een nieuwe, interactieve website –
http://eyf.coe.int –. Die bevat zowel leuke en handige tools
als een grote hoeveelheid educatief materiaal van het EYF
en andere erkende organisaties.
■

WELKE ORGANISATIES KUNNEN
EEN AANVRAAG INDIENEN?
►► Internationale

jongeren-ngo’s die in
minstens 7 lidstaten actief zijn
►► Internationale netwerken van jongerenngo’s uit ten minste 7 lidstaten
►► Regionale netwerken van jongeren-ngo’s uit 4-6 lidstaten
►► Nationale, in een lidstaat gevestigde jongeren-ngo’s
►► Lokale, in een lidstaat gevestigde jongeren-ngo’s

De organisaties dienen non-profit en non-gouver
nementeel te zijn. Verder moeten ze hun eigen statuten
hebben, moeten ze van en voor jongeren van 15 tot 30 jaar
zijn en moeten hun activiteiten aansluiten bij de waarden
van de Raad van Europa.
■

WAT ONDERSTEUNEN WIJ?
Het EYF ondersteunt activiteiten, onderzoek,
materiaalontwikkeling en documentatie voor zover deze
aansluiten bij de waarden en werkzaamheden van het
fonds. De activiteiten dienen in principe één keer of vaker
in een of meer lidstaten van het EYF plaats te vinden.
■

■

Het doel van de projecten moet zijn:

►► versterking

van vrede en samenwerking;
van nauwere samenwerking
en meer begrip tussen jongeren;
►► verbetering van de uitwisseling van informatie;
►► stimulering van onderlinge ondersteuning.
►► promotie

De activiteiten moeten ook aansluiten bij de huidige
prioriteiten van de jongerenafdeling van de Raad van Europa
(zie website voor meer informatie).
■

EN WAT ONDERSTEUNEN WIJ NIET?
►► Commerciële

projecten
of aankoop van apparatuur of gebouwen
►► Toeristische activiteiten
►► Sportactiviteiten
►► Statutaire vergaderingen
►► Schoolactiviteiten of universitaire programma’s
►► Beurzen
►► Tot beroepsopleidingen beperkte activiteiten
►► Bouw

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
Er zijn vier categorieën subsidie voor
verschillende soorten organisaties:
►► Internationale activiteiten (voor alle soorten
organisaties m.u.v. lokale ngo’s)
►► Structurele subsidies (niet voor
nationale of lokale ngo’s)
►► Pilotprojecten (niet voor internationale
ngo’s/netwerken)
►► Jaarlijkse werkprogramma’s (alleen voor internationale
ngo’s/netwerken, eventueel ook pilotprojecten)
■

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Registratie
Belangstellenden moeten hun organisatie eerst bij het
Europees Jeugdfonds (EYF) inschrijven.
■

Sollicitatie
Als de inschrijving is goedgekeurd, vult de aanvrager
het aanvraagformulier volledig en duidelijk in. Vervolgens
kan het formulier worden ingediend.
■

Besluitvorming
Besluiten over toekenning van subsidie aan
internationale activiteiten, werkprogramma’s en structurele
subsidies worden jaarlijks in juni en december genomen.
Besluiten over pilotprojecten worden elke 2 tot 3 maanden
genomen. Alle besluiten worden op de website gepubliceerd.
■

Berichtgeving
Organisaties die in aanmerking willen komen voor
subsidie ontvangen een bevestigingsformulier met een aantal
voorwaarden voor de uitbetaling; 80% van de subsidie wordt
ongeveer 10 weken voor de start van de activiteit uitbetaald.
■

Evaluatie
Binnen twee maanden na beëindiging van de activiteit
dient de organisatie zowel een inhoudelijk als financieel
verslag naar het EYF te sturen. De resterende 20% van de
subsidie wordt pas uitbetaald als het EYF tevreden is over
de toegestuurde verslagen.
■ Ga voor meer informatie en voor alle deadlines naar
de website.
■
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De Raad van Europa is de toonaangevende
mensenrechtenorganisatie van Europa.
De Raad telt 47 lidstaten, waarvan 28 ook lid zijn
van de Europese Unie.
Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. Dit
Verdrag is gericht op de bescherming van mensenrechten,
democratische waarden en rechtsstaatbeginselen.
Het toezicht op de uitvoering van het Verdrag
in de lidstaten is in handen van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens.
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