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EUROPARÅDET
Europarådet, med 47 medlemsland og en samlet
befolkning på over 800 millioner ble grunnlagt i 1949 for
å sørge for at grusomhetene som ble begått under andre
verdenskrig, aldri kunne skje igjen. Dets arbeid er unikt
fordi alt Europarådet gjør, er basert på dets grunnverdier:
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet.
■

Europarådet er den eneste organisasjon i verden
hvor ungdomsledere tar avgjørelser på lik linje med
regjeringsrepresentanter om ungdommers prioriteter,
programmer og prinsipper.
■

HVA ER EUROPEAN YOUTH FOUNDATION
(EUROPEISK UNGDOMSSTIFTELSE)?
European Youth Foundation (EYF – Europeisk
Ungdomsstiftelse), som ble grunnlagt i 1972, spiller en sentral
rolle i Europarådets arbeid for å fremme samarbeid mellom
ungdommer i Europa og å gjøre det lettere for dem å delta
aktivt i sivilsamfunnet og være med i å ta politiske avgjørelser.
■

I mer enn 40 år har EYF gitt støtte til og finansiert
ungdomsaktiviteter som fremmer menneskerettigheter,
demokrati, toleranse og solidaritet. Den gir ungdommer
en stemme i det politiske og demokratiske liv, samt verktøy
de trenger for å spille en aktiv rolle i dagens mangfoldige
samfunn.
■

TALL FOR EUROPEISK
UNGDOMSSTIFTELSE (EYF)
Hvert år tildeler EYF, som har hovedkontor i Europarådets
europeiske ungdomssenter i Strasbourg, cirka 3 millioner Euro
til ungdomsprosjekter.
■

EYF støtter én ungdomsaktivitet pr. dag i Europa – 300
tilskudd, som involverer mer enn 15 000 ungdommer hvert år.
Mer enn 370 000 unge europeere har nytt godt av prosjekter
som har blitt finansiert av EYF.
■

HVA ER NYTT?
Etter en omstrukturering i 2013 har EYFs rolle blitt
styrket for å hjelpe til å forme aktiviteter som finansieres. EYFs
personale er tilgjengelig for å gi støttende råd og veiledning,
og for å vurdere innhold og metodologi. De ønsker å vite
hva søkerne ønsker å oppnå, og de vil ha informasjon om
resultater og effektenav prosjektene.
■

Siden EYFs budsjett kommer fra offentlige midler, blir
alle søknader grundig analysert og vurdert for å sikre at de er
transparente og kan redegjøres for, og for å unngå bedrageri.
Tilskudd må (fullstendig eller delvis) tilbakebetales hvis det
oppdages uregelmessigheter eller feil, og ekstra sanksjoner
brukes i tilfelle det blir oppdaget bedrageri.
■

EYF sin nye interaktive nettside – http://eyf.coe.int – inklu
derer morsomme og informative verktøy, samt en hel del lære
materiale som vi og registrerte organisasjoner stiller til disposisjon.
■

HVEM KAN SØKE?
►► internasjonale

frivillige ungdomsorganisasjoner
som er aktive i minst 7 medlemsland
►► internasjonale nettverk av frivillige
ungdomsorganisasjoner fra minst 7 medlemsland
►► regionale nettverk av frivillige
ungdomsorganisasjoner fra 4-6 medlemsland
►► nasjonale frivillige ungdomsorganisasjoner
registrert i et medlemsland
►► lokale frivillige ungdomsorganisasjoner
registrert i et medlemsland

Disse organisasjonene må ikke generere profitt, og de
må være uavhengige. De må ha egne vedtekter, drives av
og for ungdommer i en alder mellom 15 og 30 år, og de må
jobbe i henhold til Europarådets verdier.
■

HVA STØTTER VI?
EYF støtter aktiviteter, studier, forskning, materiale
og dokumentasjon – i henhold til Europarådets verdier og
arbeid. Aktivitetene må som regel gjennomføres i ett eller
flere EYF-medlemsland.
■

■

Prosjekter må ha følgende formål:

►► styrke

fred og samarbeid;
tettere samarbeid og forståelse
mellom ungdommer;
►► oppmuntre til utveksling av informasjon;
►► stimulere gjensidig hjelp.
►► fremme

De må også stemme overens med aktuelle prioriteter
som Europarådets ungdomsavdeling har (for detaljer, se
nettsiden).
■

… OG HVA STØTTER VI IKKE?
►► kommersielle

prosjekter
eller kjøp av utstyr eller bygninger
►► turistaktiviteter
►► idrettsaktiviteter
►► lovpålagte møter
►► aktiviteter innenfor skole- eller universitets
►► programmerstipend
►► aktiviteter begrenset til yrkesopplæring
►► byggvirksomhet

HVA ER DET VI TILBYR?
Det finnes fire typer tilskudd som kan tildeles ulike
organisasjonstyper:
►► internasjonal aktiviteter (kan tildeles alle, med unntak av
lokale frivillige organisasjoner)
►► strukturelle tilskudd (kan ikke tildeles nasjonale og lokale
frivillige organisasjoner)
►► pilotaktiviteter (kan ikke tildeles internasjonale frivillige
organisasjoner / nettverk)
►► årsarbeidsplaner (kan kun tildeles internasjonale frivillige
organisasjoner / nettverk, kan inkludere pilotaktiviteter)
■

HVORDAN GÅ FRAM?
Registrering
Søkere må i første omgang registrere sin organisasjon
hos den Europeisk ungdomsstiftelse (EYF).
■

Søknad
Hvis registreringen godkjennes, må søkere sørge for
at deres søknader er fullstendige og detaljerte før de blir
innlevert.
■

Avgjørelse
Avgjørelser som gjelder internasjonale aktiviteter,
arbeidsplaner og strukturelle tilskudd, tas hvert år i juni og
desember. For pilotaktiviteter blir avgjørelser tatt hver andre
/ tredje måned. Alle avgjørelser er tilgjengelige på nettsiden.
■

Varsling
Skjemaer for godkjente tilskudd sendes til kvalifiserte
søkere. Disse inneholder en rekke vilkår for utbetaling, og
80 % av tilskuddet utbetales cirka 10 uker før oppstart av
aktiviteten.
■

Vurdering
Rapporter om aktiviteter og årsberetninger skal sendes
til EYF innen to måneder etter at aktivitetene er avsluttet.
Gjenstående 20 % av tilskuddet utbetales kun etter at EYF
har mottatt tilfredsstillende rapporter.
■ Alle frister, samt ytterligere informasjon finnes på
nettsiden.
■
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Europarådet er den ledende menneskerettighets
organisasjonen på det europeiske kontinentet.
Rådet omfatter 47 medlemsland, hvorav 28 er
medlemmer av Den europeiske union.
Alle Europarådets medlemsland har signert Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som har
som formål å beskytte menneskerettigheter, demokrati
og rettssikkerhet.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen overvåker
medlemslandenes iverksettelse av konvensjonen.
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