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RADA EUROPY
Rada Europy (RE) – skupiająca 47 państw członkowskich
o łącznej populacji ponad 800 milionów ludzi – została
ustanowiona w 1949 r., by zapewnić, że okrucieństwa II
Wojny Światowej nigdy się nie powtórzą. Jej działalność jest
unikatowa w tym zakresie, że cokolwiek robi, opiera się na
jej kluczowych wartościach: Prawa człowieka, demokracja
i rządy prawa.
■

To jedyna organizacja na świecie, w której młodzi
liderzy podejmują decyzje w sprawie priorytetów,
programów i polityki dotyczących młodzieży ramię w ramię
z przedstawicielami rządów.
■

CO TO JEST EUROPEJSKA FUNDACJA
MŁODZIEŻY?
Europejska Fundacja Młodzieży (EYF), założona w 1972 r.,
odgrywa kluczową rolę w działalności Rady Europy, zachęcając
do współpracy młodych ludzi w Europie i ułatwiając ich
aktywne uczestnictwo w działaniach społeczeństwa
obywatelskiego i w politycznym podejmowaniu decyzji.
■

Przez ponad 40 lat EYF udziela pomocy i wsparcia
fnansowego działalności młodych promującej prawa
człowieka, demokrację, tolerancję i solidarność. Daje młodym
ludziom głos w życiu politycznym i demokratycznym oraz
narzędzia, jakich potrzebują, by efektywnie funkcjonować
w dzisiejszych zróżnicowanych społecznościach.
■

QCHCESZ POZNAĆ TROCHĘ DANYCH
STATYSTYCZNYCH?
Każdego roku EYF, z siedzibą w Europejskim Centrum
Młodzieży Rady Europy w Strasburgu, przyznaje około 3
milionów euro na projekty młodzieżowe.
■ EYF wspiera działalność młodzieżową każdego
pracującego dnia w Europie – 300 grantów angażujących
ponad 15 000 młodych ludzi rocznie. Ponad 370 000 młodych
Europejczyków skorzystało bezpośrednio z projektów
ufundowanych przez EYF.
■

CO NOWEGO?
Po restrukturyzacji w 2013 r. rola EYF w pomaganiu w
kształtowaniu działalności, którą finansuje została wzmocniona.
Personel EYF jest pod ręką, by zapewnić przyjazne porady
i wskazówki oraz ocenić treść i metodologię. Personel chce
wiedzieć, jaki jest cel wnioskodawców, a także wpływ i rezultaty
ich projektów.
■ Z tego powodu, iż budżet EYF pochodzi ze środków
publicznych, wnioski są szczegółowo analizowane i oceniane,
by zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność, a zarazem
zapobiec oszustwom. Granty muszą zostać zwrócone (w całości
lub w części) w przypadku nieprawidłowości lub błędów,
natomiast dodatkowe sankcje są wdrażane w razie oszustwa.
■ Nowa, interaktywa strona internetowa EYF – http://eyf.coe.int
– zawiera zabawne i infomacyjne narzędzia, jak również materiały
szkoleniowe przekazane przez nas i zarejestrowane organizacje.
■

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
►► Międzynarodowe

młodzieżowe organizacje
pozarządowe obecne co najmniej w
7 państwach członkowskich
►► Międzynarodowe sieci młodzieżowych organizacji
pozarządowych z co najmniej 7 państw członkowskich
►► Regionalne sieci młodzieżowych organizacji
pozarządowych z 4-6 państw członkowskich
►► Krajowe młodzieżowe organizacje pozarządowe
z siedzibą w państwie członkowskim
►► Lokalne młodzieżowe organizacje
pozarządowe w państwie członkowskim

Podmioty te muszą być organizacjami non-profit i
pozarządowymi, z własnymi statutami, muszą być prowadzone
przez i dla młodych ludzi w wieku 15-30 lat i działać zgodnie
z wartościami Rady Europy.
■

JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAMY?
EYF wspiera działania, studia, badania, materiały i
dokumentację będące w zgodzie z wartościami i pracą
Rady Europy. Działalność ta zwykle musi być prowadzona
przynajmniej w jednym lub kilku państwach członkowskich EYF.
■

■

Projekty muszą być stworzone do:

►► wzmacniania

pokoju i współpracy ;
bliższej współpracy i
zrozumienia wśród młodych ludzi;
►► zachęcania do wymiany informacji;
►► stymulowania wzajemnej pomocy.
►► promowania

Muszą także pasować do aktualnych priorytetów sektora
młodzieżowego Rady Europy (szczegóły znajdują się na
stronie internetowej).
■

… A CZEGO NIE WSPIERA?
►► Projektów

komercyjnych
zakupu sprzętu lub budynków
►► Działalności turystycznej
►► Działalności sportowej
►► Spotkań statutowych
►► Działalności w ramach programów
szkolnych lub studiów
►► Stypendiów
►► Działalności ograniczającej się do szkoleń zawodowych
►► Budów,

CO OFERUJEMY?
I stnieją cztery kategorie grantów dostępne dla organi
zacji różnych typów:
►► Działalność międzynarodowa (granty dostępne dla wszyst
kich z wyjątkiem lokalnych organizacji pozarządowych)
►► Granty strukturalne (niedostępne dla krajowych i lokalnych
organizacji pozarządowych)
►► Działalność pilotażowa (granty niedostępne dla między
narodowych organizazcji pozarządowych / sieci)
►► Roczne plan pracy (granty dostępne jedynie dla
międzynarodowych organizazcji pozarządowych / sieci,
mogą obejmować działalność pilotażową)

■

JAK TO SIĘ DZIEJE?
Rejestracja
Wnioskodawcy muszą najpierw zarejestrować swoją
organizację w Europejskiej Fundacji Młodzieży – EYF.
■

Aplikacji
Jeśli rejestracja zostanie zatwierdzona, wnioskodawcy
muszą zapewnić, by ich wnioski przed złożeniem były
kompletne i odpowiednio szczegółowe.
■

Decyzja
Decyzje w sprawach działalności międzynarodowej, planów
pracy i grantów strukturalnych są podejmowane w czerwcu i
w grudniu każdego roku. Decyzje w sprawach działalności
■

pilotażowej są podejmowane co 2-3 miesiące. Wszystkie
decyzje są udostępniane na stronie internetowej.

Powiadomienie
Formularze dotyczące przyznanych grantów, zawierające
warunki płatności, są wysyłane do wnioskodawców, którym je
przyznano. 80% kwoty grantu jest wypłacane około10 tygodni
przed rozpoczęciem danej działalności.
■

Ocena
Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe
muszą zostać wysłane do EYF w ciągu dwóch miesięcy od
zakończenia działalności. Pozostałe 20% kwoty grantu
zostaje wypłacone dopiero po otrzymaniu przez EYF
satysfakcjonującego sprawozdania.
■ Wszystkie terminy i dalsze informacje są dostępne na
stronie internetowej.
■

EUROPEJSKA
FUNDACJA MŁODZIEŻY

Follow us:

Prems 074418

30, rue Pierre de Coubertin
F-67000 Strasbourg
Tel. : +33 3 88 41 20 19
eyf@coe.int
http://eyf.coe.int

PL

www.coe.int

Rada Europy to wiodąca na kontynencie
organizacja praw człowieka. Ma 47 państw
członkowskich, w tym 28 członkow Unii Europejskiej.
Wszystkie państwa członkowskie Rady
Europy przystąpiły do Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności,
traktatu stworzonego po to, by chronić prawa
człowieka, demokrację i rządy prawa.
Europejski Trybunał Praw Człowieka nadzoruje
implementację Konwencji w państwach
członkowskich.
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