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RADA EURÓPY
Rada Európy (RE), ktorú tvorí 47 členských štátov s viac
ako 800 miliónmi obyvateľov, bola založená v roku 1949 s
cieľom zabezpečiť, aby sa už nikdy nezopakovali ukrutnosti
druhej svetovej vojny. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že všetko,
čo robí, sa zakladá na jej základných hodnotách: ľudské práva,
demokracia a právny štát.
■

Je jedinou organizáciou na svete, v ktorej mládežnícki
lídri robia rozhodnutia o prioritách, programoch a politike
pre mládež po boku vládnych činiteľov.
■

ČO JE EURÓPSKA NADÁCIA PRE MLÁDEŽ?
Európska nadácia pre mládež (EYF) založená v roku 1972
zohráva zásadnú úlohu v činnostiach Rady Európy zameraných
na podporu spolupráce medzi mladými ľuďmi v Európe a na
uľahčenie ich aktívnej účasti v občianskej spoločnosti a na
politickom rozhodovaní.
■

Už viac ako 40 rokov EYF poskytuje pomoc a finančné
prostriedky pre aktivity mladých ľudí, ktoré sú zamerané na
podporu ľudských práv, demokracie, tolerancie a solidarity.
Mladým ľuďom poskytuje možnosť prejaviť sa v politickom a
demokratickom živote a nástroje, ktoré potrebujú na efektívne
fungovanie v dnešnej rôznorodej spoločnosti.
■

CHCETE POZNAŤ ÚDAJE O NÁS?
EYF pôsobiaca pri Európskom centre mládeže Rady
Európy v Štrasburgu každoročne vyčleňuje na projekty pre
mládež približne 3 milióny EUR.
■

Na každý pracovný deň v Európe EYF poskytuje podporu
pre jednu mládežnícku aktivitu – ročne je to 300 grantov pre viac
ako 15 000 mladých ľudí. Projekty financované z EYF doteraz
priniesli priamy úžitok viac ako 370 000 mladým Európanom.
■

JE NIEČO NOVÉ?
Po reštrukturalizácii v roku 2013 sa posilnila úloha EYF
spočívajúca v poskytovaní pomoci pri formulovaní aktivít,
ktoré financuje. Pracovníci EYF sú pripravení poskytovať
priateľské rady a usmernenia a posudzovať obsah aj metodiku.
Žiadateľov sa pýtajú, čo by chceli dosiahnuť, a aké výsledky
a vplyv by mali priniesť ich projekty.
■

Keďže rozpočet EYF tvoria verejné zdroje, žiadosti
sa podrobne analyzujú a posudzujú, aby sa zaručila
transparentnosť a zodpovednosť a zabránilo sa podvodom.
V prípade nezrovnalostí alebo chýb sa grant bude musieť
vrátiť (v plnej výške alebo čiastočne) a v prípade podvodu
sa budú uplatňovať ďalšie sankcie
■

Nové interaktívne webové sídlo EYF – http://eyf.coe.int
– ponúka zábavné a informatívne nástroje ako aj množstvo
učebných materiálov poskytnutých samotnou nadáciou ako
aj jej registrovanými organizáciami.
■

KTO MÔŽE PODAŤ ŽIADOSŤ?
►► Medzinárodné

mládežnícke MVO, ktoré
pôsobia v najmenej 7 členských štátoch
►► Medzinárodné siete mládežníckych MVO
z najmenej 7 členských štátov
►► Regionálne siete mládežníckych MVO zo 4 až 6 členských štátov
►► Národné mládežnícke MVO so sídlom
v niektorom členskom štáte
►► Miestne mládežnícke MVO so sídlom
v niektorom členskom štáte

Musí ísť o neziskové a mimovládne organizácie s
vlastnými stanovami, ktoré musia riadiť mladí ľudia vo veku
15 až 30 rokov, a ktoré musia vykonávať činnosť v súlade s
hodnotami Rady Európy.
■

ČO PODPORUJEME?
EYF podporuje aktivity, štúdie, výskum, materiály a
dokumentáciu v súlade s hodnotami a činnosťou Rady Európy.
Aktivity sa musia zvyčajne vykonávať v jednom alebo vo
viacerých členských štátoch EYF.
■

■

Projekty musia byť navrhnuté s cieľom:

►► posilniť

mier a spoluprácu;
užšiu spoluprácu a porozumenie
medzi mladými ľuďmi;
►► podporiť výmenu informácií;
►► podnietiť vzájomnú pomoc.
►► podporiť

Projekty musia byť v súlade aj so súčasnými prioritami
sektora mládeže Rady Európy (podrobnosti pozri na webovom
sídle).
■

... A ČO NEPODPORUJEME?
►► Komerčné

projekty
alebo nákup zariadenia alebo budov
►► Turistické aktivity
►► Športové aktivity
►► Výročné zasadnutia
►► Aktivity v rámci školských alebo
univerzitných programov
►► Štipendiá
►► Aktivity, ktoré sú obmedzené iba
na odborné vzdelávanie
►► Výstavbu

ČO PONÚKAME?
Existujú štyri kategórie grantov, ktoré
sú otvorené pre rôzne typy organizácií:
►► Medzinárodné aktivity (otvorené
pre všetky mimovládne organizácie
(MVO) okrem miestnych MVO)
►► Štrukturálne granty (nie sú otvorené
pre národné a miestne MVO)
►► Pilotné aktivity (nie sú otvorené pre
medzinárodné MVO/siete)
►► Ročné pracovné plány (otvorené iba pre medzinárodné
MVO/siete, môžu zahŕňať pilotné aktivity)
■

AKO POSTUPOVAŤ?
Registrácia
Žiadatelia musia svoju organizáciu najprv zaregistrovať
v EYF.
■

Aplikácia
Ak sa registrácia schváli, žiadatelia musia zabezpečiť,
aby ich žiadosť spĺňala všetky náležitosti.
■

Rozhodnutie
Rozhodnutia týkajúce sa medzinárodných aktivít,
pracovných plánov a štrukturálnych grantov sa robia v júni
a decembri každého roka. Rozhodnutia o pilotných aktivitách
sa robia raz za 2 až 3 mesiace. Všetky rozhodnutia sú dostupné
na webovom sídle.
■

Upovedomenie
Úspešným žiadateľom bude zaslaný formulár
rozhodnutia o udelení grantu s uvedením podmienok výplaty
grantu, pričom 80 % grantu sa im vyplatí približne 10 týždňov
pred začiatkom aktivity.
■

Vyhodnotenie
Správy o aktivite a finančné správy musia byť EYF zaslané
dva mesiace po skončení aktivity. Zvyšných 20 % grantu sa
vyplatí až potom, keď EYF dostane uspokojivé správy.
■ Všetky lehoty a ďalšie informácie sú uvedené na
webovom sídle.
■
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Rada Europy je najvyznamnejšou organizaciou
na ochranu ľudskych prav na europskom
kontinente. Rada Europy ma 47 členskych štatov,
vratane 28 členskych štatov Europskej unie.
Všetky členske štaty Rady Europy podpisali
Europsky dohovor o ľudskych pravach
zamerany na ochranu ľudskych prav a na
podporu demokracie a pravneho štatu.
Europsky sud pre ľudske prava dohliada na
dodržiavanie dohovoru v členskych štatoch.
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