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EUROPARÅDET
Europarådet (Council of Europe – CoE) – med 47
medlemsstater och en sammanlagd befolkning på över
800 miljoner människor – inrättades 1949 för att säkerställa
att andra världskrigets grymheter aldrig ska upprepas.
Organisationens arbete är unikt genom att verksamheten
grundas på dess kärnvärden: mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatsprincipen.
■

Det är den enda organisation i världen där ungdomsledare
fattar beslut sida vid sida med regeringsföreträdare om
prioriteringar, projekt och politik som berör ungdomar.
■

VAD ÄR EUROPEISKA
UNGDOMSSTIFTELSEN?
Europeiska ungdomsstiftelsen (European Youth
Foundation – EYF), som instiftades 1972, spelar en
fundamental roll inom Europarådets arbete för att
uppmuntra samarbete mellan unga människor i Europa,
samt för att underlätta deras aktiva deltagande både
i civilsamhället och i det politiska beslutsfattandet.
■

I över 40 år har EYF erbjudit stöd och ekonomiska
medel till ungdomsaktiviteter som främjar mänskliga
rättigheter, demokrati, tolerans och solidaritet.
Organisationen ger unga människor en röst i det politiska
och demokratiska livet, samt de verktyg som behövs för
att kunna hantera dagens mångskiftande samhällen.
■

VILL DU VETA MER OM VÅRA SIFFROR?
Varje år delar Europeiska ungdomsstiftelsen (EYF) – med
sitt säte vid Europarådets ungdomscenter i Strasbourg – ut
cirka 3 miljoner euro till ungdomsprojekt.
■

EYF stöder en ungdomsaktivitet i Europa för varje
arbetsdag – 300 anslag som berör över 15 000 unga människor
varje år. Sammanlagt har fler än 370 000 unga européer haft
direkt vinning av EYF-sponsrade projekt.
■

VAD HÄNDER JUST NU?
Efter en omstrukturering 2013 har man stärkt
Ungdomsstiftelsens (EYF) roll i att bidra till att utforma de
aktiviteter som organisationen stöder. EYF:s personal är
tillgänglig för att ge vänskapliga råd och vägledning, samt
för att utvärdera innehåll och metoder. Organisationen vill
veta vad de ansökande vill uppnå, samt projektens inverkan
och resultat.
■

EYF:s budget hämtas från offentliga medel och alla
ansökningar analyseras och utvärderas i detalj. Det görs för
att säkerställa öppenhet och ansvarighet samt för att undvika
bedrägerier. Anslagen måste återbetalas (helt eller delvis)
vid oegentligheter eller felaktigheter. Ytterligare åtgärder
vidtas vid bedrägerier.
■

På EYF:s nya interaktiva webbplats finns roliga och
informativa verktyg, samt en mängd studiematerial som vi
och registrerade organisationer tillhandahåller.
■

VILKA KAN ANSÖKA?
►► Internationella

frivilligorganisationer för ungdomar
med verksamhet i minst 7 medlemsstater
►► Internationella nätverk av frivilligorganisationer
för ungdomar från minst 7 medlemsstater
►► Regionala nätverk av frivilligorganisationer
för ungdomar från 4-6 medlemsstater
►► Nationella frivilligorganisationer för ungdomar
med hemvist i en medlemsstat
►► Lokala frivilligorganisationer för ungdomar
med hemvist i en medlemsstat

Organisationerna måste vara icke vinstdrivande och
icke-statliga. De ska ha sina egna stadgar, drivas av och för
unga människor i åldern 15-30 år samt driva en verksamhet
som följer Europarådets värderingar.
■

VAD STÖDER VI?
Ungdomsstiftelsen (EYF) stöder aktiviteter, studier,
forskning, material och dokumentation – som överensstämmer
med Europarådets värderingar och verksamhet. Aktiviteterna
ska normalt hållas i en eller flera av EYF:s medlemsstater.
■

■

Projekt ska utformas för att:

►► stärka

fred och samarbete,
närmare samarbete och förståelse
mellan unga människor,
►► uppmuntra till informationsutbyte,
►► stimulera ömsesidig hjälp.
►► främja

De måste också passa för Europarådets
ungdomsavdelnings aktuella prioriteringar (mer information
finns på webbplatsen).
■

… OCH STÖDER INTE?
►► Kommersiella

projekt
eller köp av utrustning eller byggnader
►► Aktiviteter inom turism
►► Idrottsaktiviteter
►► Konstituerande möten
►► Aktiviteter inom skol- eller universitetsprogram
►► Stipendium
►► Aktiviteter som enbart syftar till yrkesutbildning
►► Tillverkning

VAD ERBJUDER VI?
Fyra sorters anslag är tillgängliga
för olika typer av organisationer:
►► Internationella aktiviteter (för alla utom
lokala frivilligorganisationer)
►► Strukturella anslag (ej för nationella
och lokala frivilligorganisationer)
►► Pilotverksamheter (ej för internationella
frivilligorganisationer/nätverk)
►► Årsbaserade projektarbeten (enbart för
internationella frivilligorganisationer och
nätverk, kan inbegripa pilotverksamheter)
■

HUR GÅR DET TILL?
Registrering
Ansökande måste först registrera sin organisation hos
Europeiska ungdomsstiftelsen (EYF).
■

Ansökan
Efter att registreringen godkänts måste en fullständig
och detaljerad ansökan lämnas in.
■

Beslut
Beslut angående internationella aktiviteter,
projektarbeten och strukturella anslag fattas i juni och
december varje år. För pilotverksamheter fattas beslut var
2-3 månad. Alla beslut anslås på webbplatsen.
■

Obs!
Besked om anslagets godkännande tillsammans med
villkoren för utbetalning sänds till de ansökande och 80 %
av anslaget betalas ut cirka 10 veckor före aktivitetens start.
■

Utvärdering
Aktivitetsrapport och ekonomisk redovisning ska skickas
till Ungdomsstiftelsen (EYF) två månader efter att aktiviteten
avslutats. Återstående 20 % av anslaget betalas inte ut förrän
EYF mottagit och godtagit rapport och redovisning.
■ Alla tidsfrister och övrig information anges på
webbplatsen.
■
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Europarådet är kontinentens ledande organisation för de
mänskliga rättigheterna. Det består av 47 medlemsstater,
varav 28 är medlemmar av Europeiska unionen (EU).
Alla medlemsstater i Europarådet har undertecknat
den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (Europakonventionen), ett fördrag som
syftar till att skydda de mänskliga rättigheterna,
demokrati och rättsstatsprincipen.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
(Europadomstolen) övervakar genomförandet
av Europakonventionen i medlemsstaterna.
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