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AZ EURÓPA TANÁCS
Az Európa Tanácsot (ET), amelynek 47 tagországa
van összesen több mint 800 milliós lakossággal - 1949-ben
hozták létre azzal a céllal, hogy a 2. világháború atrocitásai ne
fordulhassanak ismét elő. Tevékenysége egyedülálló, hiszen
mindenben a szervezet alapvető értékein alapszik, amelyek
a következők: emberi jogok, demokrácia, és jogállamiság.
■

Az egyetlen szervezet a világon amelyben az ifjúsági
vezetők az ifjúságpolitikával, programokkal és prioritásokkal
kapcsolatos döntéseket a kormányzati képviselőkkel együtt
hozzák.
■

MI AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI ALAP?
Az Európai Ifjúsági Alap, amelyet 1972-ben alapítottak,
döntő szerepet játszik az Európa Tanács azon tevékenységében,
amely ösztönzi az együttműködést az európai fiatalok között
és elősegíti aktív részvételüket a civil társadalomban és a
politikai döntéshozatalban.
■

Az EYF több mint 40 éve segít elő és finanszíroz olyan
ifjúsági programokat, amelyeknek célja az emberi jogok
érvényesítése, a demokrácia, a tolerancia és szolidaritás
elősegítése. Segítséget nyújt a fiataloknak abban, hogy a
politikai és demokratikus életben a hangjukat hallathassák, és
eszközöket biztosít ahhoz, hogy a mai sokszínű társadalomban
hatékonyan tudjanak fellépni.
■

SZERETNÉD A SZÁMADATAINKAT
MEGISMERNI?
Az EYF, amely a Strasbourgi Európai Ifjúsági Központban
található, minden évben 3 millió eurót fordít ifjúsági
programok finanszírozására.
■

■ Európában minden munkanapra jut egy EYF által
támogatott ifjúsági program, hiszen évente 300-at
finanszíroznak, amely több mint 15 ezer fiatalt érint. Több
mint 370 ezren profitáltak már az EYF által finanszírozott
programokból.

MI VÁLTOZOTT?
2013-ban az EYF szerepét a programok alakításában
átstrukturálták és az általa nyújtható pénzügyi támogatást
megnövelték. Az EYF stábja rendelkezésre áll abban,
hogy tanácsot és iránymutatást adjon, valamint értékeli
a tartalmat és a módszertant. Azt szeretnék tudni, hogy a
jelentkezők milyen célokat akarnak elérni, valamint azt, hogy
a projektjüknek milyen hatása/eredménye lesz.
■

Mivel az EYF költségvetése közpénzből finanszírozott,
a jelentkezéseket részletesen elemzik és értékelik az
átláthatóság, felelősségre vonhatóság biztosítása, valamint
a visszaélések megakadályozása érdekében.
■

Az EYF uj interaktív weboldala: http://eyf.coe.int –
általunk és regisztrált szervezetek által biztosított szórakoztató
és informatív eszközöket, valamint különböző tananyagokat
tartalmaz.
■

KI JELENTKEZHET?
►► olyan

nemzetközi ifjúsági NGOk, amelyek
legalább 7 tagállamban jelen vannak
►► nemzetközi ifjúsági NGO hálózatok
legalább 7 tagállamból
►► regionális ifjúsági NGO hálózatok 4-6 tagállamból
►► valamely tagállamban székelő nemzeti ifjúsági NGOk,
►► vagy helyi ifjúsági NGOk.

Ezek a szervezetek nem profitorientáltak és
kormányonkívülinek kell lenniük, saját szabályzattal. 15-30
év közötti fiatalok működtetik őket ugyanezen korosztály
számára, és tevékenységük az Európa Tanács értékeivel
összhangban van.
■

MIT TÁMOGATUNK?
Az EYF olyan programokat, tanulmányokat, kutatásokat,
illetve olyan anyagok és dokumentációk létrehozását
támogatja, amelyek az Európa Tanács értékeivel és
tevékenységével összhangban vannak. A programokat egy
vagy több EYF tagállamban kell tartani.
■

■

A projekteket úgy kell tervezni hogy:

►► a

békét és együttműködést erősítsék;
fiatalok között szoros együttműködést
hozzanak létre és a megértést erősítsék;
►► ösztönözzék az információcserét;
►► valamint serkentsék a kölcsönös segítségnyújtást.
►► a

Az Európa Tanács ifjúsági szektorának aktuális
prioritásaihoz is illeszkedniük kell (részletek a honlapon).
■

...MI AZ AMIT NEM TÁMOGATUNK?
►► kereskedelmi

projekteket,
berendezések építését, illetve beszerzését,
►► idegenforgalmi tevékenységet
►► sporteseményeket,
►► alakuló közgyűléseket,
►► iskolai, egyetemi programba tartozó tevékenységeket,
►► ösztöndíjak megszerzését,
►► valamint szakképzésre korlátozódó tevékenységeket.
►► épületek,

MIT AJÁNLUNK?
■ A különböző típusú szervezetek által igénybevehető
támogatások 4 kategóriába sorolhatók:
►► Nemzetközi programok (a helyi NGOk kivételével
mindenki igénybeveheti őket.
►► Strukturális támogatások (a nemzeti és helyi NGOk nem
vehetik igénybe
►► Pilot tevékenységek (nemzetközi NGOk/hálózatok nem
vehetik igénybe
►► Éves munkatervek (csak nemzetközi szervezetek/hálózatok
vehetik igénybe, tartalmazhat pilot tevékenységeket)

HOGY TÖRTÉNIK?
Regisztráció
A pályázóknak először az EYF-nél kell szervezetüket
regisztrálni.
■ Ha a regisztráció sikeres, a pályázóknak a benyújtás előtt
meg kell győződni arról, hogy pályázatuk nem hiányos és
részletesen kitöltötték.
■

Döntés
A nemzetközi programokról, munkatervekről és strukturális
támogatásokról minden évben júniusban és decemberben
döntenek. A pilot tevékenységekről 2-3 havonta döntenek.
Minden döntés megtekinthető a weboldalon.
■

Értesítés
A támogatás megadásáról a sikeres jelentkezőknek
értesítést küldenek, amely a kifizetés feltételeit is tartalmazza.
A támogatás 80%-át a program kezdete előtt körülbelül
10 héttel fizetik ki.
■

Értékelés
A tevékenységről szóló és a pénzügyi jelentést az EYF-nek
két hónappal a program vége után kell elküldeni. A fennmaradó
20% támogatást az EYF csak akkor fizeti ki, ha a megfelelő
jelentéseket megkapta.
■ Minden határidő és további információ megtalálható a
weboldalon.
■
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HUN
Az Európa Tanács a földrész vezető emberi jogi
szervezete. 47 tagállama van, köztük az Európai Unió

www.coe.int

mind a 28 tagországa. Az Európa Tanács valamennyi
tagállama aláírta az európai emberi jogi konvenciót,
azt az egyezményt, melynek célja az emberi jogok,
a demokrácia és a jogállamiság megvédése. Az
Egyezmény végrehajtását a tagországokban az
Emberi Jogok Európai Bírósága felügyeli.

