Європейський молодіжний фонд

Ключові факти про Європейський молодіжний
фонд
• Частина Ради Європи, міжнародної інституції з 46 державами-членами, яка займається
правами людини, демократією та верховенством права
• Частина Департаменту молоді, надає фінансову підтримку європейським молодіжним
заходам
• Зареєстровано понад 1250 молодіжних організацій
• У 2021 році було підтримано 186 проєктів на суму близько 3,5 млн євро
• Офіс в Європейському молодіжному центрі в Страсбурзі (Франція)
• Це інструмент для просування цінностей, принципів і роботи Ради Європи
• Його грантова програма базується на пріоритетах молодіжного сектору Ради Європи

Пріоритети молодіжного сектору
2022-2025
1.Відродження плюралістичної демократії
2. Доступ молодих людей до прав
3. Спільне життя в мирних та інклюзивних громадах
4. Молодіжна робота

Хто може подати заявку на грант?
• Організації з 50 країн, які підписали Європейську культурну конвенцію
• Не підтримує фізичних осіб та ініціативні групи

Критерії:
• Некомерційні та недержавні організації
• Має власний статут

• Проводить заходи для молодих людей (15-30 років)
• Молоді люди приймають рішення щодо програми діяльності
• Вік учасників/учасниць від 15 до 30 років
• Робота організації, ініціативної групи відповідає цінностям і пріоритетам Ради
Європи
• Має власний банківський рахунок

Крок 1: реєстрація
Молодіжні організації повинні спочатку зареєструватися в онлайн-системі ЄМФ, fej.coe.int
Є різні категорії НУО:

⁻

Місцева молодіжна громадська організація

⁻

Національна молодіжна громадська організація

⁻

Регіональна мережа молодіжних громадських організацій

⁻

Міжнародна молодіжна громадська організація

⁻

Міжнародна мережа молодіжних громадських організацій

Додатки: статут в оригіналі, банківський рахунок, перелік діяльності за минулий рік(и) або приклади діяльності,
яку ви здійснювали
Переклад статуту на англійську/французську мову: неофіційний і зосереджений на типі організації, сфері
діяльності, органах прийняття рішень, членстві, обов’язках і правах членів, джерелах фінансування.

Крок 2: подача заявки на грант

Заявки необхідно подавати в онлайн-системі ЄМФ
Заявки подаються англійською або французькою мовами.
Проекти мають:
•

Базуватись на пріоритетах молодіжного сектору Ради Європи

•

Реалізовуватися молодими людьми, разом з ними та для молодих людей

•

Базуватись на підходах неформальної освіти

•

Враховувати інклюзію та гендерну рівність

4 типи грантів
Пілотні активності
€ 15 000
Проекти, що відповідають місцевим
потребам і впливають на місцеву громаду

Міжнародні активності
€ 20 000
Міжнародна зустріч молодих людей або
молодіжних лідерів Європи, які сприяють роботі
молодіжного сектору Ради Європи
Для: національних НУО (з партнерами або міжнародні),

Для: місцевих, національних та регіональних мереж
громадських організацій

Структурні гранти
€ 25 000 на рік
На загальні адміністративні витрати для
молодіжних НУО

Для: регіональних мереж, міжнародних НУО чи мереж
( необхідно мати попередню співпрацю з ЄМФ 2-3 роки)

міжнародних НУО, міжнародних або регіональних мереж

Річний план
€ 50 000
Серія послідовних заходів протягом одного року,
взаємопов’язаних і які сприяють одній ширшій
меті
Для: міжнародних організації та мереж

• Підготовлені, реалізовані та НУО, зареєстрованими як місцеві чи
національні молодіжні НУО, або регіональна мережа молодіжних НУО

Пілотні
активності
Спеціальний
конкурс
На підтримку
молодих людей з

України

• Підтримують та залучають молодих людей з України, які постраждали від
війни в повсякденному житті, порушенні правах, а також до вирішення
їхніх проблем та доступу до своїх прав.
• Пов’язані з місцевими потребами та приносять додаткову цінність у
життя молодих людей з України.
• Такі заходи, як навчання та підтримка «рівний-рівному», тренінги та
семінари, інформація та консультування, підвищення обізнаності та
розбудова потенціалу для молодих людей, молодіжних працівників та
працівниць та молодіжних лідерів та лідерок, зустрічі молодих людей з
України, аналіз, дослідження та інші дії, які базуються на принципі та
практиці роботи з молодими людьми. Грантоотримувач відповідає за
безпеку учасників та учасниць проекту.
• Формат: офлайн, онлайн та гібридний
• Сфера: місцева, регіональна, національна, транскордонна
• Відповідають пріоритетам Молодіжного сектору Ради Європи
• Проект може початися через 6 тижнів після дати подання ( плюс 4 тижні
для переказу грошей)
• Термін тривалості проєктів: максимум 6 місяців

Пілотні
активності
Спеціальний
конкурс
На підтримку

молодих людей з
України

Витрати, що відповідають вимогам:
Проживання та харчування, транспортні витрати, гонорари
(тренери/тренеки, експерти/експертки, члени/членкині команди),
усний переклад, письмовий переклад, оренда обладнання, оренда
приміщень, зв’язок, 7% адміністративних витрат (заробітна плата
персоналу, який займається проєктом, оренда офісу, страхування,
електроенергія), вода та опалення)
Витрати, що не відповідають вимогам:
Проекти, які підтримують військові дії
Придбання та/або просування товарів чи послуг для гуманітарних
та/або військових заходів
Список неприйнятних витрат на веб-сайті ЕМФ
Коли подавати даявку:
У будь-який час протягом періоду з 3 листопада 2022 року по 31
жовтня 2023 року або до вичерпання коштів
Грант:
Maксимум €15 000
Покриває загальні витрати (не потребує співфінансування)
Інструкції для фінансового менеджменту та звітності

• Якщо не зареєстровані, процес триває орієнтовно тиждень
Реєстрація

Рішення

Хронологія
та звітність

• Подано заявку: проект має розпочатися принаймні через 6 тижнів.
Остаточне рішення (позитивне, повторне подання, негативне) займає
близько 6 тижнів.

• Ви отримаєте електронною поштою Грантову угоду для підписання
• Після підписання надішліть відповідь електронною поштою
Грантова
eyf.courrier@coe.int
угодаt

Перша
виплата

• З моменту відправки Грантової угоди має пройти приблизно 4 тижні для
отримання першого траншу
• 80% отриманого гранту

Проєкт

• У разі змін, будь ласка, зв’яжіться з Секретаріатом ЄМФ
• Інформація про грантові зобов’язання на сайті ЄМФ

Остання
виплата

• Після кінцевої дати, 2 місяці для подання фінансового та описового звітів
• Після оцінки ви отримуєте решту гранту

Корисні ресурси і посилання
-

Шаблони Word (заявки, звіт, програма...): Веб-сайт EYF – Форми та інструкції

-

Інструкції для фінансової звітності

-

Грантові зобов'язання щодо видимості, внесення змін до проекту, звітності

-

Публікації:

• Огляд публікації Ради Європи
• T-kits
-

Неформальна освіта: підхід та інформація

-

Гендерна рівність у молодіжних проектах

-

Веб-сайт ЄМФ: сторінка ресурсів і поширені запитання

Сайт: eyf.coe.int
Контакти: eyf@coe.int
Facebook: facebook.com/europeanyouthfoundation

