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Μια Ένωση πολιτών
Η δύναμη της Ε.Ε. είναι η πολυμορφία της και 
οι δυνατότητες των σχεδόν 500 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων της. Το πρόγραμμα Ευρώπη 
για τους Πολίτες συμβάλλει στην προαγωγή 
της κατανόησης μεταξύ της Ένωσης και των 
πολιτών της, επιδιώκει να ενισχύσει την ευαι-
σθητοποίηση αναφορικά με την έννοια του 
να είναι κανείς Ευρωπαίος, και βοηθά στην 
ανάπτυξη ενός αισθήματος ευρωπαϊκής ταυ-
τότητας.

Στόχοι του προγράμματος
Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
•	 Να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέ-

χουν ενεργά στη διαδικασία της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης, 

•	 Να επιτρέψει στους πολίτες να αναπτύ-
ξουν ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότη-
τας, και 

•	 Να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση 
μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. 

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:
•	 Ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν 

σε ανταλλαγές και δραστηριότητες εκτός 
των εθνικών συνόρων τους, 

•	 Προάγει το διάλογο και τον προβληματισμό 
αναφορικά με τις βασικές αξίες της Ε.Ε., 

•	 Ενισχύει τη δικτύωση, και 
•	 Ενισχύει την ικανότητα των ΜΚΟ και των 

ερευνητικών φορέων να συμβάλλουν στη 
χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι 
χρήσιμα για την ανάπτυξη πολιτικών ενεργού 
ιθαγένειας στην Ευρώπη.

Προτεραιότητες του προγράμματος
•	 Ενεργός ευρωπαϊκή ιθαγένεια
•	 Το μέλλον της Ένωσης και οι βασικές της 

αξίες
•	 Διαπολιτισμικός διάλογος
•	 Η ευημερία των πολιτών στην Ευρώπη: 

απασχόληση, κοινωνική συνοχή και 
αειφόρος ανάπτυξη

•	 Αντίκτυπος των πολιτικών της Ε.Ε. στις 
κοινωνίες 

Εκτός από αυτές τις γενικότερες προτεραιό-
τητες, το πρόγραμμα ορίζει και μια σειρά από 
πιο βραχυπρόθεσμες, ετήσιες προτεραιότη-
τες για την αντιμετώπιση των συνθηκών που 
αλλάζουν. Πληροφορίες για τις προτεραιότη-
τες αυτές θα βρείτε στο δικτυακό τόπο για την 
Ιθαγένεια: http://ec.europa.eu/citizenship/
programme-priorities/doc16_en.htm

Τέσσερις δράσεις
Δράση 1: Η δράση «Ενεργοί πολίτες για την 
Ευρώπη» έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους 
πολίτες από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, 
προκειμένου να προάγει την αμοιβαία κατα-
νόηση, το αίσθημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τους ανήκει και την ανάδειξη μιας ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας. Εστιάζει στην αδελφοποίηση 
πόλεων, καθώς και σε σχέδια των πολιτών και 
μέτρα υποστήριξης. 

Δράση 2: Η δράση «Ενεργός κοινωνία των 
πολιτών στην Ευρώπη» έχει σκοπό να βοηθή-
σει την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών να 
παίξει πιο ενεργό ρόλο στο ευρωπαϊκό προ-
σκήνιο, υποστηρίζοντας ΜΚΟ, συνδικάτα, 
ομάδες προβληματισμού, συνδέσμους και 
άλλους μη κυβερνητικούς φορείς. 

Περίληψη

http://ec.europa.eu/citizenship/programme-priorities/doc16_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/programme-priorities/doc16_en.htm


5

Περίληψη

Στα πλαίσια της Δράσης 3: «Μαζί για την 
Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπα-
θεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
μέσα από υψηλού προφίλ εκδηλώσεις που 
θα εμπνεύσουν τους ανθρώπους να ταυτι-
στούν με το ευρωπαϊκό έργο, βοηθώντας 
τους να κατανοήσουν ότι οι αξίες μπορούν να 
μοιράζονται εκτός των εθνικών συνόρων. Η 
Επιτροπή θα διεξάγει επίσης μελέτες, έρευνες 
και δημοσκοπήσεις προκειμένου να αποκτή-
σει καλύτερη κατανόηση της ενεργού ευρω-
παϊκής ιθαγένειας. 

Δράση 4: Η δράση «Ενεργός Ευρωπαϊκή 
Mνήμη» αποσκοπεί στη διαφύλαξη των οδυ-
νηρών αναμνήσεων του ναζισμού και του 
σταλινισμού, προκειμένου να διδαχθούν οι 
πολίτες για την αξία της ειρήνης, της σταθε-
ρότητας και της δημοκρατίας, που θεωρού-
νται δεδομένες στη σημερινή Ευρώπη.

Συμμετέχουσες χώρες (Κατάσταση την 
01.01.2011)
•	 27 κράτη μέλη
•	 Κροατία (από το 2007)
•	 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) (από το 2009)
•	 Αλβανία (από το 2009)

 Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αλ-
λάξουν. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το 
δικτυακό τόπο για την Ιθαγένεια1 

1   http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_
en.htm

Επιλέξιμοι αιτούντες
•	 ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών
•	 Τοπικές αρχές
•	 Ομάδες προβληματισμού
•	 Συνδικάτα 
•	 Ομοσπονδίες 
•	 Εκπαιδευτικά ιδρύματα
•	 Δίκτυα εθελοντισμού και οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο του εθε-
λοντισμού

•	 Αθλητικοί φορείς
•	 Δήμοι και επιτροπές αδελφοποίησης 

πόλεων (ειδικά για τη Δράση 1) 
•	 Σύνδεσμοι επιζώντων, σύνδεσμοι οι-

κογενειών των θυμάτων, μνημείων και 
μουσείων (ειδικά για τη Δράση 4).

Προϋπολογισμός 2007-2013 
215 εκατομμύρια € 

Ποιος υλοποιεί το πρόγραμμα Ευρώπη για 
τους Πολίτες
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη 

για τη διαχείριση του προγράμματος.
•	 Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολι-
τισμού (EACEA) είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του προγράμματος.

•	 Τα κράτη μέλη και οι λοιπές συμμετέχου-
σες χώρες έχουν συμβουλευτικό ρόλο 
μέσω της «επιτροπής προγράμματος».

•	 Τα «Σημεία της Ευρώπης για τους πολίτες» 
(PEC)2 ευθύνονται για τη διασφάλιση 
μιας στοχευμένης και αποτελεσματι-
κής διάδοσης πρακτικών πληροφοριών 
σχετικά με το πρόγραμμα.

2   Κατάλογος των PEC διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/
doc714_en.htm

http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm
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Αυτή η δράση αποσκοπεί στη συνεύρεση αν-
θρώπων από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης 
με στόχο την προαγωγή της αμοιβαίας κατα-
νόησης, του αισθήματος των Ευρωπαίων πο-
λιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει, και 
της ανάδειξης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 
που θα συμπληρώσει τις τοπικές και περιφε-
ρειακές ταυτότητες. Ενθαρρύνει τις συναντή-
σεις, τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ 
Ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες 
και με χρήση διαφόρων μέσων.

Η Δράση 1 χρηματοδοτεί και υποστηρίζει 
διάφορες δραστηριότητες: συναντήσεις πο-
λιτών αδελφοποιημένων πόλεων και συμμε-
τοχικά σχέδια πολιτών. Τα μέτρα υποστήριξης 
έχουν στόχο να βοηθήσουν τις οργανώσεις 
του πεδίου αυτού να αναπτύξουν δραστηρι-
ότητες υψηλής ποιότητας.

Αδελφοποίηση πόλεων 
 
Η αδελφοποίηση πόλεων αποτελεί εδώ και 
πολλά χρόνια σημαντικό μηχανισμό για την 
ανάπτυξη της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
και του αισθήματος κοινής ταυτότητας. Ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα της αδελφοποίησης 
πόλεων είναι ότι συμμετέχουν σε αυτήν μεγά-
λοι αριθμοί πολιτών άμεσα, αποδεικνύοντας 
τα οφέλη της ολοκλήρωσης της Ε.Ε. σε τοπικό 
επίπεδο, και βοηθώντας τους πολίτες από δι-
αφορετικά κράτη μέλη να οικοδομήσουν δε-
σμούς και να αναπτύξουν ένα αίσθημα κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Συναντήσεις πολιτών 
αδελφοποιημένων πόλεων 
Οι συναντήσεις πολιτών είναι οι παραδοσια-
κοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τις 
ασκήσεις αδελφοποίησης πόλεων. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις συνευρέσεις 
διαφόρων πολιτών και ομάδων πολιτών από 
αδελφοποιημένες πόλεις, αξιοποιώντας την 
εταιρική σχέση μεταξύ των δήμων για την 
ανάπτυξη ισχυρών, άτυπων και προσωπικών 
σχέσεων μεταξύ των πολιτών τους.

Οι συναντήσεις αυτές θα πρέπει να χαρακτη-
ρίζονται από ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμε-
τοχής της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση του σχεδίου, της παροχής 
ενεργού ρόλου στους συμμετέχοντες μέσα 

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Δράση 1:  
Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
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Δράση 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη

από επιδείξεις, εργαστήρια, κοινές πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις κτλ., και μέσω της διασφάλι-
σης ότι οι συναντήσεις είναι πραγματικά μια 
κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων 
πόλεων. 

Διάρκεια έργου: 
έως 21 ημέρες ανά συνάντηση. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
η μέγιστη επιχορήγηση που παρέχεται είναι 
25.000€ ανά έργο. Το μέγιστο αυτό ποσό 
μπορεί να αυξηθεί σε 40.000€ εάν συμμε-
τέχουν στο έργο τουλάχιστον δέκα πόλεις.  
Η ελάχιστη επιχορήγηση που παρέχεται είναι 
5.000€.

Υπεύθυνος φορέας: 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της δράσης 
αυτής είναι ο EACEA, μονάδα Ρ7 Ιθαγένεια. 

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα επιτυχη-
μένο σχέδιο;
Πρωτίστως, βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας 
είναι σαφής και σωστά δομημένη. Παρέχετε 
σαφή και πλήρη τεκμηρίωση, καθώς και ένα 
λεπτομερές και πληροφοριακό πρόγραμμα 
της συνάντησης που προετοιμάζετε. Παρα-
κάτω θα δείτε ορισμένες συμβουλές για το 
πώς μπορεί να γίνει η αίτηση έργου σας όσο 
το δυνατόν πιο επιτυχημένη: 
•	 Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρο 

τον οδηγό προγράμματος πριν συμπλη-
ρώσετε την αίτησή σας.

•	 Δώστε τη δέουσα προσοχή στις θεματικές 
προτεραιότητες και τις ετήσιες προτεραι-
ότητες του προγράμματος Ευρώπη για 
τους Πολίτες, και στα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην έννοια της αδελφοποί-

ησης πόλεων. 
•	 Προετοιμάστε μια σαφή και λεπτομερή 

παρουσίαση του προγράμματος της συ-
νάντησης.

•	 Εξηγήστε τι ακριβώς θα συμβεί, το ρόλο 
των συμμετεχόντων και τα διδάγματα που 
θα αντληθούν.

•	 Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα της συνά-
ντησης προβλέπει ενεργό ρόλο για τους 
συμμετέχοντες.

•	 Εξηγήστε πώς συμμετέχει στην συνά-
ντηση η τοπική κοινότητα (κατά την προε-
τοιμασία, την ίδια τη συνάντηση αλλά και 
σε τυχόν μετέπειτα ενέργειες).

•	 Εξηγήστε το είδος της δημοσιότητας και 
άλλης προβολής που θα λάβει η συνά-
ντηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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Reichelsheim 
Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συ-
νέπειες και Προοπτικές της Διεύρυνσης 
από την Άποψη των Εταιρικών Σχέσεων 
Αδελφοποίησης Γερμανικών-Γαλλικών, Γερ-
μανικών-Πολωνικών και Γερμανικών-Ουγ-
γρικών Πόλεων (The Future of the European 
Union – Consequences and Perspectives of 
Enlargement in View of German-French, 
German-Polish and German-Hungarian 
Town Twinning Partnerships)

•	 Στόχος: συνάντηση με στόχο την προετοι-
μασία για τη διεύρυνση της αδελφοποί-
ησης πόλεων με τη συμμετοχή δύο νέων 
πόλεων.

•	 Δραστηριότητες: καλός συνδυασμός ερ-
γαστηρίων, παρεμβάσεων, καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων για παιδιά 
σχολικής ηλικίας, καθώς και μια σειρά 

συζητήσεων για ευρωπαϊκά θέματα σε 
σύνδεση με το τοπικό πλαίσιο. Διοργανώ-
θηκαν επίσης κάποιες δραστηριότητες για 
παιδιά σχολικής ηλικίας, όπως η εκμάθηση 
του Ευρωπαϊκού ύμνου, ζωγραφική σε 
μπλουζάκια και προετοιμασία ενός παρα-
δοσιακού εθνικού γεύματος.

•	 Συμμετέχοντες: 280 συμμετέχοντες, μεταξύ 
των οποίων τοπικοί αξιωματούχοι από την 
πόλη φιλοξενίας και τις προσκεκλημένες 
πόλεις, μαθητές και δάσκαλοι, και πολίτες 
από στερημένο κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον.

•	 Αποτελέσματα: αποκτήθηκε σημαντική 
γνώση για τα θέματα που συζητήθηκαν 
από τους συμμετέχοντες, και η συνάντηση 
προετοίμασε το έδαφος για την επέκταση 
της διμερούς σχέσης αδελφοποίησης σε 
δύο νέες πόλεις. 

Παράδειγμα

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013



Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων
Μια σημαντική καινοτομία για την αδελφο-
ποίηση πόλεων στο πρόγραμμα 2007-2013 
αφορά τη δικτύωση. Οι πόλεις συνεργάζονται 
με τους δικούς τους εταίρους αδελφοποίησης, 
καθώς και με τους εταίρους των εταίρων τους. 
Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να διερευνή-
σουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα, να μοιρα-
στούν πόρους ή ενδιαφέροντα, και να απο-
κτήσουν επιρροή ή να αντιμετωπίσουν κοινές 
προκλήσεις. Η υποστήριξη για τη δικτύωση θα 
τους βοηθήσει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 
τη συνέργια αυτή. 

Διάρκεια έργου: 
η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, 
και η μέγιστη διάρκεια κάθε εκδήλωσης είναι 
21 ημέρες. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
η μέγιστη επιχορήγηση που παρέχεται είναι 
150.000€ και η ελάχιστη επιχορήγηση που 
παρέχεται είναι 10.000€. Ο υπολογισμός της 
επιχορήγησης βασίζεται σε πάγιους συντελε-
στές.

Υπεύθυνος φορέας: 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της δράσης 
αυτής είναι ο EACEA, μονάδα Ρ7 Ιθαγένεια. 
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Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα επιτυχη-
μένο σχέδιο;
Πρωτίστως, βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας 
είναι σαφής και σωστά δομημένη. Παρέχετε 
σαφή και πλήρη τεκμηρίωση, καθώς και ένα 
λεπτομερές και πληροφοριακό πρόγραμμα 
της συνάντησης που προετοιμάζετε. Παρα-
κάτω θα δείτε ορισμένες συμβουλές για το 
πώς μπορεί να γίνει η αίτηση έργου σας όσο 
το δυνατόν πιο επιτυχημένη: 
•	 Προετοιμάστε μια σαφή και λεπτομερή 

παρουσίαση του προγράμματος συνε-
δρίων/ εργαστηρίων. 

•	 Εξηγήστε τον αντίκτυπο των εκδηλώσεων 
στη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων πόλεων.

•	 Χρησιμοποιήστε διάφορες μεθόδους 
επικοινωνίας για την υλοποίηση του προ-
γράμματος του έργου (διαλέξεις, συζητή-
σεις, συσκέψεις, εργαστήρια).

•	 Εστιάστε στην πληροφοριακή και  
εκπαιδευτική αξία του προγράμματος του 
έργου.

•	 Συζητήστε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και 
την υλοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο, 
καθώς και την οικοδόμηση και το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•	 Προετοιμάστε μια δράση που να εν-
θαρρύνει το διάλογο και την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των πόλεων που συμ-
μετέχουν. 

•	 Καλέστε τοπικούς εμπειρογνώμονες (ως 
ομιλητές ή συμμετέχοντες) που ειδικεύο-
νται σε θεματικά πεδία που θα επιλέξετε 
ανάλογα με τη θεματολογία της εκδήλω-
σής σας.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013
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Δήμος Αμαρουσίου 
Φόρουμ Πολιτών και Δημοτικών Αξιω-
ματούχων της Ε.Ε.: Αγώνας για Q-cities, 
αγώνας για μια καλύτερη καθημερινότητα 
(EU Citizens and Municipal Officers Forum: 
Fighting for Q-cities, fighting for a better 
daily life)
•	 Δραστηριότητες: ένα θεματικό συνέδριο 

και τέσσερα παράλληλα εργαστήρια για 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
με εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη.  
Η συνάντηση και οι δραστηριότητες είχαν 
τρεις βασικούς σκοπούς: πρώτον, τη συμ-
μετοχή όλων των ενδιαφερόμενων σε 
μια πανευρωπαϊκή διαδικασία μέτρων 
ενίσχυσης της ποιότητας· δεύτερον, τη 
θεσμοθέτηση, παγίωση και επέκταση του 
πρώτου Δικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων για 
την Ποιότητα, με τίτλο: «Δίκτυο Q-cities» 
για τη συστηματική ανταλλαγή γνώσης 
και	 εμπειρίας•	 και	 τέλος,	 την	 υπογραφή	
ενός «Ευρωπαϊκού Όρκου Ποιότητας» 
υπό την αιγίδα του Δικτύου για τη διασφά-
λιση μιας «κουλτούρας ποιότητας» στις 
δημοτικές υπηρεσίες, και την καθιέρωση 
νέων δεσμών αδελφοποίησης μεταξύ των 
μελών του.

•	 Συμμετέχοντες: πολιτικοί εκπρόσωποι 
από τοπικές αρχές και δήμους, θεσμοί, 
ΜΚΟ, ειδικοί στην ποιότητα, εξειδικευ-
μένοι επαγγελματίες, πανεπιστήμια και 
πολίτες.

•	 Συνέχεια: το δίκτυο ποιότητας του έργου 
διοργανώνει συνέδρια εδώ και τρία χρόνια 
και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρι-
κών σχέσεων, έχει υπογραφεί ένα κατα-
στατικό και η συνεργασία έχει επεκταθεί 
σε άλλες χώρες και δήμους.

•	 Αποτελέσματα: καθιέρωση νέων αδελ-
φοποιήσεων με ενδιαφερόμενες πόλεις, 
ίδρυση του πρώτου Δικτύου Ευρωπαϊκών 
Πόλεων για την Ποιότητα για αδελφοποι-
ημένες πόλεις, υπογραφή του Όρκου Ποι-
ότητας της Ε.Ε. και δέσμευση των μελών 
για το συνδυασμό των προσπαθειών τους 
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους 
πολίτες, και μια πλήρη, ενεργό ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια για τις δημοτικές αρχές τους. 
Δημιουργήθηκε ένα DVD σχετικά με το 
φόρουμ, που περιλαμβάνει μια παρου-
σίαση των «Q-cities» και πληροφορίες 
σχετικά με το συνέδριο και τα αποτελέ-
σματά του. 

Παράδειγμα

Δράση 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη



Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Σχέδια πολιτών

Η Δράση 1 υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας 
νέας σειρά σχεδίων πολιτών με στόχο την 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη 
διαδικασία της Ε.Ε. μέσω καινοτόμων δρα-
στηριοτήτων. Στις δράσεις μπορεί να περι-
λαμβάνεται η ίδρυση πάνελ και σωμάτων 
πολιτών μέσω των οποίων οι Ευρωπαίοι θα 
μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για 
διάφορα σχετικά με την Ε.Ε. θέματα. 

Τα σχέδια πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούν καινοτόμες μεθόδους για τη συνεύρεση 
πολιτών από διαφορετικές τάξεις και περι-
βάλλοντα, προκειμένου να συνεργαστούν ή 
να συζητήσουν κοινά ευρωπαϊκά θέματα σε 
τοπικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ε.Ε. (με-
τανάστευση, ασφάλεια, απασχόληση, περι-
βάλλον, πολυπολιτισμικότητα, κτλ.).

Το μέτρο αυτό δοκιμάστηκε μέσα από μια 
σειρά πιλοτικών έργων3 που εγκαινιάστηκαν 
με μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
τον Απρίλιο του 2006 και διήρκεσε έως το 
καλοκαίρι του 2007. Η επιλογή των έργων 
εστίαζε σε πειραματικές και πρωτοποριακές 
μεθόδους ενίσχυσης της συμμετοχής των 
πολιτών. 

Διάρκεια έργου: 
η μέγιστη διάρκεια είναι 12 μήνες. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογιστεί με 
βάση έναν εξισορροπημένο, λεπτομερή προ-
ϋπολογισμό σε ευρώ. Η επιχορήγηση που θα 
δοθεί δεν θα υπερβαίνει το 60% του συνολι-
κού επιλέξιμου κόστους του έργου. Η μέγιστη 
επιχορήγηση ανέρχεται σε 250.000€, και η 
ελάχιστη επιχορήγηση είναι 100.000€.

Υπεύθυνος φορέας: 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της δράσης 
αυτής είναι ο EACEA, μονάδα Ρ7 Ιθαγένεια. 

3   http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/
doc379_en.htm
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα επιτυχη-
μένο σχέδιο;
Παρακάτω οι αιτούντες θα βρουν ορισμένες 
συμβουλές για τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιεχομένου του προτεινόμενου έργου 
τους. Καθώς το κάθε έργο αξιολογείται με 
βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην αίτηση, είναι πολύ σημαντικό οι αιτού-
ντες να παρουσιάζουν σαφή και πλήρη τεκ-
μηρίωση, με ένα λεπτομερές, καλά δομημένο 
και πληροφοριακό πρόγραμμα για τη συνά-
ντηση.

• Επιλογή συμμετεχόντων
Η αίτηση για το έργο θα πρέπει να εξηγεί τη 
μέθοδο επιλογής των πολιτών αυτών που θα 
συμμετέχουν στο πάνελ (τυχαία επιλογή, με 
βάση προκαθορισμένα κριτήρια). Ιδιαίτερη 
σημασία να πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή 
πολιτών από διαφορετικό δημογραφικό, κοι-
νωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, και 
στη συμμετοχή πολιτών που δεν θα λάμβα-
ναν αυθόρμητα μέρος σε έργα ευρωπαϊκής 
φύσης.
• Οικοδόμηση απόψεων
Η αίτηση του έργου θα πρέπει να επεξηγεί 
τις μεθόδους καθοδήγησης της διαδικα-
σίας οικοδόμησης ατομικών και συλλογικών 
απόψεων. Θα πρέπει να παρέχεται επιδέξια 
μεσολάβηση για τη διευκόλυνση του διαλό-
γου, να δίνεται προσοχή στις απόψεις των 
μειονοτήτων και να ενθαρρύνεται η πλήρης 
συμμετοχή. 

• Ποιότητα των πληροφοριών
Η αίτηση του έργου θα πρέπει να εξηγεί πώς 
οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πληροφο-
ρίες για το επιλεγμένο θέμα ή τα θέματα. Ο 
υπεύθυνος προώθησης του έργου θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που πα-
ρέχονται στους συμμετέχοντες είναι ισορρο-
πημένες και ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
οι διαφορετικές προοπτικές. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή αναφορικά με την επιλογή 
των πηγών πληροφόρησης.

Δράση 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη

13



14

Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκού Πάνελ Πολιτών: 
περιφερειακές και ευρωπαϊκές προοπτικές· 
ποιος ο ρόλος των αγροτικών περιοχών 
στην Ευρώπη του αύριο; (European 
Citizens’ Panel initiative: regional and 
European perspectives; what role for rural 
areas in tomorrow’s Europe?)
Στόχος του Ευρωπαϊκού Πάνελ Πολιτών ήταν 
να ενθαρρύνει μια συμβολή από τη βάση προς 
την κορυφή, από πολίτες δέκα διαφορετικών 
περιφερειών της Ευρώπης, στη συζήτηση για 
το μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών που 
επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές. Η πρωτο-
βουλία αυτή είχε στόχο να δημιουργήσει ένα 
μηχανισμό που θα επέτρεπε στους Ευρωπαί-
ους πολίτες να καταρτίζουν και να διαδίδουν 
προτάσεις για τον μέλλον των αγροτικών περι-
οχών στην Ευρώπη, με βάση τις συνεκτικές και 
αμερόληπτες πληροφορίες που θα παρέχουν 
οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, οι εμπειρο-
γνώμονες και οι ενδιαφερόμενοι. Τα αποτε-
λέσματα έχουν παρουσιαστεί σε θεσμούς και 
βασικούς ενδιαφερόμενους σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Οι συστάσεις των πολιτών απευθύνονται 

στους θεσμούς που υποστήριξαν το έργο του 
πάνελ σε περιφερειακό επίπεδο (περιφερεια-
κές αρχές, ιδρύματα, κτλ.) και επίσης διαδίδο-
νται ευρέως στο ευρύ κοινό.

Η πρωτοβουλία λειτούργησε σε δύο επίπεδα: 
περιφερειακό και ευρωπαϊκό: 
•	 Στο περιφερειακό επίπεδο, πολίτες που επι-

λέχθηκαν τυχαία ώστε να αντανακλούν την 
ποικιλότητα των τοπικών πληθυσμών έλαβαν 
μέρος σε πάνελ προκειμένου να συζητήσουν 
αγροτικά θέματα και να υποβάλουν συστά-
σεις στους αντίστοιχους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής. Οι εργασίες βασίστηκαν σε πληρο-
φορίες που παρείχαν οι βασικοί ενδιαφερόμε-
νοι και οι εμπειρογνώμονες με ενδιαφέρον για 
τις αγροτικές υποθέσεις. 

•	 Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πολίτες από κάθε 
περιφερειακό πάνελ συναντήθηκαν στο 
Βέλγιο για τρεις ημέρες συζητήσεων και 
προβληματισμού με στόχο την εστίαση της 
προσοχής τους σε ένα μεγάλο αριθμό ευ-
ρωπαϊκών προκλήσεων αναφορικά με το 
μελλοντικό ρόλο των αγροτικών περιοχών. 

Παράδειγμα

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013



Μέτρα υποστήριξης
 
Οι δράσεις αδελφοποίησης πόλεων που υπο-
στηρίζονται από την Ε.Ε. συνήθως παράγουν 
έναν πλούτο εμπειριών και τεχνογνωσίας. 
Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν διαδοθούν, 
ενδέχεται είτε να χαθούν εντελώς είτε να μην 
ωφελήσουν τόσους ενδιαφερόμενους όσους 
δυνητικά θα μπορούσαν. 
 
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των 
δραστηριοτήτων αδελφοποίησης πόλεων 
που χρηματοδοτήθηκαν από τη Δράση 1, 
έχουν θεσπιστεί μέτρα υποστήριξης για τη 
χρηματοδότηση της ανταλλαγής χρηστών 
πρακτικών, τη συγκέντρωση εμπειρίας και 
την αναζωπύρωση των σχέσεων αδελφοποί-
ησης που υπολειτουργούν.
 
Αυτά τα μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να 
υπόκεινται σε συντονισμό και διαχείριση από 
μεσολαβητικούς φορείς με ευρεία γνώση του 
πεδίου, και θα πρέπει να χρησιμοποιούν απο-
τελεσματικά εργαλεία για τη βελτίωση της 
ποιότητας των έργων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει εταιρικές 
σχέσεις με σχετικούς οργανισμούς, οι οποίοι 
επιλέγονται με μια ανοικτή και διάφανη δια-
δικασία, και συγχρηματοδοτεί τα μέτρα υπο-
στήριξης που υλοποιούν.

Διάρκεια έργου: 
η μέγιστη διάρκεια είναι 12 μήνες. Θα πρέπει 
να προβλέπονται τουλάχιστον δύο εκδηλώ-
σεις ανά έργο. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογιστεί 
με βάση έναν εξισορροπημένο, λεπτομερή 
προϋπολογισμό σε ευρώ. Η επιχορήγηση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 80% του επιλέξιμου 
κόστους της σχετικής δράσης. Η μέγιστη επι-
χορήγηση ανέρχεται σε 100.000€, και η ελάχι-
στη επιχορήγηση είναι 30.000€.

Υπεύθυνος φορέας: 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της δράσης 
αυτής είναι ο EACEA, μονάδα Ρ7 Ιθαγένεια. 
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Τα μέτρα υποστήριξης μπορεί να έχουν 
διάφορες μορφές, όπως:
•	 Συμβουλευτική, για την παροχή πρακτικών 

συμβουλών σχετικά με την κατάρτιση και 
λειτουργία έργων καλής ποιότητας (από 
τις διαδικασίες υποβολής αίτησης έως την 
εσωτερική αξιολόγηση του έργου).

•	 Σεμινάρια κατάρτισης που επιτρέπουν 
στους υπεύθυνους των δραστηριοτήτων 
αδελφοποίησης πόλεων να αναπτύξουν 
τη γνώση τους για τη θεωρία και την 
πράξη της αδελφοποίησης πόλεων, και να 
κατανοήσουν καλύτερα και να εργαστούν 
εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

•	 Εθνικές ή διεθνικές εκδηλώσεις για την 
προώθηση της έννοιας της αδελφοποίη-
σης πόλεων μεταξύ των τοπικών αρχών.

•	 Εργαλεία για τη διευκόλυνση της αναζή-
τησης εταίρων και τη δικτύωση, καθώς και 
ενίσχυση της ενημερότητας και του ενδια-
φέροντος για την αδελφοποίηση πόλεων, 
για παράδειγμα με δημοσιεύματα, οπτικο-
ακουστικό υλικό και ιστοσελίδες.

•	 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συγκέ-
ντρωση εμπειριών για την υποστήριξη της 
αδελφοποίησης πόλεων στην Ευρώπη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013
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Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης – Γερμανικό τμήμα
Ο οργανισμός: το γερμανικό τμήμα του CEMR 
λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των τοπικών αρχών της 
Γερμανίας, στους τομείς της αδελφοποίησης 
πόλεων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Σε αυτό το τμήμα ανήκουν περίπου 600 τοπι-
κές αρχές στη Γερμανία.

Στόχος: η προετοιμασία του επόμενου Συνε-
δρίου Αδελφοποίησης Ευρωπαϊκών Πόλεων 
(2011), η κινητοποίηση τοπικών και περι-
φερειακών παραγόντων, η προώθηση της 
αδελφοποίησης πόλεων ως σημαντικού ερ-
γαλείου για μια πιο ενωμένη Ευρώπη, και η 
περισυλλογή για το μέλλον της αδελφοποίη-
σης πόλεων.

Δραστηριότητες: στο έργο περιλαμβάνο-
νται τρία σεμινάρια σε τρεις χώρες-εταίρους 
(Εσθονία, Μάλτα και Γερμανία). Οι συνα-
ντήσεις αυτές έχουν στόχο τη συνεύρεση 
παραγόντων της αδελφοποίησης πόλεων 
από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 
της Ευρώπης. Η πρώτη συνάντηση στην 
Εσθονία προβλέπει τη συνεύρεση παρα-
γόντων από το Βορά (Σουηδία, Φινλανδία, 
Δανία, Εσθονία, Λετονία, Ηνωμένο Βασίλειο).  

Η δεύτερη συνάντηση στη Μάλτα προβλέ-
πει τη συνεύρεση παραγόντων από το Νότο 
(Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Βουλ-
γαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Αλβα-
νία, Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρος), και το τελευ-
ταίο σεμινάριο στη Γερμανία συγκεντρώνει 
παράγοντες από την Κεντρική Ευρώπη 
(Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμ-
βούργο, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, 
Ουγγαρία και Ρουμανία). 

Το καθένα από αυτά τα σεμινάρια θα προ-
σπαθήσει να αναλύσει την κατάσταση της 
αδελφοποίησης πόλεων στις αντίστοιχες 
χώρες, να προσδιορίσει τους τοπικούς πα-
ράγοντες που θα κινητοποιηθούν για το Ευ-
ρωπαϊκό Συνέδριο Αδελφοποίησης Πόλεων, 
και να καταρτίσει το περιεχόμενο της Τελικής 
Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου.

Συμμετέχοντες: παράγοντες αδελφοποίησης 
πόλεων και εθνικοί σύνδεσμοι του CEMR, το-
πικοί και περιφερειακοί εκλεγμένοι αντιπρό-
σωποι σε διάφορες χώρες, λαϊκοί παράγοντες 
και θεσμοί σε τοπικό, περιφερειακό και ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Δράση 2:  

Παράδειγμα

Δράση 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
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Ενεργός κοινωνία των  
πολιτών στην Ευρώπη

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Η κοινωνία των πολιτών είναι σημαντικό στοι-
χείο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ομάδες λαϊκής 
βάσης, ομάδες προβληματισμού, σύνδεσμοι 
και ενώσεις, παίζουν βασικό ρόλο στο δημό-
σιο βίο. Ένας τέτοιος ρόλος πρέπει να αναπτυ-
χθεί και στο πεδίο της Ε.Ε., και αυτό ακριβώς 
προσπαθεί να κάνει η «Ενεργός κοινωνία των 
πολιτών στην Ευρώπη». 

Οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών απο-
τελούν ένα μοναδικό σύνδεσμο ανάμεσα στους 
πολίτες και την κυβέρνηση, και συμβάλλουν 
στο να ακουστούν οι φωνές των πολιτών, εν-
θαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην 
πολιτική διαδικασία. Επιπλέον, οι ομάδες προ-
βληματισμού και οι οργανισμοί πολιτικής έρευ-
νας είναι πολύτιμοι διότι παρέχουν ένα όραμα 
για το μέλλον, ενώ παράγουν ιδέες και συστά-
σεις για την προσέγγιση πολύπλοκων θεμάτων, 
όπως οι πολιτικές της Ε.Ε., η ενεργός ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια, η ταυτότητα και οι αξίες. 

Η Δράση 2 του προγράμματος Ευρώπη για 
τους Πολίτες επιδιώκει να βοηθήσει και να εν-
θαρρύνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο έτσι ώστε να ενισχύσουν τη δράση, το 
διάλογο και τον προβληματισμό αναφορικά 
με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη δημοκρα-
τία, τις κοινές αξίες, την κοινή ιστορία και τον 
πολιτισμό.

Διαρθρωτική υποστήριξη για ομάδες 
προβληματισμού και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών
Η δράση αυτή υποστηρίζει τις ομάδες προ-
βληματισμού και τις οργανώσεις της κοινω-

νίας των πολιτών με το σκεπτικό ότι απο-
τελούν μοναδικούς συνδέσμους ανάμεσα 
στους Ευρωπαίους πολίτες και την Ε.Ε. 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί δημόσιας πολιτι-
κής έρευνας έχουν συγκεκριμένο ρόλο ανα-
φορικά με την παροχή ιδεών και προβλημα-
τισμών για ευρωπαϊκά θέματα, για την ενεργό 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια ή τις ευρωπαϊκές αξίες, 
και την ενίσχυση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο είναι σημαντικά στοιχεία της ενερ-
γού συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία, 
και συμβάλλουν στην αναζωογόνηση όλων 
των πτυχών του δημόσιου βίου.
Προκειμένου να επιτρέψει στους οργανι-
σμούς αυτούς να επεκτείνουν και να οικοδο-
μήσουν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει 
υποστήριξη με τη μορφή λειτουργικών επι-
χορηγήσεων για την κάλυψη μέρους των λει-
τουργικών τους εξόδων. 

Διάρκεια έργου: 
ετήσια ή πολυετής. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
δείτε τους όρους της συγκεκριμένης πρό-
σκλησης υποβολής προτάσεων (διατίθενται 
σύνδεσμοι στο τέλος του παρόντος εντύ-
που).

Υπεύθυνος φορέας: 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της δράσης 
αυτής είναι ο EACEA, μονάδα Ρ7 Ιθαγένεια. 
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Διαρθρωτική υποστήριξη για ομάδες προ-
βληματισμού: Φίλοι της Ευρώπης (Friends 
of Europe)
Στόχος της Friends of Europe (FOE) είναι η 
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των ευ-
ρωπαϊκών οργανισμών δημόσιας πολιτικής 
έρευνας ώστε να παρέχουν νέες ιδέες και 
προβληματισμούς για ευρωπαϊκά θέματα, 
για την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια ή για 
τις ευρωπαϊκές αξίες. Η συγχρηματοδότηση 
προορίζεται ως κίνητρο για την προώθηση 
ευρύτερων επαφών σε όλη την Ευρώπη και 
την εργασία πάνω σε βασικές έννοιες στον 
τομέα της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 
όπως είναι ο ρόλος και η λειτουργία της ευ-
ρωπαϊκής δημοκρατικής δομής και η συμμε-
τοχή των πολιτών. 

Το 2009, η οργάνωση ανέλαβε τη διοργά-
νωση περίπου 50 εκδηλώσεων για τη συνεύ-
ρεση υψηλού επιπέδου υπευθύνων χάραξης 
ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, ΜΚΟ, 
επιχειρηματικών ηγετών, ΜΜΕ και της κοινω-
νίας των πολιτών. Οι συζητήσεις κάλυψαν έξι 
γενικά θέματα: 
•	 Ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο, και η 

επιρροή της στα διεθνή πράγματα, 
•	 Η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και η εσωτε-

ρική αγορά, 
•	 Το μέλλον της Ευρώπης και η θεσμική 

αναδιοργάνωση της Ε.Ε., 
•	 Ενέργεια και περιβάλλον, 
•	 Ευρωπαϊκή κοινωνία, και θέματα υγείας, 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά, 
•	 Διεθνής ανάπτυξη. 
 

Η FOE πραγματοποιεί επίσης μια σειρά δρα-
στηριοτήτων πληροφόρησης και διάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της δημοσίευσης 
περίπου 46 εκθέσεων και εγγράφων προβλη-
ματισμού. Τα μέλη της διανέμουν ένα διμηνι-
αίο ενημερωτικό έντυπο και διατηρούν ένα 
ηλεκτρονικό περιοδικό πανευρωπαϊκής πολι-
τικής στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, με 
100.000 αναγνώστες σε 170 χώρες.

Διαρθρωτική υποστήριξη σε οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών: Ευρωπαϊκό 
συμβούλιο μη κερδοσκοπικών οργανώ-
σεων (European council of non-profit 
organisations - CEDAG)
Το CEDAG, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
εθνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς-
«ομπρέλα» και για εθνικούς συνδέσμους γενικού 
ενδιαφέροντος, δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες 
το 1989 από μη κερδοσκοπικούς συνδέσμους, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ορ-
γανώσεις-«ομπρέλα», και αποτελεί τη φωνή του 
μη κερδοσκοπικού κλάδου. 

Το δίκτυο CEDAG αποτελείται από 32 εθνικές 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις-«ομπρέλα» σε 
21 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Μαρτυρία της CEDAG: «Η δράση στα πλαί-
σια του προγράμματος «Ευρώπη για τους 
Πολίτες», σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστι-
κών Θεμάτων και Πολιτισμού, έχει αποτελέ-
σει μια χρυσή ευκαιρία, που μας επιτρέπει 
να ενδυναμώσουμε την πλατφόρμα μας, να 
βελτιώσουμε την ποιότητα των υφιστάμενων 
δικτύων και να διευρύνουμε το πολιτικό μας 
όραμα σε νέους κλάδους και ευρωπαϊκές 
χώρες.»  

Παραδείγματα

Δράση 2: Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη
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Υποστήριξη για έργα με πρωτοβουλία 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη συμ-
μετοχή των πολιτών ή την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων τους στον ευρωπαϊκό διάλογο. 
Ένας τρόπος για την οικοδόμηση διαρκών 
συνδέσμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να 
βοηθηθούν οι οργανώσεις αυτές ώστε να 
συνεργάζονται για κοινά θέματα στο επίπεδο 
της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει απτά 
κοινά έργα μεταξύ οργανώσεων της κοι-
νωνίας των πολιτών – είτε εργάζονται σε 
περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο 
– από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να χειρίζονται 
θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να 
εστιάζουν στην προώθηση απτών λύσεων 
μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας  
ή του συντονισμού. 

Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει διάφορες 
μορφές, όπως σεμινάρια, θεματικά εργαστή-
ρια, σεμινάρια κατάρτισης, παραγωγή και 
διάδοση δημοσιευμάτων, εκστρατείες πλη-
ροφόρησης, καλλιτεχνικά εργαστήρια, ερα-
σιτεχνικές αθλητικές διοργανώσεις, λαϊκές 
πρωτοβουλίες, κτλ.

Οι δραστηριότητες δικτύωσης θα πρέπει να 
στοχεύουν στη θεμελίωση, ή την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης, μακροπρόθεσμων και διαρκών 
δικτύων μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών από διαφορετικές χώρες που δρα-
στηριοποιούνται σε συγκεκριμένο τομέα. 

Διάρκεια έργου: 
η μέγιστη διάρκεια είναι 18 μήνες. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
το ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 70% του συνόλου των επιλέξι-
μων δαπανών του σχεδίου. Η μέγιστη επιχο-
ρήγηση ανέρχεται σε 150.000€, και η ελάχι-
στη επιχορήγηση είναι 10.000€.

Υπεύθυνος φορέας: 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της δράσης 
αυτής είναι ο EACEA, μονάδα Ρ7 Ιθα-
γένεια. 

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013
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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα επιτυχη-
μένο σχέδιο;
Πρωτίστως, βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας 
είναι σαφής και δομημένη. Παρέχετε σαφή 
και πλήρη τεκμηρίωση, καθώς και ένα λεπτο-
μερές και πληροφοριακό πρόγραμμα της συ-
νάντησης που προετοιμάζετε. Παρακάτω θα 
δείτε ορισμένες συμβουλές για το πώς μπορεί 
να γίνει η αίτηση έργου σας όσο το δυνατόν 
πιο επιτυχημένη: 

•	 Εξηγήστε τους στόχους που θα θέλατε να 
επιτύχετε, γιατί επιλέξατε το έργο και γιατί 
συνάδει με τις αξίες και τις ιδέες του Προ-
γράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες.

•	 Καθορίστε την ομάδα-στόχο και εξηγήστε 
γιατί επιλέχθηκε η ομάδα αυτή.

•	 Καταρτίστε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης 
που θα υποδεικνύει ποιες εργασίες θα 
εκτελεστούν, από ποιον και πότε.

•	 Περιγράψτε το ρόλο όλων των οργανώσε-
ων-εταίρων στο σχεδιασμό του έργου, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση.

•	 Εάν διοργανώνεται κάποια εκδήλωση, πε-
ριγράψτε τη μορφή της με λεπτομέρεια, 
το πρόγραμμά της, τις συμμετέχουσες 
ομάδες, τις μεθόδους και τα εργαλεία που 
θα χρησιμοποιηθούν κλπ.

•	 Εάν προγραμματίζετε τη δημιουργία 
κάποιου «προϊόντος», όπως μια έκδοση, 
δικτυακός τόπος κλπ, περιγράψτε το λε-
πτομερώς και, εάν είναι δυνατό, υποβάλ-
λετε κάποιο μοντέλο.

•	 Σημειώστε πώς προτίθεστε να συνεχίσετε 
το έργο σας και τη συνεργασία που θα 
αναπτυχθεί με τον ή τους εταίρους σας.

•	 Εξηγήστε πώς θα εξασφαλίσετε την ορα-
τότητα του έργου.

Δράση 2: Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη



Babel International – EUReporter
•	 Δραστηριότητες: το έργο υλοποιή-

θηκε από το ηλεκτρονικό περιοδικό 
cafebabel.com, το οποίο διαθέτει μια 
κεντρική συντακτική ομάδα επαγγελ-
ματιών δημοσιογράφων στο Παρίσι.  
Το Babel International βασίζεται σε 
τοπικές ομάδες που αποτελούνται κυρίως 
από εθελοντές, σε 19 χώρες. Το έργο 
αφορούσε 11 τοπικές συζητήσεις και μια 
σειρά συνεντεύξεων που υλοποιήθηκαν 
από περίπου 60 νέους «πολίτες δημοσι-
ογράφους» σε 11 διαφορετικές ευρω-
παϊκές πόλεις. Η κεντρική συντακτική 
ομάδα επέλεξε νέους δημοσιογράφους 
από το δίκτυό της και τους απέστειλε σε 

διαφορετικές πόλεις για να γράψουν 
για ορισμένα από τα σχετικά 

θέματα που προέκυψαν από 
τις συζητήσεις. Τα άρθρα δη-
μοσιεύτηκαν σε μια μορφή 
που επιτρέπει περαιτέρω 
ανταλλαγές και συζητήσεις 

online. 

•	 Συμμετέχοντες, κοινό και γεωγραφία: 
στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν 
60 νέοι πολίτες δημοσιογράφοι από όλη 
την Ευρώπη, και οργανώσεις της κοινω-
νίας των πολιτών που συμμετείχαν στις 
συζητήσεις που διοργανώθηκαν στα 
πλαίσια του έργου. Το κοινό αριθμούσε 
300.000 επισκέπτες το μήνα στη σελίδα 
cafebabel.com καθώς και συμμετέχοντες 
στις τοπικές συζητήσεις. 

•	 Διάρκεια: το έργο διήρκεσε 11 μήνες. 
•	 Αποτελέσματα: τα άρθρα που έγραψαν 

οι δημοσιογράφοι δημοσιεύτηκαν στο 
cafebabel.com, όπου μπορούσαν να συ-
ζητηθούν στα blog και τα φόρουμ της 
ηλεκτρονικής κοινότητας. Το έργο προσέ-
φερε κινητικότητα και μια διεθνή εμπειρία 
μάθησης για τους νέους δημοσιογράφους 
που ταξίδεψαν στις διάφορες ευρωπαϊκές 
πόλεις, και συνέβαλε στη διοργάνωση 
συζητήσεων με ευρωπαϊκή προοπτική σε 
τοπικό επίπεδο. 

Παράδειγμα

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013
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Σε γενικές γραμμές, οι Ευρωπαίοι πολίτες 
αναγνωρίζουν τα οφέλη της Ε.Ε., τη συμβολή 
της στην επιτυχία της Ευρώπης και τη θέση 
της στον κόσμο. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πο-
λίτες έχουν την τάση να νιώθουν κάπως απο-
ξενωμένοι από τους θεσμούς της Ένωσης και 
δεν καταλαβαίνουν πάντα πώς λειτουργούν. 
Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη αποτε-
λεσματικής επικοινωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και 
των πολιτών. Η δράση «Μαζί για την Ευρώπη» 
αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ευρω-
παίοι θεωρούν ότι τα θέματα της Ε.Ε. είναι 
αρκετά πολύπλοκα και απόμακρα, πιστεύουν 
στα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Ένωσης. 
Επιθυμούν επίσης η ΕΕ να γίνει αναπόσπαστο 
μέρος του εθνικού πολιτικού τοπίου τους. 
Ωστόσο, εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμε-
τωπίζουν περιορισμούς στο να παίξουν πιο 

ενεργό ρόλο σε επίπεδο Ε.Ε., λόγω έλλειψης 
γνώσεων. Πράγματι, περίπου τα τέσσερα 
πέμπτα των πολιτών παραδέχονται ότι δεν 
κατανοούν τη δομή της ΕΕ και είναι αβέβαιοι 
ως προς το πού να απευθυνθούν σχετικά με 
κάποιο θέμα ή ανησυχία. 

Για την αντιμετώπιση αυτών καθώς και άλλων 
ανησυχιών των πολιτών και για να τους φέρει 
πιο κοντά στην Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες 
τα τελευταία χρόνια ώστε να παρέχει κα-
λύτερες και πιο προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την Ευρώπη, με στόχο την ενδυ-
νάμωση των πολιτών, τη συμμετοχή τους σε 
ένα διάλογο για τα ευρωπαϊκά θέματα και την 
ενθάρρυνσή τους να συμβάλλουν στη δια-
μόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης.
Στόχος αυτής της δράσης είναι η βελτίωση 
της κατανόησης της έννοιας του «ενερ-

Δράση 3:  
Μαζί για την Ευρώπη
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γού ευρωπαϊκής ιθαγένειας» ώστε να έρθει  
η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσα από τρεις σειρές μέτρων:

Οι εκδηλώσεις ευρείας προβολής έχουν 
στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
για την ΕΕ, προσελκύοντας την προσοχή του 
κοινού και των μέσων ενημέρωσης σε ολό-
κληρη την Ευρώπη και εμπλέκοντας όλους 
όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στον 
Ευρωπαϊκό διάλογο. Αυτό το μέτρο υποστη-
ρίζει εκδηλώσεις που είναι σημαντικής κλίμα-
κας και εμβέλειας και που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη, μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, ενός 
αυξημένου αισθήματος του «ανήκειν» σε μια 
ευρωπαϊκή κοινότητα. 

Αυτές οι εκδηλώσεις – όπως φόρουμ, ανα-
μνηστικές εκδηλώσεις, εορτασμοί, καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις, συνέδρια, βραβεία, ανοικτές 
ημέρες κλπ. – θα διοργανωθούν από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και άλλους σχετικούς εταίρους. 

Οι μελέτες βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εξασφαλίζει μια καλύτερη κατανόηση της 
ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας και σχετικών 
θεμάτων. Με τη βοήθεια αυτού του εργα-
λείου, θα ανατεθούν και θα υλοποιηθούν με-
λέτες, έρευνες και σφυγμομετρήσεις για μια 
ποικιλία θεμάτων. 
Τα εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης 
πληροφοριών βοηθούν την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τις ομάδες που συμμετέχουν 
σε επιμέρους σχέδια και πρωτοβουλίες να 
ενημερώνουν για τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα του προγράμματος Ευρώπη 
για τους Πολίτες, καθώς και σχετικές εθνικές 
και τοπικές δραστηριότητες. Αυτά τα εργα-
λεία περιλαμβάνουν δικτυακούς τόπους και 
διαδικτυακές πύλες, φυλλάδια, εκθέσεις, ενη-
μερωτικά δελτία, καθώς και προϊόντα βίντεο, 
ήχου και πολυμέσων.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται 
απευθείας αυτές τις δραστηριότητες και 
δεν εξετάζονται αιτήσεις έργων.

•	 Υπεύθυνος φορέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
– ΓΔ COMM – Τμήμα C2
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Δεκαετίες ειρήνης, σταθερότητας και ευημε-
ρίας χωρίζουν πια την Ευρώπη από την κα-
ταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, να 
εκτιμηθεί το παρόν και να χαραχθεί μια πορεία 
για το μέλλον, είναι σημαντικό να διατηρείται 
ζωντανή η μνήμη εκείνης της περιόδου. 

Οι μεγάλοι πόλεμοι του περασμένου αιώνα 
είναι πια παρελθόν στην Ευρώπη και αναπό-
φευκτα θα σκεπαστούν από την ομίχλη του 
χρόνου καθώς αποβιώνουν εκείνοι που τους 
έζησαν. Τα τραύματα συνέβησαν τόσο παλιά 
που σήμερα είναι εύκολο οι βασικές αξίες της 
ΕΕ – όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο 
σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα – να 
θεωρούνται δεδομένες. 

Το κληροδότημα του Ναζισμού και του Στα-
λινισμού υπογραμμίζει πόσο σημαντικές 
και πολύτιμες είναι οι σημερινές δημοκρατι-
κές αξίες μας. Με τον εορτασμό της μνήμης 
των θυμάτων, καθώς και τη διατήρηση των 
χώρων και των αρχείων που συνδέονται με 
τις εκτοπίσεις και μυριάδες άλλες ενέργειες, 
οι Ευρωπαίοι - ειδικότερα οι νεότερες γενιές 
- μπορούν πάρουν μαθήματα για το παρόν 
και το μέλλον από αυτά τα σκοτεινά κεφάλαια 
της ιστορίας μας. 

 

Ενθυμούμενοι τις θηριωδίες και τα εγκλήματα 
του παρελθόντος, οι πολίτες μπορούν να συλ-
λογίζονται τις απαρχές της ΕΕ και την ιστορία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που έχει διατη-
ρήσει την ειρήνη μεταξύ των μελών της και τα 
έχει βοηθήσει να επιτύχουν τη σημερινή ευη-
μερία. Βασιζόμενοι σε αυτό, οι άνθρωποι μπο-
ρούν στη συνέχεια να χαράξουν μια πορεία 
προς την Ευρώπη στην οποία επιθυμούν να 
ζήσουν στο μέλλον. Αυτό είναι το σκεπτικό της 
Δράσης 4: «Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη».

Πριν από την παρουσίαση του προγράμματος 
Ευρώπη για τους Πολίτες το 2007, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά από 
σχέδια μνήμης4 στα πλαίσια της εκστρατείας 
της για τη δημοκρατία, που ξεκίνησε το 2005 
για να σηματοδοτήσει την 60η επέτειο της 
πτώσης του Ναζισμού. 

Η Δράση 4 έχει διττό στόχο: «την προαγωγή 
της δράσης, του διαλόγου και του προβλη-
ματισμού αναφορικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και τη δημοκρατία, τις κοινές ευ-
ρωπαϊκές αξίες, την κοινή ιστορία και πολι-
τισμό», και «να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της, μέσω της προώθησης 
των αξιών και επιτευγμάτων της Ευρώπης, 
με παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης του 
παρελθόντος της».

4   http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/
doc379_en.htm

Δράση 4:  
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Θα υποστηριχθούν σχέδια που διατηρούν 
χώρους ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος που σχετίζονται με το Ναζισμό και το 
Σταλινισμό, όπως τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διατή-
ρηση των εμπειριών εκείνων που έζησαν τον 
πόλεμο και η ανάμνηση των εκατομμυρίων 
που απεβίωσαν θα πρέπει να βοηθά τις σημε-
ρινές γενιές, ειδικότερα τους νέους, να κατα-
νοήσουν τη θυσία των προγόνων τους. 

Διάρκεια σχεδίου: 
η μέγιστη διάρκεια είναι 12 μήνες. 

Κατανομή επιχορήγησης: 
το ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 60% του συνόλου των επιλέξι-
μων δαπανών του σχεδίου. Το μέγιστο ποσό 
επιχορήγησης είναι €55.000  και το ελάχιστο 
ποσό επιχορήγησης είναι €10.000. 

Υπεύθυνος φορέας: 
η διαχείριση της παρούσας δράσης γίνεται 
από τον EACEA, τμήμα P7 Ιθαγένεια. 

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

26



 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

27

Παράδειγμα

Οι Ξεχασμένοι – Οι Γείτονες Που Εξαφανί-
σθηκαν – Φόρος Τιμής στα Παιδιά-Θύματα 
του Ολοκαυτώματος (The Forgotten Ones 
– The Neighbours Who Disappeared – 
Tribute to the Child Holocaust Victims)
•	 Δραστηριότητες: μια περιοδεύουσα 

έκθεση του εκτεταμένου σχεδίου 
«Οι Γείτονες Που Εξαφανίσθηκαν», στη 
Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις ΗΠΑ. Η ιστορία του σχεδίου ανάγεται 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 
του Εβραϊκού Μουσείου στην Πράγα το 
1999. Τότε, κάποιοι φοιτητές διεξήγαγαν 
μια έρευνα στα τοπικά αρχεία και συνέλε-
ξαν ιστορικές λεπτομέρειες προφορικά 
από μάρτυρες και επιζώντες σχετικά με  
τα παιδιά που εξαφανίσθηκαν από τη 

γειτονιά τους κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτέλεσμα των 
εργασιών τους ήταν κάποιες μικρές εκθέσεις 
με πάνελ τα οποία συνενώθηκαν αργότερα 
δημιουργώντας αυτή την περιοδεύουσα 
έκθεση.

•	 Συμμετέχοντες/ ακροατήρια: νέοι ηλικίας 
12-21 ετών.

•	 Διάρκεια: το έργο διήρκεσε 11 μήνες.
•	 Αποτελέσματα και γεωγραφία: χάρη στη 

διεθνή, περιοδεύουσα φύση της έκθεσης, 
το σχέδιο έλαβε μια ισχυρή ευρωπαϊκή και 
διεθνή διάσταση καθώς και μεγάλη ορατό-
τητα αφού συμμετείχαν περισσότεροι από 
1300 φοιτητές σε όλη την Ευρώπη. Καθι-
ερώθηκε επίσης ένα δίκτυο από οργανι-
σμούς με παρόμοιες δραστηριότητες.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα επιτυχη-
μένο σχέδιο;
•	 Εξηγήστε τους στόχους που θα θέλατε να 

επιτύχετε, γιατί επιλέξατε το έργο και γιατί 
συνάδει με τις αξίες και τις ιδέες του Προ-
γράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες.

•	 Καθορίστε την ομάδα-στόχο και εξηγήστε 
γιατί επιλέχθηκε η ομάδα αυτή.

•	 Εκπονήστε αναλυτικό σχέδιο δράσης, 
υποδεικνύοντας ποιες εργασίες θα εκτε-
λεστούν, από ποιόν και πότε.

•	 Περιγράψτε το ρόλο όλων των οργανι-
σμών εταίρων, εάν υπάρχουν, στο σχεδι-
ασμό, την εφαρμογή και τη συνέχεια του 
σχεδίου.

•	 Εάν διοργανώνετε κάποια εκδήλωση, πε-
ριγράψτε με ακρίβεια τη μορφή, το πρό-
γραμμα, τις συμμετέχουσες ομάδες, τις 
μεθόδους και τα εργαλεία που θα χρησι-
μοποιηθούν κλπ.

•	 Εάν προτίθεστε να δημιουργήσετε ένα 
«προϊόν», όπως δημοσιεύσεις, δικτυακούς 
τόπους κλπ., περιγράψτε το με ακρίβεια 
και, εάν είναι δυνατό, υποβάλλετε ένα 
πρότυπο.

•	 Σημειώστε πώς προτίθεστε να συνεχίσετε 
το έργο σας και τη συνεργασία που θα 
αναπτυχθεί με τον ή τους εταίρους σας.

•	 Εξηγήστε πώς θα διασφαλίσετε την 
προβολή του έργου.

Δράση 4: Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη
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Τρόπος αίτησης και  
διαδικασία επιλογής

Οδηγός προγράμματος
Ο οδηγός προγράμματος5 του Ευρώπη για 
τους Πολίτες παρέχει λεπτομερείς πληροφο-
ρίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
για κάθε δράση του προγράμματος. Ο Εκτε-
λεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτι-
κοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού6 
(EACEA) διαχειρίζεται την εκτέλεση του σχε-
δίου.

Ο δικτυακός τόπος του EACEA περιέχει ένα 
πλήθος από πρακτικές πληροφορίες7 σχε-
τικά με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πο-
λίτες: ευκαιρίες χρηματοδότησης, συγκεκρι-
μένες προκηρύξεις, υποστηρικτικά έγγραφα 
κλπ. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά 
το δικτυακό τόπο για ενημερωμένες πληρο-
φορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματο-
δότησης.

Για εκείνους που επιθυμούν να μάθουν πε-
ρισσότερα για τις λεπτομέρειες του προγράμ-
ματος Ευρώπη για τους Πολίτες, ο οδηγός 
προγράμματος παρέχει μια περιεκτική και 
λεπτομερή επισκόπηση. Ο οδηγός αυτός δι-
αιρείται σε τρεις βασικές ενότητες: 

•	 Η Ενότητα Α κάνει μια εισαγωγή στο πρό-
γραμμα Η Ευρώπη των Πολιτών, σκιαγρα-
φεί τους κύριους στόχους του, παρέχει 

5   http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/docu-
ments/EACEA_2008_0185_EL.pdf 
6   http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
7   http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα προ-
τεραιότητας και περιγράφει τη δομή του, 
εξηγώντας πώς χωρίζεται σε διάφορους 
τομείς δραστηριότητας.

•	 Η Ενότητα Β σκιαγραφεί το ποιος εφαρ-
μόζει το πρόγραμμα Ευρώπη για τους 
Πολίτες και το διαθέσιμο προϋπολογισμό 
κατά την επταετή διάρκεια του προγράμ-
ματος. Επίσης, περιέχει τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας και τους κανόνες συμμετοχής. 

•	 Η Ενότητα Γ αναφέρεται στις λεπτομέ-
ρειες των δράσεων, περιγράφοντας τους 
στόχους κάθε δράσης και εξηγώντας την 
έννοια, την επιλεξιμότητα και τον προϋ-
πολογισμό κάθε μέτρου. Επιπρόσθετα, 
αυτή η ενότητα παρέχει κάποιες συμβου-
λές σχετικά με τον τρόπο υποβολής επιτυ-
χημένων αιτήσεων.

Παρόλο που ο οδηγός προγράμματος πε-
ριέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με τους 
προϋπολογισμούς και τον τρόπο υποβολής 
αιτήσεων, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
ορισμένες δράσεις και μέτρα του προγράμ-
ματος Ευρώπη για τους Πολίτες δημοσιεύο-
νται με τη μορφή σποραδικών διακηρύξεων 
που κάθε μία έχει τις δικές της συγκεκριμένες 
προθεσμίες.
Ο οδηγός θα ενημερώνεται σε όλη τη διάρ-
κεια του προγράμματος.

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013
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Πώς να υποβάλλετε αίτηση
Για να είναι επιλέξιμη, μια αίτηση για επιχορή-
γηση θα πρέπει να υποβάλλεται:
•	 στο σχετικό έντυπο αιτήσεως,
•	 έως την προθεσμία που αναφέρεται, και
•	 από «νομικό πρόσωπο» εγκατεστημένο 

σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες.

Ο αιτών θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός. Η αίτηση θα πρέπει να τηρεί τα 
ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συγκε-
κριμένη δράση.

Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλο-
γής σχεδίου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 
•	 Έλεγχος επιλεξιμότητας (οι αιτήσεις αξιο-

λογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας και αποκλεισμού). 

•	 Αξιολόγηση (μια επιτροπή αξιολόγησης 
του EACEA – αποτελούμενη από το προ-
σωπικό του οργανισμού, στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικούς 
αξιολογητές – αξιολογεί όλες τις αιτήσεις 
βάσει σαφών και διάφανων κριτηρίων).

•	 Επιλογή (οι επιχορηγήσεις χορηγούνται 
βάσει των κριτηρίων επιλογής και των δι-
αθέσιμων οικονομικών πόρων).

•	 Κοινοποίηση αποφάσεων ανάθεσης για 
επιτυχείς αιτήσεις. 

Τρόπος αίτησης και διαδικασία επιλογής
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Πώς να προμηθευτείτε τις εκδόσεις της ΕΕ
Eκδόσεις που πωλούνται:
•	 από	το	EU	Bookshop	(βιβλιοπωλείο	της	ΕΕ)	(http://bookshop.europa.eu),
•	 από	το	βιβλιοπώλη	σας	με	αναφορά	του	τίτλου,	του	εκδότη	ή/και	του	αριθμού	ISBN,
•	 απευθυνόμενοι	σε	έναν	από	τους	πράκτορες	πώλησής	μας.	Για	τα	στοιχεία	 
 επικοινωνίας τους μπορείτε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή διεύθυνση http:// 
	 bookshop.europa.eu	ή	να	στείλετε	φαξ	στον	αριθμό	+352	2929-42758.
Bezplatné publikace:
•	 από	το	EU	Bookshop	(βιβλιοπωλείο	της	ΕΕ)	(http://bookshop.europa.eu),
•	 από	τα	γραφεία	εκπροσώπησης	ή	τις	αντιπροσωπείες	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής. 
 Για τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή  
	 διεύθυνση	http://ec.europa.eu	ή	να	στείλετε	φαξ	στον	αριθμό	+352	2929-42758.
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