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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνείς δράσεις νεολαίας το
2013
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.6186/17-2-2012 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι
δημοσιεύθηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επιδότηση διεθνών
δράσεων για τους νέους για τη χρονική περίοδο Απρίλιος-Δεκέμβριος 2013.
1. Γενικά
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε το 1972 από το Συμβούλιο
της Ευρώπης για να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές δράσεις
της νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση της
συνεργασίας μεταξύ των νέων της Ευρώπης μέσω της επιδότησης
πρωτοβουλιών του για την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της
συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος σεβασμού των θεμελιωδών αξιών
του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
δημοκρατία, η ανοχή και η αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα,
πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ευρώπη,
ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες και μελέτες πάνω σε θέματα νεολαίας.
2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013
Κατά το σχεδιασμό των δράσεών τους για την περίοδο 2012-2013, οι
οργανώσεις νέων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις κάτωθι
προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τομέα της νεολαίας:
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(α) Ανθρώπινα δικαιώματα: πολιτική για τη νεολαία και έργο της νεολαίας για
την προώθηση των βασικών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης:
 Ανάπτυξη και διάχυση υφιστάμενων εργαλείων και πόρων για την
εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε νέους και παιδιά με
σκοπό την προώθηση του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα.
 Προώθηση της συμμετοχής των νέων και των παιδιών σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στη βάση των αξιών του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
 Εμπέδωση και υποστήριξη του ρόλου των ΜΚΟ και των οργανώσεων
νεολαίας σε όλα τα συμβεβλημένα κράτη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Σύμβασης.
(β) Συμβίωση σε ποικιλόμορφες κοινωνίες: πολιτική για τη νεολαία και έργο
της νεολαίας για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου:
 Ανάπτυξη εργαλείων και πόρων για την υποστήριξη του
διαπολιτισμικού έργου της νεολαίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα,
εμπλέκοντας ιδιαιτέρως νέους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.
 Υποστήριξη του έργου της νεολαίας για την καταπολέμηση των
διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων
μίσους.
 Υποστήριξη του έργου της νεολαίας για ειρηνευτικές δράσεις, δράσεις
αποτροπής συγκρούσεων και ανάπτυξη δικτύου Πρεσβευτών Νέων για
την Ειρήνη.
 Υποστήριξη του ρόλου του έργου της νεολαίας και των ΜΚΟ νεολαίας
για την αντιμετώπιση καταστάσεων αποκλεισμού και διακρίσεων κατά
των νέων Ρομά.
(γ) Κοινωνική ένταξη νέων ανθρώπων:
 Υποστήριξη του ρόλου του έργου της νεολαίας και των ΜΚΟ νεολαίας
για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των
νέων.
 Υποστήριξη των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων που προέρχονται
από περιθωριοποιημένες γειτονιές, κυρίως μέσω του έργου της
νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων με ειδικές ανάγκες σε
ευρωπαϊκές δραστηριότητες νεολαίας.
(δ) Προσεγγίσεις πολιτικής και εργαλεία προς όφελος των νέων και των
παιδιών:
 Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής για τη νεολαία και τα παιδιά σε
εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα μέσω πολιτικών επιθεωρήσεων και
συμβουλευτικών αποστολών.
 Ενδυνάμωση της συνεισφοράς της πολιτικής για τη νεολαία για την
πρόσβαση των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, δηλαδή μέσω
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της αναγνώρισης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτούνται
στην άτυπη μορφή εκπαίδευσης.
 Υποστήριξη της καινοτομίας και της ποιότητας της άτυπης εκπαίδευσης
στην πολιτική για τη νεολαία.
 Υποστήριξη της ποιότητας των υπηρεσιών πληροφόρησης και
συμβουλευτικής για τους νέους.
3. Επιλέξιμες δράσεις
Στην παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η επιδότηση δύο κατηγοριών
δράσεων:
(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για δράσεις που αφορούν σεμινάρια,
συνέδρια, εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς είναι κυρίως διεθνή
δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές
οργανώσεις/δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των δαπανών, ενώ
απαιτείται η συμμετοχή νέων από τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω
των 30 ετών.
(β) Άλλες δράσεις: πρόκειται για δράσεις που περιλαμβάνουν εξειδικευμένες
εκδόσεις (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή περιοδικά, εκστρατείες
ενημέρωσης, εκθέσεις και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση
αφισών και αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για θέματα νεολαίας. Το
Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το
75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών.
4. Επιλέξιμοι φορείς
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
5. Υποβολή προτάσεων και προθεσμία
Τα σχέδια των προτάσεων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την
1η Οκτωβρίου 2012 κατόπιν εγγραφής των ενδιαφερομένων οργανώσεων
στην ηλεκτρονική βάση του EYF (http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/how_
to_register_EN.asp).
6. Προϋπολογισμός των δράσεων
Το EYF καλύπτει τα 2/3 των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των
ανωτέρω δράσεων, εντός των ορίων ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το
εύρος του οποίου κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου φορέα με
την Γραμματεία του EYF. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι
αμοιβές προσωπικού, η αγορά εξοπλισμού και τα λειτουργικά έξοδα ενός
οργανισμού.
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7. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις δράσεις του
EYF, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να
λάβετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://www.eyf.coe.int/fej/
Παρακαλούμε όπως οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ενημερώσουν τους δήμους και τις περιφέρειες της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Yπουργείο Εξωτερικών
Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων
(υπόψη κ.Δ.Τζανάκη)
2) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Αχαρνών 417
Τ.Κ.11143 Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29
Τ.Κ. 10558 Αθήνα
4) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, 136 73 Αχαρνές
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ.106 78 Αθήνα
6) ΕΝ.Π.Ε.
Μεσογείων 15
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36, Αθήνα
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Αθηνάς 60, 105 51, Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- ΕνημερώσειςΑνακοινώσεις)
-Δ/νση Αναπτ. Προγρ/των & Διεθνών Οργανισμών
(α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(β) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς (εις διπλούν)
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