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ΘΕΜΑ: Ειδικό Πρόγραμμα «ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»
(2007-2013): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ειδικά Διεθνικά
Σχέδια
1. Γενικά
Στις 19 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε απόφαση αριθ.2007/252/EC1
για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Ιθαγένεια», για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού
προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη», με στόχο την
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται στο σεβασμό των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα μάχεται ενάντια στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία και
τον αντισημιτισμό και θα προωθεί διαθρησκειακή και διαπολιτισμική
κατανόηση και την ανοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα του 2013 για τα
θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια και στοχεύει στη (συγ)χρηματοδότηση
έργων διεθνικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με
τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος.
2. Προτεραιότητες της Πρόσκλησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει σχέδια που αφορούν τους
ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
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(α) Θεμελιώδη Δικαιώματα
 Ενημέρωση σχετικά με τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σχετικά με το πού μπορούν να
απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση παραβίασης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων (CFR).
 Προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ROC).
 Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού
(RXAS).
 Καταπολέμηση της ομοφοβίας: Βελτίωση της κατανόησης και της
ανοχής (HMPB).
 Κατάρτιση και δικτύωση μεταξύ των νομικών επαγγελμάτων και
επαγγελματιών (TRAI).
(β) Ιθαγένεια
 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτή και εντοπισμός των
εμποδίων για την αποτελεσματική άσκησή τους (CITI).
 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με
τους κανόνες της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας, οδηγία 2004/38/ΕΚ
(FREE).
 Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών σχετικά με την απόκτηση και την απώλεια της ιθαγένειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BPoC).
 Θέματα ισότητας των φύλων σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GEND).
 Προστασία των δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής (DATA).
3. Επιλέξιμοι φορείς
Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2)
επιλέξιμους οργανισμούς (αιτών και τουλάχιστον ένας εταίρος) από δυο
διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Νομική προσωπικότητα: μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα και
δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα,
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, και άλλοι μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
 Προέλευση: ένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Μη Κυβερνητικοί οργανισμοί: οργανισμοί μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και οργανώσεις
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μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιδοτήσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος μόνο ως εταίροι εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη
φύση της δράσης).
4. Τύποι δραστηριοτήτων
Οι αιτούντες θα πρέπει ευκρινώς να υποδείξουν στο έντυπο της αίτησης σε
ποια από τις εξής 4 κατηγορίες δραστηριοτήτων εστιάζεται το ενδιαφέρον των
προτεινόμενων έργων τους, καίτοι οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και
πρωτοβουλίες των υπολοίπων κατηγοριών:
 Δράσεις ανάλυσης: Μελέτες, έρευνες και δράσεις συλλογής για τα
θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια.
 Δράσεις κατάρτισης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της
ιθαγένειας.
 Αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία.
 Δράσεις ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και ενημέρωσης.
5. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.900.000 ευρώ. Η
κοινοτική χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπερνάει το 80% των επιλέξιμων
δαπανών. Η ζητούμενη κοινοτική χρηματοδότηση δεν μπορεί να είναι
χαμηλότερη από 75.000 ευρώ.
6. Κριτήρια απονομής
Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
 Συνάφεια με τις προτεραιότητες της πρόσκλησης (30 βαθμούς).
 Ποιότητα προτεινόμενων δράσεων (30 βαθμούς).
 Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων (10 βαθμούς).
 Ευρωπαϊκή διάσταση: το εταιρικό και γεωγραφικό εύρος του έργου (20
βαθμούς).
 Βιωσιμότητα του έργου, απήχηση και διάχυση αποτελεσμάτων (10
βαθμοί).
7. Διαδικασία και προθεσμία υποβολής προτάσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά με το σύστημα
PRIAMOS (http:ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm) μέχρι την 12η
Μαρτίου 2014, 12:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και δεν θα γίνονται αποδεκτές
αιτήσεις που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, με φαξ ή e-mail.
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8. Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις αναφορικά με την παρούσα πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
JUST-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και όλα τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα για
το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λαμβάνουν από την κάτωθι
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
3) ΠΕΔ της Χώρας
4) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
5) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
7) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
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(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κ. Σ. Πλυμάκη & κας Μ. Παπακωνσταντίνου)
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
-Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ένταξης
- 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 Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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