1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΛΗ
Στον παρόντα οδηγό περιέχεται πίνακας γενικής επισκόπησης των κριτηρίων επιλεξιµότητας
που ισχύουν στο πλαίσιο του προγράµµατος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Οι αιτήσεις πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας που είναι
κοινά για όλα τα σκέλη του προγράµµατος, καθώς και τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας και
χορήγησης που ισχύουν για κάθε µέτρο (βλ. τµήµα 5.6).
Μόνο οι αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιµες αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων
χορήγησης1. Η αξιοπιστία της επαλήθευσης των κριτηρίων επιλεξιµότητας σε σχέση µε το
ηλεκτρονικό έντυπο εποπτεύεται από το προσωπικό του EACEA. Εάν κάποια αίτηση δεν
πληροί τα εν λόγω κριτήρια, θα απορρίπτεται χωρίς να αξιολογείται περαιτέρω.
1.1 Επιλέξιµοι υποψήφιοι

∆υνάµει του παρόντος κεφαλαίου, η έννοια των αιτούντων αφορά αιτούντες και
συνεργάτες
Νοµικό καθεστώς
Οι αιτούντες πρέπει να είναι είτε δηµόσιοι οργανισµοί ή µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί µε
νοµική προσωπικότητα (ανατρέξτε στα συγκεκριµένα κριτήρια κάθε σκέλους/µέτρου).
Φυσικά πρόσωπα ∆ΕΝ είναι επιλέξιµα στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος.
Ο αιτών οργανισµός πρέπει να αναγνωρίζεται ως «νοµικό πρόσωπο» βάσει του οικείου
εθνικού δικαίου και ως εκ τούτου να διαθέτει ανεξάρτητη νοµική προσωπικότητα, µε
ικανότητα υπογραφής συµβάσεων και ανάληψης ιδίας ευθύνης. Επιπλέον, η εν λόγω
οντότητα θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να υπερασπίζεται τον εαυτό της, εξ ιδίου ονόµατος,
σε δικαστικές διαδικασίες και χωρίς την παρέµβαση οποιασδήποτε µητρικής οντότητας.
Κατ’ εξαίρεση, οντότητες χωρίς νοµική προσωπικότητα µπορούν να είναι επιλέξιµες για
επιχορηγήσεις υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 2018/1046 [ειδικότερα στο άρθρο 196 και στο άρθρο 197
παράγραφος 2 στοιχείο γ)]:
• οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλαµβάνουν νοµικές υποχρεώσεις για
λογαριασµό των οντοτήτων,
• η οντότητα διαθέτει χρηµατοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα ισοδύναµη µε εκείνη ενός
νοµικού προσώπου.
Πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις.
Η επικύρωση των νοµικών οντοτήτων στο Μητρώο Συµµετεχόντων (δηλ. η επικύρωση της
νοµικής υπόστασης και της απόδοσης συγκεκριµένου «νοµικού καθεστώτος»)
πραγµατοποιείται από την υπηρεσία επικύρωσης του REA βάσει του δηµοσιονοµικού
κανονισµού 2018/1046 που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης και του
1

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας δεν µπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία υποβολής.
Ύστερα από ανεπιτυχή υποβολή της αίτησης, εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος στο κάτω µέρος του ηλεκτρονικού εντύπου
εξηγώντας τους λόγους της αποτυχίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Ως εκ
τούτου, οι αιτούντες καθοδηγούνται στα βήµατα της διαδικασίας υποβολής και έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν αµέσως τα
κενά όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, να τα αποκαταστήσουν και να υποβάλουν εκ νέου την
αίτηση.

εγγράφου που περιλαµβάνει τους κανόνες για την επικύρωση της νοµικής οντότητας, τον
ορισµό εκπροσώπου της νοµικής οντότητας και την αξιολόγηση της χρηµατοδοτικής
ικανότητας στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών της
ΕΕ µε τίτλο «EU Grants and Tenders – Rules on Legal Entity Validation, LEAR appointment
and Financial Capacity Assessment» (διατίθεται στην Πύλη των Συµµετεχόντων στον
ακόλουθο
σύνδεσµο
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-rules-levlear-fvc_en.pdf).

Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι
Επιλέξιµες χώρες στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι οι εξής:
-

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω
Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική ∆ηµοκρατία
και Φινλανδία.

-

στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο2, στο Μαυροβούνιο, στην
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και στη Σερβία.

Για τους Βρετανούς αιτούντες:
Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η συµµόρφωση µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας πρέπει να
διασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωµένο Βασίλειο αποχωρήσει
από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συµφωνία µε την
ΕΕ που να διασφαλίζει ειδικότερα ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι
επιλέξιµοι, θα πάψετε να λαµβάνετε χρηµατοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο
µέτρο του δυνατού, να συµµετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο.
Τουλάχιστον ένα κράτος µέλος της ΕΕ πρέπει να συµµετέχει στα έργα µνήµης και στα έργα
αδελφοποίησης πόλεων και τουλάχιστον δύο κράτη µέλη πρέπει να συµµετέχουν στα έργα
δικτύων πόλεων και τα έργα της κοινωνίας των πολιτών.
∆υνητικά συµµετέχουσες χώρες
Το πρόγραµµα είναι δυνητικά ανοικτό στις ακόλουθες κατηγορίες χωρών υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν υπογράψει µνηµόνιο συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα:
1) χώρες υπό ένταξη, υποψήφιες χώρες και δυνάµει υποψήφιες χώρες, σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των εν
λόγω χωρών σε προγράµµατα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες
συµφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συµβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόµοιες
συµφωνίες·

2

Η ονοµασία αυτή χρησιµοποιείται µε επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει µε
την απόφαση 1244/1999 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και τη γνώµη του
∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου σχετικά µε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

2) χώρες ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας.

Κατηγορία οργανισµού
Η αποστολή όπως περιγράφεται στο καταστατικό του οργανισµού πρέπει να συνάδει µε τους
στόχους του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες», του σκέλους και του µέτρου βάσει
των οποίων έχει υποβληθεί η αίτηση έργου.
Οι οργανισµοί που λαµβάνουν επιχορηγήσεις λειτουργίας βάσει του προγράµµατος «Ευρώπη
για τους πολίτες» δεν είναι επιλέξιµοι ως κύριοι αιτούντες για επιχορηγήσεις έργου.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο συγκεκριµένο κριτήριο που αφορά κάθε σκέλος/µέτρο.
Αριθµός εταίρων
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο συγκεκριµένο κριτήριο που αφορά κάθε σκέλος/µέτρο.
1.2 Φύση και διάσταση του έργου

Παρακαλούµε ανατρέξτε στο συγκεκριµένο κριτήριο που αφορά κάθε σκέλος/µέτρο.
-

Αριθµός συµµετεχόντων

-

Τόπος εκτέλεσης και αριθµός δραστηριοτήτων

-

Περίοδος επιλεξιµότητας/διάρκεια έργου
1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΛΗ
1.3.1

Αποκλεισµός από τη συµµετοχή

Οι αιτούντες επιχορήγηση πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να
πιστοποιούν ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Η
εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ηλεκτρονικού εντύπου που
συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Ο διατάκτης αποκλείει τη συµµετοχή αιτούντος σε διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων όταν:
1) έχει χρεοκοπήσει, αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης
δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά στοιχεία του τελούν υπό διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, βρίσκεται σε συµφωνία µε τους πιστωτές, οι επιχειρηµατικές
δραστηριότητές του έχουν ανασταλεί ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις·
2) έχει κριθεί µε οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή εκείνες
της χώρας του αρµόδιου διατάκτη ή ακόµη τις διατάξεις της χώρας στην οποία θα
εκτελεσθεί η απόφαση/συµφωνία επιχορήγησης·
3) έχει κριθεί µε οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα κατά παράβαση εφαρµοστέων νόµων ή κανονιστικών

ρυθµίσεων ή δεοντολογικών προτύπων του επαγγέλµατος στο οποίο ανήκει ο αιτών, ή
έχουν συµµετάσχει σε τυχόν επιζήµια συµπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην
επαγγελµατική αξιοπιστία του όταν η συµπεριφορά αυτή υποδηλώνει πρόθεση
διαπράξεως παραπτώµατος ή βαρεία αµέλεια, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, µε
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1.3.1.1.1.1
εκ δόλου ή εξ αµελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της
υποχρέωσης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής
ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύµβασης, συµφωνίας επιχορήγησης ή απόφασης
επιχορήγησης·
1.3.1.1.1.2
σύναψη συµφωνίας µε άλλα πρόσωπα µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού·
1.3.1.1.1.3

παραβίαση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

1.3.1.1.1.4
προσπάθεια επηρεασµού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του
Οργανισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης·
1.3.1.1.1.5
απόπειρα απόκτησης εµπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία χορήγησης·
4) έχει κριθεί µε οριστική δικαστική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:
(i)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
οποία θεσπίστηκε µε την πράξη του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·

(ii)

διαφθορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης για την
καταπολέµηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι της
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της ΕΕ, το οποίο
καταρτίστηκε µε την πράξη του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997, και στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, καθώς και διαφθορά, όπως ορίζεται στις νοµικές διατάξεις της
χώρας όπου βρίσκεται ο διατάκτης, της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο αιτών ή της χώρας εφαρµογής της επιχορήγησης·

(iii)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου·

(iv)

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.

(v) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης των ανωτέρω εγκληµάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της
απόφασης αυτής·
(vi)

παιδική εργασία ή άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου·

5) διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλείψεις όσον αφορά τη συµµόρφωσή του προς τις βασικές
υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση σύµβασης, συµφωνίας επιχορήγησης ή απόφασης
επιχορήγησης χρηµατοδοτούµενης από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της ή την εφαρµογή κατ’ αποκοπή
αποζηµιώσεων ή άλλων συµβατικών κυρώσεων, ή που προέκυψαν κατόπιν λογιστικών ή
άλλων ελέγχων ή ερευνών από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο·

6) έχει κριθεί µε οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει
παρατυπία κατά την έννοια του άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95·
7) Ελλείψει τελεσίδικης απόφασης ή ενδεχοµένως απρόσβλητης διοικητικής αποφάσεως, ο
αιτών εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα σηµεία γ) έως στ)
ανωτέρω ιδίως βάσει των παρακάτω:
(i) τα πραγµατικά περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών
ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF ή
την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ή οποιασδήποτε άλλης εξέτασης, λογιστικού
ελέγχου ή επιθεώρησης που διενεργείται µε ευθύνη του διατάκτη θεσµικού
οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής υπηρεσίας, οργανισµού ή φορέα της ΕΕ·
(ii) µη οριστικές διοικητικές αποφάσεις οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν
πειθαρχικά µέτρα που έλαβε η αρµόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη
για την επαλήθευση της εφαρµογής των προτύπων επαγγελµατικής
δεοντολογίας·
(iii) αποφάσεις της ΕΚΤ, της ΕΤΕ, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων ή διεθνών
οργανισµών·
(iv) οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την παράβαση των κανόνων
ανταγωνισµού της Ένωσης ή αποφάσεις αρµόδιας εθνικής αρχής σχετικά µε την
παράβαση των ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ανταγωνισµού.
(v) αποφάσεις αποκλεισµού από διατάκτη θεσµικού οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκής
υπηρεσίας, οργανισµού ή φορέα της ΕΕ.
8) όταν ένα πρόσωπο το οποίο αποτελεί µέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου του αιτούντος, ή το οποίο διαθέτει εξουσίες εκπροσώπησης, απόφασης ή
ελέγχου όσον αφορά τον εν λόγω αιτούντα (περιλαµβάνονται οι διευθυντές της εταιρείας,
τα µέλη της διαχείρισης ή οι εποπτικοί φορείς, και περιπτώσεις στις οποίες ένα άτοµο
κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών), εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα σηµεία γ) έως στ) ανωτέρω.
9) όταν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του
αιτούντος εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
σηµεία α) ή β) ανωτέρω.
Αν ο αιτών εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις αποκλεισµού που αναφέρονται παραπάνω, θα
πρέπει να αναφέρει τα µέτρα που έλαβε για να διορθώσει την κατάσταση αποκλεισµού,
αποδεικνύοντας έτσι την αξιοπιστία του. Μπορούν να περιλαµβάνουν π.χ. τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα και µέτρα που αφορούν το προσωπικό για την πρόληψη περαιτέρω
εµφάνισης, την αποζηµίωση για ζηµίες ή την πληρωµή προστίµων. Αυτό δεν ισχύει για τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σηµείο (δ) του παρόντος τµήµατος.
Στις περιπτώσεις γ) έως στ) ανωτέρω, ελλείψει τελεσίδικης απόφαση ή κατά περίπτωση
τελεσίδικης διοικητικής απόφασης, ο Οργανισµός µπορεί να προβεί στον προσωρινό
αποκλεισµό του αιτούντος από τη συµµετοχή του στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εάν
η συµµετοχή του ενδέχεται να αποτελεί σοβαρή επικείµενη απειλή για τα οικονοµικά
συµφέροντα της Ένωσης.
Απόρριψη από τη διαδικασία χορήγησης

Ο διατάκτης δεν χορηγεί επιχορήγηση σε αιτούντα ο οποίος:

-

εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισµού που καθορίζονται σύµφωνα µε το
ανωτέρω τµήµα 2.2·

-

έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που
απαιτούνται ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει αυτές
τις πληροφορίες·

-

είχε προηγουµένως συµµετάσχει στη σύνταξη εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων, εφόσον αυτό συνεπάγεται στρέβλωση του ανταγωνισµού, η οποία δεν µπορεί
να αντιµετωπιστεί διαφορετικά.

Κατά περίπτωση ενδέχεται να επιβληθεί στους αιτούντες απόρριψη από τη διαδικασία και
διοικητικές κυρώσεις (αποκλεισµός ή χρηµατική ποινής), εάν αποδειχθεί ψευδής
οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή πληροφορίες που παρέχονται ως προϋπόθεση για τη
συµµετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία.
Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Οργανισµός µπορεί να δηµοσιεύει στον
διαδικτυακό του τόπο τις παρακάτω πληροφορίες όσον αφορά τον αποκλεισµό και, κατά
περίπτωση, την επιβολή χρηµατικής ποινής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σηµεία γ),
δ), ε) και στ) της ενότητας 2.2:3
-

το όνοµα του εµπλεκόµενου αιτούντος·

-

την περίπτωση αποκλεισµού·

-

τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού ή/και το ποσό της χρηµατικής ποινής.

Σε περίπτωση προκαταρκτικού νοµικού χαρακτηρισµού (δηλαδή απουσία τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής απόφασης), η δηµοσίευση αναφέρει ότι δεν
υπάρχει καµία τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι
πληροφορίες σχετικά µε τυχόν προσφυγές του αιτούντα, την κατάστασή τους και το
αποτέλεσµα τους, καθώς και κάθε αναθεωρηµένη απόφαση του αρµόδιου διατάκτη,
δηµοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση. Σε περιπτώσεις όπου έχει επιβληθεί χρηµατική ποινή, η
δηµοσίευση αναφέρει επίσης εάν το χρηµατικό ποσό της εν λόγω ποινής έχει καταβληθεί.
Η απόφαση για τη δηµοσίευση των πληροφοριών λαµβάνεται από το EACEA κατά
περίπτωση µετά από σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση, τελεσίδικη διοικητική απόφαση
ή προκαταρκτικό νοµικό χαρακτηρισµό. Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται τρεις µήνες
µετά την κοινοποίησή της στον οικονοµικό φορέα.
Οι δηµοσιευθείσες πληροφορίες πρέπει να αποσύρονται αµέσως µόλις λήξει ο αποκλεισµός.
Σε περίπτωση χρηµατικής ποινής, η δηµοσίευση πρέπει να αποσύρεται έξι µήνες µετά την
εξόφληση της εν λόγω ποινής.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όποτε εµπλέκονται δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα, ο EACEA ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά µε τα δικαιώµατά του δυνάµει των
κανόνων σχετικά µε την προστασίας δεδοµένων και τις διαδικασίες άσκησης των εν λόγω
δικαιωµάτων.

3

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν δηµοσιεύονται σε καµία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1)
όπου κρίνεται απαραίτητη η διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας µιας έρευνας ή εθνικών δικαστικών διαδικασιών·
2)
όπου η δηµοσίευση θα µπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στον συγκεκριµένο αιτούντα ή θα ήταν δυσανάλογη
σε άλλη περίπτωση µε βάση τα κριτήρια της αναλογικότητας και το ποσό της χρηµατικής ποινής·
3)
όπου εµπλέκεται φυσικό πρόσωπο, εκτός εάν η δηµοσίευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δικαιολογείται κατ’
εξαίρεση, µεταξύ άλλων, λόγω της σοβαρότητας της πράξης ή των επιπτώσεών της στα οικονοµικά συµφέροντα της
Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κατά τη λήψη απόφασης για τη δηµοσίευση των πληροφοριών λαµβάνεται δεόντως
υπόψη το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή και άλλα δικαιώµατα που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

1.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΛΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, συµπληρωµένη και
υπογεγραµµένη, η οποία να πιστοποιεί την χρηµατοδοτική και επιχειρησιακή τους
ικανότητα για την ολοκλήρωση των προτεινόµενων δραστηριοτήτων.
Χρηµατοδοτική ικανότητα σηµαίνει ότι οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και
επαρκείς πηγές χρηµατοδότησης για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εκτελείται η ενέργεια. Εκτός από την υπεύθυνη
δήλωση, σε περίπτωση αίτησης ποσού επιχορήγησης η οποία υπερβαίνει τα 60.000 EUR, η
χρηµατοδοτική ικανότητα θα αξιολογείται µε βάση επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις
(συµπεριλαµβανοµένου του ισολογισµού, των λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως και
των παραρτηµάτων) του τελευταίου οικονοµικού έτους για το οποίο έχουν κλείσει οι
λογαριασµοί (βλ. παράγραφο 4.2).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο έλεγχος της χρηµατοδοτικής ικανότητας δεν εφαρµόζεται στους δηµόσιους φορείς.

Εάν ο EACEA καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η απαιτούµενη χρηµατοδοτική ικανότητα –
όπως αξιολογήθηκε µε βάση την τεκµηρίωση που υποβλήθηκε – δεν έχει αποδειχθεί ή δεν
είναι ικανοποιητική, µπορεί:
-

να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες·

-

να προτείνει συµφωνία/απόφαση επιχορήγησης µε προχρηµατοδότηση η οποία θα
καλύπτεται από τραπεζική εγγύηση·

-

να προτείνει συµφωνία/απόφαση επιχορήγησης χωρίς προχρηµατοδότηση·

-

να προτείνει συµφωνία/απόφαση επιχορήγησης µε προχρηµατοδότηση καταβλητέα σε
δόσεις·

-

να απορρίψει την αίτηση.

Επιχειρησιακή ικανότητα σηµαίνει ότι ο αιτών διαθέτει όντως επαρκείς πόρους για την
ολοκλήρωση της προτεινόµενης ενέργειας. Η επιχειρησιακή ικανότητα θα αξιολογείται µε
βάση την επαγγελµατική εµπειρία και τις διαθέσιµες συστατικές επιστολές όσον αφορά το εν
λόγω πεδίο. Εν προκειµένω, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, και, για
όσους υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση άνω των 60,000 EUR, οι πληροφορίες πρέπει να
υποβληθούν σε ειδικό τµήµα του εντύπου της αίτησης που έχει αναπτυχθεί για αυτόν τον
σκοπό. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται από οργανώσεις οι οποίες είναι
εγκατεστηµένες σε χώρες που δεν είναι κράτη µέλη, µπορεί να ζητείται η γνώµη των
αντίστοιχων αντιπροσωπειών της ΕΕ όσον αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα.
1.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΛΗ
Αιτήσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, αποκλεισµού και επιλογής πρέπει να
αξιολογούνται ως προς τα κριτήρια χορήγησης που δηµοσιεύθηκαν στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων. Τα κριτήρια χορήγησης επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας των
προτάσεων σε σχέση µε τους στόχους των προσκλήσεων και τους στόχους του
προγράµµατος. Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι επιχορηγήσεις θα παρέχονται σε όσες αιτήσεις
µεγιστοποιούν τη συνολική αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.
Οι επιλέξιµες αιτήσεις αναλύονται από επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από
υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EACEA. Αποστολή της επιτροπής είναι η
ποιοτική αξιολόγηση των επιλέξιµων αιτήσεων η οποία αναλαµβάνεται από
εµπειρογνώµονες. Η επιτροπή αξιολόγησης προτείνει έναν κατάλογο έργων για επιχορήγηση,
µε βάση τη βαθµολογία αξιολόγησής τους και τους διαθέσιµους πόρους του προϋπολογισµού.

1.5.1

Κριτήρια χορήγησης

Ισχύουν τα ακόλουθα γενικά κριτήρια χορήγησης:
ποσοστό %
των
διαθέσιµων
πόντων

Συνέπεια προς τους στόχους του προγράµµατος και του σκέλους του προγράµµατος:
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί σε ποιον βαθµό:

30%

Ο (οι) στόχος(-οι) του υποβληθέντος έργου αντιστοιχεί(-ούν) στους γενικούς και ειδικούς
στόχους του προγράµµατος
Τα ζητήµατα που εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου λαµβάνουν υπόψη τις πολυετείς
προτεραιότητες του προγράµµατος.
Οι προτεινόµενες δραστηριότητες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα πρέπει να
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, του σκέλους και το µέτρου και
να συνάδουν µε τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος.
Ποιότητα σχεδίου δραστηριοτήτων του έργου:
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί σε ποιον βαθµό:
Οι προτεινόµενες δραστηριότητες πρέπει να είναι κατάλληλες για την επίτευξη των αναγκών
και των στόχων του έργου.

35%

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες, µέθοδοι εργασίας και πόροι είναι συνεπείς µε τους
στόχους.
Αποτελεσµατικότητα: τα αποτελέσµατα πρέπει να επιτυγχάνονται µε λογικό κόστος.
Τα έργα επιδεικνύουν µια σαφή ευρωπαϊκή διάσταση (δηλαδή τα θέµατα που εξετάζονται
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου πρέπει να δίνουν έµφαση στην παρουσίαση της
ιστορίας και των αξιών της ΕΕ πέρα από την εθνική προοπτική για το σκέλος 1 και τη
συµµετοχή των πολιτών της ΕΕ στη δηµόσια ζωή και τα κοινά για το σκέλος 2).
Στα έργα εµπλέκονται διάφοροι τύποι οργανισµών (τοπικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, ερευνητικά ιδρύµατα κλπ.) ή αναπτύσσονται διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων
(έρευνα, µη τυπική εκπαίδευση, δηµόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.λπ.) ή συµµετέχουν ενεργά
πολίτες οι οποίοι προέρχονται από διάφορα επαγγελµατικά και κοινωνικά υπόβαθρα.
Τα έργα χρησιµοποιούν νέες µεθόδους εργασίας ή προτείνουν καινοτόµες δραστηριότητες.
∆ιάδοση:
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί σε ποιον βαθµό:

15%

Κάθε έργο καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την εκµετάλλευση και
τη διάδοση των αποτελεσµάτων του.
Το προτεινόµενο έργο δηµιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε µεγαλύτερο αριθµό

ατόµων από αυτούς που συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες.
Πρέπει να καταρτιστεί ένα ρεαλιστικό και πρακτικό σχέδιο διάδοσης προκειµένου να
καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική µεταφορά και ανταλλαγή των αποτελεσµάτων που
προβλέπονται από το έργο.
Η χρήση καινοτόµων καναλιών ηλεκτρονικής συµµετοχής, όπως τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.
Αντίκτυπος και συµµετοχή των πολιτών:
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί σε ποιον βαθµό:
Ο αριθµός των εµπλεκόµενων οργανώσεων, συµµετεχόντων και χωρών πρέπει να είναι
αρκετά µεγάλος ώστε να διασφαλίζεται µια πραγµατική ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά
το προτεινόµενο έργο.
20%

Αντίκτυπος: Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της
ατζέντας της πολιτικής της Ένωσης.
Βιωσιµότητα: Τα προτεινόµενα έργα/δραστηριότητες θα πρέπει να είναι βιώσιµα και να
αποσκοπούν στην επίτευξη µεσοπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων.
Οι προτεινόµενες δραστηριότητες πρέπει να δίνουν στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να
συµµετέχουν ενεργά στο έργο και στο ζήτηµα που θίγεται.
Πρέπει να αναζητείται ισορροπία µεταξύ των πολιτών που είναι ήδη δραστήριοι στο πλαίσιο
οργανώσεων/θεσµών και των πολιτών που δεν συµµετέχουν ακόµα.
Στα έργα συµµετέχουν και πολίτες από υποεκπροσωπούµενες οµάδες ή µε λιγότερες
ευκαιρίες.
ΜΟΝΟ για τα έργα εκδηλώσεων µνήµης και τα έργα της κοινωνίας των πολιτών: στις
οργανώσεις συµµετέχουν πολίτες του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αλληλεγγύης.

1.5.2

Μέγεθος έργων και γεωγραφική ισορροπία

Όπως προβλέπεται στη βασική πράξη, κατά την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η γεωγραφική
ισορροπία, στο µέτρο του δυνατού. Ως εκ τούτου, µεταξύ των έργων που αξιολογούνται από
την Επιτροπή αξιολόγησης ως εφάµιλλα σε επίπεδο ποιότητας, δίνεται προτεραιότητα σε
εκείνα που προέρχονται από χώρες οι οποίες υποεκπροσωπούνται.
1.5.3

Παροχή επιχορηγήσεων

Ο κατάλογος των προτάσεων που επιλέγονται για συγχρηµατοδότηση µπορεί να προταθεί
στον αρµόδιο διατάκτη µόνο µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής που
περιγράφεται παραπάνω.
Εντός των ορίων των διαθέσιµων κονδυλίων, λαµβάνουν επιχορήγηση οι επιλέξιµες
προτάσεις µε την υψηλότερη βαθµολογία. Οι επιλεγέντες αιτούντες λαµβάνουν
συµφωνία/απόφαση επιχορήγησης που αναφέρει το ποσό της επιχορήγησης που χορηγείται
από την Ένωση και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται η επιχορήγηση.

1.6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΑ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.6.1

Σκέλος 1 – Ευρωπαϊκή µνήµη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδοµηθεί σε θεµελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία
και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Προκειµένου να εκτιµούµε πλήρως τη
σηµασία τους, είναι απαραίτητο να διατηρούµε τις µνήµες του παρελθόντος ζωντανές ως
µέσο για να ξεπεράσουµε το παρελθόν και να οικοδοµήσουµε το µέλλον.
Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής µπορούν να υποστηριχθούν τα ακόλουθα είδη έργων:
Το σκέλος αυτό θα στηρίζει δραστηριότητες µε τις οποίες θα ενθαρρύνεται ο
προβληµατισµός σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυµορφία και τις κοινές αξίες υπό
την ευρύτερη δυνατή έννοια, λαµβανοµένης υπόψη της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο
αυτό, σκοπεύει στη χρηµατοδότηση έργων που απηχούν τα αίτια των απολυταρχικών και
ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα του ναζισµού
που οδήγησε στο Ολοκαύτωµα, του φασισµού, του σταλινισµού και των ολοκληρωτικών
κοµµουνιστικών καθεστώτων, χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά) υπέρ της µνήµης των
θυµάτων των εγκληµατικών τους πράξεων.
Το σκέλος επιπλέον περιλαµβάνει δραστηριότητες που συνδέονται µε άλλα καθοριστικά
ορόσηµα και σηµεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Συγκεκριµένα, θα
δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες που ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα, την αµοιβαία
κατανόηση, τον διαπολιτισµικό διάλογο και τη συµφιλίωση ως µέσα υπέρβασης του
παρελθόντος και οικοδόµησης του µέλλοντος, ιδίως µε σκοπό την προσέγγιση στη νεότερη
γενιά.
Επιπλέον, τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο (δηµιουργία και
λειτουργία διακρατικών σχέσεων συνεργασίας και δικτύων) ή µε σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.
Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για έργα µνήµης ανέρχεται στις 100 000 EUR.
∆ιαδικασία επιλογής
Εκτός από τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας, αποκλεισµού και επιλογής που περιγράφονται
παραπάνω (βλ. σηµεία 2.1 έως 2.3) για τα ευρωπαϊκά έργα µνήµης πρέπει να πληρούνται τα
παρακάτω ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας.
Ειδικά κριτήρια για τα ευρωπαϊκά έργα µνήµης
1. Αιτούντες
-

Κατηγορία οργανισµού: ∆ηµόσιες τοπικές/περιφερειακές αρχές ή µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, µεταξύ άλλων οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις επιζώντων,
πολιτιστικοί οργανισµοί, οργανισµοί νεολαίας, εκπαιδευτικοί οργανισµοί και οργανισµοί
έρευνας. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που απευθύνονται απευθείας στη νέα γενιά.

-

Αριθµός εταίρων: Στο έργο πρέπει να συµµετέχουν οργανισµοί από ένα τουλάχιστον
κράτος µέλος. Προτίµηση δίνεται σε διακρατικά έργα.

2. Φύση και διάσταση του έργου
-

Χώρος εκτέλεσης δραστηριοτήτων: Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιηθούν
σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες χώρες.

-

Περίοδος επιλεξιµότητας/διάρκεια έργου Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της
σχετικής περιόδου επιλεξιµότητας (βλέπε σηµείο 3.2). Η µέγιστη διάρκεια των έργων
είναι 18 µήνες.
1.6.2

Σκέλος 2: Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες
και στα κοινά

Το εν λόγω σκέλος υποστηρίζει δραστηριότητες που αφορούν τη συµµετοχή στα κοινά µε
την ευρύτερη έννοια, µε ιδιαίτερη έµφαση σε δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε τις
πολιτικές της Ένωσης, µε σκοπό την έµπρακτη συµµετοχή στη διαδικασία χάραξης πολιτικών
της Ένωσης σε τοµείς που σχετίζονται µε τους στόχους του προγράµµατος. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί σε όλα τα στάδια, καθώς και µε όλους τους θεσµικούς συνοµιλητές, και
περιλαµβάνει ιδίως: δραστηριότητες ανάπτυξης θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, υποστήριξη
κατά τη φάση προετοιµασίας και διαπραγµάτευση των προτάσεων πολιτικής, παροχή
ανατροφοδότησης σχετικά µε τις σχετικές υλοποιούµενες πρωτοβουλίες. Το σκέλος αυτό
καλύπτει επίσης έργα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν ευκαιρίες για αµοιβαία
κατανόηση, αλληλεγγύη διαπολιτισµικής µάθησης, κοινωνική δέσµευση και εθελοντισµό σε
επίπεδο Ένωσης.

Μέτρο αδελφοποίησης πόλεων
Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ευρύ φάσµα
συνεργαζόµενων πόλεων σε µια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων µε θέµατα σύµφωνα µε
τους στόχους του προγράµµατος και λαµβάνοντας υπόψη τις πολυετείς προτεραιότητες. Τα
έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να οργανώνουν τις δραστηριότητες έργου εντός 21
ηµερών (µέγιστη διάρκεια του έργου).
Μέσω της κινητοποίησης των πολιτών τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης
[προκειµένου για τη συζήτηση επί συγκεκριµένων θεµάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής
ατζέντας, το µέτρο αυτό θα επιδιώξει την προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στη
διαδικασία χάραξης πολιτικών της Ένωσης και τη δηµιουργία ευκαιριών για την κοινωνική
συµµετοχή και τον εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης.
Ο όρος αδελφοποίηση πρέπει να νοείται υπό την ευρεία του έννοια, καθώς αναφέρεται στους
δήµους που υπέγραψαν ή έχουν δεσµευτεί για την υπογραφή συµφωνιών αδελφοποίησης,
καθώς και στους δήµους που διαθέτουν άλλες µορφές συνεργασίας, µέσω της προώθησης της
συνεργασίας και των πολιτιστικών τους δεσµών.
Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για έργα αδελφοποίησης πόλεων ανέρχεται στις 25 000
EUR.
∆ιαδικασία επιλογής
Εκτός από τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας, αποκλεισµού και επιλογής που περιγράφονται
παραπάνω (βλ. σηµείο 5) για τα έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να πληρούνται τα
παρακάτω ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας.
Ειδικά κριτήρια για έργα αδελφοποίησης πόλεων
1. Αιτούντες και εταίροι
-

Κατηγορία οργανισµού: Πόλεις/δήµοι ή επιτροπές αδελφοποίησής τους ή άλλες µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές.

-

Αριθµός εταίρων: Στο έργο πρέπει να συµµετέχουν δήµοι από τουλάχιστον 2 επιλέξιµες
χώρες από τις οποίες µία τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.

2. Φύση και διάσταση του έργου
-

Αριθµός συµµετεχόντων: Στο έργο πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον 25
προσκεκληµένοι συµµετέχοντες. Οι «προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι διεθνείς
συµµετέχοντες4 τους οποίους αποστέλλουν οι επιλέξιµοι εταίροι.

-

Χώρος: Η εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να πραγµατοποιείται σε κάποια από
τις επιλέξιµες χώρες που συµµετέχουν στο έργο.

-

Περίοδος επιλεξιµότητας/διάρκεια έργου: Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της
σχετικής περιόδου επιλεξιµότητας, η οποία εξαρτάται από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας το µέτρου στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση (βλ. σηµείο 3.2).
Μέγιστη διάρκεια της εκδήλωσης αδελφοποίησης πόλεων: 21 ηµέρες.

Μέτρο: Δίκτυα πόλεων
∆ήµοι και ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται σε κοινή θεµατική ενότητα µε µακροπρόθεσµη
προοπτική µπορεί να επιθυµούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων ώστε να καταστήσουν τη
συνεργασία τους περισσότερο βιώσιµη. Η δικτύωση µεταξύ των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης όσον αφορά σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται ότι αποτελεί
σηµαντικό εργαλείο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Η αδελφοποίηση είναι ένας ισχυρός δεσµός που ενώνει τους δήµους. Ως εκ τούτου, η
δυναµική των δικτύων που δηµιουργούνται µέσω των διάφορων δεσµών αδελφοποίησης θα
πρέπει να χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη θεµατικής και µακροχρόνιας συνεργασίας
µεταξύ των πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα
οποία είναι σηµαντικά για τη διασφάλιση δοµηµένης, διαρκούς και πολύπλευρης
συνεργασίας, συµβάλλοντας κατά συνέπεια στη µεγιστοποίηση του αντίκτυπου του
προγράµµατος.
Τα δίκτυα πόλεων αναµένεται:
-

Να ενσωµατώσουν διάφορες δραστηριότητες σχετικά µε τα θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των στόχων ή των πολυετών
προτεραιοτήτων του προγράµµατος·

-

Να έχουν καθορισµένες οµάδες-στόχους για τις οποίες τα επιλεγµένα θέµατα είναι
ιδιαίτερα σηµαντικά και να συµµετέχουν δραστήρια σε αυτά µέλη της κοινότητας στον
θεµατικό τοµέα (δηλ. ειδικοί, τοπικές ενώσεις, πολίτες και οµάδες πολιτών που
ενδιαφέρονται άµεσα για το θέµα κ.λπ.)

-

Να κινητοποιήσουν τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη: στο έργο πρέπει να
συµµετέχει τουλάχιστον ποσοστό 30% των προσκεκληµένων συµµετεχόντων. Οι
«προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι διεθνείς συµµετέχοντες τους οποίους
αποστέλλουν οι επιλέξιµοι εταίροι5.

4

Οι «διεθνείς συµµετέχοντες» αποστέλλονται από εταίρους του έργου από τις επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας που φιλοξενεί
κάποια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων.

5 Τουλάχιστον 30% των συµµετεχόντων σε έργα ταξιδεύουν από επιλέξιµες χώρες του προγράµµατος προς τις χώρες που
φιλοξενούν εκδηλώσεις των δικτύων πόλεων. Η προσέλευση συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις από χώρες εκτός εκείνων στις
οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένοι οι εταίροι του έργου είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από επιλέξιµες
χώρες στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Ευρώπη για τους πολίτες».

-

Να χρησιµεύσει ως βάση για µελλοντικές πρωτοβουλίες και ενέργειες µεταξύ των
πόλεων που συµµετέχουν, σχετικά µε τα θέµατα που θίγονται ή, ενδεχοµένως, σχετικά µε
περαιτέρω θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για έργα δικτύου πόλεων ανέρχεται στις 150 000 EUR.
∆ιαδικασία επιλογής
Εκτός από τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας, αποκλεισµού και επιλογής που περιγράφονται
παραπάνω (βλ. σηµεία 2.1 έως 2.3) για τα έργα δικτύου πόλεων πρέπει να πληρούνται τα
παρακάτω ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας.
Ειδικά κριτήρια για τα δίκτυα πόλεων:
1. Αιτούντες και εταίροι
-

Κατηγορία οργανισµού: Πόλεις/δήµοι ή επιτροπές αδελφοποίησης ή δίκτυα·
τοπικές/περιφερειακές αρχές διαφορετικού επιπέδου· οµοσπονδίες/ενώσεις τοπικών
αρχών. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Άλλοι
οργανισµοί που µπορούν επίσης να συµµετάσχουν στο έργο είναι µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

-

Αριθµός εταίρων: Στο έργο πρέπει να συµµετέχουν δήµοι από τουλάχιστον 4 επιλέξιµες
χώρες εκ των οποίων δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτη µέλη της ΕΕ.

2. Φύση και διάσταση του έργου
-

Τόπος εκτέλεσης και αριθµός δραστηριοτήτων: Οι δραστηριότητες πρέπει να
πραγµατοποιηθούν σε διαφορετικές επιλέξιµες χώρες. Πρέπει να προβλέπονται
τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις ανά έργο.

-

Περίοδος επιλεξιµότητας/διάρκεια έργου Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της
περιόδου επιλεξιµότητας, η οποία εξαρτάται από τη λήξη της προθεσµίας του µέτρου
εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση (βλέπε σηµείο 3.2). Η µέγιστη διάρκεια των
έργων είναι 24 µήνες.

Μέτρο: Έργα της κοινωνίας των πολιτών
Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές
συνεργασίες και δίκτυα και στα οποία συµµετέχουν άµεσα πολίτες. Τα εν λόγω έργα
συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άµεσα συνδεδεµένες µε
τις πολιτικές της Ένωσης, µε στόχο να τους δώσουν µια ευκαιρία να συµµετάσχουν ενεργά
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε τοµείς που σχετίζονται µε τους στόχους
του προγράµµατος. Υπενθυµίζεται ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια, καθώς
και µε όλους τους θεσµικούς συνοµιλητές, και περιλαµβάνει ιδίως: δραστηριότητες
ανάπτυξης θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, υποστήριξη κατά τη φάση προετοιµασίας και
διαπραγµάτευση των προτάσεων πολιτικής, παροχή ανατροφοδότησης σχετικά µε τις
σχετικές υλοποιούµενες πρωτοβουλίες. Προς τούτο, τα εν λόγω έργα θα καλούν τους πολίτες
σε από κοινού δράση ή συζήτηση σχετικά µε τα πολυετή θέµατα προτεραιότητας του
προγράµµατος σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο θα πρέπει να συνίσταται στην τόνωση και την οργάνωση προβληµατισµού,
συζητήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα πολυετή θέµατα
προτεραιότητας του προγράµµατος και να προτείνει πρακτικές λύσεις που µπορούν να
βρεθούν µέσω της συνεργασίας ή του συντονισµού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και να
διασφαλίζει ισχυρό δεσµό µε την διαδικασία χάραξης πολιτικών που αναφέρεται ανωτέρω.
Στην υλοποίηση των έργων θα πρέπει να συµµετάσχει ενεργά µεγάλος αριθµός πολιτών και

θα πρέπει να αποσκοπούν στην θεµελίωση ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της
µακροχρόνιας δικτύωσης των πολλών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα.
Το µέτρο αυτό υποστηρίζει προγράµµατα που υλοποιούνται από διακρατικές συνεργασίες για
την προώθηση ευκαιριών για την επίδειξη αλληλεγγύης, την κοινωνική αλληλεπίδραση και
τον εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης.
Τα έργα της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον δύο από τις
ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:
-

Προώθηση της κοινωνικής συµµετοχής και της αλληλεγγύης: δραστηριότητες για την
προώθηση συζητήσεων/εκστρατείες/ενέργειες σχετικά µε θεµατικές ενότητες κοινού
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών της
Ένωσης και την σύνδεση µε την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και τη διαδικασία χάραξης
πολιτικών.

-

Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες µε στόχο τη συλλογή διάφορων απόψεων των
πολιτών που ευνοούν µια προσέγγιση από τη βάση (µεταξύ άλλων µέσω της χρήσης
κοινωνικών δικτύων, webinars, κ.λπ.) και την εξοικείωση µε τα µέσα επικοινωνίας.

-

Εθελοντισµός: δραστηριότητες για την προώθηση της αλληλεγγύης µεταξύ των πολιτών
της Ένωσης και πέραν αυτής.

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό επιχορήγησης για έργα της κοινωνίας των πολιτών ανέρχεται σε:
150 000 EUR.
∆ιαδικασία επιλογής
Εκτός από τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας, αποκλεισµού, επιλογής και χορήγησης που
περιγράφονται παραπάνω (βλ. σηµεία 2.1 έως 2.3) για τα έργα της κοινωνίας των πολιτών
πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας.
Ειδικά κριτήρια για τα έργα της κοινωνίας των πολιτών
1. Αιτούντες και εταίροι
- Κατηγορία οργανισµού: µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, µεταξύ άλλων οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ή ερευνητικά ιδρύµατα, άλλες οργανώσεις
µπορούν επίσης να συµµετάσχουν στο έργο είναι οι δηµόσιες τοπικές/περιφερειακές αρχές.
- Αριθµός εταίρων: Στο έργο πρέπει να συµµετέχουν οργανισµοί από τουλάχιστον 3
επιλέξιµες χώρες, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτη µέλη της ΕΕ.
2. Φύση και διάσταση του έργου
-

Χώρος εκτέλεσης δραστηριοτήτων: Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιηθούν
σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες χώρες.

-

Περίοδος επιλεξιµότητας/διάρκεια έργου: Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της
σχετικής περιόδου επιλεξιµότητας (βλέπε σηµείο 3.2). Η µέγιστη διάρκεια των έργων
είναι 18 µήνες.

