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Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε από τους πολίτες της και για τους πολίτες! Η ενθάρρυνση και η
διευκόλυνση της ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αυτή
αντιπροσωπεύει είναι μεγάλης σπουδαιότητας. Αυτό εκτείνεται από την ανάγκη μεγαλύτερης
συμμετοχής στα τρέχοντα ζητήματα έως την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση») και των ριζών της, στον απόηχο δύο παγκόσμιων πολέμων.
Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 (συνθήκη της Λισαβόνας), η οποία τέθηκε εν ισχύ την
1η Δεκεμβρίου του 2009, οδήγησε σε μια σειρά αλλαγών με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά
στους πολίτες της και να ενθαρρύνει τον διασυνοριακό διάλογο σχετικά με ζητήματα πολιτικής της
Ένωσης. Το άρθρο 11 της εν λόγω Συνθήκης εισήγαγε μια εντελώς νέα διάσταση της συμμετοχικής
δημοκρατίας.
Η Ευρώπη έχει μια απαιτητική ατζέντα για τα επόμενα χρόνια, με σοβαρά ζητήματα που
διακυβεύονται. Με αποφάσεις και πολιτικές που απαιτούνται για ένα φάσμα θεμάτων τα οποία
κυμαίνονται από την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια έως το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο,
είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ για τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να
συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών. Θεωρώντας την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σημαντικό στοιχείο για
την ενίσχυση και τη διασφάλιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές του
βίου της κοινότητάς τους, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δόμηση μιας
ακόμα πιο προσιτής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (εφεξής «το πρόγραμμα»), που
εγκρίθηκε για την περίοδο 2014-2020, είναι ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500
εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της
Ένωσης. Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να
συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και
δημιουργεί μια αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.
Για το πρόγραμμα διατέθηκε προϋπολογισμός της τάξεως των 187 718 000 EUR για την περίοδο
2014-2020.
Σκοπός του οδηγού του προγράμματος

Το παρόν έγγραφο αποτελεί παράρτημα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις
ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Στόχος του παρόντος οδηγού
προγράμματος είναι να συνδράμει όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (2014-2020), καθώς και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν
τους στόχους του Προγράμματος και τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηριχθούν.
Ο οδηγός είναι δομημένος στα ακόλουθα κεφάλαια:
-

Γενική επισκόπηση του προγράμματος

-

Διαδικασίες υποβολής και επιλογής

-

Οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις
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και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες ενέργειες, τις διαδικασίες υποβολής,
επιλογής και αξιολόγησης και τον τρόπο ενημέρωσης των αιτούντων σχετικά με τα αποτελέσματα της
διαδικασίας επιλογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ»
1.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως παράλληλο στόχο τις πολυετείς προτεραιότητες του
προγράμματος.
1.1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο του συνολικού στόχου της μεγαλύτερης προσέγγισης της Ένωσης προς τους πολίτες οι
γενικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
-

να συμβάλει στην κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία και την
πολυμορφία της,

-

να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών
στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.
1.2.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ειδικοί στόχοι θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση:
-

η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και
τον σκοπό της Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της,
μέσα από την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και δικτύων·

-

η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε
επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις
διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και
διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
1.3.

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του προγράµµατος, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τις
πολυετείς προτεραιότητες μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή του προγράμματος. Θα βρίσκονται
εν ισχύ μέχρι τη λήξη του προγράμματος (2019-2020) προκειμένου οι αιτούντες να διαθέτουν
περισσότερο χρόνο για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των έργων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να επανεξετάζει, να προσαρμόζει και/ή να τροποποιεί τον κατάλογο
προτεραιοτήτων ανά πάσα στιγμή, εάν χρειαστεί, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
του προγράμματος που εκπροσωπούνται στην ομάδα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών1 και την
επιτροπή του προγράμματος. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν έργα που ευθυγραμμίζονται
με τους στόχους του προγράμματος και με τις πολυετείς προτεραιότητες. Οι πολυετείς προτεραιότητες

1

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020

5

Ευρώπη για τους πολίτες – Οδηγός προγράμματος – έκδοση που ισχύει από το 2019
ανακοινώνονται
στους
δικτυακούς
τόπους
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm και
του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

2.

2.1.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, χωρίς κανενός είδους
διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. Οι φορείς υλοποίησης των έργων πρέπει να λαμβάνουν
δεόντως υπόψη την αναγκαιότητα της προαγωγής των ίσων ευκαιριών για όλους και της απαγόρευσης
των διακρίσεων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ισόρροπη ενσωμάτωση και συμμετοχή των πολιτών και
της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη μέλη στα διακρατικά έργα και δραστηριότητες,
λαμβάνοντας υπόψη τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα της Ένωσης και την ανάγκη κάλυψης ομάδων που
υποεκπροσωπούνται.
2.2.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η διακρατικότητα αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος, το οποίο μπορεί να
εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους:
-

Το θέμα του έργου μπορεί να είναι διακρατικό, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα από ευρωπαϊκή
προοπτική ή συγκρίνοντας κριτικά διαφορετικές εθνικές προοπτικές. Ένα τέτοιο διακρατικό θέμα
μπορεί να υλοποιηθεί δίνοντας το λόγο απευθείας σε άτομα από διάφορες εθνικές προελεύσεις ή
σε άτομα με πρωτότυπη, διακρατική άποψη επί του θέματος.

-

Η διακρατικότητα μπορεί να προέρχεται επίσης από τη φύση των φορέων υλοποίησης του έργου:
το έργο μπορεί όντως να αναπτύσσεται και να υλοποιείται μέσω της συνεργασίας διάφορων
οργανισμών-εταίρων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.
-

Διακρατικότητα μπορεί επίσης να επιτευχθεί διασφαλίζοντας ότι το έργο στοχεύει απευθείας
σε ένα κοινό από διαφορετικές χώρες ή διαδίδοντας τα αποτελέσματα του έργου σε
διασυνοριακό επίπεδο, προσεγγίζοντας έτσι έμμεσα ένα ευρωπαϊκό κοινό.

Οι φορείς υλοποίησης των έργων ενθαρρύνονται να ενισχύουν τη διακρατική διάσταση του έργου
τους, ενδεχομένως με συνδυασμό των παραπάνω χαρακτηριστικών.
Η εν λόγω διακρατική διάσταση πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρή τοπική διάσταση. Προκειμένου
για την υποβοήθηση της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα έργα ή οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το εν λόγω
πρόγραμμα να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, σε θέματα σχετικά με τους ίδιους.
2.3.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα από
διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού
του στόχου, ενώνοντας ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων και διαφορετικών γλωσσών
και δίνοντάς τους την ευκαιρία για συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο
έργο θα πρέπει να ενισχύει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πλούτο της πολιτιστικού και
γλωσσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και
6

Ευρώπη για τους πολίτες – Οδηγός προγράμματος – έκδοση που ισχύει από το 2019
ανοχή, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας σεβαστής, δυναμικής και πολυδιάστατης ευρωπαϊκής
ταυτότητας. Οι φορείς υλοποίησης των έργων καλούνται να παρουσιάσουν στην αίτησή τους τον
τρόπο με τον οποίο το έργο τους πρόκειται να αντιμετωπίσει τα εν λόγω ζητήματα.
2.4.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο εθελοντισμός είναι βασικό στοιχείο της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά: προσφέροντας
το χρόνο τους προς όφελος άλλων, οι εθελοντές προσφέρουν υπηρεσία στην κοινότητά τους και
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Αναπτύσσουν την έννοια της συμμετοχής σε μια
κοινότητα, εντείνοντας έτσι και την αίσθηση της κοινής ευθύνης. Ως εκ τούτου, ο εθελοντισμός είναι
ιδιαίτερα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη της δέσμευσης των πολιτών στην κοινωνία τους και την
πολιτική ζωή της. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, ενώσεις αδελφοποίησης πόλεων και άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στηρίζονται
συχνά στην εθελοντική εργασία για να εκτελέσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Ως εκ
τούτου, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προώθηση του εθελοντισμού, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού
Σώματος αλληλεγγύης (βλ. σημείο 2.5).
2.5.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό την
παροχή στους νέους από ολόκληρη την ΕΕ της ευκαιρίας να απασχοληθούν ως εθελοντές όπου
κρίνεται απαραίτητη η παροχή βοήθειας και να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσης.
Η δράση του Σώματος εδράζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη.
Με την ένταξή τους στο Σώμα, οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη δέσμευση και τη βούλησή τους να
βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους αφιερώνοντας για τον σκοπό αυτό μια περίοδο της ζωής τους.
Το Σώμα προσφέρει ευκαιρίες για εθελοντισμό, πρακτική άσκηση ή θέσεις εργασίας που παρέχουν σε
νέους ηλικίας μεταξύ των 18-30 την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Βοηθώντας τους άλλους, μεταξύ των οποίων και
τις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και των κοινοτήτων μας, οι νέοι όχι μόνο εφαρμόζουν στην
πράξη μια από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, την αλληλεγγύη, αλλά αποκτούν επίσης γλωσσικές και
άλλες δεξιότητες και εμπειρίες, οι οποίες θα αποδειχθούν πολύτιμες κατά την αναζήτηση εργασίας ή
τη συνέχιση των σπουδών και της εκπαίδευσής τους. Με την ένταξη τους στο Σώμα, οι συμμετέχοντες
εκφράζουν τη βούλησή τους για την πρακτική επίδειξη αλληλεγγύης και την αφιέρωση ενός
διαστήματος της ζωής τους προκειμένου να συμπαρασταθούν σε άλλους συνανθρώπους τους. Επίσης,
θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνοχής της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Στην αρχική του φάση, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη στηρίζεται στα ήδη υφιστάμενα ενωσιακά
μέσα, μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες». Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι
καλούνται να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να προωθήσουν την ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτό. Ειδικότερα, ενθαρρύνονται ώστε να προβαίνουν στη
στρατολόγηση μελών στο Σώμα Αλληλεγγύης, να διασφαλίζουν ότι οι στοχευμένοι οργανισμοί
πληρούν τα κριτήρια για τη φιλοξενία τους καθώς και να εγγράφονται στον χάρτη του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης (https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
δημιουργήσει ειδική δικτυακή πύλη για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης:2.

2

https://europa.eu/youth/solidarity_el
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ΜΟΝΟ οι εξής χώρες μπορούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος: τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Έχετε υπόψη ότι οι δικαιούχοι που εμπλέκουν στην υλοποίηση των έργων τους το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης (βλέπε https://europa.eu/youth/solidarity/charter_en), μεταξύ άλλων και με την
απαίτηση που σχετίζεται με την ασφάλιση των μελών. Όντως, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ευρώπη για τους πολίτες» ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων
και Πολιτισμού δεν παρέχει άμεση ή έμμεση ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών/μελών που
απασχολούνται από τους δικαιούχους οργανισμούς. Κατά συνέπεια, αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε
φορέα υλοποίησης να διασφαλίζει τη δέουσα ασφαλιστική κάλυψη των δραστηριοτήτων των
εθελοντών/μελών που απασχολεί.
Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στις
ακόλουθες ιστοσελίδες:
-

http://europa.eu/solidarity-corps

-

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

3.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

«ΕΥΡΩΠΗ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΚΑΙ

ΤΥΠΟΙ

ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και μια οριζόντια ενέργεια:
-

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Ευαισθητοποίηση της μνήμης, της κοινής ιστορία και των αξιών
και του στόχου της Ένωσης.

-

Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά Ενθάρρυνση της
συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.
Μέτρα αυτού του σκέλους είναι τα εξής:
•

Αδελφοποίηση πόλεων

•

Δίκτυα πόλεων

•

Έργα της κοινωνίας των πολιτών

Τα δύο σκέλη συμπληρώνονται από μια οριζόντια ενέργεια η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του
παρόντος οδηγού:
-

Οριζόντια ενέργεια: Αξιοποίηση: Ανάλυση, διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του έργου.

Είδη επιχορηγήσεων:
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των επιχορηγήσεων και των επιχορηγήσεων λειτουργίας που
χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.
Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ υποστηρίζουν έργα (και στα δύο σκέλη) με περιορισμένη χρονική
διάρκεια, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
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Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για δαπάνες που σχετίζονται με τη
διεξαγωγή των συνήθων και μόνιμων δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. Αυτές συνίστανται σε: δαπάνες
προσωπικού, δαπάνες εσωτερικών συνεδριάσεων, δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και διάδοσης, έξοδα
μετακίνησης που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας, μισθώματα, αποσβέσεις και
άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού. Για την περίοδο 2018-2020 η
πρόσκληση έχει ήδη ολοκληρωθεί.
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3.2.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019-2020 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.2.1.

Καταληκτικές ημερομηνίες

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων έχουν προγραμματιστεί ως εξής:
Σκέλος 1. Ευρωπαϊκή μνήμη
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων*
1 Φεβρουαρίου

Περίοδος επιλεξιμότητας: Τα έργα πρέπει να
ξεκινήσουν μεταξύ
1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με την προθεσμία
και 28 Φεβρουαρίου** του έτους μετά τη λήξη της
προθεσμίας

Σκέλος 2. Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά

Μέτρο

Προθεσμία υποβολής Περίοδος επιλεξιμότητας: Τα έργα πρέπει να
αιτήσεων*
ξεκινήσουν μεταξύ

Αδελφοποίηση πόλεων
1 Φεβρουαρίου

1 Ιουλίου του ίδιου έτους με την προθεσμία και
31 Μαρτίου του έτους μετά τη λήξη της
προθεσμίας

1 Σεπτεμβρίου

1 Φεβρουαρίου και 31 Οκτωβρίου του έτους
μετά τη λήξη της προθεσμίας

1 Μαρτίου

1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με την προθεσμία
και 28** Φεβρουαρίου του έτους μετά τη λήξη
της προθεσμίας

1 Σεπτεμβρίου

1 Μαρτίου και 31 Αυγούστου του έτους μετά
τη λήξη της προθεσμίας

1 Σεπτεμβρίου

1 Μαρτίου και 31 Αυγούστου του έτους μετά
τη λήξη της προθεσμίας

Δίκτυα πόλεων

Έργα της κοινωνίας των πολιτών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι εν λόγω ημερομηνίες πρέπει να επιβεβαιώνονται στην σχετική πρόσκληση
υποβολής προτάσεων.
*Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από τις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) κατά την τελική

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Εάν η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται εντός
Σαββατοκύριακου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεωρείται η 1η εργάσιμη ημέρα μετά το
Σαββατοκύριακο.
**Για το 2020: 29 Φεβρουαρίου
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3.2.2.

Κοινοποίηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης θα πρέπει να κοινοποιείται στους αιτούντες σε ατομική
βάση με επιστολή υπογεγραμμένη από τον διατάκτη, η οποία αποστέλλεται ως καταχωρισμένο
έγγραφο στον νόμιμο εκπρόσωπο μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων3 το αργότερο έξι μήνες μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών, γίνεται
αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων, ακολουθούμενη από την έγκριση της απόφασης χορήγησης.
Μόνο όταν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, θα δημοσιευτούν οι κατάλογοι των επιλεγμένων
έργων στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selectionresults_en.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο το οποίο θα τον ενημερώνει
ότι η επιστολή κοινοποίησης των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στην Πύλη Συμμετεχόντων. Εάν η
επίσημη κοινοποίηση στην Πύλη Συμμετεχόντων δεν ανοιχτεί εντός 10 ημερών (για έργα), ο
Οργανισμός θα θεωρεί ότι η επίσημη κοινοποίηση έχει παραληφθεί.
3.3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το πρόγραμμα διατίθεται προϋπολογισμός συνολικού ύψους 187 718 000 EUR για την επταετία
2014-2020 και χρηματοδοτείται από την γραμμή προϋπολογισμού 18 04 01 01 του προϋπολογισμού
της Ένωσης.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός υπόκειται σε σχετική απόφαση των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό
αρχών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο). Μπορείτε να παρακολουθείτε τα διάφορα στάδια
της έγκρισης του προϋπολογισμού στον παρακάτω ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm
Ενδεικτικά, στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος καθορίστηκε ότι η συνολική κατανομή
μεταξύ των διαφόρων ενεργειών για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θα πρέπει
να είναι η εξής:
-

Σκέλος 1 – Ευρωπαϊκή μνήμη: περίπου 20%

-

Σκέλος 2 – Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: περίπου 60%

-

Οριζόντια ενέργεια – Αξιοποίηση: περίπου 60%

Οι υπόλοιπες πιστώσεις χορηγούνται για την κάλυψη των γενικών, διοικητικών και τεχνικών εξόδων
του προγράμματος.
Ο ανά ενέργεια εγκριθείς ετήσιος προϋπολογισμός θα δημοσιεύεται στην σχετική πρόσκληση
υποβολής προτάσεων.

3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων
η
Πύλη
Συμμετεχόντων
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html ενδέχεται να μεταφερθεί
στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς (Funding and Tenders Portal)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη
την πληροφορία αυτή κάθε φορά που στο παρόν κείμενο γίνεται αναφορά στην Πύλη Συμμετεχόντων.
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3.4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ
3.4.1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) είναι υπεύθυνη για
την ανάπτυξη και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και
καθορίζει τους στόχους, τις στρατηγικές και τους τομείς προτεραιότητας για δράση,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και κριτηρίων, σε συνεχή βάση, μετά από διαβούλευση με την
Επιτροπή του προγράμματος. Επιπλέον, καθοδηγεί και παρακολουθεί τη γενική εφαρμογή, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει αναθέσει την ευθύνη για τις εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση του
προγράμματος στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού (EACEA).
3.4.2.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού (EACEA)

Ο EACEA θεσπίστηκε με την απόφαση 2013/776/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης
Δεκεμβρίου του 2013 και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των επιχορηγήσεων του προγράμματος.
Ο EACEA έχει αναλάβει τη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής των έργων αυτών,
περιλαμβανομένης της εκπόνησης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της επιλογής των έργων και
της υπογραφής των αποφάσεων/συμφωνιών επιχορήγησης, της δημοσιονομικής διαχείρισης, της
εποπτείας των έργων, της επικοινωνίας με τους δικαιούχους και των επιτόπιων ελέγχων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Επικοινωνία:
EACEA – Μονάδα C1 «Ευρώπη για τους πολίτες»
Avenue du Bourget, 1 (SPA2 03/85)
B-1140 Βρυξέλλες – Βέλγιο
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Σκέλος 1 – Ευρωπαϊκή μνήμη:
EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Σκέλος 2 – Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:
EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu (Αδελφοποίηση πόλεων & Δίκτυα πόλεων)
EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu (Έργα της κοινωνίας των πολιτών)
3.4.3.

Σημεία επαφής του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

Προκειμένου να καταστήσει τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες»
περισσότερο προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη του προγράμματος και για την παροχή σε αυτούς
καθοδήγησης και υποστήριξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τα σημεία επαφής του προγράμματος
«Η Ευρώπη για τους πολίτες». Οι εθνικές αυτές δομές είναι υπεύθυνες για την διασφάλιση της
στοχευμένης, αποτελεσματικής και πλησιέστερης στους τόπους εφαρμογής διάδοσης πρακτικών
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, τις δραστηριότητές του και τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τα αντίστοιχα σημεία επαφής
στις ώρες τους.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων επαφής είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-Programme/the-europe-for-citizensProgramme-in-the-member-states/index_en.htm
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3.4.4.

Κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος μέσω της Επιτροπής του
προγράμματος, στην οποία διορίζουν αντιπροσώπους. Η Επιτροπή προγράμματος παρέχει επίσημες
συμβουλές όσον αφορά τις διαφορετικές πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων
σχετικά με το προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, τα κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κλπ.
Οι άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επίσης λαμβάνουν μέρος στην Επιτροπή
προγράμματος ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για όλα τα σκέλη και μέτρα έχει συσταθεί σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης. Οι προτάσεις
πρέπει να υποβληθούν χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης επιχορήγησης (ηλεκτρονικό
έντυπο).
Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εντύπως μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
δεν θα γίνονται δεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.
4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
4.1.

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Προκειμένου για την υποβολή αίτησης, οι αιτούντες και όλοι οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν
στην ενέργεια πρέπει να παράσχουν τον κωδικό αναγνώρισης συμμετέχοντος (ΚΑΣ) στο ηλεκτρονικό
έντυπο. Ο ΚΑΣ θα πρέπει να έχει προηγουμένως αποκτηθεί μέσω εγγραφής της οργάνωσης στην
ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF) της δικτυακής Πύλης Συμμετεχόντων για την Εκπαίδευση, τα
Οπτικοακουστικά θέματα, τον Πολιτισμό, την Ιθαγένεια και τον Εθελοντισμό.4
Στην Πύλη Συμμετεχόντων οι αιτούντες μπορούν να μεταφορτώσουν ή να επικαιροποιήσουν τις
πληροφορίες που σχετίζονται με το νομικό τους καθεστώς και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα
νομικά και οικονομικά έγγραφα.
Επιπλέον, οι αιτούντες (επομένως μόνο οι υποψήφιοι και όχι οι συνεργαζόμενοι με αυτούς εταίροι)
πρέπει να μεταφορτώσουν τα ακόλουθα έγγραφα:
-

Έντυπο νομικής οντότητας (οι αιτούντες μπορούν να βρουν τα κατάλληλα έντυπα στην ακόλουθη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legalentities_en.cfm)

-

Δελτίο τραπεζικών στοιχείων δεόντως συμπληρωμένο και επικυρωμένο από την τράπεζα, κατά
προτίμηση με αντίγραφο πρόσφατης κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (δείτε το αντίστοιχο
για
κάθε
χώρα
δελτίο
τραπεζικών
στοιχείων
στην
ακόλουθη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm)

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες εγγραφής στην Πύλη Συμμετεχόντων:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων
η
Πύλη
Συμμετεχόντων
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html ενδέχεται να
μεταφερθεί στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
Παρακαλούμε
να
λαμβάνετε υπόψη την πληροφορία αυτή κάθε φορά που στο παρόν κείμενο γίνεται αναφορά στην
Πύλη Συμμετεχόντων.

4

Το URF είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται από κοινού από άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει
ήδη κωδικό PIC που έχει χρησιμοποιηθεί για άλλα προγράμματα (για παράδειγμα, προγράμματα έρευνας), ο ίδιος κωδικός PIC είναι
έγκυρος για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
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4.2.

ΒΗΜΑ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μόλις ολοκληρώσετε το βήμα 1, μεταβείτε στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης eForm του EACEA και προβείτε στη δημιουργία της δικής σας αίτησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί
'Create new application for funding’ (Δημιουργία νέας αίτησης χρηματοδότησης).
Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία δεδομένων του ηλεκτρονικού εντύπου και να
επισυνάψουν την υπεύθυνη δήλωση [διατίθεται στον ιστότοπο του EACEA στο υπομενού «Funding»
(Χρηματοδότηση) και στην ενότητα «How to apply» (Πώς να υποβάλετε αίτηση) της σχετικής
πρόσκλησης υποβολής πρότασης στη διεύθυνση https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en].
Προκειμένου για την επιτυχή υποβολή αίτησης, αυτή θα ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει έναν αριθμό υποβολής,
ο οποίος αποδίδεται αυτόματα και καταγράφεται κατά την υποβολή του e-Form.
Εάν η υποβολή αίτησης δεν ολοκληρωθεί εξαιτίας τεχνικών λόγων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
τη γραμμή υπηρεσία βοήθειας (helpdesk) του EACEA ΠΡΙΝ την λήξη της προθεσμίας υποβολής στη
διεύθυνση eacea-helpdesk@ec.europa.eu.
Παρακαλείστε ΝΑ ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του ηλεκτρονικού εντύπου και των
επισυναπτόμενων εγγράφων ταχυδρομικώς στον EACEA.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής , ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη
για την υποβολή προτάσεων (Proposal Submission User Guide: How to create, complete and submit
an
Application
eForm)
στον
δικτυακό
τόπο
του
EACEA.
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
Συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται από τον αιτούντα και ΜΟΝΟ κατόπιν
αιτήματος
Για όλα τα σκέλη/μέτρα:
Οι υπηρεσίες επικύρωσης της ΕΕ (υπηρεσίες επικύρωσης του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας)
ενδέχεται να επικοινωνήσουν με τους αιτούντες –μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων
που είναι ενσωματωμένο στο Μητρώο Συμμετεχόντων– και να τους ζητήσουν να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της νομικής υπόστασης και του νομικού
καθεστώτος καθώς και της χρηματοδοτικής ικανότητας του οργανισμού. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία
και οι οδηγίες θα παρέχονται μέσω της χωριστής αυτής κοινοποίησης.

Για την αδελφοποίηση πόλεων και τα δίκτυα πόλεων:
Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο αιτών ενεργεί εξ ονόματος ενός ή περισσότερων τοπικών αρχών
(ισχύει μόνο για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιτροπές αδελφοποίησης).
5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η παροχή των επιχορηγήσεων από την Ένωση διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης
μεταχείρισης και της απαγορεύσεως των διακρίσεων. Μετά την επαλήθευση της εκπλήρωσης των
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι αιτήσεις
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θα αξιολογούνται ως προς τα ακόλουθα κριτήρια: κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής
και χορήγησης.
5.1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

πρέπει να έχουν αποσταλεί εντός της προθεσμίας υποβολής η οποία καθορίζεται στο σημείο 3.2.1.

-

πρέπει να έχουν υποβληθεί γραπτώς, με χρήση του εντύπου eForm (βλέπε σημείο 4)

-

πρέπει να έχουν συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ5.

Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση. Η μη συμμόρφωση προς την εν
λόγω απαίτηση συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.
Στα παρακάτω σημεία παρουσιάζονται τα κριτήρια που ισχύουν για όλα τα σκέλη (βλέπε σημείο 5.2)
και συγκεκριμένα κριτήρια ανά σκέλος (βλέπε σημείο 5.6).
5.2.

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 χορήγησης6. 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.
5.2.1.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Δυνάμει 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
ΔΕΝ είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

5

Βλέπε: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/officiallanguages/index_en.htm

6

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.
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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 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-lev-learfvc_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,
Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία,
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

-

στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο7, στο Μαυροβούνιο, στην πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στη Σερβία.

Για τους Βρετανούς αιτούντες:

7

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 Διεθνούς
Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
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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.
Δυνητικά 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:
α) 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·
β) 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.
5.2.2.

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
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5.3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΛΗ
5.3.1.

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:
α) 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·
β) 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·
γ) 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:
(i) 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·
(ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·
(iii) παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
(iv) προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Οργανισμού κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης·
(v) απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία χορήγησης·
δ) 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/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, καθώς και διαφθορά, όπως ορίζεται στις νομικές διατάξεις της
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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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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·
ε) 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·
στ) 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·
ζ) 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.
η) 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.
θ) όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του αιτούντος
20

Ευρώπη για τους πολίτες – Οδηγός προγράμματος – έκδοση που ισχύει από το 2019
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 2.2:8
-

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

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν δημοσιεύονται σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α)
όπου κρίνεται απαραίτητη η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας μιας έρευνας ή εθνικών δικαστικών διαδικασιών·
β)
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·
γ)
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.
8
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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.
5.4.

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
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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.
5.5.

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.
5.5.1.

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.
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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.
Διάδοση:
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
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οργανώσεις συμμετέχουν πολίτες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

5.5.2.

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.
5.5.3.

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.
5.6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.6.1.

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.
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Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για έργα μνήμης ανέρχεται στις 100 000 EUR.
Διαδικασία 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
Α. Αιτούντες
-

Κατηγορία οργανισμού: Δημόσιες 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.

Β. 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.
5.6.2.

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
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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.
Διαδικασία 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
Α. 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.

Β. Φύση και διάσταση του έργου
-

Αριθμός συμμετεχόντων: Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 25 προσκεκλημένοι
συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες9 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
Δήμοι 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.

9

Οι «διεθνείς συμμετέχοντες» αποστέλλονται από εταίρους του έργου από τις επιλέξιμες χώρες εκτός της χώρας που φιλοξενεί κάποια
εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων.
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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 εταίροι10.

-

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.
Διαδικασία 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:
Α. 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.

10 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».
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Β. 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.
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Διαδικασία 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
Α. 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.
Β. 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όπως συμβαίνει με όλες τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» υπόκεινται στους
κανόνες που απορρέουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό 2018/1046 11 που εφαρμόζεται στον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως διατυπώνονται στους γενικούς όρους που ισχύουν για τις
επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική.
Ποσό της επιχορήγησης
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό που χορηγείται δυνάμει της συμφωνίας/απόφασης επιχορήγησης
είναι το ανώτατο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αυξηθεί. Ο EACEA θα καθορίζει το ποσό της
τελικής πληρωμής που θα πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο βάσει της τελικής έκθεσης που
συντάσσει ο τελευταίος.
Αρχή της συγχρηματοδότησης
Συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση της ενέργειας δεν
μπορούν να παρέχονται εξ ολοκλήρου από την ενωσιακή επιχορήγηση. Η επιχορήγηση της Ένωσης
δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το σύνολο των δαπανώ του έργου12.
Απόφαση επιχορήγησης και συμφωνία επιχορήγησης
Όταν κάποιο έργο εγκριθεί, ο δικαιούχος λαμβάνει απόφαση ή συμφωνία επιχορήγησης, ανάλογα με
τη χώρα στην βρίσκεται νόμιμα εγκατεστημένος:
-

Η απόφαση επιχορήγησης: αποτελεί μονομερή πράξη για την παροχή επιχορήγησης σε κάποιον
δικαιούχο. Σε αντίθεση με τη συμφωνία επιχορήγησης, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να υπογράψει
την απόφαση επιχορήγησης και μπορεί να ξεκινήσει την ενέργεια αμέσως μετά την
παραλαβή/γνωστοποίηση. Συνεπώς η απόφαση επιχορήγησης θα επιταχύνει τη διαδικασία. Η
απόφαση επιχορήγησης ισχύει για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ.

-

Η συμφωνία επιχορήγησης πρέπει να υπογραφεί από τον δικαιούχο και να επιστραφεί αμέσως
στον EACEA. Ο EACEA θα είναι το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος που θα υπογράψει. Η
συμφωνία επιχορήγησης ισχύει για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Επισημαίνεται ότι οι πρότυπες συμφωνίες/αποφάσεις επιχορήγησης
του EACEA τελούν αυτήν την περίοδο υπό αναθεώρηση λόγω της έναρξης ισχύος (στις 2
Αυγούστου 2018) του δημοσιονομικού κανονισμού 2018/1046. Για τον λόγο αυτό, τα σχέδια
συμφωνιών/αποφάσεων που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλονται ενδεικτικά και, ως
εκ τούτου, ο EACEA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισαγάγει αλλαγές ή συμπληρωματικές
πληροφορίες βάσει των νέων διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο EACEA θα αναγγείλει τις αλλαγές το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο πριν από
την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών ή αποφάσεων επιχορήγησης.

Κανονισμός (EΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ.
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,
PE/13/2018/REV/1, ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1–222
11

Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήματος χρηματοδότησης κατ’ αποκοπήν ποσών σταθερών ανά «τμήματα». Ισχύουν οι ίδιες
παράμετροι για όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Τα ποσά εφάπαξ καταβολής έχουν συσταθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
χρηματοδότηση του συνολικού κόστους του έργου. Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία περί της
συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο της αίτησης για επιχορήγηση και δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο αιτηθέν ποσοστό συγχρηματοδότησης.
12
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Υπόδειγμα της συμφωνίας και της απόφασης επιχορήγησης θα είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη
διαδικτυακή τοποθεσία: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Οι ισχύοντες γενικοί όροι σχετικά με την απόφαση/συμφωνία επιχορήγησης διατίθενται στο «Μητρώο
εγγράφων» του ιστότοπου του EACEA https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en.
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία επιχορήγησης και την απόφαση επιχορήγησης
Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτών δεσμεύεται σε όλους τους όρους που καθορίζονται στον οδηγό
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των γενικών όρων που προσαρτώνται στην
απόφαση/συμφωνία επιχορήγησης.
Οποιαδήποτε αίτηση τροποποίησης της συμφωνίας/απόφασης επιχορήγησης πρέπει να υποβάλλεται
στον EACEA σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης/συμφωνίας επιχορήγησης. Η αίτηση πρέπει
να υποβληθεί για προηγούμενη έγκριση στον EACEA εγγράφως, το αργότερο ένα μήνα πριν από
την ολοκλήρωση του έργου. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή η οποία μεταλλάσσει την κεντρική ιδέα
των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις προγραμματισμένες
δραστηριότητες χωρίς προηγούμενη έγκριση του EACEA ενδέχεται να προκαλέσουν τον τερματισμό
της επιχορήγησης.

Αρχή της μη αναδρομικότητας
Η αναδρομική χορήγηση επιχορήγησης για έργα που έχουν ολοκληρωθεί ήδη αποκλείεται.
Το έργο δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης ή την
γνωστοποίηση της απόφασης επιχορήγησης, καθώς εν προκειμένω δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι
δαπάνες.
Επιτρέπεται να χορηγηθεί επιχορήγηση για έργο που έχει ήδη ξεκινήσει μόνον εφόσον ο αιτών είναι
σε θέση να αποδείξει την αναγκαιότητα έναρξης του έργου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας
επιχορήγησης ή τη γνωστοποίηση της απόφασης επιχορήγησης.
Στις περιπτώσεις αυτές πάντως, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν μπορούν να είναι
προγενέστερες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επιχορήγησης.
Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης
Κάθε μεμονωμένη ενέργεια δικαιούται να λάβει μία και μόνο μία επιχορήγηση από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν
δύο φορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Προκειμένου για τη διασφάλιση των παραπάνω, ο
αιτών δηλώνει στο έντυπο αίτησης τις πηγές και τα ποσά χρηματοδότησης της Ένωσης που έχει λάβει
ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια ή μέρος της ενέργειας ή για τη λειτουργία της κατά το ίδιο οικονομικό
έτος, καθώς και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έχει λάβει ή ζητήσει για την ίδια ενέργεια.
Τήρηση των προθεσμιών
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να αναβάλει το έργο του ώστε να ολοκληρωθεί αργότερα από
την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση επιχορήγησης/συμφωνία επιχορήγησης σεβόμενος τη
μέγιστη διάρκεια που προβλέπεται για κάθε ενέργεια, πρέπει να υποβληθεί επίσημο αίτημα στον
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EACEA. Πρέπει να εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης και να υποβάλει το προτεινόμενο
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. Η αίτηση θα εξετάζεται από τον EACEA και – εφόσον γίνει δεκτή –
θα αποστέλλεται στον δικαιούχο τροποποίηση της απόφασης/συμφωνίας.
Επιπλέον, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για αναβολή του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των
τριών μηνών.
Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί
Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήματος χρηματοδότησης κατ’ αποκοπήν ποσών
σταθερών ανά «τμήματα». Ισχύουν οι ίδιες παράμετροι για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Τα κατ’ αποκοπήν ποσά καλύπτουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των ενεργειών, δηλαδή13:
-

δαπάνες προσωπικού που συνδέονται άμεσα με την ενέργεια

-

έξοδα ταξιδίου και διαμονής των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις

-

ενοικίαση χώρου/δαπάνες για υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης που απαιτούνται για την
υλοποίηση των εκδηλώσεων

-

δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης που συνδέονται με τις εκδηλώσεις

-

δαπάνες συντονισμού που προκύπτουν από τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων

-

δαπάνες για έρευνα και εργαλεία ΤΠ που απαιτούνται για τις προπαρασκευαστικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο των ενεργειών 1 και 2.3.

Για τις αδελφοποιήσεις πόλεων, το κατ’ αποκοπήν ποσό βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στον
αριθμό των προσκεκλημένων συμμετεχόντων, δηλαδή των διεθνών συμμετεχόντων που προέρχονται
από εταίρους από χώρες επιλέξιμες για το πρόγραμμα διαφορετικές από τη χώρα υποδοχής της
αδελφοποίησης.
Όσον αφορά τα άλλα σκέλη/μέτρα, το κατ’ αποκοπήν ποσό βασίζεται σε τρεις παραμέτρους που
αποτελούν τα ουσιώδη στοιχεία όλων των ενεργειών που αφορούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη
στα κοινά: στον αριθμό των συμμετεχόντων, στον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν και στον
αριθμό των εκδηλώσεων που έχουν αναπτυχθεί, χωρίς άμεσο αντίκτυπο στη μορφή των
δραστηριοτήτων.
Αρχικά, το κατ’ αποκοπήν ποσό καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συμμετεχόντων και
του αριθμού των χωρών και στη συνέχεια, σε περίπτωση αρκετών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων,
συσσωρεύονται τα κατ’ αποκοπήν ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε εκδήλωση/δραστηριότητα.
Για τα έργα του σκέλους 1 (Ευρωπαϊκή μνήμη) και του μέτρου 2.3 (έργα της κοινωνίας των πολιτών),
μπορεί να είναι χρήσιμο να προβλέπονται προπαρασκευαστικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, ή
δραστηριότητες που συνδέονται με τα κοινωνικά δίκτυα. Για τον σκοπό αυτό, το σύστημα προβλέπει
την περιορισμένη καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσών τα οποία συνάδουν με τον αριθμό των
συμμετεχόντων στις εν λόγω δραστηριότητες. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν το σύνολο των
προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, το κατ’ αποκοπήν ποσό συνδέεται με το
συνολικό αριθμό συμμετεχόντων και όχι με τον αριθμό των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων

13

Απόφαση C(2013) 7180 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2013 για την εξουσιοδότηση χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών για το
πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» – https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:166ac3f7-4986-405d-9b34-d0c6eee563d1/commissiondecision.pdf
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που εκτελέστηκαν. Μπορεί να εκχωρηθεί ανά έργο μόνο ένα κατ’ αποκοπήν ποσό αυτής της
κατηγορίας.
Το εν λόγω σύστημα κατ’ αποκοπήν ποσών υπόκειται σε πέντε προϋποθέσεις:
α. Μοναδικότητα: Το σύστημα αποτελεί μια μοναδική προσέγγιση για το σύνολο των
ενεργειών του προγράμματος, ανεξάρτητα από τις εξειδικεύσεις τους (με εξαίρεση το μέτρο
αδελφοποίησης πόλεων).
β. Απλότητα: Το σύστημα δεν απαιτεί κανέναν υπολογισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αμέσως.
γ. Διαφάνεια: Το σύστημα είναι διαφανές: καθιστά δυνατό τον άμεσο προσδιορισμό εκ των
προτέρων ή εκ των υστέρων χορήγησης.
δ. Ίση μεταχείριση: Το σύστημα λειτουργεί χωρίς διακρίσεις, δεδομένου ότι όλοι οι υποψήφιοι
– ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής – αντιμετωπίζονται με βάση τις ίδιες παραμέτρους.
ε. Αποτελεσματικότητα: Το σύστημα καθιστά δυνατή την ταχύτερη επεξεργασία των τελικών
εκθέσεων και, επομένως, την ταχύτερη καταβολή.
6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
6.1.

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μετά την έγκριση ενός έργου, ο EACEA αποστέλλει στον δικαιούχο απόφαση επιχορήγησης ή
συμφωνία επιχορήγησης σε ευρώ, η οποία καθορίζει τους όρους και το ύψος της χρηματοδότησης.
Η προχρηματοδότηση αποσκοπεί στην παροχή ταμειακής ροής στον δικαιούχο. Ο EACEA μπορεί, σε
περίπτωση που η χρηματοδοτική ικανότητα αξιολογηθεί ως αδύναμη, να απαιτήσει από δικαιούχο
στον οποίο έχει χορηγηθεί επιχορήγηση που υπερβαίνει τα 60.000 EUR την εκ των προτέρων παροχή
εγγύησης προχρηµατοδότησης για ποσό ύψους μέχρι και του ποσού της προχρηματοδότησης,
προκειμένου για τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή
προχρηματοδότησης.
6.1.1.

Ποσό προχρηματοδότησης ανά σκέλος/μέτρο:

Η προχρηματοδότηση δεν ισχύει για έργα αδελφοποίησης πόλεων.
Ισχύει για καταβολές ποσών προχρηµατοδότησης έργων δικτύου πόλεων, Ευρωπαϊκή μνήμης και
έργων της κοινωνίας των πολιτών που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 40% και 60% του ποσού
επιχορήγησης. Καταβολή προχρηματοδότησης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της
υπογραφής από τον EACEA της συμφωνίας (σε περίπτωση συμφωνίας επιχορήγησης) και μετά από
την γνωστοποίηση της απόφασης επιχορήγησης (σε περίπτωση απόφασης επιχορήγησης).
6.1.2.

Εγγυήσεις προχρηματοδότησης

Σε περίπτωση που η χρηματοδοτική ικανότητα του αιτούντος δεν κριθεί ικανοποιητική, ο EACEA
ενδέχεται να απαιτήσει από οργανισμό στον οποίο έχει χορηγηθεί επιχορήγηση που υπερβαίνει τα
60.000 EUR την εκ των προτέρων παροχή εγγύησης προχρηµατοδότησης για ποσό ύψους μέχρι και
του ποσού της προχρηματοδότησης, προκειμένου για τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που
συνδέονται με την καταβολή προχρηματοδότησης. Σκοπός της εν λόγω εγγύησης είναι να καταστήσει
την τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανέκκλητους και αλληλέγγυους εγγυητές, ή εγγυητές σε
πρώτη ζήτηση, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δικαιούχου βάσει της συμφωνίας
επιχορήγησης/απόφασης επιχορήγησης.
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Η εν λόγω χρηματοοικονομική εγγύηση παρέχεται από τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
εγκεκριμένο και εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο δικαιούχος είναι
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, ο EACEA μπορεί να αποδεχθεί, ένα τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα εγκατεστημένο σε αυτή την τρίτη χώρα να παράσχει την εγγύηση αυτή, εάν κρίνει ότι η
παρεχόμενη εγγύηση παρέχει εξασφαλίσεις και διαθέτει χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα
εγγύησης τραπεζικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε κράτος μέλος.
Αυτή η εγγύηση μπορεί να αντικατασταθεί με εις ολόκληρον και από κοινού εγγυήσεις τρίτων ή με
από κοινού ανέκκλητη και άνευ όρων εγγύηση των δικαιούχων μιας ενέργειας που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στην ίδια συμφωνία/απόφαση επιχορήγησης, μετά την αποδοχή από τον EACEA
Η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ανάλογα με την πορεία της εκκαθάρισης της
προχρηματοδότησης, με αφαίρεση των τελικών πληρωμών προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στη σύμβαση/απόφαση επιχορήγησης.
Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για δημόσιους οργανισμούς και δεν απαιτούνται εγγυήσεις στην
περίπτωση επιχορηγήσεων μικρής αξίας (< 60.000 EUR).
6.2.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
6.2.1.

Υποβολή τελικής έκθεσης

Η τελική πληρωμή θα καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την υποβολή και έγκριση από το EACEA
αιτήματος καταβολής που περιλαμβάνεται στο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής της τελικής έκθεσης
(eReport). Το eReport είναι προσβάσιμο μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων.
Το eReport πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο μηνών μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου
επιλεξιμότητας και πρέπει να περιέχει περιγραφή των αποτελεσμάτων του έργου σε σύγκριση με τους
αρχικούς στόχους. Προκειμένου για τη λήψη του ποσού της οριστικής πληρωμή, ο δικαιούχος πρέπει
να υποβάλει το eReport μαζί με τις αιτιολογήσεις/υποχρεωτικά παραρτήματα που καθορίζονται στο
πλαίσιο κάθε μέτρου όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eacea.ec.europa.eu/europefor-citizens/beneficiaries-space_en
6.2.2.

Υπολογισμός της τελικής πληρωμής

Σε περίπτωση που ο πραγματικός αριθμός των επιλέξιμων συμμετεχόντων, για τα έργα
αδελφοποίησης πόλεων, ή ο αριθμός των επιλέξιμων συμμετεχόντων ή/και χωρών που συμμετέχουν,
για άλλα μέτρα, είναι μικρότερος από εκείνον που προβλέπεται στην πρόταση του έργου, η μείωση
της επιχορήγησης θα υπολογιστεί βάσει των σταθερών «τμημάτων» συμμετεχόντων ή/και χωρών.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι χαμηλότερος από τον χαμηλότερο
αριθμό στην χαμηλότερη κατηγορία (δηλαδή: 25), δεν μπορεί να χορηγηθεί καμία χρηματοδότηση.
Ανάλογα με την περίπτωση, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει τυχόν πλεονάζοντα ποσά τα οποία
καταβλήθηκαν από τον EACEA μέσω εντάλματος είσπραξης. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή
πλημμελούς εκτέλεσης μιας δραστηριότητας σύμφωνα με την αίτηση που επισυνάπτεται στην
απόφαση/συμφωνία χρηματοδότησης, η τελική επιχορήγηση θα μειωθεί αναλόγως.
6.3.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα έργα υπόκεινται σε ελέγχους, λογιστικούς ελέγχους και αξιολογήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
της συμφωνίας/απόφασης επιχορήγησης. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού θα αναλαμβάνει, με
την υπογραφή του, την υποχρέωση παροχής αποδείξεων περί της ορθής χρήσης της επιχορήγησης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ, ή οποιοσδήποτε
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εξουσιοδοτημένος από αυτούς οργανισμός, μπορεί να ελέγχει τη χρήση της επιχορήγησης, ανά πάσα
στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης/συμφωνίας επιχορήγησης και για περίοδο πέντε ετών
μετά την εκτέλεση της τελευταίας πληρωμής από τον EACEA και τριών ετών στην περίπτωση που το
ανώτατο ποσό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τα 60.000 EUR.
6.4.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο δικαιούχος εκχωρεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον EACEA το δικαίωμα να χρησιμοποιούν
ελεύθερα τα αποτελέσματα της ενέργειας, όπως προβλέπεται στην απόφαση/συμφωνία επιχορήγησης,
υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζονται με τον τρόπο αυτό οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ή τα
υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.
6.5.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
6.5.1.

Από τους δικαιούχους

Όλες οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να
συμβάλλουν στην ενίσχυση της προβολής του προγράμματος με κάθε τρόπο, για παράδειγμα, οι
δραστηριότητες και τα προϊόντα πρέπει να αναφέρουν σαφώς την οικονομική στήριξη της Ένωσης.
Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης θα πρέπει επίσης να γίνεται σαφές στις σχέσεις με τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Οι εταίροι του έργου θα πρέπει να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για τη διασφάλιση
της κατάλληλης κάλυψης των δραστηριοτήτων τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τοπικά,
περιφερειακά, εθνικά, παγκόσμια), τόσο πριν όσο και κατά την υλοποίησή τους.
Οι δικαιούχοι πρέπει να αναγνωρίζουν σαφώς τη συνεισφορά της Ένωσης σε όλες τις δημοσιεύσεις ή
σε σχέση με δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η επιχορήγηση.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να καθιστούν εμφανές το πρόγραμμα σε όλες τις
εκδηλώσεις τους, τις εκδηλώσεις του προγράμματος, τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα
και τα υπόλοιπα προϊόντα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Μπορείτε να μεταφορτώσετε τις ονομασίες, τα λογότυπα και τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης από
την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
Εάν η εν λόγω απαίτηση δεν τηρηθεί πλήρως, η επιχορήγηση του δικαιούχου μπορεί να μειωθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας/απόφασης επιχορήγησης.
6.5.2.

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή τον EACEA

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν επιχορηγήσεις οι οποίες χορηγούνται κατά τη διάρκεια μιας
λογιστικής χρήσης πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του έτους που έπεται της λογιστικής χρήσης
στο πλαίσιο της οποίας δόθηκαν οι επιχορηγήσεις. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να δημοσιευθούν
και σε κάθε άλλο κατάλληλο μέσον, όπως είναι η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο δικαιούχος επιτρέπει στον EACEA ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύουν τις ακόλουθες
πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο, μεταξύ άλλων σε δικτυακούς τόπους:
-

όνομα·

-

διεύθυνση του δικαιούχου·

-

χορηγηθέν ποσό·

-

φύση και σκοπός της επιχορήγησης.
36

Ευρώπη για τους πολίτες – Οδηγός προγράμματος – έκδοση που ισχύει από το 2019
Μετά από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου, ο EACEA μπορεί
συμφωνήσει να άρει την εν λόγω υποχρέωση δημοσίευσης, εάν η κοινοποίηση των παραπάνω
πληροφοριών απειλεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερόμενων προσώπων που
προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτει τα
εμπορικά συμφέροντα του δικαιούχου.
6.5.3.

Αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων

Ως αξιοποίηση ορίζεται η διαδικασία διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αξίας τους, την ενίσχυση του αντίκτυπού τους και την ωφέλεια από
αυτές του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Ευρωπαίων πολιτών. Ο εν λόγω στόχος της αξιοποίησης
έχει τρεις συνέπειες:
Κινητοποίηση της δυναμικής των επιμέρους ενεργειών:
Σε κάθε ενέργεια την οποία υποστηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλλονται οι
απαραίτητες προσπάθειες για την διασφάλιση της αξιοποίησης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υλοποιούν
δραστηριότητες με στόχο να καταστήσουν τα αποτελέσματα των έργων τους περισσότερο εμφανή,
γνωστά και βιώσιμα τόσο στη χώρα τους όσο και εκτός συνόρων. Για παράδειγμα, μπορούν να
ενθαρρύνουν την κατάλληλη κάλυψη από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορούν να προβαίνουν στην
ενημέρωση - και πιθανότητα να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή- των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών ή
ευρωπαίων αξιωματούχων και/ή των εκλεγμένων αντιπροσώπων καθώς και των γραφείων
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη και το δίκτυο πληροφόρησης Europe
Direct (http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm). Μπορούν επίσης να προγραμματίζουν
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προώθησης/συμμετοχής των πολιτών όπως εθελοντικές
δραστηριότητες, μπλουζάκια που διαφημίζουν το έργο ή διακρατικά κοινωνικά δίκτυα – φόρουμ
συζητήσεων. Χάρη στις εν λόγω δραστηριότητες, μετά την ολοκλήρωση του έργου τα αποτελέσματά
του θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται και να έχουν θετικό αντίκτυπο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό πολιτών. Μέσω του προγραμματισμού δραστηριοτήτων αξιοποίησης ως μέρος των ενεργειών
τους, οι φορείς υλοποίησης θα επιτύχουν την αύξηση της ποιότητας της εργασίας τους και θα
συμβάλουν ενεργά στον συνολικό αντίκτυπο του προγράμματος.
Δομή του προγράμματος:
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αντίκτυπου, για
παράδειγμα μέσω του καθορισμού προτεραιοτήτων που ισχύουν για ολόκληρη τη διάρκεια του
προγράμματος ή μέσω της δικτύωσης των οργανισμών που διαθέτουν πείρα στον ίδιο θεματικό τομέα.
Ο ρόλος του οριζόντιου σκέλους «αξιοποίηση» στο εν λόγω πεδίο είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Ενέργειες που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει πλατφόρμα προβολής των επιλεγέντων έργων στο πλαίσιο
του προγράμματος στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects, η
οποία προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη βάση δεδομένων με επιλογές αναζήτησης (ανά σκέλος,
μέτρο, χώρα, έτος) και δυνατότητα δημιουργίας γεωγραφικού χάρτη παρουσίασης της θέσης των
δικαιούχων και των εταίρων, μαζί με περιγραφή των στόχων των έργων.
6.6.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονόματα, διευθύνσεις κ.λπ.)
διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Εάν δεν επισημαίνονται ως προαιρετικές, οι απαντήσεις του αιτούντος στο έντυπο της αίτησης είναι
αναγκαίες για την αξιολόγηση και περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης επιχορήγησης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα
υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν από το τμήμα ή τη μονάδα τα οποία
είναι αρμόδια για το εν λόγω πρόγραμμα επιχορήγησης της Ένωσης (οντότητα που ενεργεί ως
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να
μεταβιβάζονται για λόγους ενημέρωσης σε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των
αιτήσεων ή στη διαδικασία διαχείρισης επιχορήγησης, με την επιφύλαξη της μεταβίβασης στα όργανα
που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα εποπτείας και επιθεώρησης σύμφωνα με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, για λόγους προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και μεταξύ των διατακτών της Επιτροπής
και των εκτελεστικών οργανισμών. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα συγκεκριμένα
δεδομένα και διόρθωσής τους, Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα,
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα συγκεκριμένα δεδομένα και διόρθωσής τους, Για
οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας
δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων επαφής, υπάρχει στον δικτυακό τόπο του EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf
Οι αιτούντες και, εάν πρόκειται για νομικές οντότητες, τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω αιτούντος και που έχουν εξουσίες εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά με τον εν λόγω αιτούντα, ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
αναλαμβάνουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του εν λόγω αιτούντος, ενημερώνονται ότι τα οικεία
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (επωνυμία/επώνυμο, όνομα εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
διεύθυνση, νομική μορφή και επώνυμο και όνομα των προσώπων με εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ενδέχεται να καταχωριστούν στο σύστημα
έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) από τον διατάκτη του Οργανισμού, εφόσον
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της
26.10.2012, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015 (ΕΕ L 286 της
30.10.2015, σ. 1).

6.7.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Οι παρακάτω κανόνες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών ενημερώσεων ή τροποποιήσεων
στις οποίες μπορεί να υπόκεινται, εφαρμόζονται στη διαχείριση και τη χρηματοδότηση του
προγράμματος:
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- Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, PE/13/2018/REV/1, ΕΕ L 193 της
30.7.2018, σ. 1–222
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020.
- Απόφαση C(2013) 7180 της Επιτροπής, για την τελική εξουσιοδότηση της χρήση μοναδιαίου
κόστους και κατ’ αποκοπήν ποσών για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες».
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗ
ΤΑΣ

ΣΚΕΛΟΣ 1 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΜΝΗΜΗ

ΣΚΕΛΟΣ 2 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

2.1 Αδελφοποίηση πόλεων
2.2 Δίκτυα πόλεων
2.3 Έργα της κοινωνίας των πολιτών
A. ΑΙΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΟΙ
A. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: ΟΛΟΙ οι αιτούντες/εταίροι πρέπει να είναι είτε ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ή ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ με νομική προσωπικότητα

A.2 ΟΛΟΙ οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ΕΔΡΑ τους σε μία από τις χώρες οι οποίες είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα
A.3 ΤΥΠΟΣ 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. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οργανισμοί που λαμβάνουν επιχορηγήσεις λειτουργίας βάσει του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» δεν είναι επιλέξιμοι ως κύριοι αιτούντες
για επιχορηγήσεις έργου.
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ:
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ
Πόλεις/δήμοι
Μη
κερδοσκοπικοί
οργανισμοί,
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της
Δημόσιες
τοπικές/περιφερειακές Πόλεις/δήμοι
Επιτροπές ή δίκτυα αδελφοποίησης
κοινωνίας των πολιτών
ΔΗΜΟΣΙΟΙ
αρχές
ΦΟΡΕΙΣ ή ΜΗ
Επιτροπές
αδελφοποίησης
που Άλλα επίπεδα αρχών τοπικής/περιφερειακής Εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ή ερευνητικά ιδρύματα
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙ
Μη
κερδοσκοπικοί
οργανισμοί εκπροσωπούν τοπικές αρχές
αυτοδιοίκησης· Ομοσπονδίες/ενώσεις αρχών
ΚΟΙ
περιλαμβανομένων οργανώσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άλλοι οργανισμοί που μπορούν επίσης να
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
κοινωνίας των πολιτών
Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που
συμμετάσχουν στο έργο είναι οι δημόσιες
ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ
εκπροσωπούν τοπικές αρχές
Μη
κερδοσκοπικές
οργανώσεις
που τοπικές/περιφερειακές αρχές.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ Ενώσεις επιζώντων
εκπροσωπούν τοπικές αρχές.
ΗΤΑ
Πολιτιστικοί οργανισμοί/οργανισμοί
Άλλοι οργανισμοί που μπορούν επίσης να
νεολαίας/εκπαιδευτικοί/ερευνητικοί
συμμετάσχουν στο έργο είναι μη κερδοσκοπικές
οργανισμοί
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

A.4 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ που θα συμμετάσχουν σε ένα έργο (δηλ. συμμετέχουσες χώρες) εκ των οποίων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ είναι κράτος μέλος της ΕΕ
Τουλάχιστον 1
κράτος μέλος
X
X
της ΕΕ
Τουλάχιστον 2
κράτη μέλη της
X
ΕΕ
Τουλάχιστον 2
X
επιλέξιμες χώρες
Τουλάχιστον 3
επιλέξιμες χώρες
Τουλάχιστον 4
X
επιλέξιμες χώρες
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Β.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ανά έργο
Α.Α.
25 προσκεκλημένοι συμμετέχοντες
Β.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες του προγράμματος
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X

X

Α.Α.

Ελάχιστος
αριθμός
Α.Α.
Α.Α.
Τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις
εκδηλώσεων ανά
έργο
B3: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ - Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της σχετικής περιόδου επιλεξιμότητας
Μέγιστη
21 ημέρες (μέγιστη διάρκεια της
18 μήνες
24 μήνες
διάρκεια έργου
εκδήλωσης αδελφοποίησης πόλεων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Α.Α.

18 μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΟΣΑ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ
Μοναδιαίες δαπάνες: Ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους βασίζεται σε δύο παραμέτρους, οι οποίες αποτελούν τα κύρια στοιχεία κάθε ενέργειας του
έργου: τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν. Το ποσό υπολογίζεται με διασταύρωση του αριθμού συμμετεχόντων με
τον αριθμό των χωρών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ, 2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 2.3 ΈΡΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αριθμός
συμμετεχόντων →

25/50

51/75

76/100

101/125

126/150

151/175

176/200

201/225

226/250

251/275

276/300

>300

1-3

12.600

15.120

17.640

20.160

22.680

25.200

27.720

30.240

32.760

35.280

37.800

37.800

4-6

15.120

17.640

20.160

22.680

25.200

27.720

30.240

32.760

35.280

37.800

40.320

40.320

7-9

17.640

20.160

22.680

25.200

27.720

30.240

32.760

35.280

37.800

40.320

42.840

42.840

10-12

20.160

22.680

25.200

27.720

30.240

32.760

35.280

37.800

40.320

42.840

45.360

45.360

22.680

25.200

27.720

30.240

32.760

35.280

37.800

40.320

42.840

45.360

47.880

47.880

25.200

27.720

30.240

32.760

35.280

37.800

40.320

42.840

45.360

47.880

50.400

50.400

Αριθμός χωρών ↓

13-15

>15
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Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Η καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσών για προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ισχύουν για τα
μέτρα 1 Ευρωπαϊκή μνήμη και 2.3 Έργα της κοινωνίας των πολιτών
Τα εν λόγω ποσά αφορούν το σύνολο των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων. Με άλλα
λόγια, το κατ’ αποκοπήν ποσό συνδέεται με το συνολικό αριθμό συμμετεχόντων και όχι με τον
αριθμό των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν.
Σε κάθε έργο μπορεί να χορηγείται μόνο μια καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού αυτού του τύπου.
Όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, τα ποσά αυτά αθροίζονται με το καθιερωμένο
κόστος μονάδας για τα έργα (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συνολικός αριθμός
συμμετεχόντων στις
προπαρασκευαστικές
δραστηριότητες

Ποσό εφάπαξ
καταβολής (ευρώ)

≤5

2.270

> 5 και ≤ 10

5.290

> 10 και ≤ 15

7.560

> 15

10.080

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ
Το εφάπαξ ποσό βασίζεται σε μία μόνο παράμετρο, δηλαδή τον αριθμό των προσκεκλημένων
συμμετεχόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αριθμός
συμμετεχόντων

Ποσό εφάπαξ
καταβολής
(ευρώ)

>175

25.000

161/175

24.190

146/160

22.175

131/145

20.160

116/130

18.145

101/115

16.630

86/100

14.615

71/85

12.095

56/70

10.080

41/55

7.560

25/40
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5.040

