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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός διευρυμένου αισθήματος οικειοποίησης σε σχέση με τις στρατηγικές και πολιτικές 
διά βίου μάθησης και για τη συνεκτίμηση των ιδεών και των προβληματισμών των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα. Είναι 
σημαντική για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το στρα
τηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΚ2020), θεματολόγια τομεακών πολιτικών, 
όπως η διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή η διαδικασία Μπριζ-Κοπεγχάγης στην επαγγελματική εκπαί
δευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), καθώς και τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία. Είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων πολιτικών στις διάφορες χώρες, για την προώθηση 
της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+ και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
πολιτικών και προγραμμάτων και των ορθών πρακτικών μέσω των εκτεταμένων δικτύων μελών τους.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε 
ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

— αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα της νεο
λαίας, και ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία·

— ενίσχυση της προσήλωσης και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων με τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών και 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της νεολαίας, όπως για παράδειγμα των ανά χώρα συστάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

— ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας·

— ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων για διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των προ
γραμμάτων, καθώς και των ορθών πρακτικών, στα μέλη τους και στο ευρύτερο κοινό.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι ενσωματωμένοι με σαφή τρόπο στα σχέδια εργασιών, τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα των 
οργανώσεων που υποβάλλουν αίτηση.

Περαιτέρω, οι οργανώσεις με δραστηριότητα στον τομέα της νεολαίας οι οποίες θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρού
σας πρόσκλησης πρέπει να ασκούν δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

— να προωθήσουν την απασχολησιμότητα των νέων, ιδιαίτερα μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικα
νοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης·

— να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων·

— να συμβάλλουν στην προσωπική, κοινωνικο-εκπαιδευτική και επαγγελματική ανέλιξη των νέων στην Ευρώπη·

— να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων για νέους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

— να συμβάλλουν στη συζήτηση/ανάπτυξη θεμάτων πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στους νέους και στις οργανώσεις νεολαίας 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

C 378/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.10.2016



— να προωθήσουν τη διαπολιτισμική μάθηση, τον σεβασμό της πολυμορφίας, καθώς και τις αξίες της αλληλεγγύης, των ίσων 
ευκαιριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των νέων της Ευρώπης·

— να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία·

— να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της Δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των 
κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, η οποία υιοθετήθηκε 
στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015 (1), για παράδειγμα με την ενσωμάτωση στα προγράμματα εργασίας τους μιας προσέγγι
σης για την προώθηση της αγωγής του πολίτη, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημοκρατικής αγωγής.

— να συμβάλλουν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο εγκρίθηκε στις 
7 Ιουνίου 2016 με την ανάληψη και προώθηση δράσεων και σχεδίων για την ένταξη των νέων που προέρχονται από οικο
γένειες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων προσφύγων, στην κοινωνία υποδοχής.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

2.1. Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε δύο κατηγορίες φορέων: Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) 
και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας (άτυπο δίκτυο).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Κατηγορία 1: Μια ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση (ευρωπαϊκή ΜΚΟ) πρέπει:

— να λειτουργεί μέσω επίσημα αναγνωρισμένης δομής, η οποία αποτελείται από α) ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία (ο αιτών) 
νόμιμα εγκατεστημένο για τουλάχιστον ένα έτος σε μία από τις επιλέξιμες χώρες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη
σης και β) εθνικές οργανώσεις/παραρτήματα σε τουλάχιστον δώδεκα επιλέξιμες χώρες οι οποίες έχουν έννομη σχέση με τον 
ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία·

— να δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας και να ασκεί δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εφαρμογή των πεδίων 
δράσης της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

— να αξιοποιεί νέους στη διαχείριση και διακυβέρνηση της οργάνωσης.

Κατηγορία 2: Ένα δίκτυο ευρωπαϊκής κλίμακας (άτυπο δίκτυο) πρέπει:

— να αποτελείται από νομικά αυτόνομες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και 
να ασκεί δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εφαρμογή των πεδίων δράσης της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

— να λειτουργεί με βάση ένα άτυπο πλαίσιο διακυβέρνησης, αποτελούμενο από α) μια οργάνωση νόμιμα εγκατεστημένη για 
τουλάχιστον ένα έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε μια από τις επιλέξιμες χώρες με λειτουργίες συντονι
σμού και υποστήριξης του δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ο αιτών) και β) άλλες οργανώσεις εγκατεστημένες σε τουλάχιστον 
δώδεκα επιλέξιμες χώρες·

— να αξιοποιεί νέους στη διαχείριση και διακυβέρνηση του δικτύου.

2.2. Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες θεωρούνται αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις εξής χώρες:

— τα κράτη μέλη της ΕΕ: 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·

— τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία·

— οι υποψήφιες χώρες που εντάσσονται σε προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους 
και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις συμφωνίες-πλαίσια που έχουν συναφθεί με αυτές τις χώρες για τη συμμετοχή τους 
στα προγράμματα της ΕΕ: πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να υποβάλουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα εργασίας που να περιλαμβάνει μη κερδοφόρες δραστη
ριότητες υπό τη διεύθυνση νέων ανθρώπων οι οποίες συνάδουν με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότερα:

— προγράμματα μη τυπικής και άτυπης μάθησης και δραστηριοτήτων απευθυνόμενα σε νέους και σε οργανωτές δραστηριοτή
των για νέους·

— δραστηριότητες για την ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων για νέους·

(1) Πέρα από τη «Δήλωση του Παρισιού», οι οργανώσεις νεολαίας πρέπει να λάβουν υπόψη στα προγράμματα εργασίας τους τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με τον «ρόλο του τομέα της νεολαίας σε μια ολοκληρωμένη και διατομεακή προσέγγιση για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων», τα οποία εγκρίθηκαν στις 30 Μαΐου 2016, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτρο
πής «για την υποστήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό», η οποία εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2016.
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— δραστηριότητες για την ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων αναγνώρισης και διαφάνειας στον τομέα της νεολαίας·

— σεμινάρια, συναντήσεις, εργαστήρια, διαβουλεύσεις και συζητήσεις νέων με αντικείμενο πολιτικές για τη νεολαία και/ή ευρω
παϊκά θέματα·

— διαβουλεύσεις με νέους οι οποίες τροφοδοτούν τον Διαρθρωμένο Διάλογο στον τομέα της νεολαίας·

— δραστηριότητες για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο·

— δραστηριότητες για την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και κατανόησης στην Ευρώπη·

— δραστηριότητες και εργαλεία επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης σε σχέση με θέματα νεολαίας και ευρωπαϊκά θέματα.

Ούτε οι εθνικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα Erasmus+ ούτε οι οργανισμοί τα μέλη των οποίων στη συντριπτική τους πλειο
νότητα είναι εθνικές υπηρεσίες για το Erasmus+ (2/3 ή περισσότερο) είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρέχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας.

Οι ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας εστιάζουν στη βραχυπρόθεσμη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αιτήσεις πρέπει να 
περιέχουν αναλυτικό δωδεκάμηνο πρόγραμμα εργασιών (ετήσιο πρόγραμμα εργασιών) για το 2017 συνοδευόμενο από τις πλη
ροφορίες που είναι αναγκαίες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας για το 
2017 είναι 3 800 000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

— 3 200 000 ευρώ για δικαιούχους που έχουν υπογράψει συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της συνεργασίας 
με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας το 2015, που ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμα για την παρούσα 
πρόσκληση·

— 600 000 ευρώ για αιτούντες που υποβάλλουν προτάσεις για ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης.

Η μέγιστη ετήσια επιχορήγηση λειτουργίας θα είναι 35 000 ευρώ.

Ενδεικτικά:

— οι φορείς της κατηγορίας 1 (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της νεολαίας θα απορρο
φήσουν περίπου το 70 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού·

— οι φορείς της κατηγορίας 1 (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) που έχουν ευρύτερο πεδίο δράσης, αλλά διαθέτουν τμήμα αφιερωμένο στη 
νεολαία, θα απορροφήσουν περίπου το 10 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού·

— οι φορείς της κατηγορίας 2 (δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της νεολαίας 
θα απορροφήσουν περίπου το 20 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ποιότητα των επιλέξιμων αιτήσεων θα αξιολογηθεί βάσει των ακόλουθων κριτηρίων (1):

— Συνάφεια (έως 30 βαθμοί)·

— Ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος εργασίας (έως 20 βαθμοί)·

— Προφίλ, αριθμός συμμετεχόντων και χώρες που μετέχουν στις δραστηριότητες (έως 20 βαθμοί)·

— Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα (έως 30 βαθμοί).

Προκειμένου να εξεταστούν για χρηματοδότηση, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν

— τουλάχιστον 60 βαθμούς συνολικά και

— τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθένα από τα παραπάνω κριτήρια ανάθεσης (δηλαδή τουλάχιστον 15 
βαθμούς για τα κριτήρια «Συνάφεια» και «Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα», 10 βαθμούς για τα κριτήρια «Ποιότητα 
σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας» και «Προφίλ, αριθμός συμμετεχόντων και χώρες που μετέχουν 
στις δραστηριότητες»).

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο (eForm) της αίτησης επιχορήγησης.

Το eForm είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

και πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

(1) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, πρβλ. ενότητα 9 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους αιτούντες.
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Το δεόντως συμπληρωμένο eForm πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι 
(ώρα Βρυξελλών) και να περιλαμβάνει τα κατάλληλα παραρτήματα (1):

1. Υπεύθυνη δήλωση

Τα υποχρεωτικά πρόσθετα παραρτήματα (2) πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Οργανισμό εντός της 
ίδιας προθεσμίας.

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που περιέχονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές — Πρόσκληση υποβο
λής προτάσεων EACEA/37/2016, έγγραφο που διατίθεται διαδικτυακά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-
cooperation-in-field-youth-eacea372016_en

(1) Κάθε άλλο απαιτούμενο διοικητικό έγγραφο βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους αιτούντες πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού έως τις 29/11/2016 (το μεσημέρι, ώρα 
Βρυξελλών), στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(2) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα παραρτήματα, πρβλ. ενότητα 14 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τους αιτούντες.
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea372016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea372016_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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