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Τομέας

Πρόγραμμα

Περιγραφή, Επαφές και Ιστοσελίδες

Προκηρύξεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

Το πρόγραμμα «Πολιτισμός» έχει ως στόχο την ανάδειξη του κοινού
Ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου, μέσω της ανάπτυξης της
πολιτιστικής συνεργασίας των δημιουργών, των πολιτιστικών
παραγόντων και των πολιτιστικών οργανισμών.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:

(Culture)

http://eacea.ec.europa.eu/cultur
e/funding/2010/index_en.php

Προϋπολογισμός: 400 εκ. Ευρώ
Cultural Contact Point Republic of Cyprus
Larnaca District Development Agency, Eleftherios Loizou
1 Laras Street, 7040 Voroklini, Larnaca, Cyprus
Tel. (357) 24 815280, Fax (357) 24 636817
E-mail: ccp@anetel.com
http://www.ccpcyprus.com, http://www.anetel.com
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P5 – Culture, Mrs Corinne MIMRAN
Avenue du Bourget 1, 1140 Brussels, Belgium
Tel. +32 2 295 33 71, Fax +32 2 292 13 29
E-mails: eacea-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-andactions/doc411_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/about/contact_en.htm
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί πολιτιστικές δράσεις παντός είδους και
χωρίζεται σε δύο σκέλη:
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http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σκέλος 1 (στήριξη πολιτιστικών δράσεων) χρηματοδοτεί:
 Πολυετή σχέδια συνεργασίας, με σκοπό τη συγκέντρωση της
ιδιαίτερης ποιότητας και της εμπειρίας πολιτιστικών φορέων από
ολόκληρη την Ευρώπη.
 Δράσεις πολιτιστικής συνεργασίας τομεακής ή διατομεακής
φύσης μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων με προτεραιότητα στη
δημιουργικότητα και την καινοτομία.
 Ειδικές δράσεις, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν σημαντική
διάσταση και εμβέλεια και να έχουν μεγάλη απήχηση στους
λαούς της Ευρώπης.

Οι προκηρύξεις και για τα τρία
σκέλη του προγράμματος
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/cultur
e/funding/2010/index_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php

Το Σκέλος 2 (στήριξη σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα) λαμβάνει τη μορφή
λειτουργικής επιδότησης, που προορίζεται να συγχρηματοδοτήσει
τις δαπάνες σχετικά με το μόνιμο πρόγραμμα εργασίας ενός
οργανισμού γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα του
πολιτισμού ή με στόχο που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής
της Ένωσης στον τομέα αυτό.
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands2_en.php
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Οι προκηρύξεις και για τα τρία
σκέλη του προγράμματος
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/cultur
e/funding/2010/index_en.php

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ευρώπη για
τους πολίτες
(Europe for
Citizens)

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει σκοπό την
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα
κοινά. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους πολίτες την
ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής
και ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και να
αναπτύξουν κατ' αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της
ΕE, το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας συμβάλλοντας παράλληλα
στο διαπολιτισμικό διάλογο.
Προϋπολογισμός: 215 εκ. Ευρώ
Mr. Philippe COVA
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7 - Citizenship
BOUR 00/13
Avenue du Bourget 1
BE-1140 Brussels
E-mail: Philippe.COVA@ec.europa.eu
Tel: +32-2-29 99130
Fax: +32-2-29 99302
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about/contact_en.htm
Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της υποστήριξης
των ακόλουθων τεσσάρων δράσεων:
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Οι προκηρύξεις και για τις
τέσσερεις δράσεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/funding/2010/index_en.php

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Δράση Ι «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», περιλαμβάνει:
αδελφοποίηση πόλεων, σχέδια των πολιτών και μέτρα υποστήριξης.
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7 – Citizenship, BOUR 01/17, Avenue du Bourget 1
BE-1140 Brussels
Τηλ: +32-2-29 84217
Fax: +32-2-29 62389
eacea-p7@ec.europa.eu, EACEA-p7-citizensprojects@ec.europa.eu

Οι προκηρύξεις για τη δράση Ι
του προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/funding/2010/index_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_en.php
http://ec.europa.eu/citizenship/programme-actions/doc60_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about/contact_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/contacts_en.php

H Δράση ΙΙ «Ενεργός κοινωνία των πολιτών», περιλαμβάνει:
διαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισμών στον τομέα των
ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού),
διαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και στήριξη σχεδίων που προτείνονται από
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
EACEA - Unit P7 Citizenship
Support to projects initiated by civil society
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels - Belgium
Email : eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
Τηλ: +32-2-29 68926
Fax: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php
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Οι προκηρύξεις για τη δράση ΙI
του προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/funding/2010/index_en.php

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H Δράση ΙΙΙ «Μαζί για την Ευρώπη», περιλαμβάνει: εκδηλώσεις
ευρείας προβολής, όπως εορτασμοί επετείων, απονομή βραβείων,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας, μελέτες,
έρευνες και δημοσκοπήσεις, εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης
πληροφοριών.

Οι προκηρύξεις για τη δράση ΙII
του προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/funding/2010/index_en.php

E-mail: eacea-p7@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action3_en.php

H Δράση ΙV «Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη», που περιλαμβάνει:
διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και αρχείων που
συνδέονται με τις εκτοπίσεις και τη μνήμη των θυμάτων του
Ναζισμού και του Ολοκαυτώματος.
EACEA - Unit P7 Citizenship
Support to Active European Remembrance projects
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels - Belgium
Email : eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu
Τηλ: +32-2-29 99591
Fax:+32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php
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Οι προκηρύξεις για τη δράση ΙV
του προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/funding/2010/index_en.php

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστική
Πρωτεύουσα
της Ευρώπης
(European
Capitals of
Culture)

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ξεκίνησε το
1985. Η επιλογή της εκάστωτε πολιτιστικής πρωτεύουσας γίνεται
ως εξής: μια κριτική επιτροπή που περιλαμβάνει οχτώ άτομα (δύο
εκ των οποίων ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), αξιολογεί τις
αιτήσεις που καταθέτουν οι υποψήφιες πόλεις και στέλνει μια
έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία και αποφασίζουν.

Μία από τις Κυπριακές πόλεις θα
αποτελέσει
την
Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2017. Η επίσημη διαδικασία για
την
υποβολή
προτάσεων
περιγράφεται στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/culture/ourprogrammes-andactions/doc455_en.htm

DG Education and Culture
European Commission
Couvent Van Maerlant
rue Van Maerlant, 18
1040 - Bruxelles
e-mails: eac-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-andactions/doc413_en.htm

Προπαρασκευαστική δράση
στον τομέα
του
αθλητισμού

Η δράση στηρίζει διακρατικά σχέδια που υποβάλλονται από
δημόσιους οργανισμούς ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
και αποσκοπούν στον εντοπισμό και τη δοκιμή κατάλληλων δικτύων
και ορθών πρακτικών στο χώρο του αθλητισμού, στους ακόλουθους
τομείς:
α) προαγωγή σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας,
β) προαγωγή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον αθλητισμό,
γ) προαγωγή των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών μέσω της
ενθάρρυνσης αθλητισμού για άτομα με αναπηρία,
δ) προαγωγή της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό.
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc745_en.htm
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Οι προκηρύξεις για τη δράση ΙV
του προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/sport/prepar
atory_actions/doc743_en.htm

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πρόγραμμα
Δια Βίου
Μάθησης
(Lifelong
Learning
Programme)

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει μέσω της
δια βίου μάθησης στην ανάπτυξη της ΕΕ σε μια προηγμένη κοινωνία
γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
εξασφαλίζοντας και την προστασία του περιβάλλοντος για τις
μελλοντικές γενεές. Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση
των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε
να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.
Προϋπολογισμός: 6.970 εκ. Ευρώ
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
LIFELONG LEARNING PROGRAMME Unit
Avenue du Bourget 1, B 1140, Brussels, Belgium
e-mail: eacea-info@ec.europa.eu
Στην Κύπρο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2007 το Ίδρυμα
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης το
οποίο διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης:
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2, 1ος όροφος
Τ.Θ. 25484
Λευκωσία 1310
Tel (357) 22 448888
Fax (357) 22 678787
Website http://www.llp.org.cy/
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα υποπρογράμματα:
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Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/fu
nding/2010/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html
http://www.llp.org.cy/generalinvi
tation.htm (ανακοινώσεις από το
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δια Βίου
Μάθησης)

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το Comenius εστιάζει στην πρώτη φάση εκπαίδευσης, από την
προσχολική και πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και
απευθύνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας υπό την
ευρεία έννοια -μαθητές, δάσκαλους, άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό,
αλλά και Τοπικές Αρχές, συλλόγους γονέων και μη κυβερνητικές
οργανώσεις.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en
.html

http://ec.europa.eu/education/pr
ogrammes/llp/comenius/index_e
n.html

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
Το Erasmus καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όσων
διανύουν την επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, ασχέτως της
διάρκειας του κύκλου σπουδών ή απόκτησης επαγγελματικών
προσόντων περιλαμβανομένου του διδακτορικού, καθώς και τα
ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτή
την εκπαίδευση και κατάρτιση
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/index_en.
html

http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html
http://ec.europa.eu/education/pr
ogrammes/llp/erasmus/index_en
.html

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
To Leonardo da Vinci καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και
μάθησης όσων ακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση εκτός του τριτοβάθμιου επιπέδου, καθώς και τα ιδρύματα
και τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτήν την
εκπαίδευση και κατάρτιση, παρέχοντας τη δυνατότητα για
ανταλλαγές προσωπικού και εκπαιδευσής του σε άλλες χώρες της
ΕΕ.
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.
html
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html
http://ec.europa.eu/education/le
onardo-da-vinci/doc1018_en.htm

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το Grundtvig καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όσων
ακολουθούν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και
τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν
αυτή την εκπαίδευση. Ειδικότερα, στοχεύει να ανταποκριθεί στην
πρόκληση ενός γηράσκοντος πληθυσμού και να παρέχει μέσα στους
ενηλίκους για να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_e
n.html

http://ec.europa.eu/education/pr
ogrammes/calls/callg_en.html

http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
Εγκάρσιο
πρόγραμμα
Δια Βίου
Μάθησης
(Lifelong
Learning Transversal
Programme)

Oι ειδικοί στόχοι του εγκαρσίου προγράμματος είναι:
α) η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε τομείς που
καλύπτουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω τομεακά επί
μέρους προγράμματα·

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

β) η προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών.
Προϋπολογισμός: 369 εκ. Ευρώ
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/transvers
al_en.html
Το εγκάρσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις
βασικές δραστηριότητες:
Policy cooperation and innovation: προώθηση της συνεργασίας
στον τομέα των πολιτικών και της καινοτομίας για θέματα διά βίου
μάθησης·

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/policy_en
.html

http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html
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ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Languages: προώθηση της εκμάθησης γλωσσών
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/language
_en.html

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

ITC:
ανάπτυξη
καινοτόμου
περιεχομένου,
υπηρεσιών,
παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών διά βίου μάθησης που
βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/ict_en.html

http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

Dissemination and exploitation of result: διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται
στο πλαίσιο του προγράμματος και προηγούμενων σχετικών
προγραμμάτων, καθώς και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/valorisati
on_en.html
Jean Monnet

http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

Ο στόχος του προγράμματος Jean Monnet είναι να προωθήσει τη
γνώση σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τα μέτρα υποστήριξης του προγράμματος δίνουν μια
απάντηση στην ανάγκη για γνώση σχετικά την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και στοχεύουν να προετοιμάσουν τη νέα γενεά
εμπειρογνομώνων σε ευρωπαϊκά θέματα.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:

Προϋπολογισμός: 170 εκ. Ευρώ

http://ec.europa.eu/education/jea
n-monnet/doc609_en.htm

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc88_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
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http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tempus IV

Το πρόγραμμα Tempus χρηματοδοτεί έργα συνεργασίας στους
τομείς της ανάπτυξης και της καινοτομίας προγραμμάτων σπουδών,
της κατάρτισης εκπαιδευτικών, της πανεπιστημιακής διαχείρισης και
των δομικών μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα του ακαδημαϊκού και
διοικητικού προσωπικού οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/tempu
s/index_en.php

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
Erasmus
Mundus

Το πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS αποσκοπεί στην αύξηση της
ποιότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω
προαγωγής της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ώστε να
αναπτύσσεται καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό και να προωθείται
ο διάλογος και η κατανόηση ανάμεσα στους λαούς και τους
πολιτισμούς, μέσω εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:

Το πρόγραμμα με την παλαιά του μορφή έχει λήξει, αλλά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται σύντομα να προτείνει ένα
πρόγραμμα – διάδοχο του Erasmus Mundus. Συμπληρωματικές
πληροφορίες θα παρασχεθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του
προγράμματος.

http://eacea.ec.europa.eu/erasm
us_mundus/index_en.php

Προϋπολογισμός: 230 εκ. Ευρώ
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php
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http://ec.europa.eu/education/pr
ogrammes/mundus/call_en.html

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Νεολαία εν
δράσει
(Youth In
Action)

Το πρόγραμμα καλύπτει νέους ηλικίας μεταξύ 13-30 χρόνων και
αποσκοπεί να αναπτύξει τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας
στην ΕE με την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων ως
πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα· την
ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητος μεταξύ των
νέων· την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων σε
διάφορες χώρες· τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων που
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των νέων και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον
τομέα της νεολαίας· και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της νεολαίας. Οι στόχοι του προγράμματος επιδιώκονται
με τις ακόλουθες δράσεις: 1. Νεολαία για την Ευρώπη, 2.
Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, 3. Νεολαία στον κόσμο, 4.
Συστήματα υποστήριξης των νέων, 5. Υποστήριξη της
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://eacea.ec.europa.eu/youth
/programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/educatio
n_culture/calls/grants_en.html

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/doc74_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about/contact_en.htm
Erasmus Νέοι
Επιχειρηματίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση σχεδίων που θα
δίνουν τη δυνατότητα σε εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες να
μαθητεύσουν σε εταιρείες έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών
και η δικτύωση. Στόχος του είναι να συμβάλει στη βελτίωση της
επιχειρηματικότητας,
της
διεθνοποίησης
και
της
ανταγωνιστικότητας των νεότευκτων πολύ μικρού, μικρού και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηματιών.
Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office
c/o EUROCHAMBRES,
Tηλ: +32 (0)2 282 08 73 - Φαξ: +32 (0)2 280 01 91
e-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el
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Πληροφορίες για συμμετοχή στο
πρόγραμμα παρέχονται στην
ιστοσελίδα:
http://www.erasmusentrepreneurs.eu/page.php?cid=
04

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

LIFE+

Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την
ενημέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής
πολιτικής και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης
του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδίως, το LIFE+ υποστηρίζει την
εφαρμογή του 6ου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών,
και χρηματοδοτεί μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/environment
/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment
/funding/intro_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Το LIFE+ αποτελείται από τρία στοιχεία:
To Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα έχει στόχο να συμβάλλει στην
εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και
τη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
για τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών
οικοσυστημάτων και την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και
εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 συμπεριλαμβανομένων των
παράκτιων και θαλάσσιων ειδών.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment
/life/funding/lifeplus.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2009/compon
ents/index.htm
Το Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση έχει
στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή των στόχων του 6ου
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων
των θεμάτων προτεραιότητας για τις κλιματικές αλλαγές, το
περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα ζωής, τους φυσικούς πόρους
και τα απόβλητα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και επίδειξη
των καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής, τεχνολογιών, μεθόδων
και εργαλείων.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2009/compon
ents/index.htm
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment
/life/funding/lifeplus.htm

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία έχει στόχο να
συμβάλλει στη διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβανομένης
της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2009/compon
ents/index.htm
Χρηματοδοτικό Το μέσο αποβλέπει στην ενίσχυση και τη συμπλήρωση των
Μέσο Πολιτικής προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την προστασία
Προστασίας
ιδίως των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος και των αγαθών,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών
ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών
ατυχημάτων καθώς και για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής
προστασίας.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment
/life/funding/lifeplus.htm

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/environment
/funding/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/environment
/civil/prote/finance.htm

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/finance.htm
Έξυπνη
Ενέργεια για
την Ευρώπη
(Intelligent
Energy –
Europe)

Το πρόγραμμα «Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη» ξεκίνησε στις
αρχές του 2007 ως τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος της ΕΕ
αποκαλούμενου «Πρόγραμμα Πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτομία» (βλέπε παρακάτω). Το Πρόγραμμα «Έξυπνη
Ενέργεια για την Ευρώπη» περιλαμβάνει δράσεις για την αύξηση
της υιοθέτησης και ζήτησης για ενεργειακή αποτελεσματικότητα,
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της
ενεργειακής διαφοροποίησης, και την παροχή κινήτρων για
διαφοροποίηση
των
καυσίμων
και
της
ενεργειακής
αποτελεσματικότητας στις μεταφορές.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eaci/iee_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/energy/intell
igent/call_for_proposals/index_e
n.htm

ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ
ΥΠΟΘEΣΕΙΣ

PROGRESS

Το πρόγραμμα PROGRESS για την απασχόληση και την κοινωνική
αλληλεγγύη επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς στόχους: α)
βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της κατάστασης που
επικρατεί στα κράτη μέλη μέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και
στενής παρακολούθησης των πολιτικών· β) υποστήριξη της
εκπόνησης στατιστικών εργαλείων και μεθόδων και κοινών δεικτών·
γ) υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας
και των πολιτικών στόχων· δ) προώθηση της δικτύωσης, της
αμοιβαίας μάθησης και του εντοπισμού και της διάδοσης ορθών
πρακτικών στο επίπεδο της EE ε) μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των
ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού· στ) ενίσχυση της
ικανότητας των κύριων δικτύων της Ένωσης να προωθούν και να
ενισχύουν τις πολιτικές της.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.j
sp?catId=630&langId=en

Το πρόγραμμα διαιρείται στους ακόλουθους πέντε τομείς: 1.
Απασχόληση, 2. Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, 3. Όροι
εργασίας, 4. Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία, 5.
Ισότητα των φύλων.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en
Πρόγραμμα
πλαίσιο για τα
θεμελιώδη
δικαιώματα
και δικαιοσύνη
(Fundamental
rights and
Justice)

Το πρόγραμμα πλαίσιο για τα «θεμελιώδη δικαιώματα και τη
δικαιοσύνη», στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη μιας
ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται στην ιθαγένεια της ΕΕ, θα
σέβεται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πάλη κατά του
αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και θα μάχεται
για την ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών. Το πρόγραμμα θα
συμβάλει στην καθιέρωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης με την καταπολέμηση της βίας και την παροχή
πληροφοριών για την παρεμπόδιση της χρήσης ναρκωτικών
ουσιών. Επιπλέον, θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία με στόχο
τη δημιουργία ενός γνήσιου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης σε
αστικά, εμπορικά και ποινικά θέματα.
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_rights_en.htm

Το πρόγραμμα πλαίσιο αποτελείται από πέντε
προγράμματα που παρουσιάζουμε παρακάτω.
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επιμέρους

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/intro/funding_intro_en
.htm

ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ
ΥΠΟΘEΣΕΙΣ

Daphne ΙΙΙ: Στόχος του είναι να συμβάλει στην προστασία των
παιδιών, των νέων και των γυναικών ενάντια σε όλες τις μορφές
βίας και να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της
ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτοί οι γενικοί στόχοι θα
συμβάλουν στην ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών, ειδικότερα
εκείνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, καθώς επίσης και των
ενεργειών εκείνων που στοχεύουν στην προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών, και την πάλη ενάντια στη λαθραία
διακίνηση ανθρώπινων όντων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daph
ne3_en.htm
Πρόληψη ναρκωτικών (Drugs prevention and information):
στηρίζεται στα προγράμματα στρατηγικής και δράσης της ΕΕ για τα
ναρκωτικά, ο απώτερος στόχος των οποίων είναι να μειωθεί
σημαντικά η κοινωνική ζημία και οι βλάβες της υγείας που
προκαλούνται από τη χρήση και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_e
n.htm
Δικαιώματα και ιθαγένεια (Fundamental rights and
citizenship): Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους: 1) να
προωθήσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που βασίζεται
στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων
που προέρχονται από την ιθαγένεια της Ένωσης, 2) να ενισχύσει
την κοινωνία πολιτών και να ενθαρρύνει έναν ανοικτό, διαφανή και
τακτικό διάλογο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 3) να καταπολεμίσει
το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό, 4) να βελτιώσει
τις επαφές, την ανταλλαγή των πληροφοριών και τη δικτύωση
μεταξύ των νομικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών και των
νομικών επαγγελμάτων, με το στόχο την καλύτερη αμοιβαία
κατανόηση.
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_e
n.htm

20

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ
ΥΠΟΘEΣΕΙΣ

Αστική δικαιοσύνη (Civil justice): Το πρόγραμμα προάγει την
καλή λειτουργία των διασυνοριακών αστικών πρακτικών στα κράτη
μέλη και στοχεύει να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των ατόμων
και των επιχειρήσεων, ειδικότερα με την ενθάρρυνση της
πρόσβασης τους στη δικαιοσύνη. Τα έργα που χρηματοδοτούνται θα
βελτιώσουν τις επαφές, την ανταλλαγή των πληροφοριών και τη
δικτύωση μεταξύ των νομικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών
και των νομικών επαγγελμάτων.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm

Ποινική δικαιοσύνη (Criminal justice): Το πρόγραμμα θα
προάγει τη δικαστική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης σε ποινικά θέματα, θα προωθήσει
τη συμβατότητα στους εφαρμόσιμους κανόνες στα κράτη μέλη και
θα βελτιώσει τη δικαστική συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των νομικών,
δικαστικών και διοικητικών αρχών και των νομικών επαγγελμάτων,
θα ενθαρρύνει την κατάρτιση των μελών του δικαστικού σώματος,
και θα βελτιώσει περαιτέρω την αμοιβαία εμπιστοσύνη με σκοπό την
εξασφάλιση προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων και των
κατηγορουμένων.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

Ασφάλεια και
προστασία των
ατομικών
ελευθεριών

Το πρόγραμμα πλαίσιο για «την ασφάλεια και την προστασία των
ατομικών
ελευθεριών»
στοχεύει
στην
εξασφάλιση
μιας
αποτελεσματικής λειτουργικής συνεργασίας για την καταπολέμιση
του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και την ενίσχυση της
πρόληψής τους.

(Security and
safeguarding
Liberties)

Προϋπολογισμός: 745 εκ. Ευρώ
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_security_en.htm

Το πρόγραμμα πλαίσιο αποτελείται από δύο οικονομικά μέσα
καλύπτοντας αντίστοιχα ειδικά προγράμματα:
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

Πρόληψη και καταπολέμιση του εγκληματος (Prevention of
and Fight against Crime):
Το νέο πρόγραμμα παρέχει
οικονομική ενίσχυση για τις δραστηριότητες υπό τον τίτλο VI της
Συνθήκης για την ΕΕ, σχετικά με όλους τους τύπους εγκλημάτων
(τρομοκρατία, λαθρεμπόριο ανρωπινων όντων και εγκλήματα με
θύματα παιδιά, παράνομη εμπορία ναρκωτικών και λαθρεμπόριο
όπλων, δωροδοκία και απάτη).

ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ
ΥΠΟΘEΣΕΙΣ

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm

Ετοιμότητα (Prevention, Preparedness and Consequence
Management of Terrorism and other Security related risks):
το πρόγραμμα προσφέρει ένα περιεκτικό πλαίσιο και συμβάλλει
στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Προστασία
Ευαίσθητων Υποδομών (EPCIP) καθώς επίσης και πολιτικά μέτρα
που στοχεύουν στην υποστήριξη ή/και εγγύηση της ασφάλειας και
της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια μιας κρίσεως.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/epcip/fundi
ng_epcip_en.htm

Πρόγραμμα
πλαίσιο για
την
αλληλεγγύη
και τη
διαχείριση
μεταναστευτικών ρευμάτων
(Solidarity
and
Management
of Migration
Flows)

Ο κύριος στόχος του προγράμματος πλαισίου είναι να
αντιμετωπιστεί το ζήτημα του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών
μεταξύ των κρατών μελών για την εισαγωγή ολοκληρωμένης
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της ΕΕ
και από την εφαρμογή των κοινών πολιτικών για το άσυλο και τη
μετανάστευση. Θα παράσχει οικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη
αναλογικά προς τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν προς όφελος
της Κοινότητας συνολικά.
Προϋπολογισμός: 4020,37 εκ. Ευρώ
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm

Το πρόγραμμα πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα οικονομικά
μέσα:
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ
ΥΠΟΘEΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες (European Refugee
Fund): Ο γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων
είναι να υποστηριχθούν και να βελτιωθούν οι προσπάθειες των
κρατών μελών να χορηγήσουν καλύτερους όρους υποδοχής στους
πρόσφυγες, τα εκτοπισμένα πρόσωπα και στους δικαιούχους της
επικουρικής
προστασίας,
να
εφαρμόσουν
δίκαιες
και
αποτελεσματικές
διαδικασίες
χορήγησης
ασύλου
και
να
προωθήσουν τις ορθές πρακτικές στον τομέα του ασύλου ώστε να
προστατευθούν τα δικαιώματα των προσώπων που απαιτούν τη
διεθνή προστασία και να επιτραπεί στα συστήματα ασύλου των
κρατών μελών να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refuge
e_en.htm
Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (External Borders
Fund): Το μέσον αυτό καθιερώνει έναν μηχανισμό οικονομικής
αλληλεγγύης για να υποστηρίξει τα κράτη εκείνα που υπομένουν,
προς όφελος της Κοινότητας, ένα διαρκές και σημαντικό οικονομικό
βάρος από την εφαρμογή των κοινών προτύπων στον έλεγχο και
την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και της πολιτικής
θεωρήσεων.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/borders/funding_border
s_en.htm
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών
(European Fund for the Integration of Third-country
nationals): Ο γενικός στόχος του μέσου αυτού είναι να
υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών να επιτρέψουν
στους υπηκόους τρίτων χωρών να πληρήσουν τους όρους
παραμονής τους σε αυτά και να διευκολύνουν την ένταξή τους στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές της
πολιτικής ενσωμάτωσης μεταναστών της ΕΕ.
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_int
egration_en.htm
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

Ταμείο επαναπατρισμού (Return Fund): Ο γενικός στόχος του
μέσου είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών
να βελτιώσουν τη διαχείριση της επιστροφής των προσφύγων στις
εστίες τους σε όλες της τις διαστάσεις, μέσω της χρήσης της
ολοκληρωμένης διαχείρισης επιστροφής, με μια προτίμηση στην
εθελοντική επιστροφή και με σκοπό την υποστήριξη μιας δίκαιης και
αποτελεσματικής εφαρμογής των κοινών προτύπων για την
επιστροφή.

ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ
ΥΠΟΘEΣΕΙΣ

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/grants/funding_grants
_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm

ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

MEDIA 2007

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του
οπτικοακουστικού τομέα, ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει
αποτελεσματικότερα τον πολιτιστικό του ρόλο αναπτύσσοντας μια
βιομηχανία ισχυρού και ποικίλου περιεχομένου και μια πολύτιμη και
προσιτή κληρονομιά, προσθέτοντας αξία στην εθνική υποστήριξη.
Οι δράσεις του νέου προγράμματος αφορούν το στάδιο της προπαραγωγής (ανάπτυξη) και τους τομείς της διανομής κατάρτισης
προώθησης στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος.
Προϋπολογισμός: 754,950 εκ. Ευρώ

Για να δείτε τις προκηρύξεις, θα
πρέπει να επισκευθείτε χωριστά
κάθε υποκατηγορία (Distribution,
Producer's Support, Promotion,
Festivals, Training, New
Technologies, Exhibition) της
ιστοσελίδας:
http://ec.europa.eu/information_
society/media/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/who/des
ks/index_en.htm
Τύπος και
επικοινωνία
(Financial
support for
initiatives
under Plan D)

Η Γενική Διεύθυνση επικοινωνίας απονέμει επιχορηγήσεις σε
οργανώσεις και οργανισμούς που παρέχουν πληροφόρηση για την
ΕΕ στους ευρωπαίους πολίτες. Οι στόχοι των χρηματοδοτήσεων
είναι να παρασχεθούν γενικές και ακριβείς πληροφορίες για την ΕΕ
στους πολίτες των κρατών μελών και να κατασταθούν οι πολίτες
πιό ενήμεροι για τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την Ένωση.
Υπεύθυνα για τις χρηματοδοτήσεις αυτές είναι τα κατά τόπους
γραφεία αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη
μέλη.
http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/dgs/commu
nication/grants/index_en.htm

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πρόγραμμα
για την Υγεία
2008 – 2013

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

(Health
Programme
2008-2013)

Πρόγραμμα
κοινοτικής
δράσης στον
τομέα της
πολιτικής για
τους
καταναλωτές
(Consumer
Programme
2007-2013)

Οι γενικοί στόχοι του πολυετούς προγράμματος δράσης είναι:
βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης για την προστασία της
δημόσιας υγείας, ενίσχυση της ικανότητας συντονισμένης και
ταχείας αντίδρασης όταν απειλείται η δημόσια υγεία, προαγωγή της
υγείας και πρόληψη των ασθενειών λαμβάνοντας υπόψη όλους
τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας σε όλες τις πολιτικές και
δραστηριότητες.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.ht
m

http://ec.europa.eu/phea/calls/c
all_for_proposals_en.html

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να υποστηρίζει
και να παρακολουθεί τις πολιτικές των κρατών μελών και να
συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των
οικονομικών και νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών καθώς
και στην προώθηση των δικαιωμάτων τους στην πληροφόρηση, την
εκπαίδευση και την αυτοοργάνωση προκειμένου να διαφυλάξουν τα
συμφέροντά τους. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσω των
ακόλουθων στόχων:

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:

α) εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών,
κυρίως μέσω της βελτιωμένης τεκμηρίωσης, των καλύτερων
διαβουλεύσεων
και
της
καλύτερης
εκπροσώπησης
των
συμφερόντων των καταναλωτών,
β) εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων για την
προστασία των καταναλωτών, ιδίως μέσω της συνεργασίας όσον
αφορά την επιβολή της εφαρμογής, και μέσω της πληροφόρησης,
της εκπαίδευσης και της έννομης προστασίας.
Προϋπολογισμός: 156.8 εκατ. ευρώ
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm
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http://ec.europa.eu/health/ph_p
rogramme/howtoapply/call_for_p
ropal_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/t
enders/information/grants/index
_en.htm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό
Μέσο
Γειτονίας και
Εταιρικής
Σχέσης

Στα πλαίσια της κοινοτικής βοήθειας για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και
Εταιρικής Σχέσης (ENPI) έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη
ζώνης ευημερίας και σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και
των ακόλουθων χωρών και εδαφών: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος,
Αλγερία, Αρμενία, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λευκορωσία,
Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Ουκρανία, Παλαιστινιακή Αρχή,
(European
Neighbourhood Ρωσική Ομοσπονδία, Συρία και Τυνησία.
Policy
Instrument http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
ENPI)
http://ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/world/enp/fu
nding_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/w
ork/funding/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/contact_en.htm

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ

Πρόγραμμα
Πλαίσιο για
την
Ανταγωνιστικό
τητα και την
Καινοτομία

Το «Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία» αποτελεί μια συναφή και ολοκληρωμένη ανταπόκριση
στους στόχους της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πρόγρμμα αυτό
περιλαμβάνει τρία επιμέρους προγράμματα:

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
(Competitiveness
and Innovation
Framework
Programme Πρόγραμμα
Επιχειρηματικότητας
και
Καινοτομίας
CIP)
(Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP):
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας.
Διαθέτει και ένα τμήμα οικολογικής καινοτομίας, στόχος του οποίου
είναι η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm
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(Βλέπε τις προκηρύξεις για τα επί
μέρους προγράμματα παρακάτω)

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/enterprise/f
unding/files/themes_2007/calls_
prop.htm

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ

Πρόγραμμα ενίσχυσης πολιτκών για τις τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας (Information Communication
Technologies Policy support Programme - ICT PSP): στοχεύει
στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω
της ευρύτερης και καλύτερης χρήσης των τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) από τους πολίτες, τις
κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/information_
society/activities/ict_psp/particip
ating/calls/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_e
n.htm
Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy –
Europe) (βλέπε παραπάνω κατηγορία «περιβάλλον») για το οποίο
έχει διατεθεί κονδύλιο ύψους €727 εκ. περίπου.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/intell
igent/call_for_proposals/index_e
n.htm

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
7ο πρόγραμμα
πλαίσιο για
την Έρευνα
και
Τεχνολογική
Ανάπτυξη
(Seventh
Framework
Programme
for Research
and
Technological
Development 7th FP)

Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση
του ερευνητικού τομέα στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα υποστηρίζει
τις παρακάτω δραστηριότητες:
Συνεργασία:
υποστηρίζονται
πάσης
φύσεως
ερευνητικές
δραστηριότητες που αναπτύσσονται, στο πλαίσιο διακρατικής
συνεργασίας, στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: α) υγεία, β)
τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία· γ) τεχνολογίες
πληροφοριών
και
επικοινωνίας,
δ)
νανοεπιστήμες,
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής, ε)
ενέργεια, στ) περιβάλλον (και αλλαγή του κλίματος), ζ) μεταφορές
(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), η) κοινωνικοοικονομικές
και ανθρωπιστικές επιστήμες, θ) διάστημα, ι) ασφάλεια.
Ιδέες:
υποστηρίζονται
οι
δραστηριότητες
έρευνας
που
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία ερευνητών και διεξάγονται
διατομεακώς από μεμονωμένες εθνικές ή διεθνικές ομάδες,
ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/in
dex.cfm

EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ

Άνθρωποι: ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην
Ευρώπη, και ενθάρρυνση της κινητικότητας.
Ικανότητες: υποστηρίζονται βασικές πλευρές του ευρωπαϊκού
δυναμικού έρευνας και καινοτομίας, όπως οι υποδομές έρευνας, οι
περιφερειακές συσπειρώσεις με άξονα την έρευνα, η πλήρης
απελευθέρωση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Κοινότητας, η
έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ζητήματα
«ένταξης της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό», η υποστήριξη
συνεκτικής ανάπτυξης πολιτικών· οι οριζόντιες δραστηριότητες
διεθνούς συνεργασίας.
Το πρόγραμμα-πλαίσιο υποστηρίζει επίσης τις μη πυρηνικές άμεσες
επιστημονικές και τεχνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.
Προϋπολογισμός: 50,521 εκ. ευρώ συνολικά, ως εξής:
Συνεργασία: 32,413 εκ. ευρώ
Ιδέες: 7,510 εκ. ευρώ
Άνθρωποι: 4,750 εκ. ευρώ
Ικανότητες: 4,097 εκ. ευρώ
Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών: 1,751
εκ. ευρώ
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Τ.Θ. 23422
1683 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 205000
Φαξ: +357 22 205001
Email: ipe@research.org.cy
http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

MARCO POLO
II

Το πρόγραμμα Marco Polo ΙΙ έχει ως σκοπό να μειωθεί η οδική
συμφόρηση, να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του
συστήματος μεταφορών στην Κοινότητα και να ενισχυθούν οι
διατροπικές μεταφορές. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση με βάση το
πρόγραμμα είναι οι εξής δράσεις:
 οι δράσεις των θαλάσσιων αρτηριών· για τις δράσεις αυτές
θα χρησιμοποιηθεί ως κανόνας τα διευρωπαϊκά δίκτυα όπως
αυτά ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 οι δράσεις στροφής των μεταφορών, στις οποίες θα
περιληφθεί, αναλόγως, η πρόσθετη στροφή που θα επέλθει
από την αναβάθμιση υπάρχοντος δρομολογίου·
 οι δράσεις αποφυγής της κυκλοφορίας·
 οι δράσεις κοινής διδαχής.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/transport/m
arcopolo/calls/2009_en.htm

E-mail: eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm#
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραμμα
Διαπεριφερειακής
Συνεργασίας
(INTERREG
IVc) 20072013

Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVc)
είναι πρόγραμμα των Διαρθρωτικών Ταμείων. Σκοπός του είναι να
καταστεί δυνατή, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η συνεργασία
αρχών και φορέων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, σε έργα
που αφορούν στην ανταλλαγή και διάχυση της εμπειρίας τους και
στην από κοινού ανάπτυξη προσεγγίσεων και μέσων που
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής
ανάπτυξης και συμβάλλουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό.
http://www.interreg4c.net/
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Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://www.interreg4c.net/applic
ation.html

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ESPON

Το Πρόγραμμα ESPON (Δίκτυο Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωρικού
Σχεδιασμού) αποτελεί ένα από τα Ειδικά προγράμματα της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. Με το ESPON τα κράτη-μέλη
έχουν στη διάθεσή τους:
• τη διάγνωση των βασικών χωρικών τάσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
• τη χαρτογραφική αποτύπωση των μεγαλύτερων χωρικών
ανισοτήτων και της σχετικής τους έντασης.
• τη μελέτη χωρικών δεικτών και τυπολογιών για την υποστήριξη
της διαμόρφωση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για έναν
ισορροπημένο και πολυκεντρικό διευρυμένο ευρωπαϊκό χώρο.
• ολοκληρωμένα και κατάλληλα εργαλεία (βάσεις δεδομένων,
δείκτες, μεθοδολογίες για την εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων
και συστηματικών χωρικών αναλύσεων) για τη βελτίωση του
συντονισμού των τομεακών πολιτικών με χωρική διάσταση.

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://www.espon.public.lu/fr/ac
tualites/2009/09/3009_Appels_p
rojets/index.html

www.espon.lu

URBACT II

To URBACT II (πρóγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξη) είναι
ένα πρόγραμμα ανταλλαγής και εκμάθησης για πόλεις. Στοχεύει να
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αστικής ανάπτυξης
και να ενισχύσει την κοινή αντίληψη της ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εστιάζεται κυρίως στο να παρέχει ένα
εργαλείο ανταλλαγών και εκμάθησης για τους υπευθύνους χάραξης
πολιτικής, τους επαγγελματίες και άλλους οργανισμούς που
συμμετέχουν στην ανάπτυξη αστικών πολιτικών: το URBACT ΙΙ είναι
μια πλατφόρμα ανταλλαγών που χρησιμοποιείται για να οργανώσει
θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας.
URBACT Secretariat
194, avenue du Président Wilson
93217 Saint-Denis la Plaine CEDEX
France
Tel.: +33 1 49 17 46 40
Fax: +33 1 49 17 45 55
E-mail: jl.drubigny@urbact.eu
Website: www.urbact.eu

30

Οι προκηρύξεις του
προγράμματος δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα:
http://urbact.eu/en/headermain/get-involved/call-forproposals-and-jobs/

ΑΛΛΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

JESSICA

Η πρωτοβουλία JESSICA «Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas» (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για
βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) παρέχει στα κράτη μέλη
την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων
επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ μέσω των
διαρθρωτικών
ταμείων,
για
να
επενδύουν,
υπό
μορφή
επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο
πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να
έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων,
πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και, εάν είναι
απαραίτητο, μέσω Ταμείων Συμμετοχών (Holding Funds).
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm
http://www.eib.org/products/events/jessica-a-joint-initiativebetween-the-eu-commission,-the-ceb-and-the-eib.htm

JASPERS

Η κοινή βοήθεια για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές
περιφέρειες (JASPERS - Joint Assistance in Supporting Projects in
European Regions) χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δράσεις:








Διευρωπαϊκά δίκτυα (ΤΕΝs)
Το τομέα των μεταφορών εκτός διευρωπάϊκων δικτύων,
συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών, ποτάμιων και
θαλάσσιων μεταφορών
Συνδυασμένα συστήματα μεταφοράς και η διαλειτουργικότητά
τους
Διαχείριση της οδικής και εναέριας κυκλοφορίας
Καθαρές αστικές και δημόσιες συγκοινωνίες
Το
περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένης
της
ενεργειακής
αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ιδιωτικές δημόσιες συνεργασίες

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm
http://www.jaspers.europa.eu/
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ΑΛΛΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

JEREMIE

Η πρωτοβουλία JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις-Joint
European Resources for Micro to Medium Enterprises) αποβλέπει
στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στις λιγότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων ιδίως σε καινοτόμους τομείς δραστηριότητας. Η
πρωτοβουλία προτείνει συστήματα εγγύησης δανείων αλλά και
χρηματοδότηση μέσω ιδίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων.
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.ht
m
http://www.eif.org/jeremie/

Συμμετοχή των Δήμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Γενικές Οδηγίες
Μία από τις πρώτες ερωτήσεις κάθε Δήμου σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, είναι πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την ανάπτυξη των
υποδομών της πόλης τους από «τις Βρύξέλλες». Όμως, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις που παρέχει η
ΕΕ για ανάπτυξη υποδομών δεν καταβάλλονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μέσω των εθνικών αρχών των κρατών μελών.
Αυτό ισχύει για τις περισσότερες επιδοτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ,
και οι οποίες αποτελούν, με χρηματικά κριτήρια, το σημαντικότερο μέρος των ενισχύσεων της ΕΕ για τους Δήμους.
Η Επιτροπή όμως, παρέχει επιδοτήσεις και απευθείας στους Δήμους για την εφαρμογή άλλων πολιτικών όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η
κατάρτιση, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών κλπ μέσω των λεγόμενων ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Μέσω των
προγραμμάτων αυτών, μπορούν να χρηματοδοτηθούν και ορισμένες υποδομές, σύμφωνα με όσα θα σας παραθέσουμε σε αυτό το κείμενο.
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Η Επιτροπή, διαθέτει για τα θέματα για τα οποία παρέχει απευθείας επιδοτήσεις, έναν καθορισμένο από την αρχή του οικονομικού έτους
προϋπολογισμό. Τα χρήματα αυτά κατανέμονται ανά Γενική Διεύθυνση ή υπηρεσία της Επιτροπής, ανάλογα με τα θέματα τα οποία αυτές
χειρίζονται (π.χ. έρευνα και τεχνολογία, περιβάλλον, κλπ.). Έτσι, δημοσιεύονται περιοδικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων γίνονται συνήθως στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων υφιστάμενων προγραμμάτων,
πρωτοβουλιών ή χρηματοδοτικών μέσων της Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία της Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την
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αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνει καταρχήν υπόψη το κονδύλι που διαθέτει για τη χρηματοδότηση σχεδίων και αποφασίζει εκ των
προτέρων κατά προσέγγιση για τον αριθμό των σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν. Αυτό φυσικά επηρεάζει και το ποσό κατά το οποίο
σκοπεύει να επιδοτήσει το κάθε σχέδιο (δηλ. όσο περισσότερα σχέδια θέλει να χρηματοδοτήσει τόσο μειώνεται το ποσό της
χρηματοδότησής τους).
Σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός σχεδίου είναι ο καινοτόμος χαρακτήρας του, η προστιθέμενή του αξία, η συμμετοχή φορέων από
περισσότερα κράτη μέλη, η χρήση νέων τεχνολογιών, ο βαθμός προώθησης των στόχων του κοινοτικού προγράμματος ή πρωτοβουλίας
(π.χ. απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη, εξοικονόμηση ενέργειας, πολιτιστική κληρονομιά, κλπ.) και της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η
προβλεπόμενη διάδοση και η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί τις επιλέξιμες δαπάνες και ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου καλείται να
συμβάλει κι αυτός με ίδιους πόρους σε ένα ποσοστό των εξόδων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου (η κοινοτική
χρηματοδότηση δηλαδή δεν είναι 100%).
Διαδικασία υποβολής
Η διαδικασία ξεκινά με τη δημοσίευση από την Επιτροπή σχετικής πρόσκλησης στην Επίσημη Εφημερίδα. Συνεπώς, όσοι επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση για κοινοτική χρηματοδότηση στα πλαίσια κάποιου προγράμματος, καλό θα είναι να παρακολουθούν τις σχετικές
δημοσιεύσεις στο τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας και να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την
προετοιμασία του φακέλου, την εξεύρεση εταίρων, κλπ. Στην πρόσκληση αυτή γίνεται κατά κανόνα μία συνοπτική περιγραφή του
αντικειμένου, των κριτηρίων επιλεξιμότητας, της προβλεπόμενης διάρκειας της σύμβασης, του μέγιστου ύψους της χρηματοδότησης και
των προθεσμιών υποβολής. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ζητήσουν το τεύχος συγγραφής των υποχρεώσεων προκειμένου να έχουν
σαφέστερη εικόνα του πλαισίου της σύμβασης που καλούνται να συνάψουν με την Επιτροπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατίθενται και
οδηγοί προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών για τους υποψηφίους, είτε σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική από το Διαδίκτυο.
Πλήρωση των τυπικών κριτηρίων αποδοχής
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής θέματα που αφορούν την τυπική αποδοχή της αίτησης/πρότασης:
1) Στην αναγραφόμενη προθεσμία που διαθέτει ο υποψήφιος για να ζητήσει το τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και άλλα τυχόν
έντυπα για την υποβολή της αίτησης.
2) Στην προθεσμία υποβολής της πρότασης.(ιδίως όταν η πρόταση πρέπει να έχει παραληφθεί από τη σχετική υπηρεσία μέχρι την
αναγραφόμενη ημερομηνία και όχι απλά να έχει αποσταλεί). Η εκπρόθεσμη υποβολή πρότασης έχει πάντα ως συνέπεια την
απόρριψή της. Η αποστολή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά.
3) Στα κριτήρια αποκλεισμού (π.χ. περίπτωση όπου ένας εταίρος δεν είναι από επιλέξιμη χώρα).
4) Στα κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. περίπτωση όπου απαιτείται η συμμετοχή εταίρων από Χ τουλάχιστον κράτη μέλη ή η πρόσκληση
απευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένους φορείς, κλπ.).
5) Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψει ο υποψήφιος (ισολογισμούς, βεβαιώσεις εκπλήρωσης κοινωνικών
εισφορών, βιογραφικά σημειώματα, κλπ.). Το καλύτερο είναι να καταρτίσουν οι ενδιαφερόμενοι έναν κατάλογο αφού διαβάσουν
καλά το τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και να ελέγξουν πριν την υποβολή της πρότασης ότι έχουν συμπεριλάβει όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα.
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6) Ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο της αίτησης / πρότασης και το σωστό αριθμό αντιτύπων (σε
φωτοτυπία) που προβλέπεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων.
7) Ότι οι υποψήφιοι έχουν τηρήσει τις οδηγίες για τη σφράγιση της πρότασης. Συνήθως ζητείται να τοποθετηθεί η πρόταση
(πρωτότυπο + Χ αντίτυπα) σε ένα φάκελο όπου αναγράφεται ο κωδικός της πρόσκλησης και η φράση «να μην ανοιχτεί από το
εσωτερικό ταχυδρομείο» στα αγγλικά ή γαλλικά, ο οποίος τοποθετείται εντός δεύτερου φακέλου με την αναγραφή ξανά του κωδικού
της πρόσκλησης και της διεύθυνσης αποστολής που αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
8) Η αποστολή να έχει γίνει με συστημένη επιστολή ή δέμα και να φυλαχθεί η απόδειξη ή εάν η παράδοση γίνεται στα χέρια του
υπεύθυνου υπαλλήλου, να ζητηθεί σχετική απόδειξη παραλαβής όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που παρέλαβε
και η ώρα και ημέρα υποβολής.
9) Στην περίπτωση που προβλέπονται ειδικά έντυπα για την υποβολή της πρότασης, ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια έντυπα.
Στην πρόσκληση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα αναφέρεται συνήθως και η ημερομηνία ανοίγματος των προτάσεων από την
Επιτροπή. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρίστανται κατά το άνοιγμα των φακέλων και συνήθως καλούνται να ειδοποιήσουν εκ των
προτέρων ότι θα παραστούν, καθώς και να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα τους εκπροσωπήσει. Η παρουσία σας στο
άνοιγμα των φακέλων είναι σημαντική, προκειμένου να έχετε μία ιδέα του αριθμού, της ταυτότητας και του είδους των προτάσεων που
έχουν υποβάλει οι άλλοι υποψήφιοι, τόσο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης όσο και ως χρήσιμο στοιχείο αναφοράς για το μέλλον.
Σύνταξη του φακέλου της πρότασης
Όσον αφορά τη σύνταξη της πρότασης, θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής σημεία:
1. Προσπαθήστε να ζητήσετε και να έχετε το τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε να γνωρίζετε τις απαραίτητες
προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση. Ορισμένα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε στο φάκελο της πρότασης ενδέχεται να
χρειαστείτε χρόνο για να τα συγκεντρώσετε, όπως βεβαιώσεις από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, πρωτοδικεία, βιογραφικά
σημειώματα επιστημονικών συνεργατών κλπ. Επίσης, εφόσον σκοπεύετε να υποβάλετε πρόταση από κοινού με άλλους εταίρους, θα
χρειαστεί να έλθετε σε επαφή μαζί τους (εφόσον φυσικά τους έχετε ήδη εντοπίσει – εάν όχι θα πρέπει να λάβετε υπόψη και το διάστημα
που θα χρειαστείτε για να τους βρείτε και να συμφωνήσετε τους όρους της ενδεχόμενης συνεργασίας). Αυτό μπορεί να απαιτήσει πάλι
κάποιο χρόνο, ιδίως εάν οι εταίροι αυτοί βρίσκονται σε άλλη χώρα. Ακόμη, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που είστε
συντονιστής του προτεινόμενου σχεδίου, θα πρέπει να παραλάβετε εγκαίρως από τους υπόλοιπους εταίρους τις δηλώσεις συμμετοχής τους
στο σχέδιο, τις δηλώσεις ότι συμφωνούν να τους εκπροσωπήσετε ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τους
αφορούν, ώστε να τα εντάξετε στο φάκελο της πρότασης που εσείς ως συντονιστής θα υποβάλετε.
2. Να διαβάσετε προσεκτικά το τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει το αντικείμενο της πρόσκλησης,
προκειμένου να καταρτίσετε την πρότασή σας ανάλογα. Μία καλή ιδέα είναι επίσης να συμβουλευτείτε το δικτυακό τόπο της υπηρεσίας της
Επιτροπής που διοργανώνει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές
της κοινοτικής πολιτικής που επιδιώκεται με το σχετικό πρόγραμμα. Εάν, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων στις υποψήφιες για ένταξη χώρες ή στη συμμετοχή γυναικών και ατόμων με ειδικές
ανάγκες ή στη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας ή στη βιωσιμότητα του σχεδίου μετά την παύση της κοινοτικής χρηματοδότησης,
προσπαθήστε να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο που προτείνετε προτίθεται να καλύψει το εν λόγω θέμα και εντάξτε τον
στη μεθοδολογία.
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3. Να έχετε υπόψη σας ότι η σωστή προετοιμασία μίας πρότασης συνεπάγεται, πέρα από την προσπάθεια που θα καταβάλετε, και κάποια
έξοδα, τα οποία δεν θα σας επιστραφούν. Εφόσον όμως πιστεύετε ότι έχετε πιθανότητες να γίνει δεκτή η αίτησή σας – καινοτομία, αξιόλογη
ομάδα εταίρων, εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα - αφιερώστε κάποιο χρόνο και χρήμα ώστε να έχει μία συγκροτημένη και καλαίσθητη
παρουσίαση που σίγουρα θα προδιαθέσει θετικά τους αξιολογητές. Σκεφθείτε ότι οι αξιολογητές είναι και αυτοί εργαζόμενοι άνθρωποι και
ενδέχεται να μην εκτιμήσουν καθόλου το γεγονός ότι τους αναγκάζετε να βάλουν σε τάξη και να εκτιμήσουν 500 άδετες σελίδες
ετερόκλητων εγγράφων. Μετά τη συνοδευτική επιστολή, επισυνάψτε κατάλογο των περιεχομένων στο φάκελο εγγράφων (ο οποίος θα σας
βοηθήσει και εσάς να ελέγξετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποιο δικαιολογητικό) και εφόσον είναι δυνατόν, να δέσετε την πρόταση σε
τυπογραφείο ή κατάστημα που κάνει φωτοτυπίες. Δείτε την πρότασή σας σαν ένα δώρο: όσο πολύτιμο και να είναι χρειάζεται να το
αναδείξετε με το ανάλογο «περιτύλιγμα» για να το εκτιμήσει περισσότερο αυτός που το παραλαμβάνει.
4. Ένα ανάλογο θέμα είναι και η γλώσσα σύνταξης της πρότασης. Καταρχήν, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι άλλο ρητά από την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων, μπορείτε να τη συντάξετε σε όποια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ προτιμάτε. Καλό θα ήταν εντούτοις, εάν
συντάξετε την πρόταση στα ελληνικά, να συμπεριλάβετε τουλάχιστον και μία περίληψη του προτεινόμενου σχεδίου σε μία από τις γλώσσες
εργασίας της Επιτροπής (αγγλικά ή γαλλικά), κατά προτίμηση από άτομο που έχει μία από αυτές τις γλώσσες ως μητρική. Δεδομένου ότι τα
περισσότερα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και εφαρμογή σε διακρατικό επίπεδο, το
γεγονός ότι είτε η πρόταση είτε η περίληψή της έχουν σοβαρά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στην ξένη γλώσσα θα κλονίσει την
εμπιστοσύνη των αξιολογητών στη δυνατότητά σας να φέρετε εις πέρας το σχέδιο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.
5. Μη διστάσετε να προβάλετε την εικόνα του Δήμου ή οργανισμού σας. Πέρα από την υποχρεωτική αναφορά στην προηγούμενη εμπειρία
που διαθέτετε σχετικά με το αντικείμενο της πρόσκλησης, αναφερθείτε γενικά στην πείρα που έχετε αποκτήσει στη διαχείριση σχεδίων, την
ποιότητα των υπηρεσιών σας, ενδεχομένως βραβεία ή διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί στον οργανισμό σας κατά το παρελθόν, ή ακόμα αν
πληροίτε τα κριτήρια διεθνούς ή ευρωπαϊκής τυποποίησης ποιότητας, ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO
9001, ISO 14001, EMAS, κλπ.).
Στην περίπτωση που υφίσταται ήδη φυλλάδιο παρουσίασης του Δήμου σας (profile), συμπεριλάβετέ το στο φάκελο μαζί με τα βιογραφικά
σημειώματα.
6. Αφιερώστε κάποιο χρόνο στη σύνταξη του οικονομικού σκέλους της πρότασης. Όσο πιο λεπτομερής και συνεπής με το χρονοδιάγραμμα
εργασιών είναι ο προϋπολογισμός που υποβάλετε τόση περισσότερη εμπιστοσύνη δημιουργείτε στον αξιολογητή για την πείρα και
επαγγελματικότητα που διαθέτετε. Διαβάστε καλά το τμήμα της συγγραφής υποχρεώσεων ή ενδεχομένως του οδηγού προς τους
υποψηφίους που αναφέρεται σε ποια έξοδα θεωρούνται επιλέξιμα (π.χ. θέματα ΦΠΑ). Όσον αφορά το ύψος της χρηματοδότησης που θα
ζητήσετε, θα πρέπει να σταθμίσετε τα εξής πράγματα: πρώτον, τον προϋπολογισμό που διαθέτει η Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος
για τη χρηματοδότηση σχεδίων σε συνάρτηση με τον αριθμό των σχεδίων που θέλει να χρηματοδοτήσει (εάν για παράδειγμα η Επιτροπή
διαθέτει 2 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 20 περίπου σχεδίων και εσείς ζητάτε συγχρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ, εκτός εάν
προτείνετε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα επιλεγεί το σχέδιό σας ή ότι θα σας ζητηθεί να κάνετε σημαντικές
περικοπές των δαπανών) δεύτερον, σκεφθείτε ότι εάν βάλετε δυσανάλογα χαμηλή τιμή με μόνο σκεπτικό να προτιμηθείτε από άλλους
υποψήφιους, ενδέχεται αυτό να αποβεί εναντίον σας στην περίπτωση που δημιουργηθεί η αμφιβολία στους αξιολογητές για το εάν θα
μπορέσετε όντως να φέρετε εις πέρας αυτά που υπόσχεστε στην πρότασή σας με τόσο χαμηλό προϋπολογισμό (ιδίως στην περίπτωση που
ζητάτε συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή άνω του 50% των προβλεπόμενων δαπανών). Σε τελική ανάλυση, η προσεκτική σύνταξη του
οικονομικού σκέλους της πρότασης προστατεύει κυρίως εσάς, γιατί εφόσον υπογράψετε σύμβαση με την Επιτροπή να πραγματοποιήσετε το
συμφωνημένο έργο με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, θα πρέπει και να το κάνετε.
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Εάν, για παράδειγμα, αναλάβετε να οργανώσετε ένα σεμινάριο με συμμετέχοντες από διάφορα κράτη μέλη και ξεχάσετε να συμπεριλάβετε
στις προτεινόμενες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης των ομιλητών, η Επιτροπή δεν πρόκειται εκ των υστέρων να αναπροσαρμόσει το ποσό
της επιδότησης που σας ενέκρινε και τελικά θα επιβαρυνθείτε με αυτά εσείς.
7. Εφόσον έχετε κάποια απορία σχετικά με τη σύνταξη της πρότασης, τους όρους της σύμβασης ή τη διαδικασία που ακολουθείται, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε εγκαίρως με την υπηρεσία της Επιτροπής που διαχειρίζεται την πρόσκληση για διευκρινίσεις. Ακόμα και μετά
την υποβολή της αίτησής σας, καλό θα ήταν να έλθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο υπάλληλο και να ρωτήσετε για την
πορεία της αίτησής σας, ώστε να δείξετε ενδιαφέρον. Δεν θα επεκταθούμε στις κινήσεις lobbying τις οποίες μπορεί να κάνει κάποιος για την
υποστήριξη της πρότασής του, καθώς αυτές αφορούν κυρίως διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι ενδιαφερόμενοι και την
επαγγελματική φήμη που προβάλλουν οι υποψήφιοι οργανισμοί. Γεγονός είναι πάντως ότι όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει
την πρότασή του με αυτό τον τρόπο, βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση.
Αξιολόγηση, έγκριση των προτάσεων και εκτέλεση των σχεδίων
Μετά το στάδιο του ανοίγματος των προτάσεων ακολουθεί η αξιολόγησή τους με βάση τα κριτήρια που προβλέπει η συγγραφή
υποχρεώσεων. Οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση της πλήρωσης των τυπικών κριτηρίων και την ποιοτική εκτίμηση
των προτάσεων επιλέγουν έναν αριθμό σχεδίων των οποίων εισηγούνται τη χρηματοδότηση στην υπηρεσία οικονομικού ελέγχου της
Επιτροπής. Με την ολοκλήρωσή της φάσης αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται γραπτώς για το αν η πρότασή τους έγινε δεκτή ή
όχι. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να υπογράψουν σύμβαση με την Επιτροπή (υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται μεταξύ των
εγγράφων που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους). Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τα δύο μέρη, ακολουθεί συνήθως μία
συνάντηση εκκίνησης («kick-off meeting») όπου παρίσταται ο/η υπάλληλος της Επιτροπής που παρακολουθεί και είναι υπεύθυνος για την
εφαρμογή του σχεδίου.
Η οικονομική συνεισφορά της Επιτροπής παρέχεται συνήθως σε τρία σκέλη: μία προκαταβολή του εγκεκριμένου ποσού στην αρχή, ένα
δεύτερο μέρος μετά την ενδιάμεση έκθεση προόδου που υποβάλουν οι φορείς υλοποίησης του σχεδίου και το υπόλοιπο με την έγκριση της
τελικής έκθεσης (συνήθως 30%-40%-30%). Εάν σας έχει ανατεθεί σύμβαση για την εκτέλεση σχεδίου από την Επιτροπή, του οποίου ο
προϋπολογισμός υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών σας (ή ενός από τους εταίρους που συμμετέχουν στην περίπτωση σύμπραξης), πιθανώς να
σας ζητηθεί ή να ζητηθεί από τον εταίρο τραπεζική εγγύηση ίση με το ποσό της προκαταβολής. Αυτό συμβαίνει γιατί στην περίπτωση όπου
από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του σχεδίου προκύψει ότι ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν δεν είναι επιλέξιμες ή ότι η
εκτέλεση του σχεδίου δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ενδέχεται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή και όλης της κοινοτικής
επιδότησης.
Από τη σύμβαση ρυθμίζονται επίσης και τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή αποτελεσμάτων του σχεδίου και
ενδεχομένως η δημοσίευση ενημερωτικής περίληψης του σχεδίου σε δικτυακό τόπο της Επιτροπής ή με άλλο μέσο για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
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