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ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ – ΓΔΝΗΚΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ I

ΔΗΑΓΩΓΖ

I.1 Ηζηνξηθφ
Ζ ζέζπηζε ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζηα ηέιε ηνπ 2009 επέθεξε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά. Σφζν ε πλζήθε γηα
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαηνρπξψλνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο ΔΔ, νξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο
Έλσζεο θαη ζθηαγξαθνχλ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ελψζεψλ
ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο. (i) Ζ δηαηχπσζε
ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ηα αλαγθαία παξαδνηέα γηα ηελ θάιπςή ηνπο, (ii) ην άλνηγκα
ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε θαη (iii) ηα δηθαηψκαηα ησλ
αλζξψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα απηά, ζπλδένληαη
ζηελά κεηαμχ ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηεο δηαξθνχο αίζζεζεο φηη ε
Δπξσπατθή Έλσζε ηνπο αλήθεη θαη φηη απηνί αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηεί λα
εμεηαζζνχλ εμίζνπ νη ηξεηο απηέο πηπρέο κε ηα θαηάιιεια κέζα.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά απνηειεί ζεκαληηθφ
ζηνηρείν γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαθχιαμε ηεο δηαδηθαζίαο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα ελζαξξχλεη ηελ αλάκεημε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζε
φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ νηθνδφκεζε κηαο Δπξψπεο αθφκε πην πξνζηηήο.
Με ηελ απφθαζε 1904/2006/ΔΚ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη
ην πκβνχιην ελέθξηλαλ ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» γηα ηελ πεξίνδν 20072013, ην νπνίν ζέζπηζε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ζηήξημε ελφο επξένο θάζκαηνο
δξαζηεξηνηήησλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ «ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ
πνιίηε ζηα θνηλά» θαη, επνκέλσο, ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ (ζην εμήο, ΟΚΠ) ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο.

I.2 θνπφο ηνπ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο
θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπλδξάκεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηελ
αλάπηπμε ζρεδίσλ ή ζηε ιήςε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (2007-2013). Σνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηνπο ζηφρνπο
φζν θαη ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, επνκέλσο, ηνπο ηχπνπο δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα
ηχρνπλ ζηήξημεο.
Ο νδεγφο παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ ππνβνιή
αίηεζεο επηδφηεζεο θαη ην επίπεδν επηδφηεζεο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί. Πεξηιακβάλεη:
- πιήξεο ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»: βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο, εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο
πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αηηήζεηο επηδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ, νη νπνίεο επηιέγνληαη ζην ηέινο ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο,
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- γηα ζθνπνχο ζηαζεξφηεηαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο, έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ ππνβνιή θαη
ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ην νπνίν ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη,
ζα δηεπθνιπλζεί ν απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη πην καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηηο
νξγαλψζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο,
- ιεπηνκεξή θαη ζηαζεξφ νξηζκφ φισλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνί θάζε ηχπνο
ζρεδίνπ,
- γισζζάξην φξσλ θαη νξηζκψλ ζρεηηθψλ κε ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I, ζ. 65).
Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο νδεγνχ εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ
πξνυπνζέζεσλ:
ηελ έγθξηζε, απφ ηελ Δπηηξνπή, ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», κεηά ηε δηαβίβαζή ηνπ ζηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο,
ηελ έγθξηζε, απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
πνπ απαηηείηαη γηα ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Όια ηα έληππα θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ απφ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ παξέρνληαη ζην Κεθάιαην
II.1 «Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο» ηνπ παξφληνο νδεγνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο
ησλ αηηνχλησλ (βι. ζ. 16).

I.3 Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
Σν πξφγξακκα ζπκβάιιεη ζηνπο εμήο γεληθνχο ζηφρνπο:
λα δψζεη ζηνπο πνιίηεο ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη απφςεηο θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο Δπξψπεο αθφκα πην πξνζηηήο, δεκνθξαηηθήο θαη κε
παγθφζκην πξνζαλαηνιηζκφ, ελσκέλεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο ηεο πνιπκνξθίαο
θαη εκπινπηηζκέλεο κέζσ απηήο, αλαπηχζζνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο
ηζαγέλεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
λα αλαπηχμεη αίζζεκα επξσπατθήο ηαπηφηεηαο, βαζηζκέλεο ζε θνηλέο αμίεο, θνηλή ηζηνξία
θαη θνηλφ πνιηηηζκφ,
λα θαιιηεξγήζεη ην αίζζεκα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ηνπο
αλήθεη,
λα βειηηψζεη ηελ αλνρή θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ,
κέζα απφ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο,
ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν.
Δηδηθνί ζηφρνη επηδηψθνληαη ζε δηεζληθή βάζε:
λα θέξεη ζε επαθή άηνκα απφ ηνπηθέο θνηλσλίεο απφ φιε ηελ Δπξψπε, ψζηε λα
ζπκκεξηζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, απφςεηο θαη αμίεο, λα απνθνκίζνπλ
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δηδάγκαηα απφ ηελ ηζηνξία θαη λα νηθνδνκήζνπλ ην κέιινλ,
λα ππνζηεξίμεη ηε δξάζε, ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη ηε δεκνθξαηία, ηηο θνηλέο αμίεο, ηελ θνηλή ηζηνξία θαη
ηνλ θνηλφ πνιηηηζκφ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν,
λα θέξεη ηελ Δπξψπε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο ηεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ αμηψλ θαη
επηηεπγκάησλ ηεο Δπξψπεο, κε παξάιιειε δηαθχιαμε ηεο κλήκεο ηνπ παξειζφληνο ηεο,
λα ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηνλ
δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ ελφηεηα
ηεο Δπξψπεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζηελφηεξσλ
δεζκψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηε ζχλζεζή
ηεο ζηηο 30 Απξηιίνπ 2004 θαη ησλ πνιηηψλ απφ ηα θξάηε κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ κεηά
ηελ εκεξνκελία απηή.

I.4 Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ έρνπλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα
θνηλά. Ζ επηθέληξσζε ζηα ελ ιφγσ ζέκαηα ζα ελζαξξχλεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ζρεδίσλ πνπ
θαιχπηνπλ ην ίδην δήηεκα θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ πξνβνιή θαη ηνλ αληίθηππν ησλ
ππνζηεξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο γεληθφηεξα. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ
ζεκάησλ απηψλ, νη αηηνχληεο θαινχληαη λα ππεξβνχλ ηελ εζληθή νπηηθή θαη λα
αληηκεησπίζνπλ ηα δεηήκαηα απφ επξσπατθή πξννπηηθή ή/θαη ζπγθξίλνληαο δηαθνξεηηθέο
εζληθέο απφςεηο. Ζ δηεζληθή απηή δηάζηαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, απφ
κηα ηζρπξή ηνπηθή δηάζηαζε.
Σα ελ ιφγσ ζέκαηα ζα δηαηεξνχλ ηε ζεκαζία ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ζα έρνπλ, θαη’ επέθηαζε, κφληκν ραξαθηήξα. Οη αηηνχληεο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαινχληαη λα εμεηάζνπλ ζηα ζρέδηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δηαξθείο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε λέα ή πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην
πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο κπνξεί λα
πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα εηδηθήο ζεκαζίαο. Απηά ηα εηήζηα ζεκεία εζηίαζεο
δεκνζηεχνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ Δθπαίδεπζεο,
Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ (ζην εμήο, EACEA) ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_en.php.
Οη αηηνχληεο θαινχληαη επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε ηα εγθάξζηα δεηήκαηα, φπσο ηελ ηζφξξνπε
εθπξνζψπεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. Δπνκέλσο, ην
πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη πξνζηηφ ζε φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θαηνίθσλ, ρσξίο νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο ιφγσ
θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή
γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.
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Μόνιμερ πποηεπαιόηηηερ
1. Σν κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νη βαζηθέο αμίεο ηεο
Οη θεληξηθέο αμίεο ηεο ΔΔ –αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ειεπζεξία, δεκνθξαηία, ηζφηεηα, θξάηνο
δηθαίνπ θαη ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ– επαλαβεβαηψζεθαλ ζηε πλζήθε ηεο
Ληζαβφλαο θαη δφζεθε εμέρνπζα ζεκαζία ζηελ αιιειεγγχε, ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ
ιαψλ ηεο Έλσζεο. Ο λνκηθά δεζκεπηηθφο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απνηειεί
ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ θαη γίλεηαη γλψκνλαο γηα φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Ζ πλζήθε
ζέηεη επίζεο ηνλ ξφιν ηεο ΔΔ ζηνλ θφζκν ζε λέα βάζε θαη ζεζπίδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε
ιεηηνπξγία ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ζηηο δηνξγαληθέο ζρέζεηο θαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη
ησλ πνιηηψλ.
Τπφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ζπδήηεζε θαη
ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ θαη ηηο αμίεο ηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα
θαιιηεξγεζεί ην αίζζεκα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ηνπο αλήθεη θαη λα
αλαπηχμνπλ αίζζεκα επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. Σν πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Οη αηηνχληεο θαινχληαη λα εμεηάζνπλ κε
πνηνλ ηξφπν νη ελ ιφγσ αμίεο κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο δξάζεηο ηνπο.

2. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά: ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη δεκνθξαηία
ζηελ Δπξψπε
ηηο «Πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επφκελε Δπηηξνπή», ν πξφεδξνο Barroso
πξνζδηνξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο ηζαγέλεηαο ηεο Έλσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά σο ηηο
θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ. Οη λέεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο
εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηηο επθαηξίεο πξναγσγήο ηεο Δπξψπεο ησλ ιαψλ. Απφ ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ απηψλ –ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ– ζα πξνθχςνπλ
λένη ηχπνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Ο εζεινληηζκφο είλαη έλαο βαζηθφο ηξφπνο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο
πξνζδηνξίδνπλ αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ θνηλσλία θαη απνθξίλνληαη ζε απηέο.
Πξνζθέξνληαο ηνλ ρξφλν ηνπο ζηνπο άιινπο, νη εζεινληέο δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ
θνηλσλία. Αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη έηζη αξρίδνπλ λα
ληψζνπλ φηη ε θνηλφηεηα ηνπο αλήθεη. Δπνκέλσο, ν εζεινληηζκφο είλαη έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ
κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δέζκεπζεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη ζηελ
πνιηηηθή δσή ηεο. Σν 2011, σο επξσπατθφ έηνο εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, απνηειεί ηδηαίηεξα επίθαηξε επθαηξία γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Σν πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν επαηζζεηνπνίεζεο
ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά δεηήκαηα θαη κέζν ππνζηήξημεο ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα θάλνπλ
ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξσηνβνπιίαο πνπ δηαζέηνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε
δεκνθξαηηθή δσή ηεο ΔΔ.
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3. Γηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο
Ο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο
ζπκκεηνρήο, ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη αιιειεγγχεο θαη απνηειεί αλαγθαίν ζπζηαηηθφ ησλ
θνηλσληθά ζπλεθηηθψλ θνηλσληψλ. Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ δηαηξέζεσλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ησλ ζπλαθψλ εληάζεσλ μελνθνβίαο, ξαηζηζκνχ θαη κηζαιινδνμίαο, ε
πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ θαη δηαζξεζθεπηηθνχ δηαιφγνπ είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε
απφ πνηέ άιινηε. Ζ ζπκκεηνρή ζε έλα ηέηνην ζρέδην πξέπεη λα απμάλεη ηελ επίγλσζε ησλ
πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηνλ πινχην ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη ηνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ
Δπξψπε. Πξέπεη επίζεο λα πξνσζεί ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο κε ζεβαζκφ, δπλακηζκφ θαη
πνιιαπιέο φςεηο. Οη λέεο κνξθέο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη ν θεληξηθφο ξφινο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κπνξνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα
επνηθνδνκεηηθά ζέκαηα γηα δηεξεχλεζε θαη γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ εζεινληηζκφ γηα ειηθησκέλα άηνκα θαη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ γελεψλ.
4. Ζ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ ζηελ Δπξψπε: απαζρφιεζε, θνηλσληθή ζπλνρή θαη βηψζηκε
αλάπηπμε
Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» ηνπνζεηεί ηα δηθαηψκαηα, ηελ επεκεξία θαη ηελ αιιειεγγχε
ησλ Δπξσπαίσλ ζην επίθεληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο ΔΔ θαη αλαγλσξίδεη φηη ε
γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ησλ
αληηιήςεσλ ησλ ιαψλ απαηηεί λα αλαπηχζζνληαη νη επξσπατθέο πνιηηηθέο πην θνληά ζηηο
αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Οη πξνηεηλφκελεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη:
δεκηνπξγία αμίαο κε αλάπηπμε βαζηδφκελε ζηε γλψζε, παξνρή δπλαηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο
κέζα ζε θνηλσλίεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο,
δηαζπλδεδεκέλεο θαη πην πξάζηλεο νηθνλνκίαο. Σν πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ζα
ελζαξξχλεη ηηο δξάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηα δεηήκαηα απηά, δίλνληαο επξσπατθή πξννπηηθή
ζηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη απνδεηθλχνληαο κε πνηνλ ηξφπν ε
ΔΔ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ επεκεξία ηνπο ζε έλα εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ.
5. Αληίθηππνο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζηηο θνηλσλίεο
Ζ αλάκεημε ησλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Σν πξφγξακκα
«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ νη επξσπαίνη
πνιίηεο λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα πξνσζεζεί ην πξφγξακκα
δξάζεο. Γηα λα έξζεη ε Δπξψπε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο ηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο λα
ελεκεξψλνληαη νη πνιίηεο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Δπνκέλσο, ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε δξάζεηο πνπ
παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο επθαηξίεο λα αλαγλσξίζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα
δηακνξθψζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ επηηεχγκαηα.

I.5 Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη κέζσ ηεζζάξσλ δξάζεσλ:
Γξάζε 1:

Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε (ζπλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο
αδειθνπνίεζεο πφιεσλ, δίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ, ζρέδηα ησλ
πνιηηψλ, κέηξα ππνζηήξημεο).
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Γξάζε 2:
Γξάζε 3:
Γξάζε 4:

Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε [ζηήξημε ζρεδίσλ πνπ
πξνηείλνληαη απφ νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) θαη
δηαξζξσηηθή ζηήξημε νκάδσλ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ΟΚΠ].
Μαδί γηα ηελ Δπξψπε (εθδειψζεηο επξείαο πξνβνιήο, κειέηεο θαη εξγαιεία
ελεκέξσζεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ).
Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε.

Γελ δηαηίζεληαη επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 3 θαη, επνκέλσο, ν παξψλ νδεγφο
δελ εθαξκφδεηαη ζηε δξάζε 3.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» πξνηείλεη
δηάθνξεο δξάζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ δχν ηχπνπο επηδνηήζεσλ:
Α. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΥΔΓΗΩΝ – ηα ζρέδηα είλαη δξάζεηο κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαηά
ηελ νπνία πινπνηνχληαη νη πξνηεηλφκελεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Β. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – νη επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο1 δηαθέξνπλ απφ ηηο
επηδνηήζεηο ζρεδίσλ σο πξνο ην φηη παξέρνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηηο δαπάλεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιιειε δηεμαγσγή ησλ ζπλήζσλ θαη κφληκσλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο
νξγάλσζεο, θαη εηδηθφηεξα ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ, ησλ εμφδσλ εζσηεξηθψλ ζπλεδξηάζεσλ,
δεκνζηεχζεσλ, ελεκέξσζεο θαη δηάδνζεο, ησλ εμφδσλ ηαμηδίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, πιεξσκψλ κηζζσκάησλ, απνζβέζεσλ θαη άιισλ
δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο νξγάλσζεο.
ηε ζπλέρεηα παξέρεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ θαη κέηξσλ:
Α. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΥΔΓΗΩΝ
Γξάζε 1 – Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε
ηφρνο ηεο δξάζεο «Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε» είλαη λα θέξεη ζε επαθή άηνκα απφ
ηνπηθέο θνηλσλίεο απφ φιε ηελ Δπξψπε ψζηε λα ζπκκεξηζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ
εκπεηξίεο, απφςεηο θαη αμίεο, λα απνθνκίζνπλ δηδάγκαηα απφ ηελ ηζηνξία θαη λα
νηθνδνκήζνπλ ην κέιινλ. Δλζαξξχλεη ηηο ζπλαληήζεηο, ηηο αληαιιαγέο θαη ηηο ζπδεηήζεηο
κεηαμχ επξσπαίσλ πνιηηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηάθνξα κέζα:
Μέηξν 1 – Αδειθνπνίεζε πόιεωλ
Σν κέηξν απηφ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ή πξνσζνχλ ηηο άκεζεο αληαιιαγέο
κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο
αδειθνπνίεζεο πφιεσλ θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηθηχσζε κεηαμχ αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ.
Δπνκέλσο, ην κέηξν αθνξά ηνπο δχν αθφινπζνπο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ: Μέηξν 1.1
πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ (βι. ζ. 36) θαη Μέηξν 1.2
Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ (βι. ζ. 40). Οη αδειθνπνηεκέλεο πόιεηο πξέπεη λα γίλνληαη
1

Οη επηδνηήζεηο κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ –ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα– κε ηε κνξθή εηήζησλ επηδνηήζεσλ
ιεηηνπξγίαο ή πνιπεηψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. Ο παξψλ νδεγφο αθνξά κφλνλ ηε ρνξήγεζε εηήζησλ επηδνηήζεσλ. Ωο εθ
ηνχηνπ, νη πνιπεηείο εηαηξηθέο ζρέζεηο δελ εμεηάδνληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν εηδηθήο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ.
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αληηιεπηέο ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ θαη αλαθέξνληαη, επνκέλσο, ζηηο πφιεηο πνπ
ππέγξαςαλ ή έρνπλ δεζκεπζεί λα ππνγξάςνπλ ζπκθσλίεο αδειθνπνίεζεο, θαζψο θαη ζηηο
πφιεηο πνπ δηαζέηνπλ άιιεο κνξθέο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο
θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ δεζκψλ ηνπο.
Μέηξν 2 – Σρέδηα ηωλ πνιηηώλ θαη Μέηξα ππνζηήξημεο
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.1 ρέδηα ησλ πνιηηψλ (βι. ζ. 43), κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί
πνηθηιία ζρεδίσλ κε δηεζληθή θαη δηαηνκεαθή δηάζηαζε θαη κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή πνιηηψλ.
Σα ζρέδηα απηά πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ πνιίηεο απφ δηάθνξνπο νξίδνληεο, νη νπνίνη ζα
δξνπλ καδί ή ζα ζπδεηνχλ θνηλά επξσπατθά δεηήκαηα, ζε ηνπηθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηλνηφκεο κέζνδνη πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη επίζεο
αλαγθαίν λα ζρεδηαζηνχλ κέηξα ζηήξημεο –ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην Μέηξν 2.2 Μέηξα
ππνζηήξημεο (βι. ζ. 45)– γηα ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηελ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ κεηαμχ ελδηαθεξνκέλσλ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά.
Γξάζε 2 – Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε
Μέηξν 3 – Σηήξημε ζρεδίωλ πνπ πξνηείλνληαη από νξγαλώζεηο ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ
ηφρνο ηνπ κέηξνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά δηάθνξεο νξγαλψζεηο εγθαηαζηεκέλεο ζε ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν (βι. ζ. 48).
Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο κλήκεο ησλ ζπκάησλ ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ
ζηαιηληζκνχ (βι. ζ. 51).
Β. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Γξάζε 2 – Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε
Μέηξν 1 – Δηαξζξωηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθώλ νξγαληζκώλ ζηνλ ηνκέα ηωλ επξωπαϊθώλ
δεκόζηωλ πνιηηηθώλ (νκάδεο πξνβιεκαηηζκνύ)
ηφρνο ηνπ κέηξνπ είλαη ε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ (νκάδσλ
πξνβιεκαηηζκνχ) ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε
λα παξέρνπλ λέεο ηδέεο θαη ζθέςεηο γηα επξσπατθά δεηήκαηα, γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηα θνηλά ζε επξσπατθφ επίπεδν ή γηα ηηο επξσπατθέο αμίεο (βι. ζ. 55).
Μέηξν 2 – Δηαξζξωηηθή ζηήξημε ζε νξγαλώζεηο ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ ζε επξωπαϊθό
επίπεδν
Σν κέηξν απηφ ζα παξέρεη ζηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε επξσπατθή
δηάζηαζε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζηαζεξφηεηα λα αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε
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επξσπατθφ επίπεδν. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε κηαο δνκεκέλεο,
ζπλεθηηθήο θαη ελεξγνχ θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν (βι. ζ. 55).

I.6 Γηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο (DG COMM) έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο». Γηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο, ζηφρνπο θαη θξηηήξηα γηα ην πξφγξακκα ζε ζπλερή βάζε, θαηφπηλ
δηαβνχιεπζεο κε ηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, θαζνδεγεί θαη παξαθνινπζεί ηε γεληθή
εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηεξίδεηαη ζε έλαλ εθηειεζηηθφ νξγαληζκφ.
Ο Δθηειεζηηθφο
Πνιηηηζκνχ

Οξγαληζκφο

Δθπαίδεπζεο,

Οπηηθναθνπζηηθψλ

Θεκάησλ

θαη

Ο EACEA, ν νπνίνο ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε 2005/56/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2005, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ
δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», κε εμαίξεζε έλα κέξνο ηεο δξάζεο
3, ην νπνίν εθηειείηαη απεπζείαο απφ ηε ΓΓ Δπηθνηλσλίαο. Ο EACEA είλαη επηθνξηηζκέλνο
κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ δσήο ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θαηάξηηζεο ησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ηεο επηινγήο ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο
ππνγξαθήο απνθάζεσλ/ζπκθσληψλ ζρεδίσλ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεδίσλ, ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ησλ επηηφπησλ
ειέγρσλ.
εκεία «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (ΔΠ)
Πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
πην θνληά ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ηνπο παξάζρεη θαζνδήγεζε θαη
ζηήξημε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέζπηζε ηα Σεκεία «Επξώπε γηα ηνπο πνιίηεο». Οη εζληθέο
απηέο δνκέο είλαη ππεχζπλεο λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζηνρνζεηεκέλε, απνηειεζκαηηθή δηάδνζε
πξαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ην 2008 πνιιά θξάηε κέιε
έρνπλ ζπζηήζεη απηέο ηηο δνκέο ζπληνληζκνχ γηα λα ζπλεξγαζζνχλ κε ηελ Δπηηξνπή θαη λα
αμηνπνηήζνπλ θάζε ζρεηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ παξάγνληα ζηε ρψξα ηνπο. Καηάινγνο ησλ
εκείσλ
«Δπξψπε
γηα
ηνπο
πνιίηεο» είλαη
δηαζέζηκνο
ζηε
δηεχζπλζε
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Σα θξάηε κέιε θαη άιιεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο
Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο
πνιίηεο», ηδίσο κέζσ ηεο επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία δηνξίδνπλ εθπξνζψπνπο. Ζ
γλψκε ηεο επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο δεηείηαη επίζεκα ζρεηηθά κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα παξάδεηγκα ην πξνηεηλφκελν εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο,
ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, ηε γεληθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ δξάζεσλ
θ.ιπ. Άιιεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα κπνξνχλ επίζεο λα κεηέρνπλ ζηελ
επηηξνπή πξνγξάκκαηνο σο παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
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I.7 πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνγξάκκαηνο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 215 εθαηνκκχξηα επξψ γηα
ηα επηά έηε (2007-2013). Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε ησλ
αξκφδησλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρψλ. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα
κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν παξφλ
πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο γξακκήο πξνυπνινγηζκνχ 16 05 01:
http://ec.europa.eu/budget/documents/2011_en.htm?submenuheader=2.

Ζ απφθαζε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φξηζε φηη ε ζπλνιηθή θαηαλνκή κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ δξάζεσλ γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο 2007-2013 πξέπεη λα είλαη
ε αθφινπζε:
Γξάζε 1 – Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε: ηνπιάρηζηνλ 45%.
Γξάζε 2 – Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε: πεξίπνπ 31%.
Γξάζε 3 – Μαδί γηα ηελ Δπξψπε: πεξίπνπ 10%.
Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε: πεξίπνπ 4%.
Οη ππφινηπεο πηζηψζεηο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ γεληθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ
δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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I.8 Υξνλνδηάγξακκα 2011-2013 θαη δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ επηινγήο
Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ πξνγξακκαηίδνληαη σο αθνινχζσο:
Γξάζε 1: Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε
Μέηξν

Πξνζεζκία ππνβνιήο *

Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο: Σα ζρέδηα πξέπεη λα
μεθηλήζνπλ κεηαμχ
Μέηξν 1.1 πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ
1εο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαη 28εο
Φάζε 1
1 Φεβξνπαξίνπ
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο
1εο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαη
Φάζε 2
1 Ηνπλίνπ
30ήο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο
1εο Ηαλνπαξίνπ θαη 30ήο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ
Φάζε 3
1 επηεκβξίνπ
έπεηαη ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
Μέηξν 1.2 Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ
1εο Ηνπλίνπ θαη 30ήο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο
Φάζε 1
1 Φεβξνπαξίνπ
πξνζεζκίαο
1εο Ηαλνπαξίνπ θαη 30ήο Μαΐνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη
Φάζε 2
1 επηεκβξίνπ
ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
Μέηξν 2.1 ρέδηα ησλ πνιηηψλ
1εο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαη
1 Ηνπλίνπ
31εο Μαΐνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο
Μέηξν 2.2 Μέηξα ππνζηήξημεο
1εο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαη
1 Ηνπλίνπ
31εο Μαΐνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο

Γξάζε 2: Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε
Μέηξν

Πξνζεζκία
ππνβνιήο
15 Οθησβξίνπ

Μέηξα 1 θαη 2
Δπηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο
Μέηξν 3
1 Φεβξνπαξίνπ
ρέδηα πνπ πξνηείλνληαη
απφ νξγαλψζεηο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ

Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο: Σα ζρέδηα πξέπεη λα
μεθηλήζνπλ
θαηά ην έηνο ρξήζεο ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
κεηαμχ 1εο Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
θαη 31εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο

Γξάζε 4: Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε
Πξνζεζκία ππνβνιήο
1 Ηνπλίνπ

Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο: Σα ζρέδηα πξέπεη λα
μεθηλήζνπλ κεηαμχ
εο
1 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαη
31εο Μαΐνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο

* Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξηλ απφ ηηο 12.00 ην κεζεκέξη (ψξα Βξπμειιψλ) ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία
ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη άββαην ή Κπξηαθή, σο εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη ε
πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ην ζαββαηνθχξηαθν.
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Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο
Καηαξρήλ νη αηηνχληεο αλακέλεηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο εληφο ηνπ ηέηαξηνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Οη
θαηάινγνη επηιεγκέλσλ ζρεδίσλ ζα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ αθφινπζν δηθηπαθφ ηφπν:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php.
Οη αηηνχληεο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ επηιέρζεθαλ ζα ελεκεξσζνχλ εγγξάθσο.
Οη αηηνχληεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο αηηήζεσλ έσο ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο πξαγκαηνπνηνχληαη
νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
Αμηνιφγεζε θαη επηινγή αηηήζεσλ.
Μφλν ηα ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2 Μέηξα 1 θαη 2 –
Γηαξζξσηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ θαη ΟΚΠ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ηεο Γξάζεο 1 Μέηξν 1.2 Γίθηπα
αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο
επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε νπνία δηαξθεί
ηνπιάρηζηνλ έμη εβδνκάδεο (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
δηαβνύιεπζεο, βι. Κεθάιαην II.3, ζ. 24).
Λήςε ηεο απφθαζεο επηινγήο.
Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ δηαδηθαζηψλ.

I.9 Δπηθνηλσλία
εκεία «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (ΔΠ)
Οη αηηνχληεο ελζαξξχλνληαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηα εκεία «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» –ηηο
εζληθέο δνκέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηάδνζε πξαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»– ζηηο νηθείεο ρψξεο. Σα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ δηαηίζεληαη ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
EACEA – Unit P7 Citizenship
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1140 Brussels, Βέιγην
Αξ.ηειενκνηνηππίαο:(+32-2) 296 23 89, http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Γξάζε 1
Μέηξν 1.1 – πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ θαη Μέηξν.2 –
Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ: eacea-p7@ec.europa.eu.
Μέηξν 2.1 – ρέδηα ησλ πνιηηψλ θαη Μέηξν 2.2 – Μέηξα ππνζηήξημεο:
eacea-p7-citizensprojects@ec.europa.eu.
Γξάζε 2
Μέηξα 1 θαη 2 – Δπηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο: eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu.
Μέηξν 3 – ηήξημε ζρεδίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ:
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eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu.
Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε: eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ II
ΔΠΗΛΟΓΖ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ

II.1 Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο
II.1.1 Έληππν ειεθηξνληθήο αίηεζεο επηδφηεζεο
Γηα φια ηα κέηξα έρεη ζεζπηζζεί ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ. Οη πξνηάζεηο
ζρεδίσλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζσ ηνπ εληχπνπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο επηδφηεζεο, ην νπνίν
είλαη δηαζέζηκν επί ηνπ παξφληνο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ EACEA ζηε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1.
Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη γξαπηψο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, κε ηειενκνηνηππία ή απεπζείαο
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ΓΔΝ ιακβάλνληαη ππφςε.
Αθνχ κεηαθνξηψζεηε ην έληππν ειεθηξνληθήο αίηεζεο, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα
πεδία δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα επηζπλάςεηε ηα 2 έγγξαθα πνπ
ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο (δειαδή, ηελ ππεχζπλε δήισζε
θαη ην θχιιν ππνινγηζκνχ επηδφηεζεο/πξνυπνινγηζκφ2 ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα
απφ ην πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα ζπλάπηεη λνκηθά δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο εθ κέξνπο ηνπ
αηηνχληνο νξγαληζκνχ), ρξεζηκνπνηψληαο ηα επίζεκα έληππα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ζηε δηεχζπλζε: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Ζ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη επηηπρψο ΠΡΔΠΔΗ λα πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ππνβνιήο ηεο, ν νπνίνο
ζα θαηαρσξηζζεί απηνκάησο κε ηελ ππνβνιή ηεο.
II.1.2 πκπιεξσκαηηθά έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο
Δπηπιένλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο εληχπνπ πνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ηα αθφινπζα
έγγξαθα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθψο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην
ρξνλνδηάγξακκα (βι. ζ. 13):
θαηάινγνο ειέγρνπ ν νπνίνο πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη αλαθέξεη
ην ζχλνιν ησλ επηζπλαπηφκελσλ εγγξάθσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ,
έληππν λνκηθήο νληφηεηαο (νη αηηνχληεο κπνξνχλ λα βξνπλ ηα θαηάιιεια έληππα ζηελ
αθφινπζε δηεχζπλζε: http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm),
αληίγξαθν επίζεκνπ εγγξάθνπ ΦΠΑ, εάλ ε νξγάλσζή ζαο δηαζέηεη αξηζκφ ΦΠΑ,
αληίγξαθν ηνπ ςεθίζκαηνο, ηνπ λφκνπ, ηνπ δηαηάγκαηνο ή ηεο απφθαζεο πνπ ζέζπηζε
ηελ ελ ιφγσ νληφηεηα (ηζρχεη κφλν γηα κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη επηηξνπέο
αδειθνπνίεζεο),
δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη επηθπξσκέλν απφ ηελ
ηξάπεδα, θαηά πξνηίκεζε κε αληίγξαθν πξφζθαηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ (βι. ην
2

Γηα ηε Γξάζε 1 Μέηξν 1.1 «πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ», ε επηδφηεζε
ππνινγίδεηαη απηφκαηα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ δεδνκέλσλ ηνπ εληχπνπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο
επηδφηεζεο. Έηζη, δελ απαηηείηαη λα επηζπλαθζεί ζην έληππν ειεθηξνληθήο αίηεζεο ην θχιιν ππνινγηζκνχ
επηδφηεζεο/πξνυπνινγηζκφο.
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αληίζηνηρν δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ γηα
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm),

θάζε

ρψξα

ζηε

δηεχζπλζε:

έληππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο: ηζρχεη κφλν γηα κε δεκφζηνπο θνξείο, εάλ ε
αηηνχκελε επηδφηεζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 25 000 επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή,
πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ζην δεφλησο ζπκπιεξσκέλν έληππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηθαλφηεηαο ν επίζεκνο ινγαξηαζκφο απνηειέζκαηνο θαη ν ηζνινγηζκφο3 ηεο
νξγάλσζεο γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν νη ινγαξηαζκνί έρνπλ
θιείζεη (απηνί δελ πξέπεη λα είλαη παιαηφηεξνη ησλ 18 κελψλ) (ηζρχεη γηα φια ηα
κέηξα εθηφο ηνπ Μέηξνπ 1.1 πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο
πφιεσλ),
εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο (ηζρχεη κφλν γηα ηηο
επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο – Γξάζε 2 Μέηξα 1 θαη 2 Γηαξζξσηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθψλ
νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ΟΚΠ ζε
επξσπατθφ επίπεδν),
απφδεημε φηη ε νηθεία νξγάλσζε ελεξγεί εμ νλφκαηνο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ
αξρψλ (ηζρχεη κφλν γηα κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη επηηξνπέο αδειθνπνίεζεο
πνπ ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1 πλαληήζεηο πνιηηψλ
ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ θαη ηνπ Μέηξνπ 1.2 Γίθηπα
αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ).
Σα επίζεκα έληππα γηα ηα ελ ιφγσ έγγξαθα είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζηε δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.

Σα σο άλσ έγγξαθα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – «ACTION X Measure X»
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1140 Brussels, Belgium
Παξαθαινχκε ΜΖΝ ΑΠΟΣΔΛΛΔΣΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ηνπ εληχπνπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο,
ηεο ππεχζπλεο δήισζεο θαη ηνπ δειηίνπ ππνινγηζκνχ ηεο επηδφηεζεο ηαρπδξνκηθψο ζηνλ
Οξγαληζκφ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, κπνξείηε λα
επηζθεθζείηε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.

3

Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ησλ επηδνηήζεσλ ιεηηνπξγίαο (Γξάζε 2 Μέηξα 1 θαη 2), ν
ινγαξηαζκφο απνηειέζκαηνο θαη ν ηζνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη.
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II.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Ζ ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππφθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο,
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ. ηε βάζε απηή, θαζνξίδνληαη
ζπγθεθξηκέλα ζχλνια θξηηεξίσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη δηαθάλεηα θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ
αηηνχλησλ. Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηα
αθφινπζα θξηηήξηα: θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, θξηηήξηα επηινγήο θαη
θξηηήξηα αλάζεζεο.

II.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Οη αηηήζεηο ζα ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο. Δάλ κηα πξφηαζε ζρεδίνπ δελ πιεξνί ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα, ζα απνξξίπηεηαη
ρσξίο πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Οη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ
θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ είλαη θνηλά γηα φια ηα κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ), θαζψο θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κέηξν (βι. εηδηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζην ΓΔΤΣΔΡΟ Μέξνο ηνπ
νδεγνχ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο»).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ
Οη αηηνχληεο θαη νη εηαίξνη πξέπεη λα είλαη είηε δεκφζηνη θνξείο είηε κε θεξδνζθνπηθέο
νξγαλψζεηο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, αλάινγα κε ην κέηξν.
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα
Οη αηηνχληεο θαη νη εηαίξνη πξέπεη λα είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζε κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
πκκεηέρνπζεο ρψξεο (επηιέμηκεο ρψξεο)
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Απζηξία, Βέιγην,
Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία,
Ηηαιία, Ηζπαλία, Κάησ Υψξεο, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα,
Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, ινβελία, νπεδία, Σζερηθή
Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία. Οη αθφινπζεο ρψξεο εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα θαη, επνκέλσο,
είλαη επηιέμηκεο λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Κξναηία,
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Αιβαλία.
Γπλεηηθά ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο
Σν πξφγξακκα είλαη δπλεηηθά αλνηθηφ ζε άιιεο ρψξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ρψξεο ΔΕΔ νη
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νπνίεο είλαη κέιε ηνπ ΔΟΥ4 (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία), ζηελ ππνςήθηα ρψξα
(Σνπξθία) θαη ζηηο ρψξεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ (Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην,
εξβία, Κνζζπθνπέδην βάζεη ηεο απφθαζεο 1244 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ), ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νξηζκέλεο λνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πξνυπνζέζεηο (δειαδή ε ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηεο αληίζηνηρεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ είλαη δηαζέζηκεο ζηε
δηεχζπλζε: http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm.
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ (εηδηθφ θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην κέηξν, βι.
ΓΔΤΣΔΡΟ Μέξνο ηνπ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξάζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο»).
Α.2 Αξηζκφο εηαίξσλ (εηδηθφ θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην κέηξν, βι.
ΓΔΤΣΔΡΟ Μέξνο ηνπ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξάζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο»).
Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
Δηδηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ εμαξηψληαη απφ ην κέηξν, βι. ΓΔΤΣΔΡΟ Μέξνο ηνπ
νδεγνχ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο»
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Β.3 Σφπνο θαη αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ
Β.4. Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Ζ πξφηαζε ζρεδίνπ είλαη επηιέμηκε εθφζνλ ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ εληχπνπ ειεθηξνληθήο
αίηεζεο επηδφηεζεο, ην νπνίν δηαηίζεηαη επί ηνπ παξφληνο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ EACEA
ζηε δηεχζπλζε http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Οη αηηήζεηο πνπ
ππνβάιινληαη γξαπηψο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, κε ηειενκνηνηππία ή απεπζείαο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ΓΔΝ ιακβάλνληαη ππφςε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι.
Κεθάιαην II.1 «Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο» (ζ. 16).
Γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ηα νπνία πξέπεη λα
ζπκπιεξσζνχλ θαη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο, βι. επίζεο Κεθάιαην II.1 «Γηαδηθαζία
ππνβνιήο αίηεζεο» (βι. ζ. 16).

Γ.2 Πξνζεζκία
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη λα μεθηλνχλ εληφο
4

Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο.
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ηεο ζρεηηθήο επηιέμηκεο πεξηφδνπ (βι. Κεθάιαην I.8 «Υξνλνδηάγξακκα» ζ. 13).
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Σν επίζεκν έληππν ειεθηξνληθήο αίηεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζην ζχλνιφ ηνπ ζε κηα απφ
ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζηε δηεχζπλζε:
http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm.

II.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ
Οη αηηνχληεο πξέπεη λα δειψζνπλ φηη δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 93, ζην άξζξν 94 θαη ζην άξζξν 96 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο5, νη νπνίεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ.
Απφ ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» απνθιείνληαη νη αηηνχληεο νη
νπνίνη βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, παχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή θαηά ησλ νπνίσλ έρεη
θηλεζεί ζρεηηθή δηαδηθαζία ή ζε θάζε αλάινγε πεξίπησζε πνπ απνξξέεη απφ
δηαδηθαζία ηεο απηήο θχζεσο πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα θάζε αδίθεκα ζρεηηθφ
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή,
έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ έρεη δηαπηζησζεί κε
νπνηνδήπνηε κέζν έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη αλαζέηνπζεο αξρέο,
δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ
ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή
εθείλεο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή αθφκε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
πξέπεη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε,
θαηά ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα απάηε, δσξνδνθία,
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα
πνπ ζίγεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο,
ππφθεηληαη ζε δηνηθεηηθή θχξσζε θαηά ην άξζξν 96 παξάγξαθνο 1 ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ (θαλνληζκφο 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25.6.2002,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα),
κεηά ηε ζχλαςε άιιεο ζχκβαζεο ή ηε ρνξήγεζε επηδφηεζεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ
απφ ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δηέπξαμαλ δηαπηζησκέλα ζνβαξφ παξάπησκα
εθηέιεζεο ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.
Γελ ρνξεγείηαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε αηηνχληεο νη νπνίνη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο επηδφηεζεο:

5

Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ.
1995/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1525/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 εο
Γεθεκβξίνπ 2007. http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm.
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ηεινχλ ππφ θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ,
έρνπλ θαηαζηεί έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηήζεθαλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζχκβαζε ή δελ έρνπλ
παξάζρεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο,
εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν
93 παξάγξαθνο 1 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο επηδφηεζεο,
θαη ππφθεηληαη ζε θχξσζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ζπκβάζεηο θαη επηδνηήζεηο
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα εηψλ.
χκθσλα κε ηα άξζξα 93 έσο 96 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, δηνηθεηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ελδέρεηαη λα επηβιεζνχλ ζε αηηνχληεο νη νπνίνη θαηέζηεζαλ έλνρνη
ςεπδψλ δειψζεσλ ή δηέπξαμαλ δηαπηζησκέλα ζνβαξφ παξάπησκα κε ηήξεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο.
Σα σο άλσ θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα κέηξα ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο». Γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, νη
αηηνχληεο πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία βεβαηψλνπλ φηη δελ
βξίζθνληαη ζε θακία απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 93 θαη ζην άξζξν 94
ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. Ζ ππεχζπλε δήισζε απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο.

II.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ
ππφθεηληαη ζε δηεμνδηθή αμηνιφγεζε βάζεη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο
ηθαλφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε.
Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ζεκαίλεη φηη ν αηηψλ έρεη ζηαζεξέο θαη επαξθείο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρεδίνπ. Θα αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη
απφ ηνλ αηηνχληα: ην δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ, ην έληππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηθαλφηεηαο ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ επίζεκν ινγαξηαζκφ απνηειέζκαηνο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ
ηεο νξγάλσζεο γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν έρνπλ θιείζεη νη ινγαξηαζκνί
(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Κεθάιαην II.1 «Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο» ζ. 16). Σν
θξηηήξην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ΓΔΝ ηζρχεη γηα ην Μέηξν 1.1 πλαληήζεηο
πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ.
ΖΜ. Ζ επαιήζεπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο δελ ηζρχεη γηα:
αηηνχληεο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε επηδφηεζεο χςνπο θάησ ησλ 25 000 επξψ,
δεκφζηνπο θνξείο.
Δάλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απαηηνχκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα –ε νπνία
αμηνινγήζεθε ζηε βάζε ηεο ππνβιεζείζαο ηεθκεξίσζεο– δελ απνδείρζεθε ή δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθή, ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο κπνξεί:
λα δεηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο,
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λα απαηηήζεη ηξαπεδηθή εγγχεζε,
λα πξνζθέξεη ζπκθσλία επηδφηεζεο ρσξίο πξνρξεκαηνδφηεζε,
λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε,
λα πξνβεί ζε κηα πξψηε πιεξσκή βάζεη ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ήδε
πξαγκαηνπνηεζεί.
Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ζεκαίλεη φηη ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηηο
αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο θαη ηα θίλεηξα γηα λα εθηειέζεη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην. Ζ
επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ζα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο πείξαο ηνπ αηηνχληνο ζηε δηαρείξηζε
ζρεδίσλ ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζε εηδηθή ελφηεηα ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

II.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο
Σα θξηηήξηα αλάζεζεο επηηξέπνπλ ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα
ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο
πνιίηεο». Βάζεη ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ζα ρνξεγεζνχλ επηδνηήζεηο ζηηο αηηήζεηο εθείλεο νη
νπνίεο κεγηζηνπνηνχλ ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα
ηνπο πνιίηεο».
Οη επηιέμηκεο αηηήζεηο αλαιχνληαη απφ επηηξνπή αμηνιόγεζεο απαξηηδφκελε απφ ππαιιήινπο
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ. Σν έξγν ηεο βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ επηιέμηκσλ αηηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα6. Ζ επηηξνπή αμηνιόγεζεο
πξνηείλεη γηα επηδφηεζε έλαλ θαηάινγν νξγαλψζεσλ ή ζρεδίσλ βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηεο
αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Οη επηιέμηκεο πξνηάζεηο ζρεδίσλ ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα.

Ποιοηικά και ποζοηικά κπιηήπια
ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ζα αληηπξνζσπεχνπλ 80%
ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη ηα πνζνηηθά θξηηήξηα ζα αληηπξνζσπεχνπλ 20% ηεο
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο:
Κξηηήξηα αλάζεζεο ηα νπνία ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο επιδοηήζειρ ζσεδίυν, θαη
ζπγθεθξηκέλα:
Γξάζε 1 Μέηξν 1.1 – πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ (βι. ζ. 36).
Γξάζε 1 Μέηξν 1.2 – Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ (βι. ζ. 40).
Γξάζε 1 Μέηξν 2.1 – ρέδηα ησλ πνιηηψλ (βι. ζ. 43).
Γξάζε 1 Μέηξν 2.2 – Μέηξα ππνζηήξημεο (βι. ζ. 45).
Γξάζε 2 Μέηξν 3 – ηήξημε ζρεδίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ (βι. ζ. 48).
Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε (βι. ζ. 51).
6

Οη αλεμάξηεηνη εκπεηξνγλψκνλεο επηιέγνληαη βάζεη αλνηθηήο
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2007_en.php.

πξφζθιεζεο

εθδήισζεο

ελδηαθέξνληνο.
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% ηεο
ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο

Πνηνηηθά θξηηήξηα: 80%
πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:

25%

Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Μφληκεο θαη εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ:

25%

Πνηφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδίνπ (ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ αλαδφρσλ ζην
ζρέδην, νξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο).
Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ηελ
νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ, εθαξκνγή θαηάιιειεο κεζφδνπ, ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζην ζρέδην, επξσπατθή δηάζηαζε).
Γφληκε αιιειεπίδξαζε: ην γεγνλφο φηη ζην ζρέδην ζπκκεηέρνπλ νξγαλψζεηο
δηαθφξσλ ηχπσλ.
Αληίθηππνο:

15%

Βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ
επίπεδν, θαη εηδηθφηεξα ηπρφλ ζπγθεθξηκέλνο ζχλδεζκνο κε ηε δηαδηθαζία ράξαμεο
πνιηηηθήο.
Αληίθηππνο ηνπ ζρεδίνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (δειαδή πψο κπνξεί λα εληαζεί ε
αίζζεζή ηνπο φηη αλήθνπλ ζηελ ΔΔ θαη λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δεηήκαηα
νινθιήξσζεο ηεο ΔΔ).
Πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ.
Πξνβιεπφκελα κέζα αμηνιφγεζεο.
Πξνβνιή θαη παξαθνινχζεζε:

15%

% ηεο
ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο

Ζ πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», παξαθνινχζεζε, δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, κεηαμχ άιισλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ζε εζληθφ θαη ζε δηαζπλνξηαθφ
επίπεδν, ζπγθεθξηκέλα κειινληηθά ζρέδηα δξάζεο κε ηελ αλάκεημε ησλ
ζπκκεηερνπζψλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηψλ).
Πνζνηηθά θξηηήξηα: 20%
Γεσγξαθηθφο αληίθηππνο:

10%

10%

Αξηζκφο ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ θαη ζπκκεηερφλησλ εηαίξσλ.
Οκάδα ζηφρνο:
Αξηζκφο
εκπιεθφκελσλ
άκεζσλ
ζπκκεηερφλησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ), ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ.
Κνηλφ ζην νπνίν εθηείλεηαη έκκεζα ε εκβέιεηα ηνπ ζρεδίνπ.

Γηα ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο, βι.
Κεθάιαην V, ζ. 55.
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II.3 Γηαβνχιεπζε κε ηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην
χκθσλα κε ηε λνκηθή βάζε, ηα ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2 Μέηξα
1 θαη 2 (επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο) θαη ηεο Γξάζεο 1 Μέηξν 1.2 Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ
πφιεσλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο επηηξνπήο πξνγξάκκαηνο
θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Έηζη, ν θαηάινγνο ησλ επηιεγκέλσλ πξνηάζεσλ
ππνβάιιεηαη γηα δηαηχπσζε γλψκεο ζηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ
εθπξνζψπνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, θαη δηαβηβάδεηαη αθνινχζσο ζην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα αζθήζεη ην νηθείν δηθαίωκα ειέγρνπ.

II.4 Υνξήγεζε επηδφηεζεο
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ζεσξείηαη φηη νινθιεξψζεθε, θαη ν θαηάινγνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ
επηιέρζεθαλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα δεκνζηεπζεί, κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.
Δληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, ρνξεγείηαη επηδφηεζε ζηηο επηιέμηκεο
πξνηάζεηο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Οη επηιεγκέλνη αηηνχληεο ιακβάλνπλ ζπκθωλία
επηδόηεζεο / απόθαζε επηδόηεζεο (βι. ζ. 25), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο
ηεο επηδφηεζεο.
Ζ Δπηηξνπή θαη ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα δηαζθαιίδνπλ
ηζνξξνπεκέλε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηιεγκέλσλ δηθαηνχρσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ III ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Όπσο φιεο νη επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ρξεκαηνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ
ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ππφθεηληαη ζε
νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο7, νη νπνίνη
εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζηνπο
γεληθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ εθαξκνγή
ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ είλαη ππνρξεσηηθή.

III.1 Γεληθνί νηθνλνκηθνί θαη ζπκβαηηθνί φξνη (κοινοί ζε επηδνηήζεηο
ζρεδίσλ θαη επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο)
III.1.1 Πνζφ επηδφηεζεο
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη κε ηε ζπκθσλία/απφθαζε επηδφηεζεο είλαη
κέγηζην πνζφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα απμεζεί ζε θακία πεξίπησζε. Ο Οξγαληζκφο ζα
θαζνξίδεη ην χςνο ηεο ηειηθήο πιεξσκήο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν βάζεη ηεο ηειηθήο
έθζεζεο πνπ εθπνλεί ν ηειεπηαίνο. Βι. ζρεηηθά Κεθάιαην III.2.6 θαη Κεθάιαην V.5.4
«Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο» (βι. ζ. 34 θαη ζ. 63).
III.1.2 πγρξεκαηνδφηεζε
Ζ επηδφηεζε ηεο ΔΔ δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ ζρεδίνπ ή ηηο δαπάλεο
ιεηηνπξγίαο κηαο νξγάλσζεο. Οη αλάδνρνη πξέπεη λα απνδείμνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο ζην
ζρέδην εμαζθαιίδνληαο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ηεο επηδφηεζεο ηεο Έλσζεο. Απηφ
κπνξεί λα ζπκβεί, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο αλάιεςεο δξαζηεξηνηήησλ άληιεζεο
θεθαιαίσλ, πξνζζήθεο ίδησλ πφξσλ ή αηηήζεσλ επηδφηεζεο απφ άιινπο νξγαληζκνχο (π.ρ.
ηνπηθέο ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηδξχκαηα θ.ιπ.).
III.1.3 Απφθαζε επηδφηεζεο θαη ζπκθσλία επηδφηεζεο
Όηαλ εγθξηζεί έλα ζρέδην/κηα επηδφηεζε ιεηηνπξγίαο, ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη είηε απφθαζε
επηδφηεζεο είηε ζπκθσλία επηδφηεζεο, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δξάζε/κέηξν θαη ηνλ ηφπν
λφκηκεο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
Ζ απόθαζε επηδόηεζεο είλαη κνλνκεξήο πξάμε ρνξήγεζεο επηδφηεζεο ζε δηθαηνχρν.
ε αληίζεζε πξνο ηε ζπκθσλία επηδφηεζεο, ν δηθαηνχρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ππνγξάςεη
ηελ απφθαζε θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε δξάζε ακέζσο κφιηο ιάβεη ηελ απφθαζε.
Έηζη, ε απφθαζε επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία. Ζ απφθαζε επηδφηεζεο εθαξκφδεηαη ζε
δηθαηνχρνπο εγθαηαζηεκέλνπο εληφο ηεο ΔΔ θαη θαιχπηεη φια ηα κέηξα, εθηφο ησλ
επηδνηήζεσλ ιεηηνπξγίαο.
Ζ ζπκθωλία επηδόηεζεο πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα επηζηξαθεί
ακέζσο ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ηελ ππνγξάθεη
ηειεπηαίνο. Ζ ζπκθωλία επηδόηεζεο εθαξκφδεηαη ζε επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ζε
φια ηα άιια κέηξα, εάλ νη δηθαηνχρνη είλαη εγθαηαζηεκέλνη εθηφο ηεο ΔΔ.
Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία.
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm.
7
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Τπνδείγκαηα ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο είλαη δηαζέζηκα ζηνλ
αθφινπζν δηθηπαθφ ηφπν: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Οη γεληθνί φξνη πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο απνθάζεηο είλαη δηαζέζηκνη ζην Μεηξψν εγγξάθσλ
(Documents register) ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε δηεχζπλζε
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.
Όζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο επηδφηεζεο, νη δηθαηνχρνη αληηιακβάλνληαη φηη:
Ζ ππνβνιή αίηεζεο επηδφηεζεο ζεκαίλεη απνδνρή ησλ παξφλησλ γεληθψλ φξσλ.
Οη παξφληεο γεληθνί φξνη δεζκεχνπλ ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε
επηδφηεζε θαη απνηεινχλ παξάξηεκα ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο.

III.1.4 Τπνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε επηδφηεζεο θαη ηε ζπκθσλία
επηδφηεζεο
Με ηελ ππνβνιή αίηεζεο επηδφηεζεο, ε αηηνχζα νξγάλσζε δεζκεχεηαη φζνλ αθνξά φινπο
ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ νδεγφ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Γεληθψλ φξσλ, νη νπνίνη πξνζαξηψληαη σο παξάξηεκα ζηε ζπκθωλία επηδόηεζεο / απόθαζε
επηδόηεζεο.
Κάζε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο/ζπκθσλίαο επηδφηεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη
ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ εγγξάθσο γηα πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζρεδίνπ (επηδνηήζεηο ζρεδίσλ) / ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ
δηθαηνχρνπ γηα ην νπνίν ρνξεγήζεθε ε επηδφηεζε (επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο). Γελ επηηξέπεηαη
θακία αιιαγή ε νπνία ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηεο βαζηθήο ηδέαο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αθχξσζε ηεο
επηδφηεζεο.

III.1.5 Τπεξγνιαβία θαη αλάζεζε ζχκβαζεο
Ζ νληφηεηα πνπ ιακβάλεη ηελ επηδφηεζε κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε ππεξγνιαβία γηα
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο (ζρεηηθέο κε
λνκηθά, ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα, ζέκαηα αλζξψπηλσλ πφξσλ θ.ιπ.). Δπνκέλσο, νη
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ επηδνηνχκελν θνξέα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν
ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχλ φια ηα
ινηπά θξηηήξηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Έλσζεο θαη ηεο ελφηεηαο «Δπηιέμηκεο δαπάλεο» ηνπ παξφληνο νδεγνχ (βι. ζ. 32 θαη ζ. 61)
θαη, εηδηθφηεξα, ππφ ηνλ φξν φηη είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
Δάλ ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο/ζρεδίνπ απαηηεί ππεξγνιαβία ή ηελ αλάζεζε
ζχκβαζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα αλαζέηνπλ ηε ζχκβαζε ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηηο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
ησλ δπλεηηθψλ αλαδφρσλ θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ απνπζία ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Δάλ ε
αμία ηεο ππεξγνιαβίαο ππεξβαίλεη ηα 60.000 επξψ, ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο κπνξεί λα
επηβάιεη εηδηθνχο θαλφλεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηθαηνχρνπο, επηπιένλ εθείλσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ χςνπο ηεο
επηδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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III.1.6 Δγγχεζε
Καηφπηλ αλάιπζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο (βι. ζ. 21), ν EACEA κπνξεί λα
απαηηήζεη απφ κηα νξγάλσζε ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε επηδφηεζε λα παξάζρεη πξψηα
νηθνλνκηθή εγγχεζε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο (βι. ζ. 34 θαη ζ. 63). θνπφο ηεο
εγγχεζεο είλαη ε παξνρή αλέθθιεηεο πξφζζεηεο αζθάιεηαο ή εγγχεζεο πξψηεο δήηεζεο απφ
ηξάπεδα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ
ηεο επηδφηεζεο.
Ζ ελ ιφγσ νηθνλνκηθή εγγχεζε παξέρεηαη, ζε επξψ, απφ εγθεθξηκέλε ηξάπεδα ή
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα εγθαηαζηεκέλν ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Δάλ ν δηθαηνχρνο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε ηξίηε ρψξα, ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο
κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο απφ ηξάπεδα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα
εγθαηεζηεκέλν ζηελ ελ ιφγσ ηξίηε ρψξα, εθφζνλ ζεσξεί φηη ε ηξάπεδα ή ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα παξέρνπλ ηζνδχλακε αζθάιεηα θαη δηαζέηνπλ ηζνδχλακα
ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηξάπεδαο ή ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εγθαηαζηεκέλνπ ζε
θξάηνο κέινο.
Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ εγγχεζε αιιειέγγπαο θαη εηο νιφθιεξνλ
επζχλεο ηξίηνπ ή απφ αλέθθιεηε θαη αλεπηθχιαθηε θνηλή εγγχεζε ησλ δηθαηνχρσλ κηαο
δξάζεο, νη νπνίνη είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ ίδηα ζπκθσλία/απφθαζε επηδφηεζεο,
θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε.
Ζ εγγχεζε απνδεζκεχεηαη θαζψο ε πξνρξεκαηνδφηεζε ζπκςεθίδεηαη ζηαδηαθά κε ηηο
ελδηάκεζεο πιεξσκέο ή ηηο πιεξσκέο ππνινίπσλ ζηνλ δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπκθσλία/απφθαζε επηδφηεζεο.
Ζ απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο.
III.1.7 Λνγηζηηθνί έιεγρνη
Οη επηιεγκέλεο αηηήζεηο ζρεδίσλ ελδέρεηαη λα ππνβιεζνχλ ζε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο. Σν
αξκφδην πξφζσπν ζηελ νξγάλσζε ζα αλαιάβεη, κέζσ ηεο ππνγξαθήο ηνπ, λα παξάζρεη
απνδείμεηο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο επηδφηεζεο. Ο EACEA, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην
Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο ΔΔ, ή θνξέαο πνπ ζα ιάβεη εληνιή απφ απηνχο, κπνξνχλ λα ειέγμνπλ
ηε ρξήζε ηεο επηδφηεζεο νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφθαζεο/ζπκθσλίαο θαη γηα
δηάζηεκα πέληε εηψλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο απφ ηνλ
Οξγαληζκφ.
III.1.8 Κπξηφηεηα/ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ
Ο δηθαηνχρνο παξέρεη ζηνλ EACEA θαη ζηελ Δπηηξνπή ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ
ειεχζεξα ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ
παξαβηάδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ή πθηζηάκελα
δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
III.1.9 Πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα
Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα
ηνπο πνιίηεο» πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βειηίσζε ηεο
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πξνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθψο φηη έιαβαλ ζηήξημε απφ ηελ Δπηηξνπή.
Ζ ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη επίζεο λα θαζίζηαηαη ζαθήο ζηηο ζρέζεηο κε ηα κέζα
ελεκέξσζεο. Οη εηαίξνη ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα αμηνπνηνχλ θάζε επθαηξία ψζηε λα
εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειε θάιπςε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο (ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά,
δηεζλή) γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, πξηλ απφ θαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ζαθψο ηε ζπλεηζθνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε
θάζε δεκνζίεπζε ή ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε
επηδφηεζε.
Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα πξνβάιινπλ ην φλνκα ή ην ινγφηππν ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο
πνιίηεο» ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο, ηηο αθίζεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη άιια πξντφληα πνπ
παξάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζρεδίνπ. Σα νλφκαηα θαη ηα ινγφηππα
κπνξνχλ
λα
κεηαθνξησζνχλ
απφ
ηνλ
αθφινπζν
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm.
III.1.10 Αμηνπνίεζε θαη δηάδνζε απνηειεζκάησλ
Ωο αμηνπνίεζε κπνξεί λα νξηζζεί ε δηαδηθαζία δηάδνζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο, ηελ ελίζρπζε ηνπ
αληίθηππνχ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ επξσπαίσλ πνιηηψλ πνπ
ζα επσθειεζνχλ απφ απηέο. Απηφο ν ζηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο έρεη ηξεηο ζπλέπεηεο:
Κηλεηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ησλ κεκνλσκέλσλ δξάζεσλ:
Κάζε δξάζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην παξφλ πξφγξακκα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ηηο αλαγθαίεο
πξνζπάζεηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπνίεζή ηεο. Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εθηεινχλ
δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε πξνβνιή, ηελ επξχηεξε δηάδνζε θαη ηε βησζηκφηεηα
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ή ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ζηε ρψξα
ηνπο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηάιιειε
θάιπςε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο. Μπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ –θαη ελδερνκέλσο λα
εκπιέμνπλ– ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο εζληθνχο ή επξσπαίνπο ιεηηνπξγνχο ή/θαη εθιεγκέλνπο
αληηπξνζψπνπο, θαζψο θαη ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα
θξάηε
κέιε
θαη
ην
δίθηπν
πιεξνθφξεζεο
«Europe
Direct»
(βι.
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm). Μπνξνχλ επίζεο λα πξνγξακκαηίζνπλ
ηελ παξαγσγή πιηθνχ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε δηάδνζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ, φπσο θπιιάδηα, DVD, δηθηπαθνχο ηφπνπο, δεκνζηεχζεηο θ.ιπ. Υάξε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηα απνηειέζκαηα ελφο ζρεδίνπ/ηεο πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο ζα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηνλ
κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ πνιηηψλ κεηά ην πέξαο ηνπ ζρεδίνπ/ηεο επηδφηεζεο ιεηηνπξγίαο.
Πξνγξακκαηίδνληαο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνίεζεο ζην πιαίζην ησλ δξάζεψλ ηνπο, νη
αλάδνρνη ζα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηνλ ζπλνιηθφ
αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο». Ζ πηπρή απηή ζα ιεθζεί δεφλησο
ππφςε θαηά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ.
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Γηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Σν παξφλ πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζζεί έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο
αληίθηππνο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ζέζπηζεο πξνηεξαηνηήησλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε
νιφθιεξν ην πξφγξακκα ή κέζσ ηεο δηθηχσζεο νξγαλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ πείξα ζηνλ ίδην
ζεκαηηθφ ηνκέα. Ζ δξάζε «Μαδί γηα ηελ Δπξψπε» κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζπγθεθξηκέλν
ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ.
Γξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή:
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα αλαιχζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαδφρσλ ζρεδίσλ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
III.1.11 Πξνζηαζία δεδνκέλσλ
Όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζπκθσλία επηδφηεζεο
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε:
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε
ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ εζληθή
λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία επειέγε ε αίηεζε.
Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα ζα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία κφλν ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε θαη
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο δηαβίβαζήο ηνπο ζηα
φξγαλα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα επηζεψξεζε θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή
λνκνζεζία (ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην,
ππεξεζία ζε ζέκαηα δεκνζηνλνκηθψλ παξαηππηψλ ή Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο
ηεο Απάηεο).
Οη αηηνχληεο επηδφηεζε ελεκεξψλνληαη φηη, εάλ βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη:
ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 16.12.2008, ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα έγθαηξεο
πξνεηδνπνίεζεο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηαηάθηεο ηεο Δπηηξνπήο θαη
ησλ εθηειεζηηθψλ νξγαληζκψλ (ΔΔ L 344, 20.12.2008, ζ. 125), ή
ζηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17.12.2008, ζρεηηθά κε ηελ θεληξηθή βάζε
δεδνκέλσλ γηα ηνπο απνθιεηζκνχο (ΔΔ L 344, 20.12.2008, ζ. 12),
ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο (φλνκα, επψλπκν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν,
δηεχζπλζε, λνκηθή κνξθή θαη φλνκα θαη επψλπκν ησλ πξνζψπσλ κε εμνπζίεο
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν)
ελδέρεηαη λα θαηαρσξηζζνχλ ζην ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο κφλν ή ζην ζχζηεκα
έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο απνθιεηζκνχο, θαη λα
γλσζηνπνηεζνχλ ζηα πξφζσπα θαη ζηηο νληφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ απφθαζε θαη
ζηνλ θαλνληζκφ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ή ηελ εθηέιεζε
ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο ή απφθαζεο επηδφηεζεο.
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III.1.12 Ννκηθή βάζε
Οη αθφινπζνη θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ κειινληηθψλ επηθαηξνπνηήζεσλ ή
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, εθαξκφδνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο:
θαλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2002,
γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ L 248, 16.9.2002, ζ. 1), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα,
θαλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2342/2002 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ
2002, γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (EK, Δπξαηφκ) αξηζ.
1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ζέζπηζεο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ πνπ
εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ L 357,
31.12.2002, ζ. 1), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα,
απφθαζε 1904/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο
Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο Πνιίηεο» γηα
ηελ πεξίνδν 2007-2013.

III.2 Ειδικοί νηθνλνκηθνί θαη ζπκβαηηθνί φξνη γηα ηηο επηδνηήζεηο ζρεδίσλ
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη εηδηθά ζηηο επηδνηήζεηο
ιεηηνπξγίαο, βι. Κεθάιαην V, ζ. 60.
III.2.1 Απαγφξεπζε αλαδξνκηθήο ηζρχνο
Κακία επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί αλαδξνκηθά γηα ζρέδηα πνπ έρνπλ ήδε
νινθιεξσζεί.
Δπηδφηεζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα έλα ζρέδην ην νπνίν έρεη ήδε μεθηλήζεη κφλν εάλ ν αηηψλ
κπνξεί λα απνδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπκθσλίαο/απφθαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε δαπάλεο δελ
πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
επηδφηεζεο.
Ζ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο/απφθαζεο γίλεηαη κε επζχλε
ηεο νξγάλσζεο θαη δελ θαζηζηά πηζαλφηεξε ηε ρνξήγεζε επηδφηεζεο, ζε θακία δε πεξίπησζε
ν Οξγαληζκφο δελ δεζκεχεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηέηνηα ζρέδηα.
III.2.2 Απαγφξεπζε δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο
Κάζε επηκέξνπο ζρέδην δηθαηνχηαη λα ιάβεη κία, θαη κφλν κία, επηδφηεζε απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. ρέδηα ή νξγαλψζεηο
πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ή πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άιιε επηδφηεζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα
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αλαθέξνπλ ζαθψο ην γεγνλφο απηφ ζηελ αίηεζή ηνπο θαη πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ
EACEA γηα ηελ έθβαζε ηεο παξάιιειεο αίηεζήο ηνπο. ρέδηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ηειηθά
άιιε επηδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ ζα εμεηάδνληαη γηα επηδφηεζε.
III.2.3 Απνπζία θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ
θνπφο ή ζπλέπεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ επηδνηήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη ε απνθφκηζε
θέξδνπο γηα ηνλ δηθαηνχρν. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ηα ζπλνιηθά έζνδα ελφο ζρεδίνπ
είλαη πςειφηεξα απφ ηηο ηειηθέο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ζρεδίνπ, ε επηδφηεζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα κεησζεί αλάινγα κεηά ηελ αλάιπζε ηεο ηειηθήο έθζεζεο. Ωζηφζν, νη
επηδνηήζεηο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε θαη’ απνθνπή πνζά θαη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ
θφζηνπο δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα.
III.2.4 Σήξεζε πξνζεζκηψλ
Δάλ ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα αλαβάιεη ην ζρέδηφ ηνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί αξγφηεξα απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε/ζπκθσλία επηδφηεζεο, πξέπεη λα
ππνβάιεη επίζεκν αίηεκα ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ. Σν αίηεκα πξέπεη λα εμεγεί ηνπο
ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Σν αίηεκα ζα
αλαιπζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη –εθφζνλ γίλεη δεθηφ– ζα απνζηαιεί ζηνλ δηθαηνχρν
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο/ζπκθσλίαο.
Δπηπιένλ, αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ παξάηαζε ηνπ ζρεδίνπ γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ
κελψλ ΓΔΝ ζα γίλνληαη δεθηά.

III.2.5 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Αλάινγα κε ην κέηξν ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, ε επηδφηεζε
ππνινγίδεηαη βάζεη:
θαη’ απνθνπή ηηκψλ,
πξνυπνινγηζκνχ.
Γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα
κέηξα, βι. ΓΔΤΣΔΡΟ Μέξνο ηνπ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο «Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο».
III.2.5.1 Υξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ
Σν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε θαη’ απνθνπή ηηκέο θαη εθάπαμ
πνζά ζεζπίζζεθε γηα ηελ απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηδνηήζεσλ ηφζν γηα ηνπο
δηθαηνχρνπο φζν θαη γηα ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ κπνξεί
λα ιάβεη ηε κνξθή θαη’ απνθνπή πνζψλ ή ηε κνξθή θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο.
III.2.5.2 Υξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ
Σν πνζφ ηεο επηδφηεζεο ζα ππνινγηζζεί βάζεη αλαιπηηθνχ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ν νπνίνο ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πίλαθα πνπ παξέρεηαη κε ην έληππν ηεο αίηεζεο.
31

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» – Οδεγφο πξνγξάκκαηνο – έθδνζε ηζρύνπζα από ην 2011

Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζε επξψ. Οη αηηνχληεο πνπ δελ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζηελ
Δπξσδψλε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεληαία ινγηζηηθή ηζνηηκία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο θαη ηζρχεη γηα ηνλ κήλα θαηά ηνλ νπνίν
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en.
Ο πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο, δειαδή νη ζπλνιηθέο
εθηηκψκελεο δαπάλεο πξέπεη λα ηζνχληαη κε ηα ζπλνιηθά αλακελφκελα έζνδα (ζχλνιν
δαπαλψλ = ζχλνιν εζφδσλ) απφ θάζε πεγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο επηδφηεζεο
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε). Ο πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα εκθαλίδεη ζαθψο
φιεο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο.
Ο αηηψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πεγέο θαη ηα πνζά θάζε άιιεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ή
δήηεζε θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην ίδην ζρέδην. Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο (ή/θαη
ππνινγαξηαζκφο) ηνπ δηθαηνχρνπ πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζψλ πνπ
θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ EACEA.
ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Πποκειμένος να είναι επιλέξιμερ, οι δαπάνερ ππέπει:
λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζπκθσλία επηδφηεζεο/απφθαζε επηδφηεζεο, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηειηθέο εθζέζεηο θαη βεβαηψζεηο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ,
λα ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο/απφθαζεο θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ
εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ,
λα είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν ηεο
επηδφηεζεο,
λα είλαη αλαγλσξίζηκεο θαη επαιεζεχζηκεο θαη, ηδίσο, λα είλαη θαηαρσξηζκέλεο ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο
πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν δηθαηνχρνο θαη ζχκθσλα κε ηηο
ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπ δηθαηνχρνπ,
λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο θαη θνηλσληθήο λνκνζεζίαο,
λα είλαη εχινγεο θαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαη ηδίσο ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα.
Οη εζσηεξηθέο ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ δηθαηνχρνπ πξέπεη λα επηηξέπνπλ
ηελ άκεζε ζπκθσλία ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ δειψλνληαη ζε ζρέζε κε ην ζρέδην κε
ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.
Επιλέξιμερ άμεζερ δαπάνερ γηα ην ζρέδην είλαη νη δαπάλεο νη νπνίεο, ιακβαλνκέλσλ δεφλησο
ππφςε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη άκεζα θαηαινγηζηέεο ζε απηφ. Δηδηθφηεξα, είλαη επηιέμηκεο νη
αθφινπζεο άκεζεο δαπάλεο:
έμνδα πξνζσπηθνχ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξαγκαηηθνχο κηζζνχο θαζψο θαη
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιια λφκηκα έμνδα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή,
ππφ ηελ φξν φηη ηα ελ ιφγσ έμνδα δελ ππεξβαίλνπλ ηηο κέζεο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε
ζπλήζε πνιηηηθή ακνηβψλ ηνπ δηθαηνχρνπ. Οη κηζζνί ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη
επηιέμηκνη κφλν εάλ θαηαβάιινληαη ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη νη ζρεηηθνί
ππάιιεινη εξγάδνληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά ζην ζρέδην. Δάλ απαζρνινχληαη κφλν
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κεξηθψο ζην ζρέδην, επηιέμηκν είλαη κφλν ην ζρεηηθφ πνζνζηφ. Σν γεγνλφο φηη νη
ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη εξγάδνληαη ζην ζρέδην πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κέζσ ζπκθσληψλ
απφζπαζεο, πεξηγξαθψλ ζέζεο εξγαζίαο, δειηίσλ εξγαζίαο θαη κε άιια κέζα. Σα έμνδα
πξνζσπηθνχ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ άκεζσλ
δαπαλψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεη ν αηηψλ,
έμνδα ηαμηδίνπ, ζηέγαζεο θαη δηακνλήο, ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ζπλήζεηο πξαθηηθέο πεξί εμφδσλ ηαμηδίνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. Δάλ ηα ελ ιφγσ έμνδα ζεσξεζνχλ
ππεξβνιηθά, ζα αλαζεσξεζνχλ πξνο ηα θάησ θαη ηα αλψηαηα επίπεδά ηνπο ζα θαζνξηζζνχλ
ζχκθσλα κε ηηο θιίκαθεο πνπ έρεη εγθξίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (γηα πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε, βι. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ EACEA ζηε
δηεχζπλζε http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php),
έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη
απφθαζε/ζπκθσλία επηδφηεζεο (δειαδή επηθνηλσλία θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ,
κεηάθξαζε, νξγάλσζε θαηάξηηζεο, ελεκέξσζε θαη εθδειψζεηο δηάδνζεο, έμνδα
ειέγρνπ θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ηπρφλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
(ηδίσο ηα έμνδα νηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ),

απφ ηελ
παξαγσγή,
ινγηζηηθνχ
ππεξεζηψλ

έμνδα αγνξάο εμνπιηζκνχ (θαηλνχξηνπ ή κεηαρεηξηζκέλνπ), ππφ ηνλ φξν φηη
απνζβέλλπληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ
δηθαηνχρν θαη είλαη γεληθά απνδεθηνί γηα είδε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Μφλν ην κέξνο ηεο απφζβεζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ζην πνζνζηφ πξαγκαηηθήο
ρξήζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Οξγαληζκφ, κε
εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε θχζε ή/θαη νη ζπλζήθεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηθαηνινγνχλ
δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ,
έμνδα αλαισζίκσλ θαη πξνκεζεηψλ,
έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ έλαλ δηθαηνχρν
κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνξά ηελ ππεξγνιαβία θαη ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο (βι. ζ. 26).
Επιλέξιμερ έμμεζερ δαπάνερ (διοικηηικέρ δαπάνερ)
Καη’ απνθνπή πνζφ, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 7% ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ θαη
αληηπξνζσπεχεη ηηο γεληθέο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ νη νπνίεο κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ θαηαινγηζηέεο ζην ζρέδην.
Οη έκκεζεο δαπάλεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ έμνδα ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζζεί
ζε άιιε γξακκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Οη έκκεζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο εάλ ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη ήδε επηδφηεζε
ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Οι ακόλοςθερ δαπάνερ δεν είναι επιλέξιμερ:
απφδνζε θεθαιαίνπ,
33

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» – Οδεγφο πξνγξάκκαηνο – έθδνζε ηζρύνπζα από ην 2011

δάλεηα θαη έμνδα εμππεξέηεζεο δαλείσλ,
πξνβιέςεηο γηα δεκίεο ή ελδερφκελεο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο,
ρξεσζηηθνί ηφθνη,
επηζθαιή δάλεηα,
δεκίεο ζπλαιιάγκαηνο,
ΦΠΑ, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη δελ είλαη αλαθηήζηκνο,
δαπάλεο δεισζείζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ άιιε δξάζε πνπ
επηδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
ππεξβνιηθέο ή κε ζπλεηέο δαπάλεο,
έμνδα ηαμηδίνπ πξνο ή απφ ρψξεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα, εθηφο εάλ ρνξεγεζεί ξεηή πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ EACEA (ν θαλφλαο
απηφο κπνξεί λα κελ εθαξκνζζεί ζηε Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε),
εηζθνξέο ζε είδνο.

III.2.6 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
III.2.6.1 Πξνρξεκαηνδφηεζε
Όηαλ έλα ζρέδην εγθξηζεί, ν EACEA απνζηέιιεη ζηνλ δηθαηνχρν απφθαζε επηδφηεζεο ή
ζπκθσλία επηδφηεζεο, θαηαξηηζκέλε ζε επξψ, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά νη φξνη
θαη ην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (βι. ζ. 25).
Βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ (βι. ζ. 21), ζα
εκβαζζεί ζηνλ δηθαηνχρν κηα πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο. θνπφο ηεο
πξνρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηνλ δηθαηνχρν. Ο Δθηειεζηηθφο
Οξγαληζκφο κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε επηδφηεζε λα
παξάζρεη εγγχεζε εθ ησλ πξνηέξσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί
θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ιήςεο ηεο εγγχεζεο.
ε πεξίπησζε απφθαζεο επηδφηεζεο, ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηελ πξφζεζή
ηνπ λα πινπνηήζεη ην ζρέδην, κε έγγξαθε εηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πιεξσκή
πξνρξεκαηνδφηεζεο. Δάλ ν EACEA δελ ιάβεη έγγξαθε επηβεβαίσζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
εληαία πιεξσκή βάζεη ηεο ηειηθήο έθζεζεο.
ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο επηδφηεζεο, ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα ππνγξάςεη θαη λα επηζηξέςεη
ηε ζπκθσλία ζηνλ EACEA. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία ηειεπηαίνο.
Ζ πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ EACEA (ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο επηδφηεζεο) θαη
απφ ηελ παξαιαβή έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν, ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ηελ
πξφζεζή ηνπ λα πινπνηήζεη ην ζρέδην (ζε πεξίπησζε απφθαζεο επηδφηεζεο).
Δάλ ε πξνρξεκαηνδφηεζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνύρνπ
παξάγεη ηφθνπο ή ηζνδχλακα θέξδε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ην πνζφ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο ππεξβαίλεη ηα
50.000 επξψ, νη ελ ιφγσ ηφθνη αλαθηψληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ.
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III.2.6.2 Σειηθή πιεξσκή
Σειηθή έθζεζε
Ζ επηδφηεζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν κεηά ηελ ππνβνιή ζηνλ EACEA, θαη ηελ απνδνρή
απφ ηνλ EACEA, αηηήκαηνο πιεξσκήο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην έληππν ηεο ηειηθήο
έθζεζεο.
Ζ ηειηθή έθζεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κε επίζεκα έληππα ηειηθήο έθζεζεο εληφο δχν κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζρεδίνπ θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ζρεδίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ (ηειηθή)
πιεξσκή, ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα απνζηείιεη ηελ ηειηθή έθζεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα/ππνρξεσηηθά παξαξηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε δξάζε/κέηξν, φπσο
αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη
ζηνλ
αθφινπζν
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Τπνινγηζκφο ηεο ηειηθήο πιεξσκήο
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ
Δάλ ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο επηιέμηκσλ ζπκκεηερφλησλ θαη εκεξψλ είλαη θαηψηεξνο απφ ηνλ
πξνβιεπφκελν ζηελ πξφηαζε ζρεδίνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε ζα κεησζεί αλαινγηθά.
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ
Δάλ νη ζπλνιηθέο πξαγκαηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ ζρεδίνπ είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο
ζπλνιηθέο εθηηκεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο, ν EACEA ζα κεηψζεη ηελ επηδφηεζή ηνπ
αλάινγα. Σν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε/ζπκθσλία
επηδφηεζεο δελ κπνξεί λα απμεζεί ζε θακία πεξίπησζε.

Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ν δηθαηνχρνο ζα ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη ηπρφλ
ππεξβάιινληα πνζά ηα νπνία θαηέβαιε ν Οξγαληζκφο ππφ κνξθή πξνρξεκαηνδφηεζεο. Ο
Οξγαληζκφο δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα κείσζεο ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο, εάλ ε
νξγάλσζε δελ πινπνίεζε πιήξσο ην επηιεγκέλν ζρέδην.
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ – ΔΗΓΗΚΑ
ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΣΩΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV – ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΥΔΓΗΩΝ
Οη επηδνηήζεηο ζρεδίσλ αθνξνχλ ηα εμήο:
Γξάζε 1 – Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε
IV.1 Γξάζε 1 Μέηξν 1.1 – πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ
IV.2 Γξάζε 1 Μέηξν 1.2 – Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ
IV.3 Γξάζε 1 Μέηξν 2.1 – ρέδηα ησλ πνιηηψλ
IV.4 Γξάζε 1 Μέηξν 2.2 – Μέηξα ππνζηήξημεο
Γξάζε 2 – Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε
IV.5 Γξάζε 2 Μέηξν 3 – ηήξημε ζρεδίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ
Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε
IV.6 Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε

Γξάζε 1 – Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε
IV.1 Γξάζε 1 Μέηξν 1.1 – πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο
αδειθνπνίεζεο πφιεσλ
IV.1.1 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
Οη ζπλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ θέξλνπλ ζε επαθή επξχ
θάζκα πνιηηψλ απφ αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο, αμηνπνηψληαο ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
δήκσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο κεηαμχ πνιηηψλ θαη κεηαμχ
πνιηηηζκψλ.
Τα ζσέδια ζςνανηήζευν πολιηών ζηο πλαίζιο ηηρ αδελθοποίηζηρ πόλευν αναμένεηαι να:
επηηχρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν βάζεη δνκεκέλεο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ, πξνσζψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ
θαζψο θαη αλαζέηνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελεξγφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθδήισζεο,
ελζαξξχλνπλ ηνπο πνιίηεο λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν ζε επξσπατθφ επίπεδν,
ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ
επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο
πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή
ηεο ΔΔ θαη ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ πνιηηηθή δσή,
εληζρχζνπλ ηε δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Απηφ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηα
ζπγθεθξηκέλα νθέιε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζε ηνπηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν,
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ηεο γλσξηκίαο κε ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ηεο αλαθάιπςεο θνηλήο
πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο, ηεο επίδεημεο αιιειεγγχεο θαη ηεο
αλάπηπμεο αηζζήκαηνο ηνπ «ζπλαλήθεηλ» ζηελ ίδηα θνηλφηεηα ζηελ Δπξψπε ζην
ζχλνιφ ηεο.
IV.1.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.

IV.1.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
Οη αηηνχληεο θαη νη εηαίξνη πξέπεη λα είλαη πφιεηο/δήκνη ή νη νηθείεο επηηξνπέο
αδειθνπνίεζεο ή άιιεο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπηθέο αξρέο.
εκ.: Ζ ίδηα πφιε (δειαδή ε πφιε πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ δήκν, ηελ επηηξνπή
αδειθνπνίεζήο ηεο ή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε) κπνξεί λα ιάβεη κφλν κία επηδφηεζε
εηεζίσο.
Α.2 Αξηζκφο εηαίξσλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά δήκνπο απφ ηνπιάρηζηνλ 2 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ κία λα είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ.
Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ 25 πξνζθεθιεκέλνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη
«πξνζθεθιεκέλνη ζπκκεηέρνληεο» είλαη δηεζλείο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη απνζηέιινληαη απφ
ηνπο επηιέμηκνπο εηαίξνπο. Σν ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πξέπεη λα είλαη
εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή δεκνηηθνί ππάιιεινη.
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε ζρεδίνπ: 5.000 επξψ.
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε ζρεδίνπ: 25.000 επξψ.
Β.3 Σφπνο
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Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην.
B.4. Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
Κεθάιαην I.8, ζ. 13).
Μέγηζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο: 21 εκέξεο.
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).

IV.1.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
IV.1.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο – Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα – Βι.
Κεθάιαην II.2.3, ζ. 21.
IV.1.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο: βι. Κεθάιαην II.2.4, ζ. 22.
IV.1.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ θαη’ απνθνπή
ρξεκαηνδφηεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ζπλαληήζεηο, δειαδή έμνδα πξνεηνηκαζίαο, νξγάλσζεο, ζηέγαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
έμνδα ηαμηδίνπ.
Σν ζχζηεκα ησλ θαη’ απνθνπή ηηκψλ απινπζηεχζεθε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ζηαηηζηηθήο
αλάιπζεο ζρεδίσλ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. Οη εκεξήζηεο ηηκέο γηα ηηο δηάθνξεο ρψξεο, θαζψο
θαη ν ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο επηδφηεζεο, θαηαξγνχληαη. Σν λέν ζχζηεκα θαη’ απνθνπή ηηκψλ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά
ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ (ν νπνίνο θαζνξίδεηαη αλά «εχξνο»
ζπκκεηερφλησλ) θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ. Οη ίδηεο παξάκεηξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο
ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα (γηα ηηο θαη’ απνθνπή ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην
πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1, βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III, ζ. 72).
IV.1.4 Υξήζε ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ή απφθαζεο επηδφηεζεο: βι. Κεθάιαην III.1.3, ζ.
25.
IV.1.5 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
IV.1.5.1 Γελ εθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε ζην Μέηξν 1.1 «πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην
πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ».
IV.1.5.2 Σειηθή πιεξσκή
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Σειηθή έθζεζε
Ζ επηδφηεζε ζα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν κεηά ηελ ππνβνιή ζηνλ EACEA, θαη ηελ
απνδνρή απφ ηνλ EACEA, αηηήκαηνο πιεξσκήο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην έληππν ηεο
ηειηθήο έθζεζεο. Ζ ηειηθή έθζεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κε επίζεκα έληππα ηειηθήο έθζεζεο
εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζρεδίνπ θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη
ηελ (ηειηθή) πιεξσκή, ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα απνζηείιεη ηελ ηειηθή έθζεζε θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ αθφινπζν δηθηπαθφ ηφπν:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Τπνινγηζκφο ηεο ηειηθήο πιεξσκήο
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1 «πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο
πφιεσλ», εάλ ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο επηιέμηκσλ ζπκκεηερφλησλ θαη εκεξψλ είλαη
θαηψηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ πξφηαζε ζρεδίνπ, ε κείσζε ηεο επηδφηεζεο ζα
ππνινγηζζεί ζηε βάζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ «εχξνπο» ζπκκεηερφλησλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III, ζ.
72).
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ:
χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζρεδίνπ, ν αξηζκφο επηιέμηκσλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 84 γηα θάζε
ζπλάληεζε ε νπνία δηαξθεί ιηγφηεξεο απφ 10 εκέξεο. Έηζη, γηα κηα ζπλάληεζε πνιηηψλ πνπ
αθνξά πεξί ηνπο 71/85 ζπκκεηέρνληεο θαη δηαξθεί ιηγφηεξεο απφ 10 εκέξεο, ε ρνξεγνχκελε
επηδφηεζε αλέξρεηαη ζε 11.000 επξψ.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δχν πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δείρλνπλ πψο ππνινγίδεηαη ε ηειηθή
πιεξσκή:
α) χκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε, ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ παξέζηεζαλ
ζηελ εθδήισζε είλαη 65 θαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο εκεξψλ είλαη θαηψηεξνο ησλ 10. Καζψο
ην «εχξνο» ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηαβιήζεθε απφ 71/85 ζε 56/70, ε ηειηθή πιεξσκή ζα
κεησζεί ζε 9.000 επξψ.
β) χκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε, ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ παξέζηεζαλ
ζηελ εθδήισζε είλαη 75 θαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο εκεξψλ είλαη θαηψηεξνο ησλ 10.
Παξφηη ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ κεηψζεθε απφ 84 ζε 75, ην «εχξνο» ζπκκεηερφλησλ
παξακέλεη ίδην, δει. 71/85, επνκέλσο ε ηειηθή πιεξσκή ζα παξακείλεη 11.000 επξψ.
Σημ.: Για ηη λήτη ηηρ ηελικήρ πληπυμήρ, ππέπει να ηηπηθεί ο ελάσιζηορ απιθμόρ
ζςμμεηεσόνηυν (25) ζηο πλαίζιο ηος Μέηπος 1.1.
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IV.2 Γξάζε 1 Μέηξν 1.2 – Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ
IV.2.1 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
Οη ηνπηθέο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηαθηηθά λέα πξνβιήκαηα θαη εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή
δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη ζπρλά κε πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ
επίπεδν. Ζ δηθηχσζε δήκσλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν
πξαγκαηνπνίεζεο επίθαηξσλ ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.
Ζ αδειθνπνίεζε δεκηνπξγεί έλαλ ηζρπξφ δεζκφ κεηαμχ δήκσλ· επνκέλσο, νη δπλαηφηεηεο
ησλ δηθηχσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα ζεηξά δεζκψλ αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθήο θαη καθξνρξόληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
πφιεσλ. Ζ Δπηηξνπή ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα
ηε δηαζθάιηζε δνκεκέλεο, εληαηηθήο θαη πνιχπιεπξεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβάιινπλ,
επνκέλσο, ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληηθηχπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Τα ζσέδια δικηύυν αδελθοποιημένυν πόλευν αναμένεηαι να:
ελζσκαηψζνπλ έλα εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ην(ηα) ζέκα(-ηα) θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο ηα νπνία πξφθεηηαη λα εμεηαζζνχλ ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ζπλαθή κε ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε,
παξαγάγνπλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ απηψλ, κε ζηφρν
ηελ πξνψζεζε δνκεκέλεο θαη βηψζηκεο ζεκαηηθήο δηθηχσζεο θαη δηάδνζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ,
έρνπλ θαζνξηζκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο γηα ηηο νπνίεο ηα επηιεγκέλα ζέκαηα
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη αθνξνχλ κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (δειαδή, εκπεηξνγλψκνλεο, ηνπηθέο
ελψζεηο, πνιίηεο θαη νκάδεο πνιηηψλ ηνπο νπνίνπο ην ζέκα αθνξά άκεζα θ.ιπ.),
απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερνπζψλ πφιεσλ κε αληηθείκελν ηα δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ή ελδερνκέλσο
κειινληηθά δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
IV.2.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.
IV.2.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
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Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
πφιεηο/δήκνη ή νη επηηξνπέο ή ηα νηθεία δίθηπα αδειθνπνίεζεο,
άιια επίπεδα ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ,
νκνζπνλδίεο/ελψζεηο ηνπηθψλ αξρψλ.
Α.2 Αξηζκφο εηαίξσλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά δήκνπο απφ ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ κία λα είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ.
Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ 30 πξνζθεθιεκέλνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη
«πξνζθεθιεκέλνη ζπκκεηέρνληεο» είλαη δηεζλείο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη απνζηέιινληαη απφ
ηνπο επηιέμηκνπο εηαίξνπο.
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 10.000 επξψ.
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 150.000 επξψ.
Β.3 Σφπνο θαη αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζ. 18) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη
ηνπιάρηζηνλ 3 εθδειψζεηο αλά ζρέδην.
Β.4. Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
Κεθάιαην I.8, ζ. 13).
Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 24 κήλεο.
Ζ κέγηζηε δηάξθεηα θάζε εθδήισζεο είλαη 21 εκέξεο.
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).
IV.2.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
IV.2.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο - Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα: βι.
Κεθάιαην II.2.3, ζ. 21.
41

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» – Οδεγφο πξνγξάκκαηνο – έθδνζε ηζρύνπζα από ην 2011

IV.2.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο: βι. Κεθάιαην II.2.4, ζ. 22.
IV.2.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο
ζπλνιηθήο αηηνχκελεο επηδφηεζεο πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ:
Α. ησλ ζπλνιηθψλ αηηνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθδήισζε,
B. ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,
Γ.
ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα έμνδα ζπληνληζκνχ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
Α. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ ΚΑΘΕ εκδήλυζηρ
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο θαη’ απνθνπή ηηκέο, αλάινγα κε ην θαηά
πφζνλ έλαο ζπκκεηέρσλ νξίδεηαη σο ηνπηθφο ή δηεζλήο θαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν ηεο
εθδήισζεο.
Σνπηθφο ζπκκεηέρσλ είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζηε ρψξα ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.
Γηεζλήο ζπκκεηέρσλ είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζε ρψξα επηιέμηκε γηα ην
πξφγξακκα, ε νπνία φκσο δελ είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.
Σνπιάρηζηνλ 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε εθδήισζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ
επηιέμηκεο ρψξεο δηαθνξεηηθέο απφ ηε ρψξα πνπ θηινμελεί ηελ εθδήισζε.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε κέγηζηνο αξηζκφο 400 εκεξψλ
ζπκκεηνρήο αλά εθδήισζε (1 πξφζσπν πνπ παξίζηαηαη ζηελ εθδήισζε γηα κία
εκέξα = κία εκέξα ζπκκεηνρήο).
Γηα ηηο θαη’ απνθνπή ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.2, βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV, ζ. 74.
Β. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ για ηα επγαλεία επικοινυνίαρ
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη «εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο» γηα ηα νπνία κπνξεί λα ρνξεγεζεί
επηδφηεζε: α) δεκνζηεχζεηο, β) παξαγσγή DVD ή CD-ROM, γ) δηθηπαθφο ηφπνο. Σν θαη’
απνθνπή πνζφ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο ηχπνπο «εξγαιείσλ
επηθνηλσλίαο» είλαη 1.500 επξψ. Σν ίδην θαη’ απνθνπή πνζφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο. Σν
κέγηζην ζχλνιν θαη’ απνθνπή πνζψλ είλαη 9.000 επξψ αλά ζρέδην (δειαδή δχν πξντφληα
ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαηά ην κέγηζην).

Γ. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ για έξοδα ζςνηονιζμού
Σα έμνδα ζπληνληζκνχ ππνινγίδνληαη βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκήο 500 επξψ εηεζίσο θαη αλά
εηαίξν. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζα ρνξεγεζεί κέγηζην πνζφ 15.000 επξψ αλά
ζρέδην.
IV.2.4 Υξήζε ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ή ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο: βι. Κεθάιαην
III.1.3, ζ. 25.
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IV.2.5 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
Δθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε 50% ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηειηθήο πιεξσκήο, βι. Κεθάιαην III.2.6, ζ. 34.

IV.3 Γξάζε 1 Μέηξν 2.1 – ρέδηα ησλ πνιηηψλ
IV.3.1 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηφρνο ηνπ κέηξνπ «ρέδηα ησλ πνιηηψλ» είλαη ε δηεξεχλεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη
πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε επξσπατθφ
επίπεδν θαη ηελ παξφηξπλζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ
επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. ην πιαίζην ηνπ παξφληνο κέηξνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ
δηάθνξα ζρέδηα δηεζληθήο θαη δηαηνκεαθήο δηάζηαζεο, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ άκεζα πνιίηεο.
Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ
επίπεδν.
Τα ζσέδια ηυν πολιηών αναμένεηαι να:
ζπιιέμνπλ ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε κεξηθέο βαζηθέο επξσπατθέο
πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ,
δηεξεπλήζνπλ λέεο κεζφδνπο ηθαλέο λα πξνσζήζνπλ ηελ ελεξγφ αιιειεπίδξαζε
θαη ζπδήηεζε κεηαμχ πνιηηψλ ζε ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
δεκηνπξγήζνπλ κεραληζκνχο, νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο λα
αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο
απφςεηο θαη ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
ππφ ηε κνξθή ζπζηάζεσλ γηα ηνπο ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ
επίπεδν,
ελζαξξχλνπλ ηνλ δηάινγν κεηαμχ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο
ΔΔ, ελδπλακψλνληαο ηε ζέζε ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ηνλ
αληίθηππφ ηνπο θαη δηαζθαιίδνληαο θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ησλ απφςεσλ ησλ
πνιηηψλ απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ.
Ωο εθ ηνχηνπ, ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζρέδην πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ
ρψξεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλε πνπ θηινμελεί ηελ εθδήισζε ηνπ ζρεδίνπ.
Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ζχζηαζεο επηηξνπψλ πνιηηψλ νη νπνίεο
είλαη ηθαλέο λα δηαηππψζνπλ ζπζηάζεηο θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηε δηαδηθαζία
ράξαμεο πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν. ην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο
πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη κηα γλήζηα πξνζέγγηζε απφ ηε βάζε πξνο
ηελ θνξπθή. Οη ζπζηάζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο απνηεινχλ
πνιχηηκε ζπλεηζθνξά γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, επεηδή είλαη δηαθνξεηηθέο θαη
πξνζηίζεληαη ζηα είδε ησλ ζπλεηζθνξψλ πνπ ιακβάλεη ε Δπηηξνπή κέζσ ησλ ζπκβαηηθψλ
δηαχισλ δηαβνχιεπζεο.
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Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΓΓ COMM) είλαη πξφζπκε
λα ζπκκεηάζρεη σο δεθηηθφο ζπλνκηιεηήο θαη σο πξαγκαηηθφο εηαίξνο ησλ νξγαλψζεσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ζχζηαζε επηηξνπψλ πνιηηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΓΓ COMM αλαιακβάλεη λα
παξάζρεη πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε ζηα ζέκαηα πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηα
επηιεγκέλα ζρέδηα, λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε άιινπο επξσπαίνπο εκπεηξνγλψκνλεο
θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ ησλ πνιηηψλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ην ζρέδην.
IV.3.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.
IV.3.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
Οξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ – ΟΚΠ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I,
ζ. 65) ή ηνπηθέο αξρέο.
Α.2 Αξηζκφο εηαίξσλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά νξγαλψζεηο/ζεζκηθά φξγαλα απφ ηνπιάρηζηνλ 5 ζπκκεηέρνπζεο
ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία λα είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ.
Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ 200 ζπκκεηέρνληεο.
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 100.000 επξψ.
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 250.000 επξψ.
Β.3 Σφπνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18).
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Β.4. Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
Κεθάιαην I.8, ζ. 13).
Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 12 κήλεο.
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).
IV.3.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
IV.3.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο - Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα: βι.
Κεθάιαην II.2.3, ζ. 21.
IV.3.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο: βι. Κεθάιαην II.2.4, ζ. 22.
IV.3.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη πξνυπνινγηζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ, βι. Κεθάιαην III.2.5.2,
ζ. 31.
Ζ επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
ζρεηηθήο δξάζεο. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν πνζφ πνπ
ζα ρνξεγεζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε
αίηεζε.
IV.3.4 Υξήζε ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ή ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο: βι. Κεθάιαην
III.1.3, ζ. 25.
IV.3.5 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
Δθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε 50% ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηειηθήο πιεξσκήο, βι. Κεθάιαην III.2.6, ζ. 34.

IV.4 Γξάζε 1 Μέηξν 2.2 – Μέηξα ππνζηήξημεο
IV.4.1 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
θνπφο ηνπ κέηξνπ είλαη ε ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ εγθαζίδξπζε καθξνρξφλησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηχσλ πνπ ζα
πξνζεγγίζνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ θαιχηεξε
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αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεγηζηνπνηψληαο ηνλ ζπλνιηθφ αληίθηππν
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Τα μέηπα ςποζηήπιξηρ αναμένεηαι να ρξεκαηνδνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη
απφ δνκέο φπσο πιαηθφξκεο θαη δίθηπα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε
φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ εχξπζκε
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηαζθαιίδνληαο επξεία δηεζληθή θάιπςε πξνο φθεινο ησλ
δπλεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ
δξαζηεξηνηήησλ:
καζήκαηα θαηάξηηζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο δπλεηηθνχο αηηνχληεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ θαιήο πνηφηεηαο,
καζήκαηα ελεκέξσζεο, ηα νπνία πξνσζνχλ ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο
πνιίηεο» ή ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηνπ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ δπλεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο,
δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ θαη ηε
δηθηχσζε κεηαμχ πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο».
IV.4.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.

IV.4.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
Οκνζπνλδίεο/ελψζεηο ηνπηθψλ αξρψλ ή άιισλ θνξέσλ κε εηδηθέο γλψζεηο/πείξα ζε ζέκαηα
ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά.
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Α.2 Αξηζκφο εηαίξσλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά νξγαλψζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ 2 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, εθ ησλ
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία λα είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ.
Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ – άλεπ αληηθεηκέλνπ
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 30.000 επξψ.
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 100.000 επξψ.
Β.3 Σφπνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18).
Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 εθδειψζεηο αλά ζρέδην.
Β.4 Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
Κεθάιαην I.8, ζ. 13).
Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 12 κήλεο.
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).

IV.4.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
IV.4.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο - Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα: βι.
Κεθάιαην II.2.3, ζ. 21.
IV.4.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο: βι. Κεθάιαην II.2.4, ζ. 22.
IV.4.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη πξνυπνινγηζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ, βι. Κεθάιαην III.2.5.2,
ζ. 31.
Ζ επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
ζρεηηθήο δξάζεο. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν πνζφ πνπ
ζα ρνξεγεζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε
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αίηεζε.

IV.4.4 Υξήζε ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ή ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο: βι. Κεθάιαην
III.1.3, ζ. 25.
IV.4.5 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
Δθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε 50% ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηειηθήο πιεξσκήο, βι. Κεθάιαην III.2.6, ζ. 34.

Γξάζε 2 – Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε
IV.5 Γξάζε 2 Μέηξν 3 – ηήξημε ζρεδίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ νξγαλψζεηο
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
IV.5.1 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
Σν παξφλ κέηξν ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ πξνηείλνληαη απφ νξγαλψζεηο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) εγθαηαζηεκέλεο ζε ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, νη νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν ζε δεηήκαηα
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Τα ζσέδια ζηο πλαίζιο ηος παπόνηορ μέηπος ππέπει λα ζηνρεχνπλ ζε ζέκαηα γεληθνχ
επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο απνδίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ αληίθηππν ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ.
Τα ζσέδια ζηο πλαίζιο ηος παπόνηορ μέηπος αναμένεηαι να πεπιλαμβάνοςν
δπαζηηπιόηηηερ όπυρ ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο, ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο,
παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, δεκνζθνπήζεηο, εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο
πιεξνθνξίαο θ.ιπ., θαζψο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εκθαλίδεη πξννπηηθέο
θαηλνηνκίαο, αθνξά κεγαιχηεξν θάζκα θνηλνχ θαη έρεη ζαθέζηεξε ζηξαηεγηθή δηάδνζεο.
Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαιχηεξα δνκεκέλσλ ζρεδίσλ, ην κέγηζην πνζφ ηεο επηδφηεζεο
απμήζεθε απφ 55.000 επξψ ζε 150.000 επξψ θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα ησλ ζρεδίσλ
παξαηάζεθε απφ 12 ζε 18 κήλεο. Έηζη ζα εμαζθαιηζζεί κεγαιχηεξν πεξηζψξην θαηλνηνκίαο,
ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ εχξνπο θνηλνχ θαη κηα ηζρπξφηεξε ζηξαηεγηθή δηάδνζεο.
IV.5.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.
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IV.5.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
Οξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ – ΟΚΠ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I,
ζ. 65).
Α.2 Αξηζκφο εηαίξσλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά νξγαλψζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ 2 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, εθ ησλ
νπνίσλ κία ηνπιάρηζηνλ λα είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ.
Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ – άλεπ αληηθεηκέλνπ
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 10.000 επξψ.
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 150.000 επξψ.
Β.3 Σφπνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18).
Β.4 Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
Κεθάιαην I.8, ζ. 13).
Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 18 κήλεο.
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).
IV.5.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
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IV.5.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο - Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα: βι.
Κεθάιαην II.2.3, ζ. 21.
IV.5.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο: βι. Κεθάιαην II.2.4, ζ. 22.
IV.5.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο:
βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ, ή
βάζεη πξνυπνινγηζκνχ.
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ. Ο ππνινγηζκφο
ηεο ζπλνιηθήο αηηνχκελεο επηδφηεζεο πξνθχπηεη κε ζπλδπαζκφ:
Α.
Β.

ησλ ζπλνιηθψλ αηηνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθδήισζε,
ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

Α. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ ΚΑΘΕ εκδήλυζηρ
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο θαη’ απνθνπή ηηκέο, αλάινγα κε ην θαηά
πφζνλ έλαο ζπκκεηέρσλ νξίδεηαη σο ηνπηθφο ή δηεζλήο θαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν ηεο
εθδήισζεο.
Σνπηθφο ζπκκεηέρσλ είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζηε ρψξα ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.
Γηεζλήο ζπκκεηέρσλ είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζε ρψξα επηιέμηκε γηα ην
πξφγξακκα, ε νπνία φκσο δελ είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.
Σνπιάρηζηνλ 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε εθδήισζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ
επηιέμηκεο ρψξεο δηαθνξεηηθέο απφ ηε ρψξα πνπ θηινμελεί ηελ εθδήισζε.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε κέγηζηνο αξηζκφο 400 εκεξψλ
ζπκκεηνρήο αλά εθδήισζε (1 πξφζσπν πνπ παξίζηαηαη ζηελ εθδήισζε γηα κία
εκέξα = κία εκέξα ζπκκεηνρήο).
Γηα ηηο θαη’ απνθνπή ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2 Μέηξν 3, βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V, ζ. 74.
Β. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ για επγαλεία επικοινυνίαρ
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη «εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο» γηα ηα νπνία κπνξεί λα ρνξεγε ζεί
επηδφηεζε: α) δεκνζηεχζεηο, β) παξαγσγή DVD ή CD-ROM, γ) δηθηπαθφο ηφπνο. Σν θαη’
απνθνπή πνζφ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο ηχπνπο «εξγαιείσλ
επηθνηλσλίαο» είλαη 1.500 επξψ. Σν ίδην θαη’ απνθνπή πνζφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο. Οη
δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ επηδφηεζε γηα κέγηζην αξηζκφ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ
«εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο» (δειαδή έλα κφλν πξντφλ απφ θάζε ηχπν). Δπνκέλσο, ν κέγηζηνο
ζπλδπαζκφο είλαη ηξία εξγαιεία επηθνηλσλίαο = 4.500 επξψ αλά ζρέδην.
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη πξνυπνινγηζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ, βι. Κεθάιαην III.2.5.2,
ζ. 31.
Ζ επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
ζρεηηθήο δξάζεο. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν πνζφ πνπ
ζα ρνξεγεζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε
αίηεζε.
IV.5.4 Υξήζε ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ή ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο: βι. Κεθάιαην
III.1.3, ζ. 25.
IV.5.5 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
Δθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε 50% ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηειηθήο πιεξσκήο, βι. Κεθάιαην III.2.6, ζ. 34.

Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε
IV.6 Γξάζε 4 – Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε
IV.6.1 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βαζίδεηαη ζε ζεκειηψδεηο αμίεο φπσο ε ειεπζεξία, ε δεκνθξαηία θαη ν
ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γηα ηελ πιήξε εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο, είλαη
ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ε κλήκε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αξρψλ απηψλ απφ ηνλ λαδηζκφ θαη
ηνλ ζηαιηληζκφ ζηελ Δπξψπε. Γηαθπιάζζνληαο ηε κλήκε ησλ ζπκάησλ, δηαηεξψληαο ηνπο
ηφπνπο θαη ηα αξρεία πνπ ζπλδένληαη κε εθηνπίζεηο, νη Δπξσπαίνη ζα δηαηεξήζνπλ ηε κλήκε
ηνπ παξειζφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθνηεηλψλ πιεπξψλ ηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ηψξα, θαζψο νη κάξηπξεο ησλ γεγνλφησλ απηψλ
ζηαδηαθά ράλνληαη.
Σηο πλαίζιο ηηρ ζςγκεκπιμένηρ δπάζηρ μποπούν να ςποζηηπισθούν ζσέδια ηυν ακόλοςθυν
ηύπυν:
ζρέδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαθχιαμε ησλ θπξηφηεξσλ ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ
πνπ ζπλδένληαη κε καδηθέο εθηνπίζεηο, ησλ πξψελ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο θαη
άιισλ ηφπσλ καδηθνχ καξηπξίνπ θαη εμφλησζεο ηεο επνρήο ηνπ λαδηζκνχ, θαζψο θαη
ησλ αξρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ απηά ηα γεγνλφηα, θαη επίζεο δηαθχιαμε ηεο κλήκεο
ησλ ζπκάησλ θαζψο θαη ηεο κλήκεο εθείλσλ πνπ, ππφ εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο,
έζσζαλ αλζξψπηλεο δσέο απφ ην νινθαχησκα,
ζρέδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο κλήκεο ησλ ζπκάησλ καδηθψλ
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εμνληψζεσλ θαη καδηθψλ εθηνπίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζηαιηληζκφ.
Σα ζρέδηα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο κέηξνπ αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ παξεκθεξείο
δξαζηεξηφηεηεο κε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2 Μέηξν 3 – ηήξημε
ζρεδίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ΟΚΠ (βι. ζ. 48).
IV.6.2 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.

IV.6.2.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
A. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
A.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
A.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
A.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο,
ελψζεηο επηδψλησλ,
νληφηεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε κλήκε,
κνπζεία,
ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο,
νκνζπνλδίεο γεληθνχ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο.
A.2 Αξηζκφο εηαίξσλ
Σν ζρέδην πξέπεη λα αθνξά νξγαλψζεηο απφ κηα επηιέμηκε ρψξα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
B. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ
B.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ – άλεπ αληηθεηκέλνπ
B.2 Πξνυπνινγηζκφο
Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε
επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί αλά ζρέδην.
Διάρηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 10.000 επξψ.
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 55.000 επξψ.
B.3 Σφπνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
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ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18).
B.4 Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα ζρεδίνπ
Σν ζρέδην πξέπεη λα μεθηλήζεη εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζεζκία ηνπ κέηξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε (βι.
Κεθάιαην I.8, ζ. 13).
Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 12 κήλεο.
Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).
IV.6.2.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
IV.6.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο - Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα: βι.
Κεθάιαην II.2.3, ζ. 21.
IV.6.2.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο: βι. Κεθάιαην II.2.4, ζ. 22.
IV.6.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο:
βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ, ή
βάζεη πξνυπνινγηζκνχ.

Υξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ. Ο ππνινγηζκφο
ηεο ζπλνιηθήο αηηνχκελεο επηδφηεζεο πξνθχπηεη κε ζπλδπαζκφ:
Α.
Β.

ησλ ζπλνιηθψλ αηηνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθδήισζε,
ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ γηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

Α. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ ΚΑΘΕ εκδήλυζηρ
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο θαη’ απνθνπή ηηκέο, αλάινγα κε ην θαηά
πφζνλ έλαο ζπκκεηέρσλ νξίδεηαη σο ηνπηθφο ή δηεζλήο θαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν ηεο
εθδήισζεο.
Σνπηθφο ζπκκεηέρσλ είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζηε ρψξα ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.
Γηεζλήο ζπκκεηέρσλ είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζε ρψξα επηιέμηκε γηα ην
πξφγξακκα, ε νπνία φκσο δελ είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.
Σνπιάρηζηνλ 30% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε εθδήισζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ
επηιέμηκεο ρψξεο δηαθνξεηηθέο απφ ηε ρψξα πνπ θηινμελεί ηελ εθδήισζε.
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε κέγηζηνο αξηζκφο 400 εκεξψλ
ζπκκεηνρήο αλά εθδήισζε (1 πξφζσπν πνπ παξίζηαηαη ζηελ εθδήισζε γηα κία
εκέξα = κία εκέξα ζπκκεηνρήο).
Γηα ηηο θαη’ απνθνπή ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 4, βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
V, ζ. 75.

Β. Υπολογιζμόρ ηηρ επιδόηηζηρ για επγαλεία επικοινυνίαρ
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη «εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο» γηα ηα νπνία κπνξεί λα ρνξεγ εζεί
επηδφηεζε: α) δεκνζηεχζεηο, β) παξαγσγή DVD ή CD-ROM, γ) δηθηπαθφο ηφπνο. Σν θαη’
απνθνπή πνζφ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο ηχπνπο «εξγαιείσλ
επηθνηλσλίαο» είλαη 1.500 επξψ. Σν ίδην θαη’ απνθνπή πνζφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο. Οη
δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ επηδφηεζε γηα κέγηζην αξηζκφ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ
«εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο» (δειαδή κφλν έλα πξντφλ απφ θάζε ηχπν). Δπνκέλσο, ν κέγηζηνο
ζπλδπαζκφο είλαη ηξία εξγαιεία επηθνηλσλίαο = 4.500 επξψ αλά ζρέδην.
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη πξνυπνινγηζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ, βι. Κεθάιαην III.2.5.2,
ζ. 31.
Ζ επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
ζρεηηθήο δξάζεο. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν πνζφ πνπ
ζα ρνξεγεζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε
αίηεζε.
IV.6.4 Υξήζε ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ή ηεο απφθαζεο επηδφηεζεο: βι. Κεθάιαην
III.1.3, ζ. 25.
IV.6.5 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
Δθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε 50% ηεο ζπλνιηθήο επηδφηεζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηειηθήο πιεξσκήο, βι. Κεθάιαην III.2.6, ζ. 34.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Οη επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ ηφζν εηήζηεο ζπκθσλίεο φζν θαη πνιπεηείο
εηαηξηθέο ζρέζεηο. Ο παξψλ νδεγφο παξέρεη πιεξνθνξίεο κφλν ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο πνπ
ππνβάιινληαη γηα εηήζηεο επηδνηήζεηο. Οη πνιπεηείο εηαηξηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ
αληηθείκελν εηδηθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ε νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην 2012 γηα
επηδνηήζεηο πνπ ζα μεθηλήζνπλ ην 2013.

Γξάζε 2 Μέηξα 1 θαη 2 – Γηαξζξσηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ
ζηνλ
ηνκέα ησλ
επξσπατθψλ
δεκφζησλ
πνιηηηθψλ
(νκάδεο
πξνβιεκαηηζκνχ) θαη νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) ζε
επξσπατθφ επίπεδν
V.1 Γξάζε 2 Μέηξν 1 – Γηαξζξσηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ
επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ (νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ) – Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηφρνο ηνπ κέηξνπ είλαη ε ζηήξημε ηνπ έξγνπ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ
επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ (νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ), νη νπνίνη κπνξνχλ λα
παξάζρνπλ λέεο ηδέεο θαη ζθέςεηο ζρεηηθά κε επξσπατθά δεηήκαηα, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά ή ηηο επξσπατθέο αμίεο.
Οη ελ ιφγσ νξγαληζκνί παξέρνπλ έλαλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ράξαμεο
πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν. πκβάιινπλ ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ, δηαλννπκέλσλ θαη ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Δπξψπε ιεηηνπξγνχλ πνιιέο νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ, ην παξφλ κέηξν
ζηνρεχεη ζε εθείλεο πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη επηηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηελ απιή έξεπλα θαη δελ
ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ζε νκάδεο εηδηθψλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη γεληθά λα
ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζην
επξχηεξν θνηλφ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαιεία.

V.2 Γξάζε 2 Μέηξν 2 – Γηαξζξσηηθή ζηήξημε ΟΚΠ ζε επξσπατθφ επίπεδν – Δηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά
Σν παξφλ κέηξν ζα παξάζρεη ζε ΟΚΠ κε επξσπατθή δηάζηαζε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε
ζηαζεξφηεηα γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν. θνπφο είλαη
λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο δνκεκέλεο, ζπλεθηηθήο θαη ελεξγνχ θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Το παπόν μέηπο αναμένεηαι να σπημαηοδοηήζει:
ΟΚΠ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαη εηδηθφηεξα:
θεληξηθέο επξσπατθέο νξγαλψζεηο: εληνιή ηνπο είλαη λα εθπξνζσπνχλ ηα κέιε ηνπο
(νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ) ζηελ Δπξψπε, κεηαθέξνληαο ηηο αλεζπρίεο
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ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ-κειψλ ηνπο ζηηο αξρέο ηεο ΔΔ θαη ελεκεξψλνληαο
ηα κέιε ηνπο γηα ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη γηα ηηο ζέζεηο άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ,
ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια σο γέθπξα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο θαη ησλ αξρψλ ηεο ΔΔ,
επξσπατθά δίθηπα: ηα ελ ιφγσ δίθηπα απνηεινχλ ζχλδεζκν κεηαμχ νξγαλψζεσλ ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ επηιέμηκεο ρψξεο πνπ
επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο,
νξγαλψζεηο πνπ εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο κε επξχ αληίθηππν ζηελ Δπξψπε: νη ελ
ιφγσ νξγαλψζεηο δελ είλαη νχηε πιαηθφξκεο νχηε δίθηπα, αιιά κπνξνχλ λα
ππνβάινπλ αίηεζε εάλ εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΟΚΠ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ επξσπατθήο κλήκεο, θαη εηδηθφηεξα:
νξγαλψζεηο πνπ πξνσζνχλ επξσπατθέο ηδέεο θαη ζρέδηα κέζσ ηεο κλήκεο
επξσπατθψλ πξνζσπηθνηήησλ, φπσο νη ηδξπηέο ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ ή άιινη
πνπ είραλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο επξσπατθήο
νηθνδφκεζεο,
νξγαλψζεηο πνπ πξνσζνχλ επξσπατθέο ηδέεο θαη ζρέδηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ
παξαβίαζε ζεκειησδψλ επξσπατθψλ αμηψλ απφ νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, φπσο ν
λαδηζκφο θαη ν ζηαιηληζκφο.
ε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ πξέπεη λα είλαη
λα ζπκβάινπλ ζε έλα θαιχηεξν θνηλφ κέιινλ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ππελζπκίδνληαο
παξάιιεια ηε ζεκαζία ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ
επξσπατθνχ ζρεδίνπ.
Καηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο επηδφηεζεο ιεηηνπξγίαο, νη αηηνχληεο πξέπεη λα παξάζρνπλ
αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ. Απηφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο
θαηαζηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αηηνχζαο νξγάλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλεδξίσλ,
ζεκηλαξίσλ, ζηξνγγπιψλ ηξαπεδψλ, εθπξνζψπεζεο, επηθνηλσλίαο θαη αμηνπνίεζεο, θαη ηηο
ινηπέο επαλαιακβαλφκελεο επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κε απηφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη
κία ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα.
Γηα επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο, κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη εηδηθέο απνθάζεηο αλά θαηεγνξία
νξγαλψζεσλ, φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία V.1 θαη V.2.
V.3 Γηαδηθαζία επηινγήο
Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απνθιεηζκνχ, επηινγήο θαη αλάζεζεο.
V.3.1 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ α) ηνλ
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αηηνχληα θαη ηνπο εηαίξνπο, β) ηε θχζε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη γ) ηελ αίηεζε. Ο
παξψλ νδεγφο παξέρεη έλαλ πίλαθα επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II, ζ. 71).
Α. Αηηψλ θαη εηαίξνη
Α. 1 Φχζε αηηνχληνο θαη εηαίξσλ
Α.1.1 Νομικό καθεζηώρ: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.2 Εγκαηάζηαζη ζε ζςμμεηέσοςζα σώπα: βι. Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 18).
Α.1.3 Τύπορ οπγάνυζηρ
Μέηξν 1: Γηαξζξσηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ
δεκφζησλ πνιηηηθψλ (νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ)
εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ (νκάδεο
πξνβιεκαηηζκνχ).
Μέηξν 2: Γηαξζξσηηθή ζηήξημε νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζε επξσπατθφ
επίπεδν
ΟΚΠ ζε επξσπατθφ επίπεδν, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ
πνιίηε ζηα θνηλά: θεληξηθέο νξγαλψζεηο, δίθηπα, νξγαλψζεηο νη νπνίεο επηηεινχλ
δξαζηεξηφηεηεο κε επξχ αληίθηππν ζηελ Δπξψπε (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζ. 55),
ΟΚΠ κε αληηθείκελν ηελ ελεξγφ επξσπατθή κλήκε (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζ. 56).
εκ.: ΓΔΝ είλαη επηιέμηκνη δεκφζηνη θνξείο.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ για επιδόηηζη λειηοςπγίαρ, οι οπγανώζειρ πος επιδιώκοςν
έναν ζηόσο γενικού εςπυπαφκού ενδιαθέπονηορ ππέπει:
α. λα έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα επί πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) έηνο θαηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο. Οη αηηήζεηο δηθηχσλ πνπ δελ έρνπλ ρσξηζηή ιεηηνπξγηθή
δνκή θαη δηθφ ηνπο θαζεζηψο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηελ νξγάλσζε-κέινο ε νπνία είλαη
ππεχζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ δηθηχνπ,
β. λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα
θνηλά, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή ζηε δήισζε ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη λα
αληηζηνηρνχλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο νξγαλψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ,
γ. λα εθηεινχλ ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε επηιέμηκεο ρψξεο (βι. ζ. 18).
Δπηπιένλ, ε αθφινπζε γεσγξαθηθή δηάζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
νξγαλψζεσλ:
 νη επξσπατθέο θεληξηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα επξσπατθά δίθηπα πξέπεη λα έρνπλ κέιε ζε
ηνπιάρηζηνλ 8 επηιέμηκεο ρψξεο,
 νη νξγαλψζεηο πνπ επηηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο κε επξχ αληίθηππν ζηελ Δπξψπε πξέπεη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 8 επηιέμηκεο ρψξεο.
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Σν θξηηήξην απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ νχηε ζηηο νξγαλψζεηο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ελεξγφ επξσπατθή κλήκε.

Β. Φχζε θαη δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
Β.1 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ – άλεπ αληηθεηκέλνπ
Β.2 Πξνυπνινγηζκφο
Μέγηζηε επηιέμηκε επηδφηεζε γηα έλα ζρέδην: 100.000 επξψ.
Β.3 Σφπνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18).
Β.4 Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
Ζ πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ αηηνχληνο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νξγάλσζεο.
Δάλ ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ αηηνχληνο αληηζηνηρεί ζην εκεξνινγηαθφ έηνο, ε πεξίνδνο
επηιεμηκφηεηαο μεθηλά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ.
Γηα ηνπο αηηνχληεο ησλ νπνίσλ ην νηθνλνκηθφ έηνο δηαθέξεη απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο, ε
πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο ζα είλαη ε 12κελε πεξίνδνο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ
νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.

Γ. Αίηεζε
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο
Γ.2 Πξνζεζκία
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα
Βι. Κεθάιαην II.1 (ζ. 16) θαη Κεθάιαην II.2.1 (ζ. 20).
V.3.2 Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: βι. Κεθάιαην II.2.2, ζ. 20.
V.3.3 Κξηηήξηα επηινγήο - Δπηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα: βι. Κεθάιαην
II.2.3, ζ. 21.
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V.3.4 Κξηηήξηα αλάζεζεο
% ηεο
ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο
30%

Πνηνηηθά θξηηήξηα: 80%
πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο,
κφληκεο θαη εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

20%

Καηαιιειφηεηα, ζπλεθηηθφηεηα θαη πιεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
ζπλνιηθή ζαθήλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο,
εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο (ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη
ησλ πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ),
εθηθηφηεηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο.

10%

Αληίθηππνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
πηζαλά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην
θνηλφ-ζηφρν θαη ην επξχηεξν θνηλφ,
βξαρππξφζεζκνο θαη καθξνπξφζεζκνο αληίθηππνο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν,
θαηαιιειφηεηα πξνβιεπφκελσλ κέζσλ αμηνιφγεζεο.

10%

Δπξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία
κε πνηνλ ηξφπν ην πξφγξακκα εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ (π.ρ. νξγάλσζε ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε
ηξέρνπζεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε επίπεδν ΔΔ, εθπφλεζε κειεηψλ ή εγγξάθσλ ζέζεσλ
ζρεηηθά κε επξσπατθέο πνιηηηθέο, εμέηαζε κειινληηθψλ ζεζκηθψλ εμειίμεσλ γηα ηελ ΔΔ
θ.ιπ.),
αλάκεημε θαη ζπκκεηνρή επξένο θάζκαηνο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ-ζηφρσλ (πνιίηεο/εηδηθέο
νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ/ζεζκηθά φξγαλα/πνιιαπιαζηαζηηθνί παξάγνληεο)
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή
ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ελδηαθεξνκέλσλ,
ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ζηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε ή ηελ ελίζρπζε
βηψζηκσλ επξσπατθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ή ζηε ρξήζε πθηζηάκελσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ
κε απνδεδεηγκέλε πξνζηηζέκελε αμία (δηθηχσζε).

10%

% ηεο
ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο

Πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ζε/απφ επξσπαίνπο πνιίηεο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο
βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα πξνβιεζνχλ θαη ζα γλσζηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο (αλακελφκελε θάιπςε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο),
ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο
επηηπρεκέλσλ απνηειεζκάησλ ζηνπο πνιίηεο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο (δεκφζηεο αξρέο
ζεζκηθά φξγαλα θ.ιπ.) ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
Πνζνηηθά θξηηήξηα: 20%
Γεσγξαθηθφο αληίθηππνο

10%

10%

αξηζκφο επηιέμηκσλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο.
Οκάδα ζηφρνο
αξηζκφο δπλεηηθψλ άκεζσλ δηθαηνχρσλ.
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V.4 Γηα ηνπο γεληθνχο νηθνλνκηθνχο θαη ζπκβαηηθνχο φξνπο, βι. Κεθάιαην III.1, ζ. 25
V.5 Δηδηθνί νηθνλνκηθνί θαη ζπκβαηηθνί φξνη
V.5.1 Απαγφξεπζε δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο
Οη νξγαλψζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηδνηήζεηο ιεηηνπξγίαο απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζε κηα δεδνκέλε νηθνλνκηθή πεξίνδν. Ωζηφζν, κπνξνχλ λα
ιάβνπλ άιιεο επηδνηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα
αλαθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο ζην έληππν ηεο αίηεζήο ηνπο ζρεηηθά κε θάζε άιιν αίηεκα
επηδφηεζεο ην νπνίν έρνπλ ππνβάιεη ή πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ ζηα επξσπατθά ζεζκηθά
φξγαλα γηα ην ίδην έηνο ιεηηνπξγίαο, αλαθέξνληαο γηα θάζε επηδφηεζε ηε γξακκή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ην πξφγξακκα ηεο ΔΔ θαη ην αηηνχκελν πνζφ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ
αηηνχλησλ ζην γεγνλφο φηη, γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ ιακβάλνπλ επηδφηεζε ιεηηνπξγίαο, νη
έκκεζεο δαπάλεο δελ είλαη πιένλ επηιέμηκεο ζην πιαίζην επηδνηήζεσλ ηεο ΔΔ γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην.
V.5.2 Απνπζία θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ
θνπφο ή ζπλέπεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ επηδνηήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη ε απνθφκηζε
θέξδνπο γηα ηνλ δηθαηνχρν. Σν θέξδνο νξίδεηαη σο πιεφλαζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ. Γελ επηηξέπεηαη πιεφλαζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο
ελφο θνξέα πνπ ιακβάλεη επηδφηεζε ιεηηνπξγίαο. Ζ χπαξμε θέξδνπο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ
αλάθηεζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηελ πεξίπησζε επηδνηήζεσλ
ιεηηνπξγίαο ζε θνξείο πνπ επηδηψθνπλ έλαλ ζηφρν γεληθνχ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο, ν
Οξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα αλαθηήζεη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θέξδνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, εάλ νη
ελ ιφγσ θνξείο ρξεκαηνδνηνχληαη επίζεο απφ δεκφζηεο αξρέο, νη νπνίεο ππνρξενχληαη επίζεο
λα αλαθηήζνπλ ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θέξδνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο.
V.5.3 Τπνινγηζκφο ηεο επηδφηεζεο
Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο:
βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ, ή
βάζεη πξνυπνινγηζκνχ.
V.5.3.1 Υξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ
Βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαη’ απνθνπή ηηκψλ ε επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ελφο
ζηαζεξνχ πνζνχ αλά ππάιιειν πνπ απαζρνιείηαη κε θαζεζηψο πιήξνπο ή/θαη κεξηθήο
απαζρφιεζεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηεο νξγάλσζεο.
Πεξηιακβάλεη φια ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ αηηνχζα νξγάλσζε (δηνηθεηηθά ζηειέρε,
γξακκαηείο θαη βνεζνχο) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηεο,
εμαηξνπκέλσλ, επνκέλσο, ησλ ππεξγνιάβσλ, ησλ εζεινληψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
αζθνπκέλσλ.
Ζ επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη
εηεζίσο ζηελ αηηνχζα νξγάλσζε. Ο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ δηά ηνπ 220 (αξηζκφο εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζε έλα έηνο). ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ε επηδφηεζε,
ε νξγάλσζε ππνρξενχηαη λα παξάζρεη απφδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ ηεο.
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Έλα έηνο = 220 εξγάζηκεο εκέξεο (π.ρ.: 583 εκέξεο = 2,65 αλζξσπνέηε).
1 εξγάζηκε εκέξα = ηνπιάρηζηνλ 7,5 ψξεο.
Ζ θαη’ απνθνπή ηηκή δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλε ε
νξγάλσζε θαη αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο δηαβίσζεο ζηελ ελ ιφγσ ρψξα. Δθαξκφδεηαη ε θαη’
απνθνπή ηηκή πνπ ηζρχεη γηα ηε ρψξα ζηελ νπνία εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ ηεο νξγάλσζεο.
Γηα ηηο θαη’ απνθνπή ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 2 Μέηξα 1 θαη 2, βι.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI, ζ. 76.
V.5.3.2 Υξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ
Ζ επηδφηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
ζρεηηθήο δξάζεο. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Σν πνζφ πνπ
ζα ρνξεγεζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε
αίηεζε.
Ο επηζπλαπηφκελνο ζην έληππν ηεο αίηεζεο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη
ηζνζθειηζκέλνο, δειαδή νη ζπλνιηθέο εθηηκψκελεο δαπάλεο πξέπεη λα ηζνχληαη κε ηα
ζπλνιηθά έζνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο επηδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ζαθψο φιεο ηηο δαπάλεο νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο
γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ.
Ο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ζε επξψ.
Οη αηηνχληεο πνπ δελ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζηελ επξσδψλε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
κεληαία ινγηζηηθή ηζνηηκία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηεο θαη ηζρχεη γηα ηνλ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en.
ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ, νη δαπάλεο
πξέπεη:
λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζπκθσλία, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηειηθψλ βεβαηψζεσλ θαη
εθζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ππνθείκελνπο
ινγαξηαζκνχο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ ζρεδίνπ,
λα είλαη ζπλεπείο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο ζπκθσλίαο θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο,
λα είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο,
λα είλαη αλαγλσξίζηκεο θαη επαιεζεχζηκεο θαη, ηδίσο, λα είλαη θαηαρσξηζκέλεο ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ινγηζηηθνχο
θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν δηθαηνχρνο θαη
ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπ δηθαηνχρνπ,
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λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή θαη
θνηλσληθή λνκνζεζία,
λα είλαη εχινγεο, αηηηνινγεκέλεο θαη ζπλεπείο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα.
Οη εζσηεξηθέο ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ δηθαηνχρνπ πξέπεη λα επηηξέπνπλ
ηελ άκεζε ζπκθσλία ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ δειψλνληαη ζε ζρέζε κε ην
πξφγξακκα εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα.
Δπηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο
Δπηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο άκεζα
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε
ησλ πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, θαη, επνκέλσο, κπνξνχλ λα
θαηαινγηζζνχλ άκεζα ζε απηφ. Δηδηθφηεξα, είλαη επηιέμηκεο νη αθφινπζεο άκεζεο δαπάλεο:
ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξαγκαηηθνχο κηζζνχο θαζψο θαη
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιια λφκηκα έμνδα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ακνηβή, ππφ ηελ φξν φηη ηα ελ ιφγσ έμνδα δελ ππεξβαίλνπλ ηηο κέζεο ηηκέο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηε ζπλήζε πνιηηηθή ακνηβψλ ηνπ δηθαηνχρνπ,
κηζζψκαηα θαη έμνδα ζπληήξεζεο αθηλήησλ,
έμνδα ηαμηδίνπ, ζηέγαζεο θαη δηακνλήο ππαιιήισλ, ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ζχκθσλα κε
ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπ δηθαηνχρνπ φζνλ αθνξά ηα έμνδα ηαμηδίνπ,
ηα έμνδα νξγάλσζεο θαηαζηαηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θάζε είδνπο άιισλ ζπζθέςεσλ
εξγαζίαο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο βάζεη ησλ ζπλήζσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ,
ηα έμνδα αγνξάο εμνπιηζκνχ (θαηλνχξηνπ ή κεηαρεηξηζκέλνπ), ππφ ηνλ φξν φηη
απνζβέλλπληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ
γηα ηνλ δηθαηνχρν θαη είλαη γεληθά απνδεθηνί γηα είδε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Μφλν ην κέξνο
ηεο απφζβεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν επηιεμηκφηεηαο γηα
θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζπκθσλία κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε
απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε θχζε
ή/θαη νη ζπλζήθεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηθαηνινγνχλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ ηνλ
Οξγαληζκφ. Οη θαλφλεο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε,
ηα έμνδα αλαισζίκσλ θαη πξνκεζεηψλ,
έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν
κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη
φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνξά ηελ ππεξγνιαβία θαη ηελ
αλάζεζε ζχκβαζεο (βι. ζ. 26),
έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε ζπκθσλία
επηδφηεζεο (ηδίσο έμνδα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ
ηπρφλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (ηδίσο ηα έμνδα νηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ).
ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Οη αθφινπζεο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο:
απφδνζε θεθαιαίνπ,
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πξνβιέςεηο γηα δεκίεο ή ελδερφκελεο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο,
δάλεηα θαη έμνδα εμππεξέηεζεο δαλείσλ,
άιινη ρξεσζηηθνί ηφθνη,
επηζθαιή δάλεηα,
δεκίεο ζπλαιιάγκαηνο,
ΦΠΑ, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη δελ είλαη αλαθηήζηκνο,
δαπάλεο δεισζείζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν νη νπνίεο θαιχπηνληαη ζε ζρέζε κε άιιε
δξάζε ή πξφγξακκα πνπ ιακβάλεη επηδφηεζε ηεο ΔΔ,
ππεξβνιηθέο ή κε ζπλεηέο δαπάλεο,
έμνδα ηαμηδίνπ πξνο ή απφ κε επηιέμηκεο ρψξεο (ν θαλφλαο απηφο κπνξεί λα κελ
εθαξκνζζεί γηα νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζην πιαίζην δξάζεσλ
επξσπατθήο κλήκεο, εάλ παξαζρεζεί θαηάιιειε αηηηνινγία),
εηζθνξέο ζε είδνο.
V.5.4 Γηαδηθαζίεο πιεξσκήο
V.5.4.1 Πξνρξεκαηνδφηεζε
Βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ (βι. ζ. 21), ζα
εκβαζζεί ζηνλ δηθαηνχρν κηα πιεξσκή πξνρξεκαηνδφηεζεο κέγηζηνπ χςνπο 80% ηεο
επηδφηεζεο, κεηά ηε ιήςε ηπρφλ εγγπήζεσλ, εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπκθσλίαο απφ ακθφηεξνπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.
θνπφο ηεο ξχζκηζεο πξνρξεκαηνδφηεζεο είλαη λα παξάζρεη ξεπζηφηεηα ζηνλ δηθαηνχρν.
V.5.4.2 Σειηθή πιεξσκή
Σειηθή έθζεζε
Γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο πιεξσκήο, νη ηειηθέο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ θαη ηα ππνρξεσηηθά
παξαξηήκαηα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ εληφο 3 κελψλ απφ ηε
ιήμε ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο. Σν έληππν ηειηθήο έθζεζεο θαη ηα ππνρξεσηηθά
παξαξηήκαηά ηεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα ππνβιεζνχλ ζηνλ Οξγαληζκφ είλαη
δηαζέζηκα ζηνλ αθφινπζν δηθηπαθφ ηφπν: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Τπνινγηζκφο ηεο ηειηθήο πιεξσκήο
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη θαη’ απνθνπή ηηκψλ
Ζ επηδφηεζε ζα κεησζεί, εάλ απφ ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνθχπηεη φηη:
ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε είλαη
θαηψηεξνο εθείλνπ πνπ είρε πξνβιεθζεί αξρηθά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο (ν
θαλφλαο απηφο εθαξκφδεηαη κφλν εάλ ε αιιαγή απηή ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε
ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ ππνινγίζζεθε ζηελ αξρηθή αίηεζε),
ν ινγαξηαζκφο απνηειέζκαηνο εκθαλίδεη πιεφλαζκα,
ε ρνξεγεζείζα επηδφηεζε ππεξβαίλεη ην 80% ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Υξεκαηνδφηεζε βάζεη πξνυπνινγηζκνχ
Δάλ νη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ φλησο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο πξνβιεθζείζεο, ν
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Οξγαληζκφο ζα εθαξκφζεη ζηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξαγκαηηθά ηνλ ζπληειεζηή
ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκθσλία επηδφηεζεο. Ζ επηδφηεζε ζα κεησζεί
επίζεο εάλ απφ ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνθχπηεη φηη ε νξγάλσζε θαηέγξαςε
πιεφλαζκα.
Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ν δηθαηνχρνο ζα ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη ηπρφλ πιενλάδνληα
πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ππφ κνξθή πξνρξεκαηνδφηεζεο. Ο Οξγαληζκφο
δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο, εάλ ε νξγάλσζε δελ
πινπνίεζε πιήξσο ην ζπκθσλεζέλ πξφγξακκα εξγαζίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 – ΓΛΩΑΡΗΟ
Δλεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζηα θνηλά: πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο «ε
ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζηελ θνηλφηεηα ή/θαη ζηελ πνιηηηθή δσή,
ραξαθηεξηδφκελε απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ απνπζία βίαο, θαη ζχκθσλα κε ηα
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε δεκνθξαηία» [εξεπλεηηθφ ζρέδην Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ
(ΚΚΔξ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο/Κέληξνπ Έξεπλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε Γηά Βίνπ
Μάζεζε (CRELL) ην 2006].
Κξηηήξηα αλάζεζεο: ηα θξηηήξηα απηά απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε
ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πεξηιακβάλνπλ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, ζε
θαζέλα απφ ηα νπνία απνδίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο.
Σξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο: ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ή ν ππνινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνύρνπ,
ζε επξψ, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηπρφλ πιεξσκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε.
Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ζα δεκηνπξγήζεη θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ππνινγαξηαζκνχ βάζεη ηνπ δειηίνπ ηξαπεδηθώλ ζηνηρείωλ πνπ
ππνβάιιεη ν ζπληνληζηήο.
Γηθαηνχρνο: ε λνκηθά ππεχζπλε νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη απνδέθηεο ηεο
επηδφηεζεο.
Αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρή: ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην θαηαξηίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βάζεη πξφηαζεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Δπηηξνπέο πνιηηψλ: απνηεινχλ ππφδεηγκα γηα ηελ παξφηξπλζε ελεξγνχ αιιειεπίδξαζεο
κεηαμχ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, ελζαξξχλνληαο ηνλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο θαη ππνζηεξίδνληαο ηε
δηαηχπσζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Βι.
http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/doc383_en.htm.
Οξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ): πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ,
ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο,
εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα
θαη
νξγαλψζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ (π.ρ.
ΜΚΟ, θεληξηθέο νξγαλψζεηο, δίθηπα, ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο, νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ,
παλεπηζηήκηα, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο).
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ: ζχκθσλα κε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ (άξζξν 52):
«1. Απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηε δηαρείξηζε θαη ζηνλ ινγηζηηθφ ή
άιιν έιεγρν, λα πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα θέξεη ηα
ζπκθέξνληά ηνπο ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Κνηλνηήησλ. Δάλ πξνθχςεη ηέηνηα
πεξίπησζε, ην ελ ιφγσ πξφζσπν πξέπεη λα απφζρεη απφ ηε ζρεηηθή ελέξγεηα θαη λα αλαθέξεη
ην γεγνλφο ζηελ αξκφδηα αξρή.
2. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ αλαθχπηεη νζάθηο ε ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ δεκνζηνλνκηθνχ παξάγνληα ή άιινπ πξνζψπνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1, ππνλνκεχεηαη απφ νηθνγελεηαθνχο ή ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο ή απφ
πνιηηηθνχο ή εζληθνχο δεζκνχο, απφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ή απφ νπνηαδήπνηε ζχκπησζε
ζπκθεξφλησλ κε ηνλ δηθαηνύρν.»
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Απφζβεζε εμνπιηζκνχ: ζε πεξίπησζε αγνξάο εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο,
εθαξκφδεηαη απφζβεζε. Μφλν ε απφζβεζε θαηά ηελ πεξίνδν επηιεμηκόηεηαο, φπσο νξίδεηαη
ζηε ζπκθωλία επηδόηεζεο, απνηειεί επηιέμηκε άκεζε δαπάλε, ζηνλ βαζκφ πνπ ν εμνπιηζκφο
ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά γηα ην ζρέδην ή ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Οη εθαξκνζηένη θαλφλεο απφζβεζεο είλαη
νη εζληθνί θνξνινγηθνί θαη ινγηζηηθνί θαλφλεο ηεο δηθαηνύρνπ νξγάλσζεο.
Άκεζεο δαπάλεο: επηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο εθείλεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα
αλαγλσξηζζνχλ σο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη κπνξνχλ, επνκέλσο, λα θαηαινγηζζνχλ άκεζα ζε
απηφ.
Έληππν ειεθηξνληθήο αίηεζεο: έληππν ειεθηξνληθήο αίηεζεο επηδφηεζεο ην νπνίν είλαη
δηαζέζηκν
γηα
ζπκπιήξσζε
θαη
ππνβνιή
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1.
εκεία «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» (ΔΠ): εζληθέο δνκέο ππεχζπλεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηάδνζεο, ζηνπο πνιίηεο, πξαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πινπνίεζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δηάδνζή ηνπ.
Γηα ηνλ θαηάινγν ησλ εκείσλ «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ηα
αληίζηνηρα
ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο,
βι.:
http://ec.europa.eu/citizenship/how-toparticipate/doc714_en.htm.
Υψξεο ΔΕΔ/ΔΟΥ: νη ηξεηο ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίεο είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (ΔΕΔ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ):
Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία.
Δπηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο: ν πξνυπνινγηζκφο κηαο πξφηαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε
επξψ θαη λα πεξηιακβάλεη δχν κέξε: ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα εθηηκψκελα έζνδα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηηνχκελεο επηδφηεζεο). Ο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη
πάληνηε ηζνζθειηζκέλνο (δαπάλεο = έζνδα).
Δπηιέμηκεο δαπάλεο: αλαγθαίεο, ζπγθεθξηκέλεο θαη εχινγεο δαπάλεο ηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνίεζαλ ν δηθαηνύρνο/νη ζπλδηνξγαλωηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο, ή ε δηθαηνύρνο νξγάλσζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο. Πξέπεη λα
θαηαρσξίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο. Οη
εζσηεξηθέο ινγηθέο θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ άκεζε ζπκθσλία
ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ δειψλνληαη ζε ζρέζε κε ηε δξάζε κε ηηο αληίζηνηρεο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.
Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πξνβιέπνληαη γηα θάζε κέηξν ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη επαιεζεχνληαη θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ
ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ. Μφλν νη πξνηάζεηο πνπ πιεξνχλ ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο ππνβάιινληαη ζε δηεμνδηθή αμηνιφγεζε βάζεη θξηηεξίωλ επηινγήο θαη
θξηηεξίωλ αλάζεζεο.
Πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο: ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
νη επηιέμηκεο δαπάλεο, δειαδή νη δαπάλεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
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δξάζεο ή ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη παξάγνπλ ππνρξέσζε
πιεξσκήο. Ζ πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο νξίδεηαη ζηε ζπκθωλία επηδόηεζεο/απόθαζε
επηδόηεζεο.
Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ: ηα θξηηήξηα απηά είλαη γεληθήο θχζεο θαη ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο
αηηνχληεο επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη αηηνχληεο πξέπεη λα
βεβαηψζνπλ φηη πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξάγξαθνο 1, ηνπ άξζξνπ 94 θαη ηνπ
άξζξνπ 96 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ.
Δμσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο: θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο επηδφηεζεο, εάλ ε
αηηνχκελε επηδφηεζε αλέξρεηαη ζε 100.000 επξψ, ζηελ πεξίπησζε επηδφηεζεο
ιεηηνπξγίαο, ε αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε εμσηεξηθνχ ειέγρνπ εθπνλεζείζα
απφ εγθεθξηκέλν ειεγθηή. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πηζηνπνηεκέλνπο ειεγκέλνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζέζηκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο (φρη παιαηφηεξνπο ησλ 18
κελψλ). Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη: δεκόζηνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηνλ
νξηζκφ ηνπ παξφληνο νδεγνχ πξνγξάκκαηνο, δηεζλείο νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ,
ηδξχκαηα δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηθαηνύρνη νη νπνίνη επζχλνληαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ (ζηελ πεξίπησζε ζπκθωληώλ επηδόηεζεο/απνθάζεωλ
επηδόηεζεο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δηθαηνχρνπο).
Καηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο πιεξσκήο: νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπληνληζηή ή ηνπ
δηθαηνχρνπ ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο (ηζνινγηζκφο θαη ινγαξηαζκφο απνηειέζκαηνο) ηνπ
ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πξέπεη λα πηζηνπνηεζνχλ απφ εγγεγξακκέλν θαη αλεμάξηεην
εμσηεξηθφ ειεγθηή ή, ζηελ πεξίπησζε δεκφζησλ θνξέσλ, απφ αξκφδην θαη αλεμάξηεην
δεκφζην ιεηηνπξγφ. Ζ έθζεζε εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ επηζπλάπηεηαη ζε θάζε αίηεκα
πιεξσκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξαηηέξσ πιεξσκψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο) ζηελ
πεξίπησζε επηδνηήζεσλ ιεηηνπξγίαο χςνπο 100.000 επξψ θαη άλσ.
Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηηνχληνο: πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο
πνπ αμηνινγνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ. Οη αηηνχληεο
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηαζεξέο θαη επαξθείο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εθηειείηαη ε δξάζε θαη γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαιήζεπζεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην δειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ.
Γειηίν ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ: νη ππεξεζίεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ δελ κπνξνχλ λα
ρνξεγήζνπλ επηδφηεζε, νχηε κπνξνχλ λα εγθξίλνπλ πξνρξεκαηνδφηεζε ηεο ηειηθήο
πιεξσκήο, πξνηνχ ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνύρωλ θαηαρσξηζζνχλ θαη επηθπξσζνχλ ζε θεληξηθφ
επίπεδν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη αηηνχληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ην δειηίν ηξαπεδηθψλ
ζηνηρείσλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ ζπλδέεηαη κε
ηε ζπκθωλία επηδόηεζεο/απόθαζε επηδόηεζεο. Σν ελ ιφγσ έληππν πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ
ηνλ θάηνρν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη λα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ ηξάπεδα (κε ηελ επίζεκε ζθξαγίδα
ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ ππνγξαθή εθπξνζψπνπ ηεο ηξάπεδαο).
Καη’ απνθνπή ηηκέο: ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ε επηδφηεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ζηαζεξνχ
πνζνχ. Σν ζχζηεκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε θαη’ απνθνπή
ηηκέο θαη εθάπαμ πνζά ζεζπίζζεθε γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηδφηεζεο
ηφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο φζν θαη γηα ηνλ Οξγαληζκφ.
πκθσλία επηδφηεζεο: ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνηάζεσλ πνπ
πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή ζπκθωλίαο επηδόηεζεο κεηαμχ ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ δηθαηνύρνπ. Ζ ζπκθωλία επηδόηεζεο πεξηγξάθεη ηνπο
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φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξεγνχκελε επηδφηεζε θαη ηζρχεη απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο απφ ηνλ ηειεπηαίν εθ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνλ Δθηειεζηηθφ
Οξγαληζκφ. Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν επηιεμηκόηεηαο ηεο δξάζεο.
Γειηίν ππνινγηζκνχ επηδφηεζεο: πξφθεηηαη γηα ην επίζεκν έληππν πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα επηζπλαθζεί ζην
ειεθηξνληθφ έληππν αίηεζεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Θεσξείηαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο.
Απφθαζε επηδφηεζεο: ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνηάζεσλ πνπ
πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή απφθαζεο επηδφηεζεο, ε νπνία
ππνγξάθεηαη κνλνκεξψο απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ. Ζ απφθαζε επηδφηεζεο
πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξεγνχκελε επηδφηεζε. Μπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν επηιεμηκόηεηαο.
Έκκεζεο δαπάλεο (δηνηθεηηθέο δαπάλεο/δαπάλεο ιεηηνπξγίαο): πξφθεηηαη γηα επηιέμηκεο
δαπάλεο νη νπνίεο δελ είλαη αλαγλσξίζηκεο σο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα
κε ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (δειαδή δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζζνχλ ζε απηήλ άκεζα),
αιιά κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ θαη λα αηηηνινγεζνχλ σο πξαγκαηνπνηεζείζεο ζε ζρέζε κε
ηε δξάζε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έμνδα φπσο κηζζψκαηα, έμνδα ζέξκαλζεο,
ειεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, έμνδα επηθνηλσλίαο θαη ηαρπδξνκηθά έμνδα.
Ννκηθή νληφηεηα: γηα λα είλαη επηιέμηκνη, νη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη λνκηθέο νληφηεηεο,
δειαδή ηδησηηθέο ή δεκφζηεο νξγαλψζεηο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί
λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ νη αηηνχληεο είλαη λνκηθέο νληφηεηεο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην
έληππν λνκηθήο νληόηεηαο, καδί κε ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (δειαδή
θαηαζηαηηθφ ή ηδξπηηθή πξάμε).
Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα: πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία
αμηνινγνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ. Οη αηηνχληεο
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο.
πκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα ρψξεο: ην πξφγξακκα είλαη αλνηθηφ ζηα θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο: Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα,
Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κάησ Υψξεο, Κχπξνο, Λεηνλία,
Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία,
ινβελία, νπεδία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία. Οη αθφινπζεο ρψξεο εληάρζεθαλ ζην
πξφγξακκα θαη, επνκέλσο, είλαη επηιέμηκεο λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο: Κξναηία, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Αιβαλία.
Γπλεηηθά ζπκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα ρψξεο: ην πξφγξακκα είλαη δπλεηηθά αλνηθηφ ζε
άιιεο ρψξεο, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νξηζκέλεο λνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο (δειαδή ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο
ηεο αληίζηνηρεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε
http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm. Οη δπλεηηθά ζπκκεηέρνπζεο ζην
πξφγξακκα ρψξεο είλαη νη αθφινπζεο:
νη ρψξεο ΔΕΔ νη νπνίεο είλαη κέιε ηνπ ΔΟΥ (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία),
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ε ππνςήθηα γηα έληαμε ρψξα8 (Σνπξθία),
νη ρψξεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ (Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην, εξβία θαη
Κνζζπθνπέδην βάζεη ηεο απφθαζεο 1244 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ).
Δπηηξνπή πξνγξάκκαηνο: βάζεη ηεο απφθαζεο γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε
γηα ηνπο πνιίηεο», ε Δπηηξνπή θαη ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο επηθνπξνχληαη απφ κηα
επηηξνπή απαξηηδφκελε απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερνπζώλ ζην πξόγξακκα ρωξώλ. Ζ ελ
ιφγσ επηηξνπή ελεκεξψλεηαη θαη θαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη, κεηαμχ άιισλ, ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο, ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηε γεληθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Απφθαζε φηη κηα νξγάλσζε ελεξγεί εμ νλφκαηνο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ αξρψλ
(ηζρχεη κφλν γηα κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη επηηξνπέο αδειθνπνίεζεο πνπ
ππνβάιινπλ αίηεζε ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1 – πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο
αδειθνπνίεζεο πφιεσλ θαη ηνπ Μέηξνπ 1.2 – Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ). Πξφθεηηαη
γηα επίζεκε επηζηνιή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ζαθψο φηη ν αηηψλ ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηεο
ηνπηθήο αξρήο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ελ ιφγσ ηνπηθήο αξρήο.
Γεκφζηνο νξγαληζκφο: θάζε θνξέαο κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηείηαη
απηνκάησο απφ ην δεκφζην ηακείν, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ή ηεο
πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Με άιια ιφγηα, νη δαπάλεο απηέο θαιχπηνληαη απφ
θεθάιαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία αληινχληαη κέζσ θφξσλ, πξνζηίκσλ ή πιεξσκήο
πξνκεζεηψλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ λφκν ρσξίο αλαγθαηφηεηα πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία
ππνβνιήο αίηεζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά εκπφδην ζηελ απφθηεζε ησλ ελ ιφγσ
θεθαιαίσλ. Οη νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ ε χπαξμε εμαξηάηαη απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
θαη νη νπνίεο ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ελδέρεηαη ζεσξεηηθά λα κελ
ιάβνπλ θακία ρξεκαηνδφηεζε ζε έλα δεδνκέλν έηνο, δελ ζεσξνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ
δεκφζηνη νξγαληζκνί αιιά ηδησηηθέο νξγαλψζεηο.
Γηθαίσκα ειέγρνπ: ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη δηθαίσκα ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ
πινπνίεζε κέηξσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο (δειαδή απνθάζεηο πνπ
ιακβάλνληαη απφ ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην βάζεη πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο). Γηα ηελ
άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, ην Κνηλνβνχιην έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ κήλα γηα λα
εμεηάζεη έλα ζρέδην κέηξνπ πξνηνχ ε Δπηηξνπή ιάβεη ηελ επίζεκε απφθαζε. Ζ πξνζεζκία
μεθηλά κφιηο ην πξνηεηλφκελν κέηξν εθαξκνγήο (δειαδή ν θαηάινγνο πξνηάζεσλ πνπ
επηιέρζεθαλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε) δηαβηβαζζεί ζην Κνηλνβνχιην θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε
ηελ επηηξνπή πξνγξάκκαηνο.
Κξηηήξηα επηινγήο: ηα θξηηήξηα απηά απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αηηνπζψλ
νξγαλψζεσλ φζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο (βι. επίζεο επηρεηξεζηαθή ηθαλόηεηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα).
Τπεξγνιαβία (ζπκβάζεηο εθηέιεζεο/αλάζεζε ζπκβάζεσλ): θάζε ππεξεζία ή/θαη αγαζφ
πνπ παξέρεηαη ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην ή πξφγξακκα εξγαζίαο απφ κέξνο δηαθνξεηηθφ απφ
8

Οη ρψξεο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε έληαμεο ζηελ ΔΔ απνθηνχλ θαζεζηψο ππνςήθηαο ρψξαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ε αίηεζή ηνπο γίλεηαη επίζεκα δεθηή απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην.
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ηελ αηηνχζα νξγάλσζε θαη πιεξψλεηαη ή απνδεκηψλεηαη πιήξσο απφ ηελ αηηνχζα νξγάλσζε,
αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο λνκηθήο ζπκθσλίαο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο αηηνχζαο
νξγάλσζεο θαη ηνπ ηξίηνπ. Οη ππεξγνιάβνη πξέπεη λα απαξηζκνχληαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο,
νη δε άκεζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ ηα ελ ιφγσ κέξε
πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο ρνξεγνχκελεο επηδφηεζεο.
Οκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ: νξγαληζκνί έξεπλαο ζε ζέκαηα δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Οη
νξγαληζκνί απηνί απνηεινχλ ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο ζε
επξσπατθφ επίπεδν. πκβάιινπλ ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ, δηαλννπκέλσλ θαη ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ.
Αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο: πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ θαη
παξαπέκπνπλ, επνκέλσο, ζε πφιεηο νη νπνίεο ππέγξαςαλ ή πξφθεηηαη λα ππνγξάςνπλ
ζπκθσλίεο αδειθνπνίεζεο θαζψο θαη ζε πφιεηο πνπ δηαζέηνπλ άιιεο κνξθέο εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ δεζκψλ ηνπο.
πκθσλίεο αδειθνπνίεζεο: δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή ή πξφηππν γηα ηηο ζπκθσλίεο
απηέο, επνκέλσο ε ζπκθσλία κπνξεί λα δηαηππψλεηαη αξθεηά γεληθά φζνλ αθνξά ηελ
ακνηβαία ζπλεξγαζία, ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε
κειινληηθψλ ζρέζεσλ θαη θνηλψλ δξάζεσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ
ζπκθσληψλ πξέπεη λα παξέρνληαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο επηδφηεζεο, σζηφζν δελ είλαη
απαξαίηεην λα ππνβάιινληαη αληίγξαθα ζπκθσληψλ καδί κε ηα έγγξαθα ηεο αίηεζεο.
Αμηνπνίεζε: κπνξεί λα νξηζζεί σο ε δηαδηθαζία δηάδνζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ δξάζεσλ
κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο, ηελ ελίζρπζε ηνπ αληηθηχπνπ ηνπο θαη ηελ
επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ επξσπαίσλ πνιηηψλ πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ
απηέο.
Πξφγξακκα εξγαζίαο (ηζρχεη ζην πιαίζην ησλ εηήζηωλ επηδνηήζεωλ ιεηηνπξγίαο): πξφθεηηαη
γηα αλαιπηηθφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν θαιχπηεη δηάζηεκα 12 κελψλ. Πξέπεη λα
θαιχπηεη ηηο θαηαζηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αηηνχζαο νξγάλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, ζηξνγγπιψλ ηξαπεδψλ, εθπξνζψπεζεο, επηθνηλσλίαο θαη
αμηνπνίεζεο, θαη ηηο επαλαιακβαλφκελεο επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο.
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II – Πίλαθαο επηζθφπεζεο ησλ θξηηεξίσλ

επηιεμηκφηεηαο
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ

Μέηξν 1.1
πλαληήζεηο πνιηηψλ ζην
πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο
πφιεσλ *

ΓΡΑΖ 1 – Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ Δπξψπε
Μέηξν 1.2
Μέηξν 2.1
Γίθηπα αδειθνπνηεκέλσλ
ρέδηα ησλ πνιηηψλ
πφιεσλ

Μέηξν 2.2
Μέηξα ππνζηήξημεο

ΓΡΑΖ 2 – Δλεξγφο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε
Μέηξν 1
Μέηξν 2
Μέηξν 3
Γηαξζξσηηθή ζηήξημε
Γηαξζξσηηθή ζηήξημε
ηήξημε ζρεδίσλ πνπ
επξσπατθψλ νκάδσλ
ΟΚΠ ζε επξσπατθφ
πξνηείλνληαη απφ
πξνβιεκαηηζκνχ
επίπεδν
ΟΚΠ

ΓΡΑΖ 4
Δλεξγφο επξσπατθή
κλήκε

Α. ΦΤΖ ΑΗΣΟΤΝΣΟ/ΔΣΑΗΡΩΝ
Α. 1 ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ: ΟΛΟΗ νη αηηνχληεο/εηαίξνη πξέπεη λα είλαη είηε ΓΖΜΟΗΟΗ ΦΟΡΔΗ είηε ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, αλάινγα κε ην κέηξν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεζε
Α.2 ΟΛΟΗ νη αηηνχληεο/εηαίξνη πξέπεη λα είλαη ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟΗ ζε κηα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα ρψξεο (θξάηε κέιε ηεο ΔΔ + Κξναηία, Αιβαλία, ΠΓΓΜ)
Α.3 Σχπνο νξγάλσζεο

ΓΖΜΟΗΟΗ ΦΟΡΔΗ ή ΜΖ
ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ
ΜΔ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΣΖΣΑ

Πφιεηο/Γήκνη

Πφιεηο/Γήκνη

Σνπηθέο αξρέο

Δπηηξνπέο αδειθνπνίεζεο
πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπηθέο
αξρέο

Δπηηξνπέο αδειθνπνίεζεο
πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπηθέο
αξρέο

ΟΚΠ (γηα νξηζκφ βι.
ζ. 65)

Με θεξδνζθνπηθέο
νξγαλψζεηο πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνπηθέο αξρέο

Με θεξδνζθνπηθέο
νξγαλψζεηο πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνπηθέο αξρέο

Οκνζπνλδίεο/ελψζεηο
ηνπηθψλ αξρψλ
Φνξείο κε εηδηθέο
γλψζεηο/πείξα ζηνλ
ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο
ζηα θνηλά

Δξεπλεηηθνί
νξγαληζκνί ζηνλ
ηνκέα ησλ
επξσπατθψλ
δεκφζησλ πνιηηηθψλ
(νκάδεο
πξνβιεκαηηζκνχ)

ΟΚΠ ζε επξσπατθφ
επίπεδν, νη νπνίεο
πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπ
επξσπαίνπ πνιίηε ζηα
θνηλά (βι. ζ. 55)

ΟΚΠ (γηα νξηζκφ βι.
ζ. 65)

Μλεκεία/κνπζεία
Δλψζεηο επηδψλησλ
Οληφηεηεο πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηε κλήκε
ΜΚΟ

ΟΚΠ κε αληηθείκελν
ηελ ελεξγφ επξσπατθή
κλήκε (βι. ζ. 56)

Σνπηθέο/πεξηθεξεηαθέο αξρέο

Οκνζπνλδίεο γεληθψλ
ελδηαθεξφλησλ

Οκνζπνλδίεο/ελψζεηο
ηνπηθψλ αξρψλ

Σνπηθέο/πεξηθεξεηαθέο
αξρέο

A.4 ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΑΗΡΩΝ (δειαδή ρσξψλ) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ζρέδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηηνχληνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο είλαη θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ
Σνπιάρηζηνλ 2 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο

X

Σνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο

X
X

Σνπιάρηζηνλ 5 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο

X

α.α.

α.α.

α.α.

α.α.

α.α.

α.α.

X

α.α.

Β. ΦΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΖ ΥΔΓΗΟΤ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΓΑΗΑ
Β.1 ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ αλά ζρέδην
25

30

200

α.α.

α.α.

α.α.

α.α.

α.α.

5.000,00

10.000,00

100.000,00

30.000,00

α.α.

α.α.

10.000,00

10.000,00

25.000,00

150.000,00

250.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

55.000,00

Β.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΔΛΑΥΗΣΖ επηιέμηκε επηδφηεζε γηα
έλα ζρέδην/πξφγξακκα εξγαζίαο
(επξψ)
ΜΔΓΗΣΖ επηιέμηκε επηδφηεζε γηα
έλα ζρέδην/πξφγξακκα εξγαζίαο
(επξψ)

Β.3 ΣΟΠΟ θαη αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ: Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18)*
Διάρηζηνο αξηζκφο εθδειψζεσλ αλά
ζρέδην

α.α.

ηνπιάρηζηνλ 3 εθδειψζεηο

α.α.

ηνπιάρηζηνλ 2
εθδειψζεηο

α.α.

α.α.

α.α.

α.α.

12 κήλεο

12 κήλεο

12 κήλεο

12 κήλεο

18 κήλεο

12 κήλεο

Β.4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΥΔΓΗΟΤ – Μέγηζηε δηάξθεηα ζρεδίνπ εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο
9 κήλεο αλά ζρέδην / 21
εκέξεο (δηάξθεηα
ζπλάληεζεο)

24 κήλεο αλά ζρέδην / 21
εκέξεο αλά εθδήισζε

Γ. ΑΗΣΖΖ
Γ.1 Δπίζεκν έληππν αίηεζεο: Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππνβάιινληαη κε ην επί ηνπ παξφληνο δηαζέζηκν ειεθηξνληθφ έληππν αίηεζεο επηδφηεζεο.
Γ.2 Πξνζεζκία: Οη πξνηάζεηο ζρεδίσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο γηα θάζε κέηξν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα μεθηλήζνπλ εληφο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ( βι. ζ. 13 ).
Γ.3 Δπίζεκε γιψζζα: Σν επίζεκν ειεθηξνληθφ έληππν αίηεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζην ζχλνιφ ηνπ ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ.
* εκ.: ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1, ε ίδηα πφιε (δειαδή πφιε εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ δήκν, ηελ νηθεία επηηξνπή αδειθνπνίεζήο ηεο ή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε) κπνξεί λα ιάβεη κφλν κία επηδφηεζε εηεζίσο.
* εκ.: ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1 θαη ηνπ Μέηξνπ 1.2, νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζ. 18) νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III
ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΗΜΔ πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1 «πλαληήζεηο
πνιηηψλ ζην πιαίζην ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ»
Αξηζκφο εκεξψλ

Αξηζκφο εκεξψλ

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ

≤10

>10

>190

€25.000

176/190

€25.000

161/175

€23.000

146/160

€21.000
€25.000

131/145

€19.000

116/130

€17.000

101/115

€15.000

86/100

€13.000

€23.000

71/85

€11.000

€19.000

56/70

€9.000

€15.000

41/55

€7.000

€11.000

25/40

€5.000

€7.000

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: εάλ ν αξηζκφο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ εκπίπηεη ζην
«εχξνο» 25/40 (δειαδή ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη απφ 25 έσο 40 άηνκα)
θαη ε ζπλάληεζε δηαξθεί 10 ή ιηγφηεξεο εκέξεο, ε επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξέπεη λα
δεηεζεί είλαη 5.000 επξψ. Δάλ ν αξηζκφο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ
εκπίπηεη ζην ίδην «εχξνο» (25/40 ζπκκεηέρνληεο), αιιά ε ζπλάληεζε δηαξθεί
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πεξηζζφηεξν απφ 10 εκέξεο, ε επηιέμηκε επηδφηεζε πνπ πξέπεη λα δεηεζεί είλαη 7.000
επξψ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV
ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΗΜΔ γηα εθδειψζεηο ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.2 «Γίθηπα
αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ»
Σφπνο
εθδήισζεο
Βέιγην

Καη’ απνθνπή
Καη’ απνθνπή
ηηκή αλά ηνπηθφ ηηκή αλά δηεζλή
ζπκκεηέρνληα
ζπκκεηέρνληα
αλά εκέξα
αλά εκέξα
€54,23
€84,02

Σφπνο
εθδήισζεο
Οπγγαξία

Καη’ απνθνπή
Καη’ απνθνπή
ηηκή αλά ηνπηθφ
ηηκή αλά δηεζλή
ζπκκεηέρνληα αλά ζπκκεηέρνληα αλά
εκέξα
εκέξα
€29,21
€45,25

Βνπιγαξία

€15,70

€24,33

Μάιηα

€32,01

€49,58

Σζερηθή
Γεκνθξαηία
Γαλία

€34,95

€54,14

Κάησ Υψξεο

€57,91

€89,71

€56,21

€87,08

Απζηξία

€56,57

€87,64

Γεξκαλία

€50,60

€78,40

Πνισλία

€23,47

€36,35

Δζζνλία

€29,85

€46,24

Πνξηνγαιία

€32,05

€49,66

Διιάδα

€38,99

€60,40

Ρνπκαλία

€16,44

€25,47

Ηζπαλία

€45,00

€69,72

ινβελία

€38,39

€59,47

Γαιιία

€49,27

€76,33

ινβαθία

€27,28

€42,26

Ηξιαλδία

€63,92

€99,03

Φηλιαλδία

€51,94

€80,46

Ηηαιία

€45,64

€70,71

νπεδία

€53,27

€82,52

Κχπξνο

€40,55

€62,82

€53,82

€83,38

Λεηνλία

€24,02

€37,21

Ζλσκέλν
Βαζίιεην
Κξναηία

€22,50

€34,86

Ληζνπαλία

€25,26

€39,13

Αιβαλία

€12,03

€18,64

Λνπμεκβνχξγν

€64,38

€99,74

ΠΓΓΜ

€12,03

€18,64
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V
ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΗΜΔ γηα εθδειψζεηο ζην πιαίζην ηεο
Γξάζεο 2 Μέηξν 3 «ρέδηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ΟΚΠ» θαη
ηεο Γξάζεο 4 «Δλεξγφο επξσπατθή κλήκε»
Σφπνο
εθδήισζεο
Βέιγην

Καη’ απνθνπή Καη’ απνθνπή
ηηκή αλά ηνπηθφ ηηκή αλά δηεζλή
ζπκκεηέρνληα
ζπκκεηέρνληα
αλά εκέξα
αλά εκέξα
€58,29
€129,02

Σφπνο
εθδήισζεο
Οπγγαξία

Καη’ απνθνπή
Καη’ απνθνπή
ηηκή αλά ηνπηθφ
ηηκή αλά δηεζλή
ζπκκεηέρνληα αλά ζπκκεηέρνληα αλά
εκέξα
εκέξα
€31,39
€69,48

Βνπιγαξία

€16,88

€37,36

Μάιηα

€34,40

€76,15

Σζερηθή
Γεκνθξαηία
Γαλία

€37,56

€83,14

Κάησ Υψξεο

€62,24

€137,76

€60,42

€133,72

Απζηξία

€60,81

€134,60

Γεξκαλία

€54,39

€120,39

Πνισλία

€25,22

€55,83

Δζζνλία

€32,08

€71,01

Πνξηνγαιία

€34,38

€76,09

Διιάδα

€41,91

€92,75

Ρνπκαλία

€17,67

€39,11

Ηζπαλία

€48,37

€107,07

ινβελία

€41,26

€91,33

Γαιιία

€52,96

€117,23

ινβαθία

€29,32

€64,89

Ηξιαλδία

€68,71

€152,08

Φηλιαλδία

€55,83

€123,56

Ηηαιία

€49,06

€108,59

νπεδία

€57,26

€126,73

Κχπξνο

€43,58

€96,47

€57,85

€128,04

Λεηνλία

€25,82

€57,14

Ζλσκέλν
Βαζίιεην
Κξναηία

€24,19

€53,53

Ληζνπαλία

€27,15

€60,09

Αιβαλία

€12,93

€28,62

Λνπμεκβνχξγν

€69,20

€153,17

ΠΓΓΜ

€12,93

€28,62
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI
ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΗΜΔ πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ΔΠΗΓΟΣΖΔΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Γξάζε 2 Μέηξν 1 «Γηαξζξσηηθή ζηήξημε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ
επξσπατθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ» θαη
Γξάζε 2 Μέηξν 2 «Γηαξζξσηηθή ζηήξημε ΟΚΠ ζε επξσπατθφ επίπεδν»
Υψξα
Απζηξία

Σηκή αλά άηνκν
€42.747

Υψξα
Ηξιαλδία

Σηκή αλά άηνκν
€46.942

Βέιγην

€39.905

Ηηαιία

€35.363

Βνπιγαξία

€14.318

Ληζνπαλία

€21.460

Κχπξνο

€33.213

Λνπμεκβνχξγν

€47.289

Σζερηθή
Γεκνθξαηία

€27.874

Λεηνλία

€19.866

Γεξκαλία

€40.078

Μάιηα

€26.453

Γαλία

€41.638

Κάησ Υψξεο

€46.457

Δζζνλία

€23.367

Πνισλία

€19.554

Διιάδα

€32.693

Πνξηνγαιία

€26.349

Ηζπαλία

€35.571

Ρνπκαλία

€16.295

Φηλιαλδία

€40.633

νπεδία

€41.603

Γαιιία

€37.443

ινβελία

€31.515

Κξναηία

€21 738

ινβαθία

€25.031

Οπγγαξία

€22.327

Ζλσκέλν
Βαζίιεην

€40.286

Αιβαλία

€11.302

ΠΓΓΜ

€11.302
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