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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση

 Οι υποχρεώσεις - Νόμοι
 Τα δικαιώματα - Χρηματοδότηση

 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα
 Θεματική κατανομή
 Συνεργασία
 Συγχρηματοδότηση
 Καινοτομία
 Ανταλλαγή καλών πρακτικών



Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρόπος χρηματοδότησης:

 Η ιδέα
 Η επιλεξιμότητα
 Η σύνταξη πρότασης
 Η υποβολή πρότασης
 Η υλοποίηση
 Η χρηματοδότηση



«Ευρώπη για τους Πολίτες»
Στόχοι:
 να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην 
οικοδόμηση μιας δημοκρατικής Ευρώπης

 να αναπτύξει το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας
 να καλλιεργήσει το αίσθημα των ευρωπαίων πολιτών 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει,
 να βελτιώσει την κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων 

πολιτών.



«Ευρώπη για τους Πολίτες»
Θέματα προτεραιότητας:

 Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βασικές της 
αξίες

 Ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά: 
συμμετοχή και δημοκρατία στην Ευρώπη

 Διαπολιτισμικός διάλογος
 Ευημερία των ανθρώπων στην Ευρώπη: απασχόληση, 

κοινωνική συνοχή και αειφόρος ανάπτυξη
 Αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στις κοινωνίες



«Ευρώπη για τους Πολίτες»
Οριζόντια χαρακτηριστικά:

 Ευρωπαϊκές αξίες
 Ανεπίσημη μάθηση για ενεργό συμμετοχή στα κοινά
 Εθελοντισμός – έκφραση της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου 

πολίτη
 Διεθνικότητα και τοπική διάσταση
 Πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία
 Γόνιμη αλληλεπίδραση
 Ισότιμη πρόσβαση στο πρόγραμμα
 Ισορροπία φύλου
 Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών



«Ευρώπη για τους Πολίτες»
Δομή του προγράμματος
 Δράση 1 – Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη

 Αδελφοποίηση πόλεων
 Σχέδια των πολιτών και μέτρα υποστήριξης

 Δράση 2 – Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη
 Δράση 3 – Μαζί για την Ευρώπη
 Δράση 4 – Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη



«Ευρώπη για τους Πολίτες»
Αδελφοποίηση πόλεων

 Άμεσες ανταλλαγές μεταξύ πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε 
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. 

 Δικτύωση και συνεργασία μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων.

Σχέδια των πολιτών και μέτρα υποστήριξης

 Διεθνική και δια-τομεακή διάσταση και άμεση συμμετοχή πολιτών, οι 
οποίοι θα δρουν μαζί ή θα συζητούν κοινά ευρωπαϊκά ζητήματα, σε 
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Καινοτόμες μέθοδοι που να διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών.
 Μέτρα στήριξης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για την 

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων.



DECISIVE
DEVELOPMENT OF CYPRIOT TWINNING 

CAPACITIES THROUGH ACTIVE VOLUNTEERING

 Εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της 
Κύπρου για την ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες 
χώρες της Ε.Ε.

 Διάρκεια: 12 μήνες
 Εταίροι: Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων της Φλάνδρας (Βέλγιο) και Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χίου (Ελλάδα). 



DECISIVE
Στόχος

Επίλυση 3 προβλημάτων: 
α) γεωγραφική απόσταση, 
β) έλλειψη γνώσεων σχετικά με το πρόγραμμα 

«Διδυμοποιήσεις» και το πιο σημαντικό: 
γ) έλλειψη (καταρτισμένου) προσωπικού (για τη 

συμπλήρωση των αιτήσεων και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων). 



DECISIVE
Μέθοδος:

Οι εθελοντές της Φλάνδρας: Η μέθοδος αυτή, δεν 
ανακουφίζει μόνο τους Δήμους από μια σημαντική 
διοικητική επιβάρυνση, αλλά και ενισχύει το αίσθημα 
κυριότητας των πολιτών επί των διδυμοποιήσεων. 

Ανάπτυξη του εθελοντισμού και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας από τη Φλάνδρα στην Κύπρο και τη 
Χίο, μέσω επιμορφωτικών συναντήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν τόσο στην Κύπρο όσο και το 
Βέλγιο.



DECISIVE
Δράσεις

Εκπαίδευση στην Κύπρο και τις Βρυξέλλες μέσω τριών 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας 
δικτύωσης στα πλαίσια της ιστοσελίδας: http://www.ucm.org.cy.

 Σεπτέμβριος: Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλγιο
 Οκτώβριος: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο
 Νοέμβριος: Τελικό εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο
 Νοέμβριος: Δράση ανάδειξης: Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου
 Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης

http://www.ucm.org.cy/Account_List.aspx�
http://www.ucm.org.cy/Account_List.aspx�
http://www.ucm.org.cy/�


DECISIVE
Ο δικός σας ρόλος
 Σήμερα
 Από αύριο

Ο δικός μας ρόλος
 Σήμερα
 Από αύριο
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