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Σκοπός και δοµή του Οδηγού Προγράµµατος
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Προγράµµατος είναι η παρουσίαση σε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη του περιεχοµένου του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες»
καθώς επίσης και των διαδικασιών και όρων για τη διεκδίκηση επιδότησης στο πλαίσιο των
διαφόρων δράσεων και µέτρων.
Ο Οδηγός Προγράµµατος αποτελείται από τρία µέρη:
την Ενότητα A, η οποία περιέχει µια χρήσιµη εισαγωγή στο Πρόγραµµα και στους
γενικούς και ειδικούς στόχους του, στα θέµατα προτεραιότητας και στα οριζόντια
χαρακτηριστικά του,
την Ενότητα B, η οποία δίνει σηµαντικές γενικές πληροφορίες αναφορικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και νοµικών όρων,
την Ενότητα Γ, η οποία περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες
δράσεις και µέτρα του Προγράµµατος.
Για ορισµένες δράσεις ή µέτρα, η µορφή των οποίων υφίσταται σηµαντικές µεταλλαγές,
ενδέχεται να δηµοσιευτούν µεµονωµένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε χρονικά
περιορισµένη ισχύ, που σηµαίνει ότι οι σχετικές αιτήσεις θα µπορούν να υποβληθούν
µόνον έως µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Κατά συν έπεια, οι εν λόγω προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων δεν συνιστούν τµήµα του παρόντος Οδηγού ο οποίος ισχύει για τη
συνολική διάρκεια του προγράµµατος. Περιλαµβάνεται, ωστόσο, µια γενική περιγραφή
των εν λόγω δράσεων και µέτρων και παρέχεται ο σύνδεσµος, εφόσον υπάρχει, προς τη
σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
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Ενότητα A
Γενική περιγραφή
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Τι είναι το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες»;
Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους
πολίτες» για την περίοδο 2007-2013, µε το οποίο τίθεται σε ισχύ ένα νοµικό πλαίσιο για τη
στήριξη ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό
συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά» και, εποµένως, τη συµµετοχή των πολιτών
και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» βασίζεται στην εµπειρία του προηγούµενου
προγράµµατος που διήρκεσε από το 2004 έως το 2006. Το παρόν πρόγραµµα προτάθηκε
από την Επιτροπή µετά από ευρεία διαβούλευση µε τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη και εκ
των προτέρων αξιολόγηση, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε η ανάγκη για παρέµβαση
σε κοινοτικό επίπεδο και εξετάστηκε ο αναµενόµενος αντίκτυπος του προγράµµατος στον
τοµέα. Χάρη σε αυτές τις εµπειρίες και διαβουλεύσεις, το παρόν πρόγραµµα δεύτερης
γενιάς έχει φτάσει σε ένα σχετικό επίπεδο ωριµότητας, συνδυάζοντας τη συνέχεια µε την
καινοτοµία.
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει από το 2007 έως το 2013.
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Στόχοι του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες»
Γενικοί στόχοι
Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» είναι οι εξής:
•
να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις και να
συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µιας Ευρώπης ακόµα πιο προσιτής, δηµοκρατικής και µε
παγκόσµιο προσανατολισµό, ενωµένης στο πλαίσιο της πολιτισµικής της πολυµορφίας και
εµπλουτισµένης µέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της
ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
•
να αναπτύξει αίσθηµα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισµένης σε κοινές αξίες, κοινή
ιστορία και πολιτισµό,
•
να καλλιεργήσει το αίσθηµα των ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους
ανήκει,
•
να βελτιώσει την ανεκτικότητα και την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών, µέσα από τον σεβασµό και την προαγωγή της πολιτισµικής και γλωσσικής
πολυµορφίας, συµβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισµικό διάλογο.

Ειδικοί στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος, οι οποίοι θα επιδιωχθούν σε διακρατική βάση, είναι
οι εξής:
•
η συνεύρεση ανθρώπων από διαφορετικές τοπικές κοινωνίες ανά την Ευρώπη ώστε να
τους δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες, απόψεις και αξίες, να διδαχθούν από το
παρελθόν και να οικοδοµήσουν το µέλλον,
•
η προαγωγή της δράσης, του διαλόγου και του προβληµατισµού αναφορικά µε την
ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη δηµοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την κοινή ιστορία
και πολιτισµό, µέσω της συνεργασίας στους κόλπους των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
•
να καταστεί η Ευρώπη πιο προσιτή στους πολίτες µέσω της προώθησης των αξιών και
των επιτευγµάτων της, διαφυλάττοντας παράλληλα την ιστορική µνήµη των λαών της,
•
να ενθαρρυνθεί η διάδραση µεταξύ πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών από όλες τις συµµετέχουσες χώρες, για την προαγωγή του διαπολιτισµικού
διαλόγου και την ανάδειξη τόσο της πολυµορφίας όσο και της ενότητας της Ένωσης, µε
ιδιαίτερη έµφαση σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στενότερων δεσµών
µεταξύ των πολιτών των κρατών που συναποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση την 30η
Απριλίου 2004 και των κρατών που έχουν προσχωρήσει στο µεταξύ.
5

Ευρώπη για τους πολίτες - οδηγός προγράµµατος - ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2009

6

Ευρώπη για τους πολίτες - οδηγός προγράµµατος - ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2009

Θέµατα προτεραιότητας του προγράµµατος «Ευρώπη για τους
πολίτες»
Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος θα δοθεί προτεραιότητα σε ορισµένα θέµατα
ιδιαιτέρως συναφή µε την ανάπτυξη της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα
κοινά Η επικέντρωση στα συγκεκριµένα θέµατα θα ενθαρρύνει τις συνεργίες µεταξύ
σχεδίων µε παρεµφερές αντικείµενο και θα διασφαλίσει την προβολή και τον αντίκτυπο
των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων και του προγράµµατος εν γένει. Οι αιτούντες στο
πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για σχέδια
που αφορούν ένα ή περισσότερα από αυτά τα θέµατα προτεραιότητας. Ωστόσο, το
πρόγραµµα είναι ανοικτό και σε οποιοδήποτε καινοτόµο σχέδιο της κοινωνίας των πολιτών
ακόµη και αν δεν εµπίπτει στο πεδίο αυτών των θεµάτων προτεραιότητας.
Τα θέµατα αυτά θα διατηρήσουν τη συνάφειά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτει το πρόγραµµα και συνεπώς θα έχουν µόνιµο χαρακτήρα. Ωστόσο, ο τρόπος
χειρισµού αυτών των θεµάτων θα εξαρτηθεί από συγκεκριµένα συµβάντα ή εξελίξεις στον
εν λόγω τοµέα.
Για να καταστεί εφικτή η ανταπόκριση σε νέα ή πολύ ειδικά θέµατα που ενδέχεται να
προστεθούν στην ηµερήσια διάταξη της ΕΕ, είναι δυνατό το παρόν πρόγραµµα να
εµπλουτιστεί µε προτεραιότητες ετήσιου χαρακτήρα ή ακόµη πιο περιορισµένης διάρκειας.
Αυτές δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (EACEA).

Μόνιµα θέµατα
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος θα δοθεί προτεραιότητα στα ακόλουθα θέµατα:
Το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βασικές της αξίες

Οι σηµαντικές και ταχείες αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβάλλουν την εξασφάλιση της συµµετοχής των πολιτών και των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών σε εις βάθος προβληµατισµό µακροπρόθεσµου χαρακτήρα
αναφορικά µε το µέλλον της Ευρώπης. Αυτή η ανάγκη αναγνωρίστηκε το 2005 από τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι, µετά την αναστολή της διαδικασίας κύρωσης
του Συντάγµατος, εγκαινίασαν µια περίοδο περισυλλογής σχετικά µε το µέλλον της
Ευρώπης. Προκειµένου να υποστηριχθεί αυτή η περισυλλογή, η Επιτροπή πρότεινε το
λεγόµενο Σχέδιο «∆»1 για την ενίσχυση του διαλόγου, της διαβούλευσης και της
δηµοκρατίας στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» είναι σηµαντικό
εργαλείο σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εδραίωση ενός δοµηµένου
διαλόγου στην κοινωνία ώστε να καλλιεργηθεί «το αίσθηµα των ευρωπαίων πολιτών ότι
Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει» όπως αναφέρεται στους στόχους του Προγράµµατος.

1

COM(2005) 494 τελικό της 13ης Οκτωβρίου 2005: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών - Η συµβολή της Επιτροπής κατά την περίοδο προβληµατισµού και πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για
δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση
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Το όραµα για το µέλλον της Ευρώπης συνδέεται εξ ορισµού µε τις βασικές της αξίες. Αυτή
η µόνιµη προτεραιότητα περιλαµβάνει κατά συνέπεια τον διάλογο και δράσεις που
σχετίζονται µε βασικές αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ανεκτικότητα, η
αλληλεγγύη και η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά: συµµετοχή και δηµοκρατία στην
Ευρώπη

Η έννοια της ενεργού συµµετοχής στα κοινά βρίσκεται στον πυρήνα του παρόντος
προγράµµατος. Απαιτείται αφενός περαιτέρω προβληµατισµός γύρω από την ενεργό
συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και αφετέρου ανάπτυξη εργαλείων και
µοντέλων κατάλληλα προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις της ενεργού συµµετοχής των
πολιτών στην οικοδόµηση της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα. Κατά συνέπεια, τα θέµατα που
άπτονται της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, της συµµετοχής και
της δηµοκρατίας αποτελούν µόνιµη προτεραιότητα του παρόντος προγράµµατος. Αυτά τα
θέµατα θα αντιµετωπισθούν µε µελέτες και προβληµατισµό καθώς επίσης µέσω σχεδίων
που εξασφαλίζουν τη συµµετοχή των πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
∆ιαπολιτισµικός διάλογος

Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυξηµένη κινητικότητα ως
αποτέλεσµα της ενιαίας αγοράς, οι µεταναστευτικές ροές, παλαιότερες και νεότερες,
πολλαπλασιάζουν τις δράσεις µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Κατά συνέπεια, υπάρχει
πλέον ανάγκη εδραίωσης µιας όσο το δυνατόν πιο αλληλέγγυας κοινωνίας που να παρέχει
πρόσφορο έδαφος για την αυτό-εκπλήρωση των ευρωπαίων πολιτών. Η προώθηση της
συµµετοχής κάθε πολίτη στον διαπολιτισµικό διάλογο µέσω µιας δοµηµένης συνεργασίας
µε την κοινωνία των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εδραίωση της
ευρωπαϊκής ταυτότητας και την πολύπλευρη ενίσχυση όλων των µορφών που µπορεί να
προσλάβει το αίσθηµα του να ανήκεις σε µια κοινωνία. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να
έχουν επίγνωση της σηµασίας της ενεργού συµµετοχής στα κοινά κατά τρόπο ανοιχτό
απέναντι στον κόσµο, µε σεβασµό στην πολιτισµική ποικιλότητα και στις κοινές αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευηµερία των ανθρώπων στην Ευρώπη: απασχόληση, κοινωνική συνοχή και αειφόρος
ανάπτυξη

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλάζουν ταχύτατα. Για παράδειγµα, φαινόµενα όπως η
παγκοσµιοποίηση, η µετάβαση σε µια κοινωνία βασισµένη στη γνώση, οι δηµογραφικές
εξελίξεις, η µετανάστευση και ο αυξανόµενος ατοµισµός αποτελούν κοινές προκλήσεις. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει σαφή στρατηγική για την
αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων: τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Η στρατηγική αυτή
έχει θέσει τον ακόλουθο στόχο για την ΕΕ: να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική
οικονοµία γνώσης στον κόσµο.
Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» θα ενθαρρύνει δράσεις που πραγµατεύονται
αυτά τα ζητήµατα προσδίδοντας µια ευρωπαϊκή διάσταση στην καθηµερινότητα του
ευρωπαίου πολίτη και δείχνοντας στην πράξη τους τρόπους µε τους οποίους η ΕΕ µπορεί
να διασφαλίσει την ευηµερία του σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
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Αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στις κοινωνίες

Το πρόγραµµα έχει θέσει ως στόχο την προσέγγιση της Ευρώπης µε τους πολίτες της. Μια
πολύ σηµαντική πτυχή αυτής της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών
σχετικά µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών και
δράσεων σε διάφορους τοµείς πολιτικής.
Το πρόγραµµα αναµένεται συνεπώς να ενθαρρύνει δράσεις που προσφέρουν στους πολίτες
την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τα εν λόγω επιτεύγµατα, να τα συζητήσουν, να τα
αξιολογήσουν και να διαµορφώσουν άποψη σχετικά µε αυτά.
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Οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος «Ευρώπη για
τους πολίτες»
Οι διαχειριστές σχεδίων καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σηµαντικά, οριζόντια
στοιχεία κατά την υλοποίηση των σχεδίων τους στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευρώπη
για τους πολίτες».
Ευρωπαϊκές αξίες

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και να αναπτυχθεί το αίσθηµα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
σηµαντικό να αναδειχθούν οι κοινές αξίες, η ιστορία και ο πολιτισµός της Ευρώπης. Η
ελευθερία, η δηµοκρατία και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η πολιτισµική
πολυµορφία, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη συγκαταλέγονται µεταξύ αυτών των αξιών.
Οι διαχειριστές σχεδίων καλούνται να σκεφτούν τους τρόπους µε τους οποίους οι αξίες
αυτές µπορούν να αντικατοπτριστούν στα σχέδιά τους. Ειδική έµφαση πρέπει να δοθεί
στην καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της µισαλλοδοξίας.
Ανεπίσηµη µάθηση για ενεργό συµµετοχή στα κοινά

Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες στους πολίτες
που επιθυµούν να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες, εντός ενός ευρωπαϊκού
πλαισίου, µέσω ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης.
Τα σχέδια που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος ενδέχεται να οδηγήσουν
στην καλλιέργεια µιας θετικής στάσης απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισµούς και
κοινωνίες, στην εκτίµηση της πολυµορφίας και των πολιτισµικών διαφορών, καθώς και
στην περιέργεια για διαπολιτισµική επικοινωνία. Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα ακολουθεί
το πνεύµα της σύστασης2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τις βασικές ικανότητες διά βίου µάθησης, όπου αναδεικνύονται οκτώ βασικές ικανότητες
ως γνώση, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται από τους πολίτες ώστε να µπορούν να
συµµετέχουν µε αποτελεσµατικό και εποικοδοµητικό τρόπο στην κοινωνική και
επαγγελµατική ζωή και εποµένως να υποστηρίζουν την ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή του
πολίτη στην κοινωνία.
Για παράδειγµα, προετοιµάζοντας και συµµετέχοντας σε µια πολυεθνική συνάντηση
πολιτών για την αδελφοποίηση πόλεων, οι πολίτες αναπτύσσουν νέες δεξιότητες κατά την
αλληλεπίδραση µε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες ή µε διαφορετικούς ορίζοντες.
Μέσω της συµµετοχής σε οµάδες πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πολίτες θα
κατανοήσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά θέµατα και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο
πρόθυµοι να συµµετάσχουν περισσότερο ενεργά στη δηµοκρατική διαδικασία λήψης
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

2

ΕΕ L 394/10, Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε
τις βασικές ικανότητες της δια βίου µάθησης (2006/962/ΕΚ)
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Εθελοντισµός – έκφραση της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη

Ο εθελοντισµός αποτελεί σηµαντική πτυχή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. ∆ιαθέτοντας
τον χρόνο τους προς όφελος των συµπολιτών τους, οι εθελοντές υπηρετούν την τοπική
κοινωνία και αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
Αναπτύσσουν το αίσθηµα του ανήκειν σε µια κοινότητα και παράλληλα της ταύτισης των
συµφερόντων τους µε τα συµφέροντα της εν λόγω κοινότητας. Συνεπώς, µέσω του
εθελοντισµού ενισχύεται η αφοσίωση των πολιτών απέναντι στην κοινωνία τους και στην
πολιτική ζωή στο εσωτερικό της. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ενώσεις
ευρωπαϊκού γενικού ενδιαφέροντος, οι οργανώσεις αδελφοποίησης πόλεων και οι λοιπές
συµµετέχουσες οργανώσεις συχνά βασίζονται στην εθελοντική εργασία για τη διεξαγωγή
και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος
προγράµµατος δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην προαγωγή του εθελοντισµού.
∆ιεθνικότητα και τοπική διάσταση

Η ενεργός συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά µπορεί να πραγµατωθεί µόνο σε
ένα περιβάλλον που υπερβαίνει τη στενά εθνική προοπτική. Η διεθνικότητα συνιστά
συνεπώς σηµαντικό στοιχείο αυτού του προγράµµατος, και µπορεί να εκφραστεί µε
διάφορους τρόπους:
•
Το θέµα του σχεδίου µπορεί να λάβει διεθνικό χαρακτήρα αν υιοθετηθεί µια
ευρωπαϊκή θεώρηση του ζητήµατος ή αν αποφασιστεί να συγκριθούν διαφορετικές εθνικές
οπτικές γωνίες. Ένα τέτοιο διεθνικό θέµα µπορεί να υλοποιηθεί δίνοντας απευθείας τον
λόγο σε άτοµα διαφορετικής εθνικής προέλευσης ή σε άτοµα µε πρωτότυπη, διεθνική
προσέγγιση του θέµατος.
•
Η διεθνικότητα µπορεί επίσης να απορρέει από τους διαχειριστές του σχεδίου.
Πράγµατι, το σχέδιο µπορεί να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί µε τη συνεργασία διαφόρων
εταίρων από διαφορετικές χώρες.
•
Η διεθνικότητα µπορεί επίσης να επιτευχθεί διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο
απευθύνεται απευθείας σε οµάδες-στόχο σε ή από διαφορετικές χώρες ή διαχέοντας τα
αποτελέσµατα του σχεδίου διασυνοριακά και προσεγγίζοντας έτσι έµµεσα το ευρωπαϊκό
κοινό.
Οι διαχειριστές του σχεδίου ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τη διεθνική διάσταση του
σχεδίου τους, ενδεχοµένως συνδυάζοντας τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Αυτή η διεθνική
διάσταση πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρή τοπική διάσταση. Προκειµένου να γεφυρωθεί
το χάσµα µεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό τα
σχέδια ή οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από αυτό το Πρόγραµµα να αγγίξουν τους
πολίτες στην καθηµερινότητά τους, σε ζητήµατα που τους ενδιαφέρουν και τους
επηρεάζουν.
Πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσµευση να προάγει την πολιτιστική και γλωσσική
ποικιλοµορφία µέσω των διαφόρων πρωτοβουλιών και Προγραµµάτων. Το πρόγραµµα
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«Ευρώπη για τους πολίτες» µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων
φέρνοντας κοντά τους ευρωπαίους πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων και γλωσσών και
δίνοντάς τους την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε κοινές δραστηριότητες. Η συµµετοχή σε
σχέδια αυτού του είδους µπορεί να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση του πλούτου του
πολιτιστικού και γλωσσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Μπορεί επίσης να προάγει την
αµοιβαία κατανόηση και ανεκτικότητα συµβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην
ανάπτυξη µιας αναγνωρισµένης, δυναµικής και πολύπλευρης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι
διαχειριστές σχεδίου καλούνται να εκθέσουν στην αίτησή τους τρόπους µε τους οποίους το
σχέδιό τους θα χειριστεί αυτά τα θέµατα.
Γόνιµη αλληλεπίδραση

Αυτό το πρόγραµµα έχει σαφείς και συνεκτικούς στόχους που θα επιτευχθούν µέσω
διαφορετικών, συµπληρωµατικών δράσεων. Αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε
διαφορετικούς τύπους οργανώσεων. Οι συνεργίες και το ευρύτερο πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί µέσω της συνεργασίας αυτών των διαφορετικών τύπων
οργανώσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Για παράδειγµα, ένα συνέδριο
αδελφοποίησης πόλεων που αφορά κάποιο κοινωνικό θέµα µπορεί να ωφεληθεί από τη
συµµετοχή των τοπικών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα. Μια
οµάδα προβληµατισµού µπορεί να συνεργαστεί µε µια ευρωπαϊκή ΜΚΟ ώστε να
υλοποιηθούν νέες µορφές συµµετοχής των πολιτών στα κοινά. Για παράδειγµα, µια
οργάνωση που αναλαµβάνει να δηµιουργήσει ένα αναµνηστήριο για τις µαζικές εκτοπίσεις
µπορεί να φέρει σε επαφή πολίτες από αδελφοποιηµένες πόλεις στο πλαίσιο µιας τελετής.
Οι δυνατότητες για τη λεγόµενη «γόνιµη αλληλεπίδραση» είναι πολύ σηµαντικές. Κατά
συνέπεια, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στα σχέδια στα οποία συµµετέχουν οργανώσεις
διαφόρων τύπων.
Ισότιµη πρόσβαση στο πρόγραµµα

Η αρχή της µη διάκρισης έχει συµπεριληφθεί στα θεµελιώδη δικαιώµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η καταπολέµηση των διακρίσεων αποτελεί βασικό συστατικό του προγράµµατος
«Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Τα
σχέδια πρέπει, συνεπώς, να είναι προσβάσιµα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες,
συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµως διαµενόντων, απαγορευµένης κάθε διάκρισης λόγω
φύλου, φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού.
Οι διαχειριστές του προγράµµατος πρέπει να δίνουν την απαιτούµενη προσοχή στην
προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους µε ιδιαίτερη έµφαση στην ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών και στην τρίτη ηλικία.
Η αρχή της ισότιµης πρόσβασης στο πρόγραµµα δεν σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται η
επιδότηση για δραστηριότητες που προκρίνουν κατά κύριο λόγο συγκεκριµένες οµάδεςστόχο (όπως τα άτοµα µε αναπηρία, οι νέοι, οι γυναίκες κλπ.).
Ισορροπία φύλου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προάγει ενεργά τις ίσες ευκαιρίες για όλους, και ιδίως την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Όλα τα κράτη µέλη αποφάσισαν να συµπεριλάβουν την αρχή
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της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών (ή «ισότητα των φύλων») στο σύνολο των
πολιτικών και δράσεων που αναλαµβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά
στους τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού.
Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» αποσκοπεί στην επίτευξη ισόρροπης
συµµετοχής ανδρών και γυναικών στα υποστηριζόµενα προγράµµατα, όχι µόνο συνολικά
αλλά και στο πλαίσιο κάθε µέτρου χωριστά. Σε επίπεδο προγράµµατος, αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, και στον µέγιστο δυνατό βαθµό, ώστε να
ενθαρρύνεται το ενδιαφέρον και η συµµετοχή του λιγότερο εκπροσωπούµενου φύλου σε
κάθε µέτρο.
Αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών

Οι δηµογραφικές αλλαγές είναι µία από τις µείζονες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να
αντιµετωπίσει η Ευρώπη τα επόµενα χρόνια και συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την
κοινωνική συνοχή. Οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν
ικανοποιητικά αν αγνοηθεί ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού, αυτό της τρίτης ηλικίας.
Οι διαχειριστές του προγράµµατος καλούνται να αναλογιστούν αυτήν την πτυχή στο
πλαίσιο του σχεδίου τους και να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή πολιτών µεγαλύτερης ηλικίας.
Επιπλέον, αυτοί οι πολίτες µπορούν να διαδραµατίσουν συγκεκριµένο ρόλο όσον αφορά τη
µετάδοση της µνήµης γύρω από την οικοδόµηση της σύγχρονης Ευρώπης. Κατά συνέπεια,
πρέπει να δοθεί ειδική έµφαση στην προώθηση των ανταλλαγών και της αλληλεγγύης
µεταξύ των γενεών. Τα σχέδια πρέπει να επιδιώκουν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τη
συµµετοχή όλων των ηλικιακών οµάδων στις προτεινόµενες δραστηριότητες.

Προβολή, αξιοποίηση και διάδοση
Προβολή του προγράµµατος

Όλες οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευρώπη
για τους πολίτες» πρέπει να συµβάλλουν στην προώθηση του προγράµµατος. Αυξηµένη
προβολή του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» σηµαίνει π.χ. ότι οι
δραστηριότητες και τα προϊόντα που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα πρέπει να
φέρουν σαφή ένδειξη ότι έχουν λάβει υποστήριξη από την Επιτροπή (µέσω και της χρήσης
ευρωπαϊκών λογότυπων). Η στήριξη της Επιτροπής πρέπει επίσης να καθίσταται σαφής
στις σχέσεις µε τα µέσα ενηµέρωσης.
Οι εταίροι των σχεδίων πρέπει να επωφελούνται κάθε ευκαιρίας για κατάλληλη κάλυψη
των δραστηριοτήτων τους από τα µέσα ενηµέρωσης (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή)
πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συµµετέχοντες έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι
συµµετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα και επίσης να καταστεί γνωστό στο ευρύ κοινό
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ένα σχέδιο υψηλής ποιότητας που τους αφορά άµεσα
και το οποίο δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς αυτή τη στήριξη.
Η προβολή πρέπει να διασφαλίζεται κατά κύριο λόγο στη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράµµατος. Κατά συνέπεια, πρέπει να ενσωµατώνεται στον σχεδιασµό του σχεδίου.
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Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης συνεργασία µε τις αρχές των συµµετεχουσών χωρών µε
στόχο τη διασφάλιση της προβολής του προγράµµατος.
Αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσµάτων

Η αξιοποίηση µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία διάδοσης και εκµετάλλευσης των
αποτελεσµάτων των σχεδίων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας τους, την ενίσχυση του
αντίκτυπου και τον όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό ευρωπαίων πολιτών που
επωφελούνται από αυτόν.
Ο στόχος της προβολής έχει τρεις συνέπειες:
•

Κινητοποίηση του δυναµικού των µεµονωµένων σχεδίων:

Κάθε σχέδιο που υποστηρίζεται από αυτό το πρόγραµµα πρέπει να επιδιώκει την
αξιοποίησή του µε κάθε δυνατό τρόπο. Οι διαχειριστές σχεδίων πρέπει να διεξάγουν
κατάλληλες δραστηριότητες ώστε τα σχέδιά τους να αποκτήσουν µεγαλύτερη προβολή, να
γίνουν ευρέως γνωστά και βιώσιµα. Για παράδειγµα, µπορούν να ενθαρρύνουν κατάλληλη
κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης. Μπορούν να ενηµερώνουν –ενδεχοµένως να
εξασφαλίζουν τη συµµετοχή– τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ή ευρωπαϊκών αιρετών
αξιωµατούχων. Μπορούν, επίσης, να προγραµµατίσουν την παραγωγή υλικού που να
διευκολύνει τη διάδοση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, όπως φυλλάδια, DVD,
δικτυακούς τόπους, δηµοσιεύσεις κλπ. Χάρη σε αυτές τις δραστηριότητες, τα
αποτελέσµατα ενός σχεδίου θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται και να έχουν θετική
επίδραση στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών αφού ολοκληρωθεί το σχέδιο.
Προγραµµατίζοντας δραστηριότητες αξιοποίησης ως µέρος των αντίστοιχων σχεδίων, οι
διαχειριστές ενισχύουν την ποιότητα του έργου τους και συµβάλλουν ενεργά στον
συνολικό αντίκτυπο του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». Αυτή η πτυχή θα
λαµβάνεται δεόντως υπόψη στην ποιοτική αξιολόγηση των αιτήσεων.

•

∆οµή του προγράµµατος:

Αυτό το πρόγραµµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο µέγιστος δυνατός
αντίκτυπος, για παράδειγµα µέσω της θέσπισης προτεραιοτήτων, οι οποίες ισχύουν για το
σύνολο του προγράµµατος, ή µέσω της δικτύωσης οργανώσεων που έχουν αποκτήσει
εµπειρία στον ίδιο θεµατικό τοµέα. Η δράση «Μαζί για την Ευρώπη» µπορεί να
διαδραµατίσει ειδικό ρόλο από αυτήν την άποψη.
•

∆ράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύει την κατάσταση της αξιοποίησης στο πλαίσιο του
παρόντος προγράµµατος και στη συνέχεια θα διεξάγει κατάλληλες δραστηριότητες για την
ενίσχυση αυτής της διάστασης και της υποστήριξης των διαχειριστών σχεδίων σε αυτόν
τον τοµέα.
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∆οµή του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες»
Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» προτείνει
τέσσερις δράσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν διαφορετικά µέτρα.

∆ράση 1 – Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
Αυτή η δράση αφορά ειδικά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι πολίτες. Οι
δραστηριότητες αυτές ανήκουν σε δύο είδη µέτρων, ως εξής:
Αδελφοποίηση πόλεων

Το µέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άµεσες
ανταλλαγές µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, µέσω της συµµετοχής τους σε
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση και τη συνεργασία
µεταξύ αδελφοποιηµένων πόλεων.
Σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης

Στο πλαίσιο αυτού του µέτρου µπορεί να υποστηριχθεί ποικιλία σχεδίων µε διεθνική και
δια-τοµεακή διάσταση και µε την άµεση συµµετοχή πολιτών. Τα σχέδια αυτά θα
συγκεντρώσουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, οι οποίοι θα δρουν µαζί ή θα συζητούν
κοινά ευρωπαϊκά ζητήµατα, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εφαρµόζονται
καινοτόµες µέθοδοι που να διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών.
Για να βελτιώνονται οι αδελφοποιήσεις πόλεων και τα σχέδια των πολιτών, θα
χρηµατοδοτούνται επίσης µέτρα στήριξης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για την
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ ενδιαφεροµένων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

∆ράση 2 – Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη
Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οµάδες
προβληµατισµού οι οποίες θα λάβουν είτε διαρθρωτική στήριξη βάσει του προγράµµατος
εργασίας τους (επιδότηση λειτουργίας) είτε στήριξη για διακρατικά σχέδια (επιδότηση
δράσης). Η δράση αυτή περιλαµβάνει τρεις οµάδες µέτρων.
∆ιαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισµών στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων
πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)

Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των ερευνητικών
οργανισµών στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)
οι οποίοι διαµορφώνουν νέες ιδέες και προβληµατισµούς για τα ευρωπαϊκά θέµατα, την
ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά ή τις ευρωπαϊκές αξίες.
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∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Αυτό το µέτρο θα παράσχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µε ευρωπαϊκή
διάσταση την ικανότητα και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να αναπτύξουν δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι η προαγωγή µιας δοµηµένης, συνεκτικής και ενεργού
κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Στόχος αυτού του µέτρου είναι η υποστήριξη της συνεργασίας επί συγκεκριµένων σχεδίων
µεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικές συµµετέχουσες χώρες.
Πολλές και διαφορετικές οργανώσεις, τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή ευρωπαϊκής
εµβέλειας, µπορούν να συµµετάσχουν.

∆ράση 3 – Μαζί για την Ευρώπη
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην εµβάθυνση της έννοιας της «ενεργού συµµετοχής στα
κοινά» και στην προαγωγή της υιοθέτησής της ανά την Ευρώπη, συµβάλλοντας έτσι στην
προσέγγιση της Ευρώπης µε τους πολίτες της. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω τριών οµάδων
µέτρων.
Εκδηλώσεις ευρείας προβολής

Αυτό το µέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή,
ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη ή άλλους ενδεδειγµένους εταίρους, οι οποίες
βοηθούν τους πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα και ενισχύουν την
αφοσίωσή τους στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
Μελέτες

Η Επιτροπή θα προβεί σε µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις µε σκοπό να κατανοήσει
καλύτερα το ζήτηµα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών

Ευρεία ενηµέρωση, σχετικά µε τις διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος ή άλλες
ευρωπαϊκές δράσεις που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη και λοιπές συναφείς
πρωτοβουλίες, θα παρασχεθεί µέσω διαφόρων εργαλείων διάδοσης πληροφοριών.

∆ράση 4 – Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήµη
Αυτή η δράση αποσκοπεί στη διαφύλαξη των τοποθεσιών και αρχείων που συνδέονται µε
τις εκτοπίσεις και το σεβασµό της µνήµης των θυµάτων του ναζισµού και του σταλινισµού
ως µέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόµησης του µέλλοντος.
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Ενότητα B
Υλοποίηση του προγράµµατος «Ευρώπη για
τους πολίτες»
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Ποιος υλοποιεί το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες»;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την οµαλή λειτουργία του
προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». ∆ιαχειρίζεται τον προϋπολογισµό και θέτει
προτεραιότητες, στόχους και κριτήρια για το πρόγραµµα σε µόνιµη βάση, µετά από
διαβούλευση µε την Επιτροπή Προγράµµατος. Επιπλέον, καθοδηγεί και παρακολουθεί τη
γενική υλοποίηση, τη συνέχεια και την αξιολόγηση του προγράµµατος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από εκτελεστικό οργανισµό.

Ο εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και
πολιτισµού
Ο εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού
(EACEA) συγκροτήθηκε βάσει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/56/ΕΚ της
14ης Ιανουαρίου 2005 και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των περισσότερων εκ των
δράσεων του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
του πλήρους κύκλου ζωής των συγκεκριµένων σχεδίων
Ο EACEA είναι επίσης υπεύθυνος για τα «Σηµεία της Ευρώπης για τους πολίτες» (PEC)
που αποσκοπούν στη διασφάλιση µιας στοχευµένης και αποτελεσµατικής διάδοσης
πρακτικών πληροφοριών σχετικά µε την υλοποίηση, τις δραστηριότητες και τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης του προγράµµατος. Κατάλογος των «Σηµείων της Ευρώπης
για τους πολίτες» (PEC) διατίθεται µέσω του δικτυακού τόπου του EACEA.

Τα κράτη µέλη και λοιπές συµµετέχουσες χώρες
Τα κράτη µέλη της ΕΕ συµµετέχουν στην υλοποίηση του προγράµµατος «Ευρώπη για τους
πολίτες», ειδικότερα µέσω της επιτροπής προγράµµατος, στην οποία διορίζουν
αντιπροσώπους. Η άποψη της επιτροπής προγράµµατος ζητείται επισήµως για διάφορες
πτυχές της υλοποίησης του προγράµµατος, για παράδειγµα αναφορικά µε το προτεινόµενο
ετήσιο σχέδιο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής, τη γενική ισορροπία
µεταξύ των διαφόρων δράσεων κλπ. Οι λοιπές χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
επίσης λαµβάνουν µέρος στην επιτροπή προγράµµατος, ως παρατηρητές χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
Τα κράτη µέλη και οι λοιπές συµµετέχουσες χώρες λαµβάνουν επίσης µέρος στη διάδοση
πληροφοριών και στη γενική προώθηση του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». Οι
διαδικασίες για τη διασφάλιση, για παράδειγµα, της διάδοσης των πληροφοριών που
αφορούν το πρόγραµµα ή της παροχής στήριξης στους αιτούντες µπορούν να καταρτισθούν
σταδιακά, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες
συµµετέχουσες χώρες.
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Τι προϋπολογισµός προσφέρεται;
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 215 εκατοµµύρια ευρώ για
τα επτά έτη της διάρκειάς του (2007-2013). Ο ετήσιος προϋπολογισµός υπόκειται στην
απόφαση των αρµοδίων για τον προϋπολογισµό αρχών. Ο ακόλουθος δικτυακός τόπος σας
επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα στάδια της έγκρισης του προϋπολογισµού. Το κονδύλι
που αφορά το παρόν πρόγραµµα είναι το 15 06 66.
http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm#table-1_3
Η απόφαση µε την οποία θεσπίστηκε το πρόγραµµα ορίζει ότι η συνολική κατανοµή του
προϋπολογισµού µεταξύ των διάφορων δράσεων πρέπει να είναι η εξής:
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•

∆ράση 1: τουλάχιστον 45%

•

∆ράση 2: περίπου 31%

•

∆ράση 3: περίπου 10%

•

∆ράση 4: περίπου 4%.
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Ποιος µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα «Ευρώπη για τους
πολίτες»;
Άµεσοι δικαιούχοι επιδοτήσεων
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που προωθούν την ενεργό
συµµετοχή του πολίτη στα κοινά.
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας των υποψήφιων οργανισµών ορίζονται στον παρόντα οδηγό
ειδικά για κάθε µέτρο/ υπο-µέτρο.

Οµάδα-στόχος
Το πρόγραµµα απευθύνεται στους «ευρωπαίους» πολίτες, οι οποίοι, για τους σκοπούς του
παρόντος προγράµµατος, είναι οι πολίτες των κρατών µελών της ΕΕ, οι πολίτες των λοιπών
συµµετεχουσών χωρών καθώς και οι νοµίµως διαµένοντες στις συµµετέχουσες χώρες.
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Συµµετέχουσες χώρες
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στις ακόλουθες «συµµετέχουσες χώρες»:
Κράτη µέλη

Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα
στις εξής χώρες:

Αυστρία

Γερµανία

Κάτω Χώρες

Βέλγιο

Ελλάδα

Πολωνία

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Κύπρος

Ιρλανδία

Ρουµανία

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Ιταλία

Σλοβακία

∆ανία

Λετονία

Σλοβενία

Εσθονία

Λιθουανία

Ισπανία

Φινλανδία

Λουξεµβούργο

Σουηδία

Γαλλία

Μάλτα

Ηνωµένο Βασίλειο

Άλλες συµµετέχουσες χώρες

Η ακόλουθη χώρα εντάχθηκε στο πρόγραµµα και είναι εποµένως απολύτως επιλέξιµη να
συµµετέχει πλήρως σε όλες δράσεις του προγράµµατος:
Κροατία
(από
Νοέµβριο 2007)
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∆υνητικά συµµετέχουσες χώρες

Στο πρόγραµµα ενδέχεται, επίσης, να συµπεριληφθούν και άλλες χώρες, ήτοι οι χώρες της
ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ, οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες των
∆υτικών Βαλκανίων, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισµένες νοµικές και
οικονοµικές υποχρεώσεις.
Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαµβάνει χώρες που δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο
πρόγραµµα αλλά που θα µπορούσαν, δυνητικά και στο µέλλον, να συµµετάσχουν στο
πρόγραµµα:

Συµµετέχουσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), οι
οποίες είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
Ισλανδία

Λιχτενστάιν

Νορβηγία

Χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (FYROM )

Τουρκία

Χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων
Σερβία
Αλβανία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Μαυροβούνιο

Κοσσυφοπέδιο, σύµφωνα µε
το
ψήφισµα
1244
του
Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ
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Γενικές διαδικασίες επιλογής
Οι διαχειριστές σχεδίων που ενδιαφέρονται να συστήσουν κάποιο σχέδιο προκειµένου να
λάβουν οικονοµική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Ευρώπη για τους πολίτες» καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα παρόν κεφάλαιο, το
οποίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού που διέπει
το καθεστώς επιδοτήσεων της ΕΕ.
Για να υποβάλετε πρόταση σχεδίου στο πλαίσιο του προγράµµατος, πρέπει να
ακολουθήσετε τα εξής βήµατα:
• ελέγξτε τη συµµόρφωσης της αίτησής µε τα κριτήρια του προγράµµατος
• ελέγξτε εάν η αίτησή σας πληροί τους γενικούς κανόνες και τις οικονοµικές
προϋποθέσεις
• συµπληρώστε και υποβάλετε την αίτησή σας στον Εκτελεστικό Οργανισµό

•

Κριτήρια του προγράµµατος

Οι αιτήσεις εξετάζονται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: επιλεξιµότητας, αποκλεισµού,
επιλογής και χορήγησης.
Κριτήρια επιλεξιµότητας
Οι αιτήσεις για σχέδια θα ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συµµόρφωση µε τα
κριτήρια επιλεξιµότητας. Εάν το σχέδιό σας δεν πληροί τα κριτήρια αυτά, απορρίπτεται
χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Παρότι ορισµένα κριτήρια επιλεξιµότητας είναι κοινά για το
σύνολο των δράσεων και µέτρων του προγράµµατος, άλλα ισχύουν µόνο για
συγκεκριµένες δράσεις ή µέτρα.
Ο αιτών πρέπει να είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση.
Προκειµένου να είναι επιλέξιµο, το σχέδιό σας πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια
επιλεξιµότητας που αφορούν τη δράση ή το µέτρο στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλετε την
αίτηση. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής συγκεκριµένων δράσεων ή
µέτρων, συµβουλευτείτε την ενότητα Γ του παρόντος οδηγού.
Κριτήρια αποκλεισµού
Οι αιτούντες πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 93 και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κανονισµός του
Συµβουλίου (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002). Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στη
συνέχεια.
Οι αιτούντες αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα «Ευρώπη για τους
πολίτες», στις κάτωθι περιπτώσεις:

τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί
σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής
φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

έχουν καταδικασθεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε
την επαγγελµατική τους διαγωγή
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έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που έχει διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή των φόρων
σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή εκείνες
της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόµη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να
εκτελεστεί η σύµβαση

έχει εκδοθεί κατά αυτών απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για απάτη, δωροδοκία,
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα που
θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα των Κοινοτήτων

µετά τη σύναψη άλλης σύµβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηµατοδοτήθηκαν
από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, διέπραξαν διαπιστωµένα σοβαρό παράπτωµα εκτέλεσης
λόγω µη τήρησης των συµβατικών τους υποχρεώσεων.
Οι αιτούντες δεν θα λάβουν οικονοµική στήριξη εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
χορήγησης επιδοτήσεων:

υπόκεινται σε σύγκρουση συµφερόντων

προβούν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για τη συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων ή δεν παράσχουν τις εν λόγω
πληροφορίες.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 93 έως 96 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, είναι δυνατόν να
επιβληθούν διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις σε αιτούντες που προέβησαν σε ψευδείς
δηλώσεις ή αθέτησαν σε σηµαντικό βαθµό τις συµβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
προηγούµενης διαδικασίας που αφορούσε ανάθεση σύµβασης.
Τα συγκεκριµένα κριτήρια αποκλεισµού ισχύουν για όλες τις δράσεις και µέτρα του
προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». Προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση
µε τις διατάξεις αυτές, οι αιτούντες πρέπει να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία
να βεβαιώνουν ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 93 και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η δήλωση αυτή αποτελεί επιµέρους
τµήµα του εντύπου της αίτησης.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής δίνουν τη δυνατότητα στον Εκτελεστικό Οργανισµό να αξιολογήσει
τη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική ικανότητα του αιτούντος να ολοκληρώσει το
προτεινόµενο σχέδιο. Τα συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής ισχύουν για όλες τις δράσεις και
µέτρα του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες».
Χρηµατοοικονοµική ικανότητα σηµαίνει ότι ο αιτών διαθέτει σταθερούς και επαρκείς
πόρους χρηµατοδότησης ώστε να µπορεί να διατηρήσει τη δραστηριότητά του καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.
Η επαλήθευση της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας δεν ισχύει για:
- αιτούντες που ζητούν επιδότηση η οποία δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ,
- δηµόσιους φορείς.
Εάν ο Εκτελεστικός Οργανισµός συµπεράνει ότι η απαιτούµενη χρηµατοοικονοµική
ικανότητα –η οποία αξιολογείται µε βάση τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά– δεν έχει
αποδειχθεί ή δεν είναι ικανοποιητική, τότε µπορεί:
- να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία
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- να απαιτήσει τραπεζική εγγύηση
- να προτείνει συµφωνία επιδότησης χωρίς προχρηµατοδότηση
- να απορρίψει την αίτηση.
Λειτουργική ικανότητα σηµαίνει ότι ο αιτών πρέπει να καταδείξει ότι διαθέτει τις
απαραίτητες ικανότητες και κίνητρα προκειµένου να φέρει εις πέρας το προτεινόµενο
σχέδιο. Αυτό αποτελεί ένα επιµέρους τµήµα του εντύπου της αίτησης.
Κριτήρια χορήγησης
Τα κριτήρια χορήγησης είναι δείκτες που επιτρέπουν στον Εκτελεστικό Οργανισµό να
αξιολογεί την ποιότητα των σχεδίων που υποβάλλονται προς χρηµατοδότηση.
Βάσει των κριτηρίων αυτών, χορηγούνται επιδοτήσεις σε εκείνα τα σχέδια που
µεγιστοποιούν τη συνολική αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος «Ευρώπη για τους
πολίτες».
Τα κριτήρια χορήγησης που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό ορίζουν επακριβώς τα
στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της ποιότητας του σχεδίου σας.
Όλα τα κριτήρια χορήγησης, για οποιαδήποτε δράση ή µέτρο, περιγράφονται στην ενότητα
Γ του παρόντος οδηγού.
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Γενικοί κανόνες
∆ηµοσιονοµικοί κανόνες
Όπως ισχύει για όλες τις κοινοτικές επιδοτήσεις, οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές που
χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» υπόκεινται σε
ορισµένους κανόνες που απορρέουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό3 που εφαρµόζεται
στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρµογή τους είναι
υποχρεωτική.
Πιο συγκεκριµένες ή λεπτοµερείς πληροφορίες παρέχονται, εφόσον υπάρχουν, στην
ενότητα κάθε δράσης.
Τύποι επιδοτήσεων
Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» υποστηρίζει δύο τύπους επιδοτήσεων:
•

επιδοτήσεις για σχέδια

•

λειτουργικές επιδοτήσεις για φορείς που προάγουν την ενεργό συµµετοχή του
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά.
Ποσό της επιδότησης
Επισηµαίνεται ότι το ποσό της επιδότησης βάσει της σύµβασης/απόφασης πρέπει να
θεωρείται ως µέγιστο ποσό, το οποίο δεν µπορεί να επαυξηθεί σε καµία περίπτωση.
Ωστόσο, το τελικό ποσό δεν χορηγείται παρά µόνο µετά την ανάλυση της τελικής έκθεσης
και µπορεί να µειωθεί µετά από τον έλεγχο της πραγµατικής υλοποίησης του σχεδίου (π.χ.
οι τελικές επιδοτήσεις βάσει σταθερών ποσών υπολογίζονται σε συνάρτηση µε τον
πραγµατικό και όχι τον προβλεπόµενο αριθµό συµµετεχόντων).

ΕΕ L 248/ 16/9/2002: Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1995/2006, της 13ης ∆εκεµβρίου 2006 και τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1525/2007, της 17ης ∆εκεµβρίου 2007 και διορθώθηκε µε τα διορθωτικά ΕΕ L
025, 30.1.2003 (1605/2002), ΕΕ L099, 14.4.2007 (1605/2002), ΕΕ L048, 22.2.2008 (1995/2006).
3

- ΕΕ L 357/ 31/12/2002: Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη
θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1261/2005 της Επιτροπής, της
20.7.2005, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1248/2006 της Επιτροπής, της 7.8.2006, και τον κανονισµό (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής, της 23.4.2007, όπως διορθώθηκε µε το διορθωτικό ΕΕ L 345,
28.12.2005 (2342/2002).
24

Ευρώπη για τους πολίτες- οδηγός προγράµµατος - ισχύει από 01 Ιανουαρίου 2009

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας
Οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν ή να καταλήγουν στη δηµιουργία οικονοµικού
κέρδους για τους δικαιούχους. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι:
•
εάν το σύνολο των εσόδων ενός σχεδίου είναι υψηλότερο από το τελικό σύνολο των
δαπανών του, η κοινοτική επιδότηση µειώνεται ανάλογα, µετά από την ανάλυση της
τελικής έκθεσης. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος κανόνας δεν αφορά επιδοτήσεις που
υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών και κλιµάκων µοναδιαίου κόστους.
•
οι φορείς που λαµβάνουν επιδότηση λειτουργίας δεν επιτρέπεται να έχουν
πλεονασµατικά ισοζύγια στους προϋπολογισµούς λειτουργίας τους.
Σε περίπτωση ύπαρξης κέρδους ενδέχεται να χρειαστεί να ανακτηθούν ποσά που έχουν ήδη
καταβληθεί.
Συγχρηµατοδότηση
Με την επιδότηση δεν µπορεί να καλύπτεται το σύνολο των δαπανών ενός σχεδίου. Οι
διαχειριστές πρέπει να καταδεικνύουν την αφοσίωσή τους στο σχέδιο βρίσκοντας πηγές
χρηµατοδότησης πέραν της κοινοτικής επιδότησης. Αυτό µπορεί να γίνεται, επί
παραδείγµατι, µέσω δραστηριοτήτων για τη συγκέντρωση κονδυλίων, µέσω της
συνεισφοράς µε ίδιους πόρους, ή µέσω αιτήσεων για επιδοτήσεις και από άλλους
οργανισµούς (π.χ. τοπικές ή περιφερειακές αρχές, ιδρύµατα κλπ.). Τα παραστατικά που
πιστοποιούν συγχρηµατοδότηση πρέπει να περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση. Ο
συγκεκριµένος κανόνας δεν αφορά επιδοτήσεις που υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή
ποσών και κλιµάκων µοναδιαίου κόστους.
Η εθελοντική εργασία και άλλες συνεισφορές σε είδος είναι συχνά σηµαντικές παράµετροι
των σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς
που ενδιαφέρουν το παρόν Πρόγραµµα. Οι αιτούντες καλούνται να συµπεριλάβουν στις
αιτήσεις τους όλες τις πληροφορίες που αφορούν κάθε συνεισφορά σε είδος, διότι
πρόκειται για σηµαντικά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη κατά την ποιοτική και ποσοτική
αξιολόγηση των αιτήσεων. Ωστόσο, η αξία των εν λόγω συνεισφορών δεν θα
καταγράφεται επισήµως ως επιλέξιµη δαπάνη στον προϋπολογισµό του σχεδίου.
Αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης
Κάθε µεµονωµένο σχέδιο µπορεί να λαµβάνει µία και µόνο µία επιδότηση από τον
κοινοτικό προϋπολογισµό για την ίδια δραστηριότητα. Σε έναν δικαιούχο µπορεί να
χορηγείται µία µόνο λειτουργική επιδότηση ανά οικονοµικό έτος.
Σχέδια ή οργανώσεις που έχουν υποβάλει ή σχεδιάζουν να υποβάλουν αίτηση για άλλη
κοινοτική επιδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» ή
οποιουδήποτε άλλου προγράµµατος των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, πρέπει να το
αναφέρουν σαφώς στην αίτησή τους και οφείλουν να ενηµερώσουν τον EACEA σχετικά µε
την έκβαση της εν λόγω παράλληλης αίτησης. Τα σχέδια που θα λάβουν τελικά άλλη
κοινοτική επιδότηση θα θεωρηθούν µη επιλέξιµα.
Για ορισµένες δράσεις και µέτρα ενδέχεται να ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες οι οποίοι
περιγράφονται στη σχετική ενότητα του παρόντος Οδηγού Προγράµµατος.
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Μη αναδροµικότητα
Καµία επιδότηση δεν µπορεί να χορηγείται αναδροµικά για σχέδια που έχουν ήδη
ολοκληρωθεί.
Μπορεί να χορηγείται επιδότηση για σχέδιο που έχει ήδη ξεκινήσει µόνο εφόσον ο αιτών
µπορεί να τεκµηριώσει την ανάγκη εκκίνησης του σχεδίου πριν από την υπογραφή της
σύµβασης/απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δαπάνες
δεν µπορούν να έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
για επιδότηση.
Η εκκίνηση ενός σχεδίου πριν από την υπογραφή σύµβασης/απόφασης γίνεται υπ’ ευθύνη
του σχετικού φορέα και δεν καθιστά περισσότερο πιθανή την έγκριση µιας επιδότησης.
Εγγύηση
Ο EACEA δύναται να ζητήσει από κάθε οργάνωση που πρόκειται να λάβει επιδότηση να
της καταθέσει πρώτα µια εγγύηση, ώστε να περιοριστεί ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος
που συνδέεται µε την πληρωµή της προχρηµατοδότησης.
Η εν λόγω εγγύηση, εκπεφρασµένη σε ευρώ, παρέχεται από τραπεζικό ή χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό εγκεκριµένο και εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος.
Κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου, η εγγύηση µπορεί να αντικατασταθεί µε από κοινού
και εις ολόκληρον εγγύηση τρίτου προσώπου, ή µε από κοινού ανέκκλητη και σε πρώτη
ζήτηση εγγύηση των αλληλέγγυων δικαιούχων µιας ενέργειας που είναι συµβαλλόµενα
µέρη στην ίδια σύµβασης επιδότησης, αφού τούτο τύχει της έγκρισης του αρµόδιου
διατάκτη.
Η εγγύηση θα αποδεσµεύεται παράλληλα µε τον σταδιακό συµψηφισµό της
προχρηµατοδότησης µε τις ενδιάµεσες πληρωµές ή τις πληρωµές υπολοίπων προς τον
δικαιούχο σύµφωνα µε τους όρους του τίθενται στη σύµβαση/απόφαση της επιδότησης.
Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για δηµόσιους φορείς.
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Λοιποί κανόνες
Απόφαση επιδότησης και σύµβαση επιδότησης
Εφόσον εγκριθεί ένα σχέδιο, ο δικαιούχος λαµβάνει είτε απόφαση επιδότησης είτε
σύµβαση επιδότησης, ανάλογα µε την εκάστοτε δράση/µέτρο και τον τόπο στον οποίο
διατηρεί τη νόµιµη έδρα του.
Η απόφαση επιδότησης είναι µια µονοµερής πράξη διά της οποίας χορηγείται επιδότηση σε
δικαιούχο. Σε αντίθεση µε τη σύµβαση, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να υπογράψει την
απόφαση και µπορεί να δροµολογήσει τη δράση αµέσως µόλις την παραλάβει. Με αυτόν
τον τρόπο η απόφαση επιταχύνει τη διαδικασία.
Η σύµβαση ή συµφωνία επιδότησης πρέπει να υπογράφεται από τον δικαιούχο και να
επιστρέφεται αµέσως στον Εκτελεστικό Οργανισµό. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός είναι ο
τελευταίος συµβαλλόµενος που υπογράφει.
Παραδείγµατα της απόφασης επιδότησης και της σύµβασης επιδότησης διατίθενται στην
ακόλουθη διεύθυνση.
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Υπεργολαβία και ανάθεση σύµβασης προµηθειών
Με επιφύλαξη της εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όταν η υλοποίηση ενός σχεδίου
απαιτεί την ανάθεση υπεργολαβίας ή σύµβασης προµηθειών, οι δικαιούχοι των
επιδοτήσεων υποχρεούνται να αναθέσουν τη σύµβαση στην πλέον συµφέρουσα προσφορά,
δηλαδή στην προσφορά µε την καλύτερη σχέση τιµής/ποιότητας, µεριµνώντας ταυτόχρονα
για την αποφυγή τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων.
Εάν η υλοποίηση ενός σχεδίου απαιτεί την ανάθεση σύµβασης προµηθειών, η αξία της
οποίας υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, ο Εκτελεστικός Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από
τους δικαιούχους να συµµορφωθούν και µε ειδικούς κανόνες, συµπληρωµατικούς προς
εκείνους της προηγούµενης παραγράφου. Οι ειδικοί αυτοί κανόνες βασίζονται στους
κανόνες που περιλαµβάνονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και προσδιορίζονται ανάλογα µε την αξία των εκάστοτε συµβάσεων, το
µέγεθος της κοινοτικής συνεισφοράς σε σχέση µε το συνολικό κόστος του σχεδίου και τον
σχετικό κίνδυνο.
Εάν προβλέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας, ο αιτών οφείλει να υποδείξει το(τα) τµήµα(-τα)
του σχεδίου που σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολάβους.
∆ηµοσιότητα
Οι δικαιούχοι πρέπει να µνηµονεύουν σαφώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
όλες τις δηµοσιεύσεις τους ή επ’ αφορµή των δραστηριοτήτων για τις οποίες
χρησιµοποιείται η επιδότηση.
Επιπλέον, οι δικαιούχοι οφείλουν να αναγράφουν σε εµφανές σηµείο το όνοµα και το
λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράµµατος
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«Ευρώπη για τους πολίτες» σε κάθε δηµοσίευση, αφίσα, πρόγραµµα και κάθε άλλο υλικό
που παράγεται στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου σχεδίου.
Εάν αυτή η απαίτηση δεν τηρηθεί πλήρως, η επιδότηση του δικαιούχου ενδέχεται να
µειωθεί.

Ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Λογιστικοί έλεγχοι
Επιλεγµένα σχέδια ενδέχεται να υποβληθούν σε λογιστικό έλεγχο. Ένα αρµόδιο πρόσωπο
της οργάνωσης θα αναλάβει, θέτοντας την υπογραφή του, την παροχή αποδείξεων ότι έγινε
σωστή χρήση της επιδότησης. Ο EACEA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό
Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή κάποιος εντολοδόχος αυτών, δύναται να ελέγξει
τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η επιδότηση, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη
διάρκεια ισχύος της απόφασης και για πέντε έτη µετά την καταβολή της τελευταίας
πληρωµής από τον Οργανισµό.
Προστασία δεδοµένων
Η επεξεργασία όλων των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη
σύµβαση επιδότησης γίνεται σύµφωνα µε:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά
µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και, εάν συντρέχει περίπτωση, µε την
εθνική νοµοθεσία της χώρας για την οποία επιλέχθηκε η αίτηση.
Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών θα γίνεται µόνο εφόσον συνδέεται µε την υλοποίηση
και την αξιολόγηση του προγράµµατος, αλλά µε την επιφύλαξη της δυνατότητας
διαβίβασής τους στους οργανισµούς που είναι αρµόδιοι για την εκτέλεση επιθεωρήσεων
και ελέγχων σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία (υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου,
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, εξειδικευµένη υπηρεσία για ζητήµατα δηµοσιονοµικών
παρατυπιών ή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης).
Τήρηση προθεσµιών
Όταν ένα σχέδιο –αφότου έχει εγκριθεί– αναβάλλεται µε αποτέλεσµα να ολοκληρώνεται
αργότερα από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί στην απόφαση/συµφωνία επιδότησης,
πρέπει να υποβάλλεται επίσηµο σχετικό αίτηµα στον Εκτελεστικό Οργανισµό. Στο αίτηµα
πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι της καθυστέρησης και να προτείνεται νέο χρονοδιάγραµµα.
Το αίτηµα εξετάζεται από τον Οργανισµό και –εφόσον γίνει αποδεκτό– ο δικαιούχος
λαµβάνει σχετική τροποποίηση της απόφασης/συµφωνίας.
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Εξάλλου, αιτήµατα για παράταση του σχεδίου διάρκειας άνω των τριών µηνών δεν θα
γίνονται αποδεκτά (µε εξαίρεση τα αιτήµατα στο πλαίσιο της δράσης 1.1 – Συναντήσεις
πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων)
Τα αιτήµατα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο δύο µήνες πριν από το πέρας του
σχεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση/συµφωνία (µε εξαίρεση τα αιτήµατα στο πλαίσιο της
δράσης 1.1 - Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων)

•

Έντυπα αιτήσεων

Τα επίσηµα έντυπα αιτήσεων διατίθενται µέσω του δικτυακού τόπου του EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Ενότητα Γ
∆ράσεις του προγράµµατος
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∆ράση 1 – Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
Ποιοι είναι οι στόχοι της δράσης;
Αυτή η δράση αφορά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι πολίτες, σε εναρµόνιση
µε τους στόχους του προγράµµατος και, πιο συγκεκριµένα, µε τον κάτωθι ειδικό στόχο: τη
συνεύρεση ανθρώπων από διαφορετικές τοπικές κοινωνίες ανά την Ευρώπη ώστε να τους
δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες, απόψεις και αξίες, να διδαχθούν από το
παρελθόν και να οικοδοµήσουν το µέλλον. Ενθαρρύνονται οι ανταλλαγές και οι
συζητήσεις µεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες και µε χρήση διαφόρων
µέσων.
Αυτή η δράση διαιρείται σε δύο µέτρα:
• Αδελφοποίηση πόλεων
Αυτό το µέτρο συνίσταται στην εξασφάλιση οφέλους από τους δεσµούς που
εδραιώνονται σε τοπικό επίπεδο µεταξύ των αδελφοποιηµένων δήµων για την
προαγωγή των ανταλλαγών και της συνεργασίας.
• Σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης
Αυτό το µέτρο διερευνά καινοτόµες µεθόδους συµµετοχής των πολιτών στα κοινά.
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Μέτρο 1 – Αδελφοποίηση πόλεων
Η αδελφοποίηση πόλεων αποτελεί µια πραγµατικότητα στη σύγχρονη Ευρώπη, καθώς
µεγάλος αριθµός δήµων συνδέονται µε συµφωνία αδελφοποίησης. Αυτές οι εταιρικές
σχέσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των δήµων και της
αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των πολιτών τους. Το κίνηµα της αδελφοποίησης πόλεων
αναπτύχθηκε µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, παράλληλα µε την πρόοδο της
διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μία σηµαντική εξέλιξη ήταν η δηµιουργία δεσµών
αδελφοποίησης µεταξύ πόλεων στα κράτη µέλη της ΕΕ και σε χώρες της Κεντρικής και της
Ανατολικής Ευρώπης µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, η οποία προετοίµασε το
έδαφος για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αδελφοποίηση πόλεων έχει
δηµιουργήσει σήµερα ένα ιδιάζον πυκνό δίκτυο σχέσεων εντός και εκτός Ευρώπης και
µπορεί, µέσω του ρόλου της αυτού, να συντελέσει στην αντιµετώπιση των προκλήσεων
που αντιµετωπίζει η σύγχρονη Ευρώπη και που αντικατοπτρίζονται στους στόχους του
παρόντος προγράµµατος.
Η αδελφοποίηση πόλεων στηρίζεται στην προσφορά των πολιτών, σε συνεργασία µε τις
τοπικές αρχές και λοιπούς φορείς. Αποτελεί, λοιπόν, αφενός ένδειξη και αφετέρου κίνητρο
της ενεργού συµµετοχής του πολίτη στα κοινά. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εµπειριών επί
διαφόρων θεµάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και παρέχει µοναδικές ευκαιρίες για
εξοικείωση µε την καθηµερινότητα των πολιτών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Χάρη στο
συνδυασµό αυτών των στοιχείων, η αδελφοποίηση πόλεων µπορεί πραγµατικά να προάγει
την αµοιβαία κατανόηση, καλλιεργώντας το αίσθηµα των πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση τους ανήκει και συντελώντας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Προκειµένου να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό αυτή η δυναµική, πρέπει να παρασχεθούν
τα κατάλληλα µέσα στους φορείς που ασχολούνται µε την αδελφοποίηση πόλεων και να
πραγµατοποιηθεί η αναγκαία προσαρµογή στην πληθώρα των δυνητικών σχεδίων. Αυτό το
µέτρο καλύπτει δύο είδη δραστηριοτήτων:
• Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων
• ∆ίκτυα αδελφοποιηµένων πόλεων
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Μέτρο 1.1. Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων
Ειδικοί στόχοι
Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων συνίστανται στη συνεύρεση
διαφόρων πολιτών από αδελφοποιηµένες πόλεις, αξιοποιώντας την υπάρχουσα εταιρική
σχέση µεταξύ των δήµων για την ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης
µεταξύ πολιτών και πολιτισµών.
Αυτές οι συναντήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Πίστη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων πρέπει να ενισχύουν την πίστη των
πολιτών στο όραµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε συµµόρφωση µε τους στόχους
και τα θέµατα προτεραιότητας του προγράµµατος, αυτό µπορεί να επιτευχθεί για
παράδειγµα:
• συζητώντας τη βασική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το µέλλον και τις αξίες της·
• µαθαίνοντας σχετικά µε τη συµµετοχή στη δηµοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
• ανταλλάσσοντας τις εµπειρίες τους από τα απτά οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
στο τοπικό και ατοµικό επίπεδο (αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στις κοινωνίες, την
ευζωία των πολιτών στην Ευρώπη…)·
• καλλιεργώντας την αλληλεγγύη και αναπτύσσοντας το αίσθηµα του ανήκειν στην ίδια
κοινότητα στην Ευρώπη εν γένει·
• ανταλλάσσοντας απόψεις και εµπειρίες αναφορικά µε τα µόνιµα και ετήσια θέµατα
προτεραιότητας του προγράµµατος·
• εκφράζοντας τις εκατέρωθεν απόψεις αναφορικά µε την ευρωπαϊκή ιστορία, ώστε να
διδαχθούν από το παρελθόν και να οικοδοµήσουν το µέλλον·
• βιώνοντας την πολιτισµική πολυµορφία και ανακαλύπτοντας την κοινή πολιτισµική
κληρονοµιά της Ευρώπης.
•

Ενεργός συµµετοχή

Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων πρέπει να αποτελούν έκφραση της
ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά σε τοπικό επίπεδο. Η εµπειρία αυτή πρέπει
επίσης να ενθαρρύνει τους πολίτες να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού
ευρωπαίου πολίτη. Οι συναντήσεις πρέπει, κατά συνέπεια, να εξασφαλίζουν ευρεία
τοπική συµµετοχή και την ενεργό συµµετοχή των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους:
• συµµετοχή της τοπικής κοινότητας στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου
(τοπικές ενώσεις, σχολεία, εθελοντές, οικογένειες υποδοχής κλπ.)
• ανάληψη ενεργού ρόλου από τους συµµετέχοντες
•
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Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων πρέπει να προάγουν τη συµµετοχή
κάθε πολίτη στον διαπολιτισµικό διάλογο µέσω µιας δοµηµένης συνεργασίας µε την
κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της
ανάπτυξης της ενεργού ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, η οποία είναι ανοιχτή προς τον
υπόλοιπο κόσµο, σέβεται την πολιτισµική πολυµορφία και βασίζεται στις κοινές αξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κριτήρια επιλεξιµότητας
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν για το συγκεκριµένο µέτρο έχουν ως
εξής:
Αιτούντες
•

Ο αιτών πρέπει να είναι:
- ο δήµος όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση ή
- µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης που διαθέτει
νοµική υπόσταση (νοµική προσωπικότητα) και εκπροσωπεί τις τοπικές
αρχές·

•

πρέπει να εδρεύει σε συµµετέχουσα χώρα του προγράµµατος·

•

µια πόλη µπορεί να φιλοξενήσει συνάντηση πολιτών µόνο µία φορά ανά
έτος.

Συµπράξεις
•

Επιλέξιµοι εταίροι είναι:
- ένας δήµος ή
- µια µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης που
διαθέτει νοµική υπόσταση (νοµική προσωπικότητα) και εδρεύει στον
δήµο τον οποίο εκπροσωπεί·

•

πρέπει να εδρεύει σε συµµετέχουσα χώρα του προγράµµατος·

•

οι εταίροι συνδέονται µε συµφωνία αδελφοποίησης ή ετοιµάζονται να
συνάψουν τέτοια συµφωνία (σύµφωνα µε σχετική δήλωσή τους στο
έντυπο της αίτησης)·

•

µόνο ένα διµερές σχέδιο µε τους ίδιους εταίρους µπορεί να εγκρίνεται
για το ίδιο ηµερολογιακό έτος (µε εξαίρεση τα σχέδια προετοιµασίας ή
υπογραφής νέας συµφωνίας αδελφοποίησης).

Αριθµός εταίρων
• ένα σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δήµους από δύο τουλάχιστον
συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.
Συµµετέχοντες
• ένα

σχέδιο πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή τουλάχιστον 25
προσκεκληµένων συµµετεχόντων, µε τουλάχιστον 5 από κάθε
προσκεκληµένο δήµο. «Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι
αλλοδαποί συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους·

• τουλάχιστον το ήµισυ των συµµετεχόντων πρέπει να αποτελείται από µη
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δηµοτικούς
λειτουργούς.
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Τόπος διεξαγωγής
• οι δραστηριότητες πρέπει να λαµβάνουν χώρα στον δήµο τον οποίο
εκπροσωπεί ο αιτών
∆ιάρκεια
• η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ηµέρες
Πρόγραµµα
•

το χρονοδιάγραµµα των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων πρέπει να
περιγράφεται στην αίτηση

Επιλέξιµες αιτήσεις
• οι επίσηµες αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στο σύνολό τους σε µία από
τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και µε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι
προτάσεις σχεδίων πρέπει να υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων
προθεσµιών και να ξεκινούν εντός της σχετικής επιλέξιµης περιόδου (βλ.
παρακάτω: Πότε υποβάλλεται η αίτηση;).
∆ιοικητικά έγγραφα
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
• υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εντύπου της
αίτησης, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από πρόσωπο που έχει
εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει νοµικά δεσµευτικές υποχρεώσεις εκ µέρους
του αιτούντος οργανισµού, µε την οποία πιστοποιείται η νοµική υπόσταση
και η χρηµατοοικονοµική και λειτουργική ικανότητα του οργανισµού να
φέρει εις πέρας τις προτεινόµενες δραστηριότητες, καθώς και ότι ο
οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 93 και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού·
• εάν ο αιτών είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης,
βεβαίωση ότι η µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης
ενεργεί για λογαριασµό των τοπικών αρχών·
• το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων (στοιχεία τραπέζης)
υπογεγραµµένο από τον αιτούντα και θεωρηµένο από την τράπεζα. Η
σφραγίδα της τράπεζας και η υπογραφή του εκπροσώπου δεν απαιτούνται
αν το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από αντίγραφο κίνησης λογαριασµού. Η
υπογραφή του δικαιούχου του λογαριασµού απαιτείται σε κάθε περίπτωση.
Υπόδειγµα του εντύπου χρηµατοπιστωτικών στοιχείων διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm·
• το έντυπο νοµικής οντότητας, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο.
Για επιτροπές/ενώσεις αδελφοποίησης, το ανωτέρω έντυπο πρέπει να
συνοδεύεται από επίσηµο έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύσταση της
επιτροπής/ένωσης αδελφοποίησης (καταστατικό, έντυπο εγγραφής σε
µητρώο µε αναφορά της ηµεροµηνίας και του τόπου εγγραφής κ.λπ.)
συνοδευµένα από τυχόν συναφείς ενηµερώσεις ή τροποποιήσεις. Οι
αιτούντες µε αριθµό ΦΠΑ πρέπει να επισυνάψουν επίσηµη βεβαίωση
ΦΠΑ µαζί µε το έντυπο νοµικής οντότητας. Υπόδειγµα του εντύπου
νοµικής
οντότητας
διατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm·
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Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιµες προτάσεις σχεδίων θα αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
Ποιοτικά κριτήρια
Στα ποιοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 80% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Συνάφεια µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράµµατος
(25% της συνολικής βαθµολογίας)
Τα σχέδια πρέπει να είναι συναφή µε:
• τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
• τους ειδικούς στόχους της επιµέρους δράσης,
• τις µόνιµες και ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος,
• τα οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συναντήσεις που πραγµατοποιούνται για τον
εορτασµό της Ηµέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου).

•

Καταλληλότητα του σχεδίου και των προτεινόµενων µεθόδων
(25% της συνολικής βαθµολογίας)
• Ποιότητα του πλαισίου του σχεδίου (ενεργός συµµετοχή όλων των
διαχειριστών του σχεδίου, ορισµός του προγράµµατος, ποιότητα της φάσης
αξιολόγησης)
• Ποιότητα του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας του σχεδίου (θέµα σχετικό
µε την οµάδα των συµµετεχόντων, εφαρµογή της κατάλληλης µεθοδολογίας,
ενεργός συµµετοχή στο σχέδιο εκ µέρους των συµµετεχόντων και της τοπικής
κοινωνίας, ευρωπαϊκή διάσταση).

•

Αντίκτυπος (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Αντίκτυπος του σχεδίου για τους συµµετέχοντες (σε ποιο βαθµό αυξήθηκε η
γνώση τους για θέµατα της ΕΕ και η πίστη τους στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση)
και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατά του.

•

Προβολή και συνέχεια (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Η ποιότητα της ευρύτητας του σχεδίου (προβολή του σχεδίου και του
προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες», συνέχεια, διάδοση και αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων και σε πολιτικό επίπεδο, συγκεκριµένα
µελλοντικά σχέδια δράσης µε συµµετοχή αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και
πολιτών).
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Ποσοτικά κριτήρια
Στα ποσοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 20% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10% της συνολικής βαθµολογίας)

• αριθµός χωρών που συµµετέχουν,
• αιτών που υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά,
• αριθµός των κρατών µελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ µετά την 1η Μαΐου 2004
και Κροατία.
•

Οµάδα-στόχος (10% της συνολικής βαθµολογίας)

• αριθµός των συµµετεχόντων –συµπεριλαµβανοµένων και µειονεκτούντων
ατόµων– µε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων,
• αριθµός συµµετεχόντων νεαρής ηλικίας.

Πώς πετυχαίνει ένα σχέδιο;
Οι αιτούντες θα βρουν παρακάτω µερικές συµβουλές για την ποιοτική
αναβάθµιση του περιεχοµένου του σχεδίου που καταθέτουν. Καθώς το σχέδιο
αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση, είναι
πολύ σηµαντικό οι αιτούντες να παρέχουν σαφή και πλήρη τεκµηρίωση µε
λεπτοµερές, καλά δοµηµένο και αναλυτικό πρόγραµµα της συνάντησης.
Μερικές συµβουλές:
• Έχετε πάντα υπόψη τους στόχους του προγράµµατος, τα θέµατα
προτεραιότητάς του, τα οριζόντια στοιχεία και το σκεπτικό του παρόντος
µέτρου.
• Προετοιµάστε µια σαφή και λεπτοµερή παρουσίαση του προγράµµατος της
συνάντησης.
• Εξηγήστε τι θα συµβεί, ποιος θα είναι ο ρόλος των συµµετεχόντων και τι
διδάγµατα θα αποκοµισθούν.
• Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα προβλέπει ενεργό ρόλο για τους
συµµετέχοντες.
• Εξηγήστε πώς θα εξασφαλιστεί η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη
συνάντηση (στο στάδιο της προετοιµασίας, κατά τη συνάντηση αυτή
καθαυτή, κατά την ενδεχόµενη συνέχειά της).
• Εξηγήστε τι είδους διαφήµιση και άλλη προβολή θα δοθεί στη συνάντηση.
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Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων για συναντήσεις πολιτών έχουν ως
εξής:
Φάση:

Προθεσµία υποβολής
αίτησης:

για συναντήσεις µε
ηµεροµηνία έναρξης
µεταξύ:

Πρώτη φάση

1 Σεπτεµβρίου

1 Ιανουαρίου – 30
Σεπτεµβρίου του έτους µετά
την προθεσµία

∆εύτερη φάση

1 Φεβρουαρίου

1 Ιουνίου του ίδιου έτους µε
εκείνου της προθεσµίας – 28
Φεβρουαρίου του έτους µετά
την προθεσµία

Τρίτη φάση

1 Απριλίου

1 Αυγούστου του ίδιου έτους
µε εκείνου της προθεσµίας – 30
Απριλίου του έτους µετά την
προθεσµία

Τέταρτη φάση

1 Ιουνίου

1 Οκτωβρίου του ίδιου έτους
µε εκείνου της προθεσµίας – 30
Ιουνίου του έτους µετά την
προθεσµία

Αν η προθεσµία λήγει Σάββατο ή Κυριακή ή σε ηµέρα αργίας, δεν δίδεται
παράταση και οι αιτούντες πρέπει να το λάβουν υπόψη κατά τον
προγραµµατισµό της υποβολής της αίτησής τους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται:
•

µέσω του εντύπου της αίτησης σε ηλεκτρονική µορφή (µέχρι νεωτέρας:
υπογεγραµµένο αντίγραφο της αίτησης σε έντυπη µορφή, συνοδευόµενο
από όλα τα υποχρεωτικά παραρτήµατα, δεόντως συµπληρωµένα, πρέπει
επίσης να αποστέλλεται στον Εκτελεστικό Οργανισµό, στη διεύθυνση
που αναφέρεται κατωτέρω µέχρι τη σχετική προθεσµία για την υποβολή
αιτήσεων), ή

•

ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω, οπότε και θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία
της ταχυδρόµησης όπως αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη
αποστολής συστηµένου που εκδίδεται από το ταχυδροµείο/υπηρεσία
ταχυµεταφοράς, ή

•

ιδιοχείρως. ∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραδίδονται ιδιοχείρως
µετά τις 05:00 µ.µ. την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας.
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EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Town Twinning Citizens’ Meetings’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή απευθείας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) δεν θα εξετάζονται.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα;
Οι αιτούντες πρέπει, κατά κανόνα, να πληροφορούνται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας επιλογής κατά τη διάρκεια του τέταρτου µήνα µετά την παρέλευση
της προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης.
Οι κατάλογοι των επιλεγµένων σχεδίων θα δηµοσιεύονται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν επιλεγεί θα ενηµερώνονται
εγγράφως.
Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί θα αποστέλλεται
απόφαση επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ, ή σύµβαση
επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

Πώς χρηµατοδοτείται η δραστηριότητα;
Υπολογισµός των επιδοτήσεων
Οι επιδοτήσεις για τις συναντήσεις πολιτών για την αδελφοποίηση πόλεων
αποσκοπούν στη συγχρηµατοδότηση των οργανωτικών δαπανών που
επιβαρύνουν την πόλη υποδοχής (στέγαση, γεύµατα, τοπικές µετακινήσεις,
αίθουσες συνεδριάσεων κλπ.) και των οδοιπορικών εξόδων των
προσκεκληµένων αντιπροσωπειών. Οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει κατ’
αποκοπή ποσών και δεν συνδέονται άµεσα µε συγκεκριµένες δαπάνες, οι οποίες
κατά συνέπεια δεν χρειάζεται ούτε να τεκµηριώνονται ούτε να δικαιολογούνται.
Ο υπολογισµός της επιδότησης γίνεται ως εξής:
• Η επιδότηση για οργανωτικές δαπάνες υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον
αριθµό των συµµετεχόντων από τους δήµους που προσκαλούνται στη
συνάντηση µε τον αριθµό των ηµερών της συνάντησης και µε µία ηµερήσια
αποζηµίωση ανάλογα µε τη χώρα στην οποία πραγµατοποιείται η συνάντηση.
Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης για κάθε χώρα παρατίθεται στο τέλος της
ενότητας του παρόντος µέτρου. Η στάθµιση της ηµερήσιας αποζηµίωσης για
κάθε χώρα υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(EUROSTAT) και αντικατοπτρίζει το κόστος ζωής σε κάθε χώρα.
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• Η επιδότηση για τα έξοδα ταξιδίου υπολογίζεται για κάθε προσκεκληµένη
αντιπροσωπεία πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των συµµετεχόντων µε τον
αριθµό των διανυθέντων χιλιοµέτρων (συνολική απόσταση µετ’ επιστροφής) και
µε ένα πάγιο ποσό ίσο µε 0,027 ευρώ/km/ συµµετέχοντα.
Η µέγιστη επιδότηση που µπορεί να δοθεί είναι 22.000 ευρώ ανά σχέδιο.
Μέγιστο ποσό επιδότησης ύψους 40.000 ευρώ ανά σχέδιο µπορεί να δοθεί σε
περίπτωση συµµετοχής τουλάχιστον 10 πόλεων στο σχέδιο.
Η ελάχιστη επιδότηση που µπορεί να δοθεί είναι 2.500 ευρώ.
Συµβατικοί όροι
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιδότησης, ο αιτών δεσµεύεται να
τηρεί όλους τους όρους του παρόντος τµήµατος του Οδηγού Προγράµµατος,
καθώς και τους Γενικούς Κανόνες του Οδηγού.
Οποιαδήποτε αλλαγή στις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες πρέπει να υποβάλλεται
γραπτώς στον EACEA για πρότερη έγκριση. Οι αλλαγές δεν επιτρέπεται να
αλλοιώνουν την κεντρική ιδέα του σχεδίου.
Ο EACEA αποδίδει ύψιστη σηµασία στη χρηστή διοικητική και οικονοµική
διαχείριση των σχεδίων.
Ο δικαιούχος αναγνωρίζει στον EACEA και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
δικαίωµα να αξιοποιούν ελεύθερα τα αποτελέσµατα της δράσης του όπως
κρίνουν σκόπιµο, υπό την προϋπόθεση να µην παραβιάζονται τυχόν
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας ή υφιστάµενα δικαιώµατα πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
Τελική έκθεση και διαδικασίες πληρωµής
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, αποστέλλεται
στον δικαιούχο απόφαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε κράτος µέλος της ΕΕ)
ή σύµβαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ), σε ευρώ, στην
οποία αναγράφονται οι όροι και το επίπεδο της χρηµατοδότησης.
∆εν καταβάλλεται προ-χρηµατοδότηση.
Η επιδότηση καταβάλλεται στον δικαιούχο (πόλη υποδοχής) µετά την υποβολή
αιτήµατος πληρωµής στην ΕACEA και την έγκριση αυτού. Το εν λόγω αίτηµα
πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση της συνάντησης και κατάλογο των
συµµετεχόντων θεωρηµένο από τον δικαιούχο.
Η τελική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του σχεδίου και πρέπει να παρέχει περιγραφή των αποτελεσµάτων
του σχεδίου έναντι των αρχικών στόχων και να συνοδεύεται από κάθε
δηµοσίευση ή άλλο προϊόν που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.
Εάν οι επιλέξιµες δαπάνες –βάσει του αριθµού των συµµετεχόντων και των
ηµερών– που πραγµατοποιήθηκαν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια του
σχεδίου είναι χαµηλότερες από τις αναµενόµενες, η χρηµατοδότηση µειώνεται
ανάλογα.
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Υπόδειγµα του εντύπου της τελικής έκθεσης διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/payment_en.htm
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Κατ’αποκοπή ηµερήσια ποσά για τις επιλέξιµες χώρες*

Χώρα της διοργανώτριας πόλης

Κατ’αποκοπή ποσό/ηµέρα/άτοµο σε ΕΥΡΩ

Αυστρία

16,63

Βέλγιο

15,40

Βουλγαρία

11,40

Κύπρος

13,86

Τσεχική ∆ηµοκρατία

13,41

∆ανία

21,05

Εσθονία

12,24

Φινλανδία

18,39

Γαλλία

18,51

Γερµανία

15,59

Ελλάδα

14,40

Ουγγαρία

13,60

Ιρλανδία

18,83

Ιταλία

16,91

Λετονία

12,00

Λιθουανία

12,10

Λουξεµβούργο

15,40

Μάλτα

13,85

Κάτω Χώρες

17,02

Πολωνία

11,09

Πορτογαλία

14,14

Ρουµανία

7,67

Σλοβακία

14,00

Σλοβενία

13,00

Ισπανία

15,49

Σουηδία

18,08

Ηνωµένο Βασίλειο

21,98

Κροατία

10,89

42

Ευρώπη για τους πολίτες- οδηγός προγράµµατος - ισχύει από 01 Ιανουαρίου 2009

Μέτρο 1.2. Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων
Ειδικοί στόχοι
Οι τοπικές αρχές βρίσκονται συχνά αντιµέτωπες µε νέα θέµατα και εµπλέκονται στην
υλοποίηση πληθώρας πολιτικών, οι οποίες συχνά συνδέονται µε εξελίξεις σε θέµατα
πολιτικής που δροµολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεµατική δικτύωση µεταξύ
δήµων για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος αποδεικνύεται σηµαντική για τη διεξαγωγή
εις βάθος συζητήσεων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Η αδελφοποίηση είναι ένας ισχυρός δεσµός µεταξύ δύο δήµων. Συνεπώς, το
δυναµικό των δικτύων που δηµιουργούνται χάρη στις διαδοχικές αδελφοποιήσεις
πρέπει να αξιοποιείται για την ανάπτυξη µιας θεµατικής και µακροχρόνιας
συνεργασίας µεταξύ των αδελφοποιηµένων πόλεων.
Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, σηµαντικών για τη
διασφάλιση µιας δοµηµένης, έντονης και πολύπλευρης συνεργασίας, και εποµένως για
τη µεγιστοποίηση του αντικτύπου του προγράµµατος.
Οι διαχειριστές σχεδίων αναµένεται να υποβάλουν σχέδια που θα περιλαµβάνουν ένα
φάσµα δραστηριοτήτων (όπως συναντήσεις πολιτών, συναντήσεις εργασίας
εµπειρογνωµόνων και συνέδρια στο πλαίσιο του δικτύου) γύρω από το ίδιο θέµα.
Αναµένεται επίσης να παράγουν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, επικοινωνιακά
εργαλεία µε στόχο την προώθηση της δοµηµένης και βιώσιµης θεµατικής δικτύωσης
και τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων.
Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν καθορισµένη οµάδα-στόχο, για την οποία το
επιλεγόµενο θέµα θα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και να εξασφαλίζουν τη
συµµετοχή µελών της κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα
(εµπειρογνώµονες, τοπικές ενώσεις, πολίτες και οµάδες πολιτών που ενδιαφέρονται
άµεσα για το θέµα κλπ.).
Τα σχέδια αυτά πρέπει να αποτελέσουν εφαλτήριο για µελλοντικές πρωτοβουλίες και
δράσεις µεταξύ των σχετικών πόλεων, επί των θεµάτων που θίγονται και ενδεχοµένως
επί άλλων θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος.
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Κριτήρια επιλεξιµότητας
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν για το συγκεκριµένο µέτρο έχουν ως
εξής:
Αιτούντες
Για να είναι επιλέξιµοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι
•
•
•
•

δήµοι ή
τοπικές/περιφερειακές αρχές ή
ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές ή
µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή επιτροπές αδελφοποίησης που
διαθέτουν νοµική υπόσταση (νοµική προσωπικότητα) και
εκπροσωπούν τοπικές αρχές

Πρέπει επίσης να εδρεύουν σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα.
Συµπράξεις
• Επιλέξιµοι εταίροι µπορούν να είναι δήµοι, τοπικές/περιφερειακές
αρχές, ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές και µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις ή επιτροπές αδελφοποίησης που εκπροσωπούν τοπικές
αρχές οι οποίες εδρεύουν στις συµµετέχουσες χώρες.
• Τουλάχιστον 2 δήµοι που συµµετέχουν στο σχέδιο πρέπει να
συνδέονται µε συµφωνία αδελφοποίησης ή να ετοιµάζονται να
συνάψουν τέτοια συµφωνία.
Αριθµός εταίρων
• Ένα σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δήµους από 4 τουλάχιστον
συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.
Συµµετέχοντες
• Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή τουλάχιστον 30

προσκεκληµένων συµµετεχόντων. «Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες»
είναι οι αλλοδαποί συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήµους
εταίρους.
• τουλάχιστον 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης πρέπει να

προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας υποδοχής.
Τόπος/οι διεξαγωγής
• Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις
χώρες εταίρους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
∆ιάρκεια
• Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 µήνες.
• Η µέγιστη διάρκεια κάθε εκδήλωσης είναι 21 ηµέρες.
∆ραστηριότητες
•

Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον 3 εκδηλώσεις ανά σχέδιο.

Πρόγραµµα
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•

Το χρονοδιάγραµµα των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων πρέπει να
περιγράφεται στην αίτηση.

Επιλέξιµες αιτήσεις
• Οι επίσηµες αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στο σύνολό τους σε µία
από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και µε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι
προτάσεις σχεδίων πρέπει να υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων
προθεσµιών και να ξεκινούν εντός της σχετικής επιλέξιµης περιόδου
(βλ. παρακάτω: Πότε υποβάλλεται η αίτηση;)
∆ιοικητικά έγγραφα
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
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•

υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
εντύπου της αίτησης, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει νοµικά δεσµευτικές
υποχρεώσεις εκ µέρους του αιτούντος οργανισµού, µε την οποία
πιστοποιείται η νοµική υπόσταση και η χρηµατοοικονοµική και
λειτουργική ικανότητα του οργανισµού να φέρει εις πέρας τις
προτεινόµενες δραστηριότητες, καθώς και ότι ο οργανισµός δεν
εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα
93 και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού·

•

εάν ο αιτών είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή
αδελφοποίησης, βεβαίωση ότι η µη κερδοσκοπική οργάνωση ή
επιτροπή αδελφοποίησης ενεργεί για λογαριασµό των τοπικών
αρχών·

•

το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων (στοιχεία τραπέζης)
υπογεγραµµένο από τον αιτούντα και θεωρηµένο από την τράπεζα. Η
σφραγίδα της τράπεζας και η υπογραφή του εκπροσώπου δεν
απαιτούνται αν το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από αντίγραφο
κίνησης λογαριασµού. Η υπογραφή του δικαιούχου του λογαριασµού
απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Υπόδειγµα του εντύπου
χρηµατοπιστωτικών
στοιχείων
διατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm·

•

το έντυπο νοµικής οντότητας, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο. Για επιτροπές αδελφοποίησης/µη κερδοσκοπικές
ενώσεις, το ανωτέρω έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµο
έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύσταση της επιτροπής/ένωσης
αδελφοποίησης (καταστατικό, έντυπο εγγραφής σε µητρώο µε
αναφορά της ηµεροµηνίας και του τόπου εγγραφής κ.λπ.)
συνοδευµένα από τυχόν συναφείς ενηµερώσεις ή τροποποιήσεις. Οι
αιτούντες µε αριθµό ΦΠΑ πρέπει να επισυνάψουν επίσηµη βεβαίωση
ΦΠΑ µαζί µε το έντυπο νοµικής οντότητας. Υπόδειγµα του εντύπου
νοµικής
οντότητας
διατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm·

•

εάν το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, οι αιτούντες
που δεν είναι δηµόσιοι φορείς πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή
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τους την επίσηµη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και τον
ισολογισµό του οργανισµού για το τελευταίο οικονοµικό έτος για το
οποίο οι λογαριασµοί έχουν κλείσει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
συµπληρώνεται και το έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, το
οποίο
διατίθεται
στη
διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιµες προτάσεις σχεδίων θα αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
Ποιοτικά κριτήρια
Στα ποιοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 80% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Συνάφεια µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράµµατος
(25% της συνολικής βαθµολογίας)
Τα σχέδια πρέπει να είναι συναφή µε:
• τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
• τον ειδικό στόχο του µέτρου,
• τις µόνιµες και ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος,
• τα οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος.

•

Καταλληλότητα του σχεδίου και των προτεινόµενων µεθόδων (25% της
συνολικής βαθµολογίας)
• Ποιότητα του πλαισίου του σχεδίου (ενεργός συµµετοχή όλων των
διαχειριστών του σχεδίου, ποιότητα της συνεργασίας µεταξύ των εταίρων,
ορισµός του προγράµµατος, ποιότητα της φάσης αξιολόγησης, συνεργασία µε
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών –µη κερδοσκοπικές οργανώσεις– όπως
αναφέρεται στη δράση 2).
• Ποιότητα του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας του σχεδίου (θέµα σχετικό
µε το πρόγραµµα και κοινού ενδιαφέροντος για την οµάδα των
συµµετεχόντων, εφαρµογή της κατάλληλης µεθοδολογίας, ενεργός συµµετοχή
στο σχέδιο εκ µέρους των συµµετεχόντων, ευρωπαϊκή διάσταση).

•

Αντίκτυπος (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Αντίκτυπος του σχεδίου για τους συµµετέχοντες και το δίκτυο, καθώς και τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατά του.

•

Προβολή και συνέχεια (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Η ποιότητα της ευρύτητας του σχεδίου (προβολή του σχεδίου και του
προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες», συνέχεια, διάδοση και αξιοποίηση
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των αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων και σε πολιτικό επίπεδο, συγκεκριµένα
µελλοντικά σχέδια δράσης µε συµµετοχή αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης
και πολιτών).
Ποσοτικά κριτήρια
Στα ποσοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 20% της συνολικής βαθµολογίας κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης.
•

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10% της συνολικής βαθµολογίας)

• αριθµός χωρών που συµµετέχουν,
• αριθµός των κρατών µελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ µετά την 1η Μαΐου
2004 και Κροατία.
•

Οµάδα-στόχος (10% της συνολικής βαθµολογίας)

• αριθµός συµµετεχόντων –συµπεριλαµβανοµένων και µειονεκτούντων
ατόµων– µε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων,
• αριθµός συµµετεχόντων νεαρής ηλικίας.

Πώς πετυχαίνει ένα σχέδιο;
Οι αιτούντες θα βρουν παρακάτω µερικές συµβουλές για την ποιοτική
αναβάθµιση του περιεχοµένου του σχεδίου που καταθέτουν. Καθώς το σχέδιο
αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση, είναι
πολύ σηµαντικό οι αιτούντες να παρέχουν σαφή και πλήρη τεκµηρίωση µε
λεπτοµερές, καλά δοµηµένο και αναλυτικό πρόγραµµα του συνεδρίου.
Ορισµένες συµβουλές:
• Προετοιµάστε µια σαφή και λεπτοµερή παρουσίαση για κάθε
προγραµµατισµένη εκδήλωση.
• Εξηγήστε τον αντίκτυπο των εκδηλώσεων στη µελλοντική συνεργασία
µεταξύ των συµµετεχουσών πόλεων.
• Χρησιµοποιήστε διάφορες µεθόδους υλοποίησης του προγράµµατος
(διαλέξεις, αντιπαραβολή απόψεων, συζητήσεις, εργαστήρια).
• Επικεντρωθείτε στην ενηµερωτική και εκπαιδευτική αξία του
περιεχοµένου του προγράµµατος.
• Αναλύστε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την υλοποίησή τους σε τοπικό
επίπεδο, την οικοδόµηση και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Προετοιµάστε µια δράση που ενθαρρύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ των συµµετεχουσών πόλεων.
• Καλέστε τοπικούς εµπειρογνώµονες (ως οµιλητές ή συµµετέχοντες) που
ειδικεύονται στα θεµατικά πεδία που επιλέξατε για την εκδήλωσή σας.
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Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων για θεµατική δικτύωση
αδελφοποιηµένων πόλεων έχουν ως εξής:
Φάση:

Προθεσµία υποβολής
αίτησης:

για σχέδια µε ηµεροµηνία έναρξης
µεταξύ:

Πρώτη
φάση

1 Φεβρουαρίου

1 Ιουνίου – 30 ∆εκεµβρίου
του ίδιου έτους µε εκείνου της
προθεσµίας

∆εύτερη
φάση

1 Σεπτεµβρίου

1 Ιανουαρίου – 30 Μαΐου
του έτους µετά την προθεσµία

Αν η προθεσµία λήγει Σάββατο ή Κυριακή ή σε ηµέρα αργίας, δεν δίδεται
παράταση και οι αιτούντες πρέπει να το λάβουν υπόψη κατά τον
προγραµµατισµό της υποβολής της αίτησής τους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται:
•

ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω, οπότε και θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία
της ταχυδρόµησης όπως αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη
αποστολής συστηµένου που εκδίδεται από το ταχυδροµείο/υπηρεσία
ταχυµεταφοράς, ή

•

ιδιοχείρως. ∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραδίδονται
ιδιοχείρως µετά τις 05:00 µ.µ. την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Networks of Twinned Towns'
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή απευθείας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) δεν θα εξετάζονται.
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Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα;
Οι αιτούντες πρέπει κατά κανόνα να πληροφορούνται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας επιλογής κατά τη διάρκεια του τέταρτου µήνα µετά την
παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης.
Οι κατάλογοι των επιλεγµένων σχεδίων θα δηµοσιεύονται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν επιλεγεί θα ενηµερώνονται
εγγράφως.
Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί θα αποστέλλεται
απόφαση επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ, ή σύµβαση
επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

Πώς χρηµατοδοτείται η δραστηριότητα;
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του
µέτρου είναι 150.000 ευρώ.
Το ελάχιστο επιλέξιµο ποσό είναι 10.000 ευρώ.
Το σύστηµα υπολογισµού της επιδότησης βάσει κατ’ αποκοπή και εφάπαξ
ποσών αποσκοπεί στην απλούστευση της διαχείρισης τόσο για τον EACEA
όσο και για τους δικαιούχους. Αυτό το νέο σύστηµα θα αξιολογηθεί βάσει των
αποτελεσµάτων του και µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ή να τροποποιηθεί.
Υπολογισµός των επιδοτήσεων
Η επιδότηση για σχέδια δικτύωσης αδελφοποιηµένων πόλεων υπολογίζεται
κυρίως βάσει του αριθµού των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις ανά ηµέρα.
Το ύψος της επιδότησης που υπολογίζεται µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να
προσαυξηθεί κατά ένα εφάπαξ ποσό εφόσον παράγονται επιπλέον εργαλεία
επικοινωνίας. Μπορεί επίσης να ζητείται κάλυψη των δαπανών συντονισµού.
Οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών και δεν συνδέονται
άµεσα µε συγκεκριµένες δαπάνες, οι οποίες κατά συνέπεια δεν χρειάζεται ούτε
να τεκµηριώνονται ούτε να δικαιολογούνται.
Απαιτείται λεπτοµερής υπολογισµός της επιδότησης για κάθε εκδήλωση.
Ο υπολογισµός της συνολικής αιτούµενης επιδότησης προκύπτει από τον
συνδυασµό των ακόλουθων ποσών:
- σύνολο των αιτούµενων ποσών για κάθε «εκδήλωση»,
- αιτούµενο ποσό για τα «επικοινωνιακά εργαλεία», εάν συντρέχει περίπτωση,
- αιτούµενο ποσό για τις δαπάνες συντονισµού, εάν συντρέχει περίπτωση.
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Ο υπολογισµός της επιδότησης για κάθε «εκδήλωση» γίνεται ως εξής:
•

Εφαρµόζονται διαφορετικά κατ’ αποκοπή ποσά ανάλογα µε το αν ο
συµµετέχων είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός, και ανάλογα µε τον τόπο της
εκδήλωσης. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει αναλυτικά τα κατ’ αποκοπή
ποσά.

•

Ως ηµεδαπός συµµετέχων νοείται αυτός που διαµένει στη χώρα όπου
πραγµατοποιείται η εκδήλωση. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το κατ’
αποκοπή ποσό για τους ηµεδαπούς συµµετέχοντες που ορίζεται κατωτέρω.

•

Ως αλλοδαπός συµµετέχων νοείται αυτός που διαµένει σε επιλέξιµη χώρα
του προγράµµατος η οποία όµως δεν είναι η χώρα όπου πραγµατοποιείται
η εκδήλωση. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το κατ’ αποκοπή ποσό για τους
αλλοδαπούς συµµετέχοντες που ορίζεται κατωτέρω.

•

Κατά τον υπολογισµό της επιδότησης λαµβάνεται υπόψη µέγιστος αριθµός
400 ηµερών συµµετοχής (1 άτοµο που παρίσταται στην εκδήλωση για µία
ηµέρα = µία ηµέρα συµµετοχής).

Ο υπολογισµός της επιδότησης για τα «εργαλεία επικοινωνίας» γίνεται ως εξής:
Υπάρχουν τρεις τύποι «εργαλείων επικοινωνίας» για τα οποία µπορεί να
ζητηθεί επιδότηση:
• δηµοσιεύσεις
• παραγωγή DVD ή CD-ROM
• δικτυακός τόπος
Το κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε έναν από τους ανωτέρω τρεις τύπους
«εργαλείου επικοινωνίας» είναι 1.500 ευρώ. Το ίδιο ποσό ισχύει για όλες τις
χώρες.
Οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν επιδότηση για τρία διαφορετικά «εργαλεία
επικοινωνίας» κατά µέγιστο (ήτοι όχι για δύο προϊόντα του ίδιου τύπου).
Κατά συνέπεια, το µέγιστο συνολικό κατ’ αποκοπή ποσό που µπορεί να ληφθεί
για τα «εργαλεία επικοινωνίας» είναι 4.500,00 ευρώ.
∆απάνες συντονισµού
Οι δαπάνες συντονισµού υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 500 ευρώ
ανά έτος και ανά εταίρο. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µέτρου, το µέγιστο
ποσό της επιδότησης για δαπάνες συντονισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ ανά σχέδιο.
Συµβατικοί όροι
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιδότησης, ο αιτών δεσµεύεται να
τηρεί όλους τους όρους του παρόντος τµήµατος του Οδηγού Προγράµµατος,
καθώς και τους Γενικούς Κανόνες του Οδηγού.
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Οποιαδήποτε αλλαγή στις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες πρέπει να
υποβάλλεται γραπτώς στον EACEA για πρότερη έγκριση, το αργότερο δύο
µήνες πριν από την ολοκλήρωση του σχεδίου όπως αναφέρεται στην
απόφαση/σύµβαση. Οι αλλαγές δεν επιτρέπεται να αλλοιώνουν την κεντρική
ιδέα του σχεδίου.
Ο EACEA αποδίδει ύψιστη σηµασία στη χρηστή διοικητική και οικονοµική
διαχείριση των σχεδίων.
Ο δικαιούχος αναγνωρίζει στον EACEA και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
δικαίωµα να αξιοποιούν ελεύθερα τα αποτελέσµατα της δράσης του όπως
κρίνουν σκόπιµο, υπό την προϋπόθεση να µην παραβιάζονται τυχόν
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας ή υφιστάµενα δικαιώµατα πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
Τελική έκθεση και διαδικασίες πληρωµής
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, αποστέλλεται
στον δικαιούχο απόφαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε κράτος µέλος της
ΕΕ) ή σύµβαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ), σε ευρώ,
στην οποία αναγράφονται οι όροι και το επίπεδο της χρηµατοδότησης.
Στην περίπτωση της απόφασης, ο δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσει
εγγράφως την πρόθεσή του να υλοποιήσει το σχέδιο προκειµένου να του
καταβληθεί προχρηµατοδότηση ίση προς το 50% του συνολικού ποσού της
επιδότησης. Εάν ο EACEA δεν λάβει τη σχετική έγγραφη επιβεβαίωση,
καταβάλλει µία και µοναδική πληρωµή βάσει της τελικής έκθεσης.
Στην περίπτωση της σύµβασης επιδότησης, ο δικαιούχος πρέπει να την
υπογράψει και να την επιστρέψει στον EACEA. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός
υπογράφει τελευταίος. Εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης από τον EACEA, καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσό
προχρηµατοδότησης.
Στόχος της προχρηµατοδότησης είναι η παροχή ταµειακών διαθεσίµων στον
δικαιούχο. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε
δικαιούχο επιδότησης να παράσχει εγγύηση προκειµένου να περιοριστούν οι
οικονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την καταβολή της
προχρηµατοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της
προχρηµατοδότησης γίνεται εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές εγγυήσεις.
Η επιδότηση καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά την υποβολή και έγκριση από
τον ΕACEA αιτήµατος πληρωµής το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο της
τελικής έκθεσης.
Η τελική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του σχεδίου (υπόδειγµα του επίσηµου εντύπου της τελικής
έκθεσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισµού, στη
διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm) και πρέπει να
παρέχει περιγραφή των αποτελεσµάτων του σχεδίου έναντι των αρχικών
στόχων και να συνοδεύεται από κάθε δηµοσίευση ή άλλο προϊόν που έχει
παραχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.
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Εάν οι επιλέξιµες δαπάνες –βάσει του αριθµού των συµµετεχόντων και των
ηµερών– που πραγµατοποιήθηκαν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια του
σχεδίου είναι χαµηλότερες από τις αναµενόµενες, η χρηµατοδότηση µειώνεται
ανάλογα.
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τα σχέδια όπως αυτά
υποβάλλονται στην αίτηση επιδότησης τουλάχιστον 2 µήνες πριν από τη λήξη
του σχεδίου όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση/σύµβαση. Για κάθε τυχόν
τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται προηγουµένως η
συναίνεση του EACEA.
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Κατ’ αποκοπή ποσό
Τόπος διεξαγωγής
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ανά ηµέρα
συµµετοχής
ηµεδαπού
συµµετέχοντα

Κατ’ αποκοπή ποσό
ανά ηµέρα συµµετοχής
αλλοδαπού
συµµετέχοντα

Βέλγιο

€54,23

€84,02

Βουλγαρία

€15,70

€24,33

Τσεχική ∆ηµοκρατία

€34,95

€54,14

∆ανία

€56,21

€87,08

Γερµανία

€50,60

€78,40

Εσθονία

€29,85

€46,24

Ελλάδα

€38,99

€60,40

Ισπανία

€45,00

€69,72

Γαλλία

€49,27

€76,33

Ιρλανδία

€63,92

€99,03

Ιταλία

€45,64

€70,71

Κύπρος

€40,55

€62,82

Λετονία

€24,02

€37,21

Λιθουανία

€25,26

€39,13

Λουξεµβούργο

€64,38

€99,74

Ουγγαρία

€29,21

€45,25

Μάλτα

€32,01

€49,58

Κάτω Χώρες

€57,91

€89,71

Αυστρία

€56,57

€87,64

Πολωνία

€23,47

€36,35

Πορτογαλία

€32,05

€49,66

Ρουµανία

€16,44

€25,47

Σλοβενία

€38,39

€59,47
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Σλοβακία

€27,28
Κατ’ αποκοπή ποσό

Τόπος διεξαγωγής

ανά ηµέρα
συµµετοχής
ηµεδαπού
συµµετέχοντα

€42,26
Κατ’ αποκοπή ποσό
ανά ηµέρα συµµετοχής
αλλοδαπού
συµµετέχοντα

Φινλανδία

€51,94

€80,46

Σουηδία

€53,27

€82,52

Ηνωµένο Βασίλειο

€53,82

€83,38

Κροατία

€22,50

€34,86
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Μέτρο 2 – Σχέδια των πολιτών και µέτρα υποστήριξης
Μέτρο 2.1 Σχέδια των πολιτών
Ειδικοί στόχοι
Μία από τις βασικότερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα είναι να γεφυρωθεί το
χάσµα µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Στο πλαίσιο
αυτό, το συγκεκριµένο µέτρο αποβλέπει στην εξερεύνηση καινοτόµων µεθοδολογιών και
προσεγγίσεων προκειµένου να ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και να δώσει ώθηση στον διάλογο µεταξύ ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων. Το µέτρο έχει σχεδιαστεί βάσει της πιλοτικής δράσης «Σχέδια των
πολιτών», που υλοποιήθηκε µε επιτυχία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο
2006-2007. Η εµπειρία αυτή κατέδειξε επίσης την ανάγκη εφαρµογής µιας θεµατικής
προσέγγισης των σχεδίων αυτού του είδους ώστε να αξιοποιείται καλύτερα το δυναµικό των
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων και να διασφαλίζεται η αλληλεπίδραση µε τους ιθύνοντες.
Στο πλαίσιο αυτού του µέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια, µε διεθνική και
διατοµεακή διάσταση και άµεση συµµετοχή των πολιτών. Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια
που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συµµετοχής σε τοπικό επίπεδο.
Ειδικότερα, το µέτρο στοχεύει στην υποστήριξη σχεδίων των πολιτών µε τα οποία:
α) καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών σχετικά µε βασικές προκλήσεις της Ευρώπης για
το µέλλον,
β) εξερευνώνται νέες µεθοδολογίες που µπορούν να προωθήσουν την ενεργό
αλληλεπίδραση και συζήτηση µεταξύ πολιτών σε θέµατα που άπτονται των ευρωπαϊκών
πολιτικών µε αντίκτυπο στην καθηµερινή τους ζωή,
γ) δηµιουργούνται µηχανισµοί που δίνουν τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους ως πολίτες και να διατυπώνουν τις απόψεις και
πεποιθήσεις τους σχετικά µε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό µορφή
συστάσεων προς τους υπεύθυνους για τη διαµόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
δ) ενθαρρύνεται ο διάλογος µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων και παρέχεται ένα βήµα στους πολίτες σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της ΕΕ και
τον αντίκτυπό τους προκειµένου να λαµβάνονται περισσότερο υπόψη οι απόψεις των
πολιτών από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ.
Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µε διάφορα µέσα και ποικίλες µεθοδολογικές
προσεγγίσεις. Μια έγκυρη επιλογή είναι και η ιδέα της «επιτροπής πολιτών».
Πρέπει να προωθείται µια πραγµατική προσέγγιση από τη βάση προς στην κορυφή στο
πλαίσιο της προετοιµασίας και υλοποίησης του σχεδίου και οι πολίτες που συµµετέχουν θα
πρέπει να διατυπώνουν συστάσεις που θα µπορούσαν να τροφοδοτούν τη διαδικασία
διαµόρφωσης διαφόρων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι συστάσεις των πολιτών που προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες αποτελούν πολύτιµη
συµβολή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι διαφορετικές και συµπληρωµατικές προς
τις απόψεις που συγκεντρώνει η Επιτροπή µέσω των συµβατικών διόδων διαβούλευσης.
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Η Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού είναι πρόθυµη να διαδραµατίσει τον δικό
της ρόλο ως δεκτικός συνοµιλητής και πραγµατικός εταίρος των οργανώσεων που
συµµετέχουν στη συγκρότηση των επιτροπών πολιτών. Κατά συνέπεια, η Γενική ∆ιεύθυνση
αναλαµβάνει να παρέχει πληροφόρηση και εµπειρογνωµοσύνη σχετικά µε τα θέµατα των
σχεδίων που θα επιλεγούν, να διευκολύνει την πρόσβαση σε άλλους ευρωπαίους
εµπειρογνώµονες και να δώσει την κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις των πολιτών που θα
προκύψουν από την υλοποίηση των σχεδίων.

Κριτήρια επιλεξιµότητας
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν για το συγκεκριµένο µέτρο έχουν ως
εξής:
Αιτούντες
Ο αιτών πρέπει να είναι
- τοπική αρχή ή
- µη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτει νοµική
υπόσταση (νοµική προσωπικότητα)
Πρέπει να εδρεύει σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Συµπράξεις
Επιλέξιµοι εταίροι µπορούν να είναι δηµόσιοι φορείς ή µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις που εδρεύουν στις συµµετέχουσες χώρες.
Αριθµός εταίρων
Ένα σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 5 συµµετέχουσες χώρες, µία εκ
των οποίων τουλάχιστον να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.
Αριθµός συµµετεχόντων
•

Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 200 συµµετέχοντες.

•

Τουλάχιστον το 20% των συµµετεχόντων στο σχέδιο πρέπει να
προέρχεται από χώρες εκτός της χώρας υποδοχής.

Τόπος διεξαγωγής
Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις χώρες
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (βλ. ενότητα B – Συµµετέχουσες χώρες).
∆ιάρκεια
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 12 µήνες.
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Πρόγραµµα
Ένα σχέδιο δράσης που θα ορίζει τις κύριες δραστηριότητες, το χρονοδιάγραµµά
τους και τα αναµενόµενα επιτεύγµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου πρέπει
να περιγράφεται λεπτοµερώς στην αίτηση.
Επιλέξιµες αιτήσεις
Οι επίσηµες αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στο σύνολό τους σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και µε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι προτάσεις σχεδίων
πρέπει να υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και να ξεκινούν εντός
της σχετικής επιλέξιµης περιόδου (βλ. παρακάτω: Πότε υποβάλλεται η αίτηση;). Το
έντυπο της επίσηµης αίτησης διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
∆ιοικητικά έγγραφα
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
• υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εντύπου της αίτησης,
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει
νοµικά δεσµευτικές υποχρεώσεις εκ µέρους του αιτούντος οργανισµού, µε την οποία
πιστοποιείται η νοµική υπόσταση και η χρηµατοοικονοµική και λειτουργική ικανότητα
του οργανισµού να φέρει εις πέρας τις προτεινόµενες δραστηριότητες, καθώς και ότι ο
οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93
και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού·
• το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων (στοιχεία τραπέζης) υπογεγραµµένο από τον
αιτούντα και θεωρηµένο από την τράπεζα. Η σφραγίδα της τράπεζας και η υπογραφή
του εκπροσώπου δεν απαιτούνται αν το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από αντίγραφο
κίνησης λογαριασµού. Η υπογραφή του δικαιούχου του λογαριασµού απαιτείται σε
κάθε περίπτωση. Υπόδειγµα του εντύπου χρηµατοπιστωτικών στοιχείων διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
• το έντυπο νοµικής οντότητας, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο. Για µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, το ανωτέρω έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµο
έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύσταση της οργάνωσης (καταστατικό, έντυπο εγγραφής
σε µητρώο µε αναφορά της ηµεροµηνίας και του τόπου εγγραφής κ.λπ.) συνοδευµένα
από τυχόν συναφείς ενηµερώσεις ή τροποποιήσεις. Οι αιτούντες µε αριθµό ΦΠΑ πρέπει
να επισυνάψουν επίσηµη βεβαίωση ΦΠΑ µαζί µε το έντυπο νοµικής οντότητας.
Υπόδειγµα του εντύπου νοµικής οντότητας διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
• εάν το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, οι αιτούντες που δεν είναι
δηµόσιοι φορείς πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους την επίσηµη κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης και τον ισολογισµό του οργανισµού για το τελευταίο
οικονοµικό έτος για το οποίο οι λογαριασµοί έχουν κλείσει. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να συµπληρώνεται και το έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, το οποίο
διατίθεται στη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
• το βιογραφικό σηµείωµα του υπεύθυνου υλοποίησης του σχεδίου.
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Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιµες προτάσεις σχεδίων θα αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια.
Ποιοτικά κριτήρια
Στα ποιοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 80% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Συνάφεια µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράµµατος (25% της
συνολικής βαθµολογίας)
Τα σχέδια πρέπει να είναι συναφή µε:
• τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
• τον ειδικό στόχο του µέτρου,
• τις µόνιµες και ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος,
• τα οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος.

•

Καταλληλότητα του σχεδίου και των προτεινόµενων µεθόδων (25% της συνολικής
βαθµολογίας)
• Ποιότητα του πλαισίου του σχεδίου (ενεργός συµµετοχή όλων των διαχειριστών του
σχεδίου, ποιότητα της συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, ορισµός του προγράµµατος,
συνεργασία µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών –µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις– όπως αναφέρεται στη δράση 2).
• Ποιότητα του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας του σχεδίου (εφαρµογή της
κατάλληλης µεθοδολογίας για την επιλεχθείσα οµάδα-στόχο και την τυπολογία των
προτεινόµενων δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκή διάσταση).

•

Αντίκτυπος (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Αντίκτυπος του σχεδίου για τους συµµετέχοντες και το δίκτυο, καθώς και τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατά του.

•

Προβολή και συνέχεια (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Η ποιότητα της ευρύτητας του σχεδίου (προβολή του σχεδίου και του
προγράµµατος, ανάπτυξη νέων δράσεων των πολιτών ως συνέχεια, συµβολή στην
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κλπ., διάδοση και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων και σε πολιτικό επίπεδο, συγκεκριµένα µελλοντικά
σχέδια δράσης µε συµµετοχή αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών)

Ποσοτικά κριτήρια
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Στα ποσοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 20% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10% της συνολικής βαθµολογίας)
• αριθµός χωρών που συµµετέχουν,
• αριθµός οργανώσεων που συµµετέχουν.

•

Οµάδα-στόχος (10% της συνολικής βαθµολογίας)
• αριθµός συµµετεχόντων
• αριθµός ανθρώπων τους οποίους αφορά έµµεσα το σχέδιο.

Πώς πετυχαίνει ένα σχέδιο;
Οι αιτούντες θα βρουν παρακάτω µερικές συµβουλές για την ποιοτική αναβάθµιση του
περιεχοµένου του σχεδίου που καταθέτουν. Καθώς το σχέδιο αξιολογείται βάσει των
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση, είναι πολύ σηµαντικό οι αιτούντες να
παρέχουν σαφή και πλήρη τεκµηρίωση µε λεπτοµερές, καλά δοµηµένο και αναλυτικό
πρόγραµµα της συνάντησης.
Ορισµένες συµβουλές:
•

Επιλογή των συµµετεχόντων

Η αίτηση του σχεδίου πρέπει να περιγράφει τη µέθοδο επιλογής των πολιτών που θα
συµµετάσχουν στην επιτροπή (τυχαία επιλογή, βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων). Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίδεται στη συµµετοχή απλών πολιτών µε διαφορετικό δηµογραφικό,
κοινωνικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο, καθώς και στη συµµετοχή πολιτών που δεν θα
συµµετείχαν αυθόρµητα σε σχέδια ευρωπαϊκού χαρακτήρα.
• ∆ιαµόρφωση γνώµης
Η αίτηση του σχεδίου πρέπει να περιγράφει τις µεθόδους καθοδήγησης της διαδικασίας για
τη διαµόρφωση προσωπικής και συλλογικής γνώµης. Απαιτούνται ικανοί χειρισµοί
προκειµένου να διευκολύνεται ο διάλογος, να αποδίδεται προσοχή στις µειοψηφικές απόψεις
και να ενθαρρύνεται η συµµετοχή όλων.
• Ποιότητα της πληροφορίας
Η αίτηση του σχεδίου πρέπει να περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι συµµετέχοντες θα
λαµβάνουν πληροφόρηση επί του/ων επιλεχθέντος/ων θέµατος/ων. Ο διαχειριστής του
σχεδίου πρέπει να διασφαλίζει την ισόρροπη πληροφόρηση των συµµετεχόντων, καθώς και
το ότι λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες διαφορετικές ευαισθησίες σχετικά µε το θέµα. Όσον
αφορά την επιλογή των πηγών πληροφόρησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η εφαρµογή µιας
προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή.
• Παραδείγµατα
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε σχέδια που εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια της
πιλοτικής δράσης διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.citizenspanel.eu/index.php?lang=en.
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Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων για «Σχέδια πολιτών» έχουν ως εξής:
Προθεσµία υποβολής αίτησης:
1 Ιουνίου

για σχέδια µε ηµεροµηνία έναρξης µεταξύ:
1 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους µε εκείνου της
προθεσµίας και 28 Φεβρουαρίου του έτους µετά
την προθεσµία

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
•
ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση που αναφέρεται
κατωτέρω, οπότε και θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της ταχυδρόµησης όπως
αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη αποστολής συστηµένου που εκδίδεται από το
ταχυδροµείο/υπηρεσία ταχυµεταφοράς, ή
•
ιδιοχείρως. ∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραδίδονται ιδιοχείρως µετά τις
05:00 µ.µ. την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Citizens' projects'
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή απευθείας µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (email) δεν θα εξετάζονται.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα;
Οι αιτούντες πρέπει κατά κανόνα να πληροφορούνται το αποτέλεσµα της διαδικασίας
επιλογής κατά τη διάρκεια του τέταρτου µήνα µετά την παρέλευση της προθεσµίας για την
υποβολή της αίτησης.
Οι κατάλογοι των επιλεγµένων σχεδίων θα δηµοσιεύονται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν επιλεγεί θα ενηµερώνονται εγγράφως.
Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί θα αποστέλλεται απόφαση
επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ, ή σύµβαση επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε
χώρες εκτός ΕΕ.
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Πώς χρηµατοδοτείται η δραστηριότητα;
Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται βάσει ισοσκελισµένου, αναλυτικού εκτιµώµενου
προϋπολογισµού, εκπεφρασµένου σε ευρώ, ο οποίος υποβάλλεται µέσω του ειδικού πίνακα
του εντύπου της αίτησης.
Η επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% των επιλέξιµων δαπανών της εκάστοτε
δράσης. Συνεπώς, τουλάχιστον 40% των συνολικών εκτιµώµενων επιλέξιµων δαπανών
πρέπει να προέρχεται από άλλες πηγές πέραν του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε καµία περίπτωση το χορηγούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το αιτούµενο ποσό.
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό επιδότησης για σχέδιο υπό το συγκεκριµένο µέτρο είναι 250.000
ευρώ.
Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 100.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό εκπεφρασµένο
σε ευρώ. Οι αιτούντες που δεν εδρεύουν στην ευρωζώνη πρέπει να χρησιµοποιούν τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σειρά C, την 1η Ιουνίου προ της υποβολής της αίτησης επιδότησης.
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος, δηλαδή οι συνολικές
εκτιµώµενες δαπάνες πρέπει να ισούνται µε τη συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται
(συνολικές δαπάνες = συνολικά έσοδα) από όλες τις πηγές (συµπεριλαµβανοµένης της
αίτησης επιδότησης προς την Επιτροπή). Στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό πρέπει να
αναγράφονται εµφανώς όλες οι επιλέξιµες δαπάνες.
Ο αιτών πρέπει να αναφέρει την πηγή και το ποσό κάθε άλλης χρηµατοδότησης που έλαβε ή
ζήτησε να λάβει εντός του ίδιου οικονοµικού έτους για το ίδιο σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο
σχέδιο και δραστηριότητα.
Ο τραπεζικός λογαριασµός (ή/και υπο-λογαριασµός) του δικαιούχου πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα προσδιορισµού των ποσών που καταβάλλονται από τον EACEA.
Σε περίπτωση τελικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, ο τελευταίος συντάσσει και
αποστέλλει στο αιτούντα γραπτή απόφαση/σύµβαση επιδότησης, καταρτισθείσα σε ευρώ,
στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της χρηµατοδότησης.
Τελική έκθεση και διαδικασίες πληρωµής
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, αποστέλλεται στον
δικαιούχο απόφαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε κράτος µέλος της ΕΕ) ή σύµβαση
επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ), σε ευρώ, στην οποία αναγράφονται οι όροι
και το επίπεδο της χρηµατοδότησης.
Στην περίπτωση της απόφασης, ο δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσει εγγράφως την πρόθεσή
του να υλοποιήσει το σχέδιο προκειµένου να του καταβληθεί προχρηµατοδότηση ίση προς το
50% του συνολικού ποσού της επιδότησης. Εάν ο EACEA δεν λάβει τη σχετική έγγραφη
επιβεβαίωση, καταβάλλει µία και µοναδική πληρωµή βάσει της τελικής έκθεσης.
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Στην περίπτωση της σύµβασης επιδότησης, ο δικαιούχος πρέπει να την υπογράψει και να την
επιστρέψει στον EACEA. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός υπογράφει τελευταίος. Εντός 45
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης από τον EACEA, καταβάλλεται στον
δικαιούχο ποσό προχρηµατοδότησης.
Στόχος της προχρηµατοδότησης είναι η παροχή ταµειακών διαθεσίµων στον δικαιούχο. Ο
Εκτελεστικός Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε δικαιούχο επιδότησης να
παράσχει εγγύηση προκειµένου να περιοριστούν οι οικονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε
την καταβολή της προχρηµατοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της
προχρηµατοδότησης γίνεται εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές εγγυήσεις.
Η επιδότηση καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά την υποβολή και έγκριση από τον ΕACEA
αιτήµατος πληρωµής το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο της τελικής έκθεσης.
Η τελική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
του σχεδίου (υπόδειγµα του επίσηµου εντύπου της τελικής έκθεσης διατίθεται στον δικτυακό
τόπο
του
Εκτελεστικού
Οργανισµού,
στη
διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm) και πρέπει να παρέχει περιγραφή των
αποτελεσµάτων του σχεδίου έναντι των αρχικών στόχων και να συνοδεύεται από κάθε
δηµοσίευση ή άλλο προϊόν που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.
Εάν το σύνολο των πραγµατικών επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου είναι χαµηλότερο του
συνόλου των εκτιµώµενων επιλέξιµων δαπανών, η χρηµατοδότηση από τον EACEA
µειώνεται ανάλογα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί
από τον EACEA πέραν του οφειλόµενου ποσού.
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τα σχέδια όπως αυτά υποβάλλονται στην
αίτηση επιδότησης. Για κάθε τυχόν τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται
προηγουµένως η συναίνεση του EACEA.
Επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου
Προκειµένου να θεωρούνται επιλέξιµες υπό το συγκεκριµένο µέτρο, οι δαπάνες πρέπει:
– να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του σχεδίου, να περιλαµβάνονται στον προσωρινό
προϋπολογισµό που επισυνάπτεται στη σύµβαση και να συµµορφώνονται µε τις αρχές της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των οικονοµικών
πόρων και τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας,
– να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου από τον δικαιούχο, όπως
ορίζεται στη σύµβαση,
– να πραγµατοποιούνται όντως από τον δικαιούχο, να εγγράφονται στα βιβλία του δικαιούχου
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ισχύουν για αυτά και να δηλώνονται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον αφορά τη φορολογία και την κοινωνική
ασφάλιση,
– να είναι προσδιορίσιµες και επαληθεύσιµες από πρωτότυπα παραστατικά.
Οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και λογιστικής παρακολούθησης του δικαιούχου πρέπει
να καθιστούν εφικτό να επαληθεύεται ότι οι δαπάνες και τα έσοδα που αφορούν το σχέδιο
συµφωνούν µε τις λογιστικές εκθέσεις και τα σχετικά παραστατικά.
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Επιλέξιµες άµεσες δαπάνες:
Ως επιλέξιµες άµεσες δαπάνες του σχεδίου λογίζονται εκείνες που, λαµβανοµένων υπόψη
των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, µπορούν να
προσδιοριστούν ως ειδικές δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου και
αποδίδονται απευθείας σε αυτό. Ειδικότερα, επιλέξιµες άµεσες δαπάνες είναι οι εξής:
– δαπάνες για το προσωπικό που διατίθεται για το σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένων των
πραγµατικών µισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και άλλων νόµιµων
επιβαρύνσεων που εντάσσονται στις αποδοχές τους, στο βαθµό που δεν υπερβαίνουν τις
µέσες τιµές που αντιστοιχούν στις συνήθεις µισθολογικές παροχές του δικαιούχου. Οι µισθοί
υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα είναι επιλέξιµοι µόνο εάν καταβάλλονται ή επιστρέφονται
από τον δικαιούχο, και οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονται άµεσα και αποκλειστικά για το
σχέδιο. Εάν εργάζονται µόνο εν µέρει για το σχέδιο, επιλέξιµο είναι µόνο το σχετικό
ποσοστό. Το γεγονός ότι τα άτοµα εργάζονται για το σχέδιο πρέπει να αποδεικνύεται από
συµφωνίες απόσπασης, περιγραφές θέσης, καταστάσεις ωρών απασχόλησης ή άλλα µέσα.
Οι δαπάνες προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των άµεσων
επιλέξιµων δαπανών, όπως εµφαίνονται στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό που υποβάλλεται
από τον αιτούντα.
– έξοδα ταξιδίου και παραµονής του προσωπικού εντός των ορίων των ηµερήσιων κλιµάκων
που είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
- δαπάνες που σχετίζονται µε:
* ενηµέρωση, παραγωγή υλικού, επικοινωνία και διάδοση,
* διοργάνωση εκδηλώσεων µε σκοπό την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τη διάδοση,
* δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η συµφωνία,
περιλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδοτικών εγγυήσεων.
- δαπάνες αγοράς εξοπλισµού (καινούργιου ή µεταχειρισµένου), στο βαθµό που γίνεται
απόσβεση των σχετικών ειδών εξοπλισµού σύµφωνα µε τους φορολογικούς και λογιστικούς
κανόνες που ισχύουν για τον δικαιούχο και είναι γενικά αποδεκτοί για παρόµοιο είδος
εξοπλισµού. Ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη µόνο το τµήµα της απόσβεσης εξοπλισµού που
αντιστοιχεί στη διάρκεια του σχεδίου και στο ποσοστό πραγµατικής χρησιµοποίησής του για
τους σκοπούς της δράσης, εκτός εάν το είδος ή/και οι συνθήκες χρήσης του δικαιολογούν
διαφορετική κάλυψη εκ µέρους του Οργανισµού.
Επιλέξιµες έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες)
Κατ’ αποκοπή ποσό (έµµεσες δαπάνες), το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των επιλέξιµων
δαπανών της δράσης και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου τα
οποία µπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο σχέδιο.
Στις έµµεσες δαπάνες δεν µπορούν να περιλαµβάνονται δαπάνες που αναγράφονται σε άλλον
τίτλο του προϋπολογισµού.
Οι έµµεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαµβάνει ήδη
επιδότηση λειτουργίας από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή οργανισµό.
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Μη επιλέξιµες δαπάνες
Οι παρακάτω δαπάνες είναι µη επιλέξιµες στο πλαίσιο αυτού του µέτρου:
• απόδοση του κεφαλαίου ή δαπάνες επενδύσεων κεφαλαίου·
• χρέος και επιβαρύνσεις εξυπηρέτησης οφειλών·
• προβλέψεις για ζηµίες ή υποχρεώσεις·
• οφειλόµενοι τόκοι·
• επισφαλή χρέη·
• συναλλαγµατικές απώλειες·
• ΦΠΑ, εκτός εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν δικαιούται την
επιστροφή του·
• δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλη δράση ή
πρόγραµµα εργασίας που λαµβάνει κοινοτική επιδότηση·
• υπέρµετρες ή απερίσκεπτες δαπάνες·
• δαπάνες αντικατάστασης για την αντικατάσταση προσώπων που συµµετέχουν στο
σχέδιο·
• δαπάνες για µετακινήσεις προς και από χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα,
εξαιρουµένης της περίπτωσης πρότερης ρητής εξουσιοδότησης από τον EACEA·
• µόνιµα έξοδα λειτουργίας, αποσβέσεων και εξοπλισµού·
• δαπάνες για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (πλην των οικονοµικών εγγυήσεων)
• εθελοντική εργασία και άλλες συνεισφορές σε είδος.
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Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης
Ειδικοί στόχοι
Το µέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που
υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη». Υποστηρίζει
επίσης την ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και
δραστηριότητες που µπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση µακροπρόθεσµων συµπράξεων
και δικτύων.
Σηµαντικός αριθµός δήµων σε ολόκληρη την Ευρώπη εµπλέκονται και συµµετέχουν σε
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. Ως κίνηµα πανευρωπαϊκής εµβέλειας, η
αδελφοποίηση πόλεων διαθέτει ωστόσο ένα δυναµικό που εξακολουθεί σε σηµαντικό βαθµό
να παραµένει ανεκµετάλλευτο. Το µέτρο αυτό απευθύνεται σε ενώσεις και οµοσπονδίες
τοπικών αρχών και σε άλλους φορείς µε εµπειρία και εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα της
αδελφοποίησης πόλεων, οι οποίοι µπορούν να καλύψουν σηµαντικό αριθµό δήµων.
Όσον αφορά την αδελφοποίηση και τη δικτύωση των αδελφοποιηµένων πόλεων, οι
οργανώσεις ενδέχεται να χρειάζονται συµβουλευτικές υπηρεσίες για την αναζήτηση εταίρων,
τη συγκέντρωση κονδυλίων, τη συµµετοχή ενδιαφεροµένων και τοπικών οργανώσεων, την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών κλπ.
Τα µέτρα υποστήριξης µπορούν επίσης να βοηθήσουν τους διαχειριστές σχεδίων στον
χειρισµό των θεµάτων προτεραιότητας, όπως η ιδιότητα του ενεργού ευρωπαίου πολίτη ή ο
διαπολιτισµικός διάλογος, στο δικό τους τοπικό πλαίσιο.
Τα µέτρα υποστήριξης που ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες ανάγκες αναµένεται:
• να προαγάγουν την ιδέα της αδελφοποίησης πόλεων,
• να δηµιουργήσουν, να δώσουν νέα ώθηση και αναπτύξουν τις σχέσεις
αδελφοποίησης,
• να βελτιώσουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο υφιστάµενων σχέσεων
αδελφοποίησης, ιδιαίτερα µέσα από την ανάπτυξη της θεµατικής συνεργασίας,
• να αναπτύξουν νέες δεξιότητες µεταξύ των αρµοδίων για δραστηριότητες
αδελφοποίησης σε τοπικό επίπεδο.
Τα µέτρα υποστήριξης πρέπει να απευθύνονται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό δήµων
και θα έχουν εποµένως σηµαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα.
Τα µέτρα υποστήριξης µπορούν να έχουν τις εξής µορφές:
•
•
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Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την παροχή πρακτικών συµβουλών σχετικά µε την
προετοιµασία και την εκτέλεση σχεδίων καλής ποιότητας (από τις διαδικασίες
υποβολής αίτησης µέχρι την εσωτερική αξιολόγηση των σχεδίων).
Συνεδρίες κατάρτισης ώστε να παρέχεται στους αρµόδιους για τις δραστηριότητες
αδελφοποίησης πόλεων η δυνατότητα να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε την
ιδέα και την πρακτική της αδελφοποίησης και να κατανοούν και να εργάζονται
καλύτερα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
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•
•
•

Εθνικές ή διεθνικές εκδηλώσεις για την προώθηση της ιδέας της αδελφοποίησης
µεταξύ των τοπικών αρχών.
Εργαλεία για ευκολότερη αναζήτηση εταίρων και δικτύωση, καθώς και
ευαισθητοποίηση σε θέµατα αδελφοποίησης πόλεων, π.χ. µέσω δηµοσιεύσεων,
οπτικοακουστικού υλικού και δικτυακών τόπων.
Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και της συσσωρευµένης εµπειρίας από την
υποστήριξη της αδελφοποίησης πόλεων στην Ευρώπη.
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Κριτήρια επιλεξιµότητας
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν για το συγκεκριµένο µέτρο έχουν ως εξής:
Αιτούντες
Ο αιτών πρέπει να είναι
- ένωση ή οµοσπονδία τοπικών αρχών ή
- µη κερδοσκοπική οργάνωση µε νοµική υπόσταση (νοµική προσωπικότητα)
Πρέπει να εδρεύει σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Συµπράξεις
Επιλέξιµοι εταίροι µπορούν να είναι ενώσεις ή οµοσπονδίες τοπικών αρχών ή µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις µε νοµική υπόσταση (νοµική προσωπικότητα) που εδρεύουν
στις συµµετέχουσες χώρες.
Αριθµός εταίρων
Ένα σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των
οποίων τουλάχιστον να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.
Τόπος/οι διεξαγωγής
Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις χώρες που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
∆ιάρκεια
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 12 µήνες.
∆ραστηριότητες
Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον 2 εκδηλώσεις ανά σχέδιο.
Πρόγραµµα
Ένα σχέδιο δράσης που θα ορίζει τις κύριες δραστηριότητες, το χρονοδιάγραµµά τους
και τα αναµενόµενα επιτεύγµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου πρέπει να
περιγράφεται λεπτοµερώς στην αίτηση.
Επιλέξιµες αιτήσεις
Οι επίσηµες αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στο σύνολό τους σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες της ΕΕ και µε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να
υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και να ξεκινούν εντός της
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σχετικής επιλέξιµης περιόδου (βλ. παρακάτω: Πότε υποβάλλεται η αίτηση;). Το έντυπο
της επίσηµης αίτησης διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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∆ιοικητικά έγγραφα
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
• υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εντύπου της αίτησης,
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει
νοµικά δεσµευτικές υποχρεώσεις εκ µέρους του αιτούντος οργανισµού, µε την οποία
πιστοποιείται η νοµική υπόσταση και η χρηµατοοικονοµική και λειτουργική ικανότητα
του οργανισµού να φέρει εις πέρας τις προτεινόµενες δραστηριότητες, καθώς και ότι ο
οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93
και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού·
• το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων (στοιχεία τραπέζης) υπογεγραµµένο από τον
αιτούντα και θεωρηµένο από την τράπεζα. Η σφραγίδα της τράπεζας και η υπογραφή
του εκπροσώπου δεν απαιτούνται αν το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από αντίγραφο
κίνησης λογαριασµού. Η υπογραφή του δικαιούχου του λογαριασµού απαιτείται σε
κάθε περίπτωση. Υπόδειγµα του εντύπου χρηµατοπιστωτικών στοιχείων διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
• το έντυπο νοµικής οντότητας, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο. Για
επιτροπές/ενώσεις αδελφοποίησης, το ανωτέρω έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από
επίσηµο έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύσταση της επιτροπής/ένωσης αδελφοποίησης
(καταστατικό, έντυπο εγγραφής σε µητρώο µε αναφορά της ηµεροµηνίας και του τόπου
εγγραφής κ.λπ.) συνοδευµένα από τυχόν συναφείς ενηµερώσεις ή τροποποιήσεις. Οι
αιτούντες µε αριθµό ΦΠΑ πρέπει να επισυνάψουν επίσηµη βεβαίωση ΦΠΑ µαζί µε το
έντυπο νοµικής οντότητας. Υπόδειγµα του εντύπου νοµικής οντότητας διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
• εάν το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, οι αιτούντες που δεν είναι
δηµόσιοι φορείς πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους την επίσηµη κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης και τον ισολογισµό του οργανισµού για το τελευταίο
οικονοµικό έτος για το οποίο οι λογαριασµοί έχουν κλείσει. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να συµπληρώνεται και το έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, το οποίο
διατίθεται στη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
• το βιογραφικό σηµείωµα του υπεύθυνου υλοποίησης του σχεδίου.
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Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιµες προτάσεις σχεδίων θα αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια.

Ποιοτικά κριτήρια
Στα ποιοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 80% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Συνάφεια µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράµµατος (25% της
συνολικής βαθµολογίας)
Τα σχέδια πρέπει να είναι συναφή µε:
• τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
• τον ειδικό στόχο του µέτρου,
• τις µόνιµες και ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος,
• τα οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος.

•

Καταλληλότητα του σχεδίου και των προτεινόµενων µεθόδων (25% της συνολικής
βαθµολογίας)
• Ποιότητα του πλαισίου του σχεδίου (ενεργός συµµετοχή όλων των διαχειριστών του
σχεδίου, ποιότητα της συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, ορισµός του προγράµµατος,
ποιότητα της φάσης αξιολόγησης, συνεργασία µε οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών –µη κερδοσκοπικές οργανώσεις– όπως αναφέρεται στη δράση 2).
• Ποιότητα του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας του σχεδίου (εφαρµογή της
κατάλληλης µεθοδολογίας για την επιλεχθείσα οµάδα-στόχο και την τυπολογία των
προτεινόµενων δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκή διάσταση).

•

Αντίκτυπος (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Αντίκτυπος του σχεδίου για τους συµµετέχοντες και το δίκτυο, καθώς και τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατά του.

•

Προβολή και συνέχεια (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• Η ποιότητα της ευρύτητας του σχεδίου (προβολή του σχεδίου και του προγράµµατος
«Ευρώπη για τους πολίτες», συνέχεια, δηµιουργία νέων σχέσεων αδελφοποίησης
πόλεων ή νέα ώθηση σε ήδη υπάρχουσες, ανάπτυξη βιώσιµων δικτύων
αδελφοποίησης, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων και σε
πολιτικό επίπεδο, συγκεκριµένα µελλοντικά σχέδια δράσης µε συµµετοχή αρχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών)
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Ποσοτικά κριτήρια
Στα ποσοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 20% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
•

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10% της συνολικής βαθµολογίας)
• αριθµός χωρών που συµµετέχουν,
• αριθµός δήµων που συµµετέχουν.

•

Οµάδα-στόχος (10% της συνολικής βαθµολογίας)
• αριθµός συµµετεχόντων
• αριθµός ανθρώπων τους οποίους αφορά έµµεσα το σχέδιο.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων για «Μέτρα υποστήριξης» έχουν ως εξής:
Σχέδια µε ηµεροµηνία
έναρξης µεταξύ:
1 Ιανουαρίου και 31 Μαρτίου
του έτους µετά την προθεσµία

Προθεσµία υποβολής αίτησης:
1 Ιουνίου

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται:
•
ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση που αναφέρεται
κατωτέρω, οπότε και θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της ταχυδρόµησης όπως
αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη αποστολής συστηµένου που εκδίδεται από το
ταχυδροµείο/υπηρεσία ταχυµεταφοράς, ή
•
ιδιοχείρως. ∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραδίδονται ιδιοχείρως µετά τις
05:00 µ.µ. την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Support Measures'
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο
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Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή απευθείας µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (email) δεν θα εξετάζονται.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα;
Οι αιτούντες πρέπει κατά κανόνα να πληροφορούνται το αποτέλεσµα της διαδικασίας
επιλογής κατά τη διάρκεια του τέταρτου µήνα µετά την παρέλευση της προθεσµίας για την
υποβολή της αίτησης.
Οι κατάλογοι των επιλεγµένων σχεδίων θα δηµοσιεύονται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν επιλεγεί θα ενηµερώνονται εγγράφως.
Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί θα αποστέλλεται απόφαση
επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ, ή σύµβαση επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε
χώρες εκτός ΕΕ.

Πώς χρηµατοδοτείται η δραστηριότητα;
Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται βάσει ισοσκελισµένου, αναλυτικού εκτιµώµενου
προϋπολογισµού, εκπεφρασµένου σε ευρώ, ο οποίος υποβάλλεται µέσω του ειδικού πίνακα
του εντύπου της αίτησης.
Η επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% των επιλέξιµων δαπανών της εκάστοτε
δράσης. Συνεπώς, τουλάχιστον 20% των συνολικών εκτιµώµενων επιλέξιµων δαπανών
πρέπει να προέρχεται από άλλες πηγές πέραν του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε καµία περίπτωση το χορηγούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το αιτούµενο ποσό.
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό επιδότησης για σχέδιο υπό το συγκεκριµένο µέτρο είναι 100.000
ευρώ.
Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 30.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό εκπεφρασµένο
σε ευρώ. Οι αιτούντες που δεν εδρεύουν στην ευρωζώνη πρέπει να χρησιµοποιούν τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σειρά C, την 1η Ιουνίου προ της υποβολής της αίτησης επιδότησης.
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος, δηλαδή οι συνολικές
εκτιµώµενες δαπάνες πρέπει να ισούνται µε τη συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται
(συνολικές δαπάνες = συνολικά έσοδα) από όλες τις πηγές (συµπεριλαµβανοµένης της
αίτησης επιδότησης προς την Επιτροπή). Στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό πρέπει να
αναγράφονται εµφανώς όλες οι επιλέξιµες δαπάνες.
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Ο αιτών πρέπει να αναφέρει την πηγή και το ποσό κάθε άλλης χρηµατοδότησης που έλαβε ή
ζήτησε να λάβει εντός του ίδιου οικονοµικού έτους για το ίδιο σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο
σχέδιο και δραστηριότητα.
Ο τραπεζικός λογαριασµός (ή/και υπο-λογαριασµός) του δικαιούχου πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα προσδιορισµού των ποσών που καταβάλλονται από τον EACEA.
Τελική έκθεση και διαδικασίες πληρωµής
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, αποστέλλεται στον
δικαιούχο απόφαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε κράτος µέλος της ΕΕ) ή σύµβαση
επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ), σε ευρώ, στην οποία αναγράφονται οι όροι
και το επίπεδο της χρηµατοδότησης.
Στην περίπτωση της απόφασης, ο δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσει εγγράφως την πρόθεσή
του να υλοποιήσει το σχέδιο προκειµένου να του καταβληθεί προχρηµατοδότηση ίση προς το
50% του συνολικού ποσού της επιδότησης. Εάν ο EACEA δεν λάβει τη σχετική έγγραφη
επιβεβαίωση, καταβάλλει µία και µοναδική πληρωµή βάσει της τελικής έκθεσης.
Στην περίπτωση της σύµβασης επιδότησης, ο δικαιούχος πρέπει να την υπογράψει και να την
επιστρέψει στον EACEA. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός υπογράφει τελευταίος. Εντός 45
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης από τον EACEA, καταβάλλεται στον
δικαιούχο ποσό προχρηµατοδότησης.
Στόχος της προχρηµατοδότησης είναι η παροχή ταµειακών διαθεσίµων στον δικαιούχο. Ο
Εκτελεστικός Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε δικαιούχο επιδότησης να
παράσχει εγγύηση προκειµένου να περιοριστούν οι οικονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε
την καταβολή της προχρηµατοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της
προχρηµατοδότησης γίνεται εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές εγγυήσεις.
Η επιδότηση καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά την υποβολή και έγκριση από τον ΕACEA
αιτήµατος πληρωµής το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο της τελικής έκθεσης.
Η τελική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
του σχεδίου (υπόδειγµα του επίσηµου εντύπου της τελικής έκθεσης διατίθεται στον δικτυακό
τόπο
του
Εκτελεστικού
Οργανισµού,
στη
διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm) και πρέπει να παρέχει περιγραφή των
αποτελεσµάτων του σχεδίου έναντι των αρχικών στόχων και να συνοδεύεται από κάθε
δηµοσίευση ή άλλο προϊόν που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.
Εάν το σύνολο των πραγµατικών επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου είναι χαµηλότερο του
συνόλου των εκτιµώµενων επιλέξιµων δαπανών, η χρηµατοδότηση από τον EACEA
µειώνεται ανάλογα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί
από τον EACEA πέραν του οφειλόµενου ποσού.
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τα σχέδια όπως αυτά υποβάλλονται στην
αίτηση επιδότησης. Για κάθε τυχόν τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται
προηγουµένως η συναίνεση του EACEA.
Επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου
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Προκειµένου να θεωρούνται επιλέξιµες υπό το συγκεκριµένο µέτρο, οι δαπάνες πρέπει:
– να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του σχεδίου, να περιλαµβάνονται στον προσωρινό
προϋπολογισµό που επισυνάπτεται στη σύµβαση και να συµµορφώνονται µε τις αρχές της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των οικονοµικών
πόρων και τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας,
– να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου από τον δικαιούχο, όπως
ορίζεται στη σύµβαση,
– να πραγµατοποιούνται όντως από τον δικαιούχο, να εγγράφονται στα βιβλία του δικαιούχου
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ισχύουν για αυτά και να δηλώνονται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον αφορά τη φορολογία και την κοινωνική
ασφάλιση,
– να είναι προσδιορίσιµες και επαληθεύσιµες από πρωτότυπα παραστατικά.
Οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και λογιστικής παρακολούθησης του δικαιούχου πρέπει
να καθιστούν εφικτό να επαληθεύεται ότι οι δαπάνες και τα έσοδα που αφορούν το σχέδιο
συµφωνούν µε τις λογιστικές εκθέσεις και τα σχετικά παραστατικά.
Επιλέξιµες άµεσες δαπάνες:
Ως επιλέξιµες άµεσες δαπάνες του σχεδίου λογίζονται εκείνες που, λαµβανοµένων υπόψη
των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, µπορούν να
προσδιοριστούν ως ειδικές δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου και
αποδίδονται απευθείας σε αυτό. Ειδικότερα, επιλέξιµες άµεσες δαπάνες είναι οι εξής:
– δαπάνες για το προσωπικό που διατίθεται για το σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένων των
πραγµατικών µισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και άλλων νόµιµων
επιβαρύνσεων που εντάσσονται στις αποδοχές τους, στο βαθµό που δεν υπερβαίνουν τις
µέσες τιµές που αντιστοιχούν στις συνήθεις µισθολογικές παροχές του δικαιούχου. Οι µισθοί
υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα είναι επιλέξιµοι µόνο εάν καταβάλλονται ή επιστρέφονται
από τον δικαιούχο, και οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονται άµεσα και αποκλειστικά για το
σχέδιο. Εάν εργάζονται µόνο εν µέρει για το σχέδιο, επιλέξιµο είναι µόνο το σχετικό
ποσοστό. Το γεγονός ότι τα άτοµα εργάζονται για το σχέδιο πρέπει να αποδεικνύεται από
συµφωνίες απόσπασης, περιγραφές θέσης, καταστάσεις ωρών απασχόλησης ή άλλα µέσα.
– έξοδα ταξιδίου και παραµονής του προσωπικού βάσει των κλιµάκων που είναι διαθέσιµες
στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
- δαπάνες που σχετίζονται µε:
* ενηµέρωση, παραγωγή υλικού, επικοινωνία και διάδοση,
* διοργάνωση εκδηλώσεων µε σκοπό την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τη διάδοση,
* δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η συµφωνία,
περιλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδοτικών εγγυήσεων.
Επιλέξιµες έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες)
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Κατ’ αποκοπή ποσό (έµµεσες δαπάνες), το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των επιλέξιµων
δαπανών της δράσης και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου τα
οποία µπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο σχέδιο.
Στις έµµεσες δαπάνες δεν µπορούν να περιλαµβάνονται δαπάνες που αναγράφονται σε άλλον
τίτλο του προϋπολογισµού.
Οι έµµεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαµβάνει ήδη
επιδότηση λειτουργίας από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή οργανισµό.
Μη επιλέξιµες δαπάνες
Οι παρακάτω δαπάνες είναι µη επιλέξιµες στο πλαίσιο αυτού του µέτρου:
• απόδοση του κεφαλαίου ή δαπάνες επενδύσεων κεφαλαίου·
• χρέος και επιβαρύνσεις εξυπηρέτησης οφειλών·
• προβλέψεις για ζηµίες ή υποχρεώσεις·
• οφειλόµενοι τόκοι·
• επισφαλή χρέη·
• συναλλαγµατικές απώλειες·
• ΦΠΑ, εκτός εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν δικαιούται την
επιστροφή του·
• δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλη δράση ή
πρόγραµµα εργασίας που λαµβάνει κοινοτική επιδότηση·
• υπέρµετρες ή απερίσκεπτες δαπάνες·
• δαπάνες αντικατάστασης για την αντικατάσταση προσώπων που συµµετέχουν στο
σχέδιο·
• δαπάνες για µετακινήσεις προς και από χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα,
εξαιρουµένης της περίπτωσης πρότερης ρητής εξουσιοδότησης από τον EACEA·
• µόνιµα έξοδα λειτουργίας, αποσβέσεων και εξοπλισµού·
• δαπάνες για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (πλην των οικονοµικών εγγυήσεων)
• εθελοντική εργασία και άλλες συνεισφορές σε είδος.
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∆ράση 2 – Ενεργός κοινωνία των πολιτών
στην Ευρώπη
Ποιοι είναι οι στόχοι της δράσης;
Η δράση αυτή παρέχει υποστήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οµάδες
προβληµατισµού, καθώς αποτελούν ιδιαίτερους συνδέσµους µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σηµαντικοί παράγοντες για την ενεργό
συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνία και συνεισφέρουν στην ενίσχυση των διαφόρων
πτυχών του δηµόσιου βίου. Επίσης, οι ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των ευρωπαϊκών
δηµόσιων πολιτικών καλούνται να διαδραµατίσουν συγκεκριµένο ρόλο προτείνοντας ιδέες
και προβληµατισµό για τα ευρωπαϊκά θέµατα, την ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη
στα κοινά και στις ευρωπαϊκές αξίες και τροφοδοτώντας τη δηµόσια συζήτηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η δράση αυτή περιλαµβάνει τρεις οµάδες µέτρων:
•

∆ιαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισµών στον τοµέα των ευρωπαϊκών
δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού)
• ∆ιαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Τα µέτρα αυτά παρέχουν διαρθρωτική στήριξη σε ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και σε οµάδες προβληµατισµού, υπό µορφή επιδοτήσεων λειτουργίας που θα
καλύπτουν µέρος των δαπανών λειτουργίας τους, ώστε να εξασφαλίσουν την απαραίτητη
ικανότητα και σταθερότητα που χρειάζονται για να επεκτείνουν και να παγιώσουν τις
δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Το µέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε συγκεκριµένα σχέδια που προωθούνται από
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες εδρεύουν στις συµµετέχουσες χώρες και
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε σκοπό να
συµβάλουν στην ευαισθητοποίηση σε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
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Μέτρο 1 και 2: ∆ιαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισµών
στον τοµέα των ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες
προβληµατισµού) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
Προκειµένου να παρέχεται στις οµάδες προβληµατισµού και στις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ικανότητα και η σταθερότητα που χρειάζονται για να
επεκτείνουν και να διαρθρώσουν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα προταθεί
στις οργανώσεις αυτές διαρθρωτική στήριξη υπό τη µορφή επιδοτήσεων λειτουργίας που θα
καλύπτουν µέρος των δαπανών λειτουργίας τους.
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δηµοσιευθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/citizenship/programme-actions/doc42_en.htm

Ποιος υλοποιεί αυτό το µέτρο;
Το µέτρο αυτό τελεί υπό τη διαχείριση του EACEA, Μονάδα P7 Citizenship. Για σχετικές
πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Action 2 – Measures 1 and 2
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
Φαξ: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Μέτρο 3. Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών
Ειδικοί στόχοι
Στόχος αυτού του µέτρου είναι να υποστηρίξει συγκεκριµένα σχέδια που
προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προέρχονται από
διαφορετικές συµµετέχουσες χώρες. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων µε έντονη
ευρωπαϊκή διάσταση θα δώσει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τη
δυνατότητα να ενισχύουν τις ικανότητές τους και να αγγίξουν ένα ευρύτερο κοινό. Η
άµεση συνεργασία µεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν σε
διαφορετικά κράτη µέλη θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση των πολιτισµικών
διαφορών και στην ανάδειξη κοινών αξιών. Παρότι σε πρώτη φάση αυτό θα λάβει τη
µορφή µεµονωµένων σχεδίων, µια πιο µακροπρόθεσµη προσέγγιση θα διασφάλιζε
επίσης έναν περισσότερο βιώσιµο αντίκτυπο και την ανάπτυξη δικτύων και
συνεργιών.
Τα σχέδια πρέπει να έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
«σχέδια εκδηλώσεων», τα οποία αφορούν κυρίως συνέδρια, σεµινάρια, συµπόσια,
εργαστήρια,
δηµόσιες
συζητήσεις,
ακροάσεις,
ηµερίδες
συναντήσεων,
δραστηριότητες κατάρτισης και κοινωνιοπολιτιστικές δραστηριότητες.
ή
σχέδια «παραγωγής και υλοποίησης», τα οποία αφορούν κυρίως δηµοσιεύσεις,
δικτυακούς
τόπους,
τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές
εκποµπές,
παραγωγή
οπτικοακουστικού υλικού, δηµοσκοπήσεις, µελέτες, αναλύσεις, παραγωγή υλικού
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφαρµογή νέων τεχνολογιών της πληροφορίας.
Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
•

∆ράση:

Οι εταίροι πρέπει να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εκµεταλλεύονται από κοινού τα
αποτελέσµατα µιας δράσης σύµφωνα µε τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα
οριζόντια στοιχεία του προγράµµατος. Η εν λόγω δράση µπορεί να λαµβάνει
διάφορες µορφές, όπως, λόγου χάρη, τη µορφή σεµιναρίων, θεµατικών εργαστηρίων,
παραγωγής και διάδοσης δηµοσιεύσεων, εκστρατειών ενηµέρωσης, καλλιτεχνικών
εργαστηρίων, δράσεων που σχετίζονται µε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, σεµιναρίων
κατάρτισης, ακροάσεων, εκθέσεων, σχεδίων που βασίζονται σε τοπικές πρωτοβουλίες
κλπ.
•

∆ιάλογος:

Το σχέδιο πρέπει να συνίσταται στην ενθάρρυνση και στην οργάνωση διαλόγου
αναφορικά µε τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα οριζόντια στοιχεία του
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προγράµµατος, µε τη συµµετοχή, για παράδειγµα, µελών των οργανώσεων που
υλοποιούν το σχέδιο, άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, άλλων τύπων
οργανώσεων, θεσµικών φορέων ή φορέων λήψης αποφάσεων, ευρωπαίων πολιτών
κλπ.
•

Προβληµατισµός:

Το σχέδιο πρέπει να συνίσταται στην οργάνωση, τον εµπλουτισµό και τη διάρθρωση
της διαδικασίας προβληµατισµού σχετικά µε τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιδιότητα του
ευρωπαίου πολίτη και τη δηµοκρατία, µε συµµετοχή κάθε είδους οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών, όπως επίσης, για παράδειγµα, εµπειρογνωµόνων, φορέων
λήψης αποφάσεων, πολιτών. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στον προβληµατισµό
σχετικά µε την πολιτισµική και πνευµατική πολυµορφία της Ευρώπης. Το σχέδιο
µπορεί για παράδειγµα να περιλαµβάνει ένα συµπόσιο, του οποίου θα προηγηθεί
δηµοσκόπηση και θα ακολουθήσει δηµοσίευση στα ΜΜΕ.
•

∆ικτύωση:

Το σχέδιο πρέπει να στοχεύει στο να τεθούν οι βάσεις ή να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη
µακροχρόνιας δικτύωσης µεταξύ πολλών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον
συγκεκριµένο τοµέα. Η δικτύωση αυτή µπορεί να οδηγήσει στην ενεργή συνεργασία,
στον συνδυασµό και στη διάρθρωση των διαφορετικών στοιχείων που περιγράφονται
ανωτέρω.
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Κριτήρια επιλεξιµότητας
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας που ισχύουν για το συγκεκριµένο µέτρο έχουν ως
εξής:
Αιτούντες
Ο αιτών πρέπει να είναι
- µη κυβερνητική οργάνωση ή
- οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτει νοµική υπόσταση (νοµική
προσωπικότητα) και δραστηριοποιείται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρέπει να εδρεύει σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Συµπράξεις
Επιλέξιµοι εταίροι µπορούν να είναι
- µη κυβερνητικές οργανώσεις ή
- οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν νοµική υπόσταση
(νοµική προσωπικότητα) και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι εταίροι πρέπει να εδρεύουν σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα.
Αριθµός εταίρων
Κάθε εκδήλωση του σχεδίου πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 2
συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων τουλάχιστον να είναι κράτος µέλος
της ΕΕ.
Τόπος διεξαγωγής
Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε από
τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (βλ. ενότητα B – Συµµετέχουσες
χώρες).
∆ιάρκεια
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 12 µήνες.
Πρόγραµµα
Ένα σχέδιο δράσης που θα ορίζει τις κύριες δραστηριότητες, το
χρονοδιάγραµµά τους και τα αναµενόµενα επιτεύγµατα καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχεδίου πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς στην αίτηση.
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Επιλέξιµες αιτήσεις
Οι επίσηµες αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στο σύνολό τους σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και µε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και
να ξεκινούν εντός της σχετικής επιλέξιµης περιόδου (βλ. παρακάτω: Πότε
υποβάλλεται η αίτηση;).
Το έντυπο της επίσηµης αίτησης διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
∆ιοικητικά έγγραφα
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
• υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εντύπου της
αίτησης, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από πρόσωπο που έχει
εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει νοµικά δεσµευτικές υποχρεώσεις εκ µέρους του
αιτούντος οργανισµού, µε την οποία πιστοποιείται η νοµική υπόσταση και η
χρηµατοοικονοµική και λειτουργική ικανότητα του οργανισµού να φέρει εις
πέρας τις προτεινόµενες δραστηριότητες, καθώς και ότι ο οργανισµός δεν
εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93 και
94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού·
• το
έντυπο
χρηµατοπιστωτικών
στοιχείων
(στοιχεία
τραπέζης)
υπογεγραµµένο από τον αιτούντα και θεωρηµένο από την τράπεζα. Η
σφραγίδα της τράπεζας και η υπογραφή του εκπροσώπου δεν απαιτούνται αν
το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από αντίγραφο κίνησης λογαριασµού. Η
υπογραφή του δικαιούχου του λογαριασµού απαιτείται σε κάθε περίπτωση.
Υπόδειγµα του εντύπου χρηµατοπιστωτικών στοιχείων διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
• το έντυπο νοµικής οντότητας, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο.
Για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, το ανωτέρω έντυπο πρέπει να
συνοδεύεται από επίσηµο έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύσταση της
οργάνωσης (καταστατικό, έντυπο εγγραφής σε µητρώο µε αναφορά της
ηµεροµηνίας και του τόπου εγγραφής κ.λπ.) συνοδευµένα από τυχόν
συναφείς ενηµερώσεις ή τροποποιήσεις. Οι αιτούντες µε αριθµό ΦΠΑ
πρέπει να επισυνάψουν επίσηµη βεβαίωση ΦΠΑ µαζί µε το έντυπο νοµικής
οντότητας. Υπόδειγµα του εντύπου νοµικής οντότητας διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
• εάν το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, οι αιτούντες πρέπει
να επισυνάπτουν στην αίτησή τους την επίσηµη κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης και τον ισολογισµό του οργανισµού για το τελευταίο οικονοµικό
έτος για το οποίο οι λογαριασµοί έχουν κλείσει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να συµπληρώνεται και το έντυπο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, το οποίο
διατίθεται στη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
• το βιογραφικό σηµείωµα του υπεύθυνου υλοποίησης του σχεδίου
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Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιµες προτάσεις σχεδίων θα αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
Ποιοτικά κριτήρια
Στα ποιοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 80% της συνολικής βαθµολογίας
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
•
Συνάφεια µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράµµατος
(25% της συνολικής βαθµολογίας)
Τα σχέδια πρέπει να είναι συναφή µε:
• τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
• τον ειδικό στόχο του µέτρου,
• τις µόνιµες και ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος,
• τα οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος.
•
Καταλληλότητα του σχεδίου και των προτεινόµενων µεθόδων (25%
της συνολικής βαθµολογίας)
• Ποιότητα του πλαισίου του σχεδίου (ενεργός συµµετοχή όλων των
διαχειριστών του σχεδίου, ποιότητα της συνεργασίας µεταξύ των εταίρων,
ορισµός του προγράµµατος).
• Ποιότητα του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας του σχεδίου (εφαρµογή
της κατάλληλης µεθοδολογίας για την επιλεχθείσα οµάδα-στόχο και την
τυπολογία των προτεινόµενων δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκή διάσταση).
•

Αντίκτυπος (15% της συνολικής βαθµολογίας)

• Αντίκτυπος του σχεδίου για τους συµµετέχοντες και την οµάδα-στόχο, καθώς
και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατά του.
•

Προβολή και συνέχεια (15% της συνολικής βαθµολογίας)

• Η ποιότητα της ευρύτητας του σχεδίου (προβολή του σχεδίου και του
προγράµµατος, ανάπτυξη νέων δράσεων των πολιτών ως συνέχεια, συµβολή
στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κλπ., διάδοση και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων, µεταξύ άλλων και σε πολιτικό επίπεδο, συγκεκριµένα
µελλοντικά σχέδια δράσης µε συµµετοχή αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης
και πολιτών)
Ποσοτικά κριτήρια
Στα ποσοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 20% της συνολικής βαθµολογίας
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
•

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10% της συνολικής βαθµολογίας)

• αριθµός χωρών που συµµετέχουν,
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• αριθµός οργανώσεων που συµµετέχουν.
•

Οµάδα-στόχος (10% της συνολικής βαθµολογίας)

• αριθµός συµµετεχόντων,
• αριθµός ανθρώπων τους οποίους αφορά έµµεσα το σχέδιο,
• αριθµός των κρατών µελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ µετά την 1η Μαΐου
2004 και Κροατία.

Πώς πετυχαίνει ένα σχέδιο;
Οι αιτούντες θα βρουν παρακάτω µερικές συµβουλές για την ποιοτική
αναβάθµιση του περιεχοµένου του σχεδίου που καταθέτουν. Καθώς το σχέδιο
αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση, είναι
πολύ σηµαντικό οι αιτούντες να παρέχουν σαφή και πλήρη τεκµηρίωση µε
λεπτοµερές, καλά δοµηµένο και αναλυτικό πρόγραµµα του σχεδίου.
Ορισµένες συµβουλές:
•

εξηγήστε τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε, γιατί επιλέξατε
το συγκεκριµένο σχέδιο και γιατί είναι συναφές µε τους στόχους και
τις προτεραιότητες του προγράµµατος·

•

εξηγήστε ποια είναι η οµάδα-στόχος και γιατί επιλέχθηκε·

•

εκπονήστε αναλυτικό σχέδιο δράσης, υποδεικνύοντας ποιες
εργασίες θα εκτελεστούν, από ποιόν και πότε·

•

περιγράψτε τον ρόλο όλων των οργανισµών εταίρων στο
σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη συνέχεια του σχεδίου·

•

ενθαρρύνετε τη συµµετοχή οργανώσεων διαφόρων ειδών ώστε
να συµβάλετε στη «γόνιµη αλληλεπίδραση» µεταξύ των διαφόρων
ενδιαφεροµένων του παρόντος προγράµµατος·

•

ενθαρρύνετε τη συµµετοχή ευρωπαίων πολιτών από διαφόρους
ορίζοντες (για παράδειγµα διαφορετικές ηλικιακές ή θρησκευτικές
οµάδες·

•

εάν διοργανώνετε κάποια εκδήλωση, περιγράψτε µε ακρίβεια
τη µορφή, το πρόγραµµα, τις συµµετέχουσες οµάδες, τις µεθόδους και
τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν κλπ.·

•

εάν προτίθεστε να δηµιουργήσετε ένα «προϊόν», όπως
δηµοσιεύσεις, δικτυακούς τόπους κλπ., περιγράψτε το µε ακρίβεια και,
εάν είναι δυνατόν, υποβάλετε ένα πρότυπο.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων έχουν ως εξής:
Προθεσµία υποβολής
αίτησης:
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15 Φεβρουαρίου

1 Αυγούστου και 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου
έτους µε εκείνου της προθεσµίας

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται µε έναν :
• ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω, οπότε και θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της
ταχυδρόµησης όπως αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη αποστολής
συστηµένου που εκδίδεται από το ταχυδροµείο/υπηρεσία ταχυµεταφοράς, ή
• ιδιοχείρως. ∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραδίδονται ιδιοχείρως
µετά τις 05:00 µ.µ. την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Action 2 – Measure 3'
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή απευθείας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) δεν θα εξετάζονται.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα;
Οι αιτούντες πρέπει κατά κανόνα να πληροφορούνται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας επιλογής κατά τη διάρκεια του τέταρτου µήνα µετά την
παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης.
Οι κατάλογοι των επιλεγµένων σχεδίων θα δηµοσιεύονται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν επιλεγεί θα ενηµερώνονται
εγγράφως.
Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί θα αποστέλλεται
απόφαση επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ, ή σύµβαση
επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ.
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Πώς χρηµατοδοτείται η δραστηριότητα;
Στο πλαίσιο του µέτρου αυτού, η επιδότηση µπορεί να υπολογιστεί βάσει δύο
διαφορετικών µεθόδων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις,
ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες:
•

Επιδοτήσεις βάσει
εκδηλώσεων»

κατ’

αποκοπή

ποσών

για

«σχέδια

Από την υπάρχουσα εµπειρία προκύπτει ότι τα περισσότερα σχέδια
που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
περιλαµβάνουν διαφορετικούς τύπους εκδηλώσεων. Σε αυτήν την
κατηγορία εφαρµόζεται ένας απλοποιηµένος τύπος για τον
υπολογισµό των επιδοτήσεων: οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει
του αριθµού των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις και του αριθµού
των ηµερών συµµετοχής. Επιπλέον, χορηγείται εφάπαξ ποσό βάσει
των τελικών προϊόντων (εκδόσεις, DVD/CD-ROM, δικτυακοί τόποι).
•

Επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών
παραγωγής και υλοποίησης»

δαπανών

για

«σχέδια

Οι επιδοτήσεις για σχέδια που περιλαµβάνουν κυρίως άλλες
δραστηριότητες εκτός των εκδηλώσεων υπολογίζονται βάσει
αναλυτικού προσωρινού προϋπολογισµού. Σε αυτήν την περίπτωση,
κάθε αιτούµενη επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% των
επιλέξιµων δαπανών της εκάστοτε δράσης. Η καταβολή της
επιδότησης θα βασίζεται σε λεπτοµερή τελική έκθεση συνοδευόµενη
από τα παραστατικά των δαπανών.

85

Ευρώπη για τους πολίτες- οδηγός προγράµµατος - ισχύει από 01 Ιανουαρίου 2009
Επιδοτήσεις βάσει κατ’ αποκοπή ποσών για «σχέδια εκδηλώσεων»
Γενικές διατάξεις

Η επιδότηση για σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του µέτρου
υπολογίζεται κυρίως βάσει του αριθµού των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις
ανά ηµέρα. Το ύψος της επιδότησης που υπολογίζεται µε αυτόν τον τρόπο
µπορεί να προσαυξηθεί κατά ένα εφάπαξ ποσό εφόσον παράγονται επιπλέον
εργαλεία επικοινωνίας.
•

Προκειµένου να θεωρείται επιλέξιµο, το σχέδιο πρέπει
συνολικά να προβλέπει τουλάχιστον 50 ηµέρες συµµετοχής (1 άτοµο
που παρίσταται στην εκδήλωση για µία ηµέρα = µία ηµέρα
συµµετοχής).

•

Κατά τον υπολογισµό της επιδότησης λαµβάνεται υπόψη
µέγιστος αριθµός 400 ηµερών συµµετοχής (1 άτοµο που παρίσταται
στην εκδήλωση για µία ηµέρα = µία ηµέρα συµµετοχής).

•

Τουλάχιστον το 40% των επιλέξιµων συµµετεχόντων πρέπει να
προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας όπου ο δικαιούχος
διοργανώνει τις εκδηλώσεις. Οι συµµετέχοντες αυτοί ορίζονται ως
αλλοδαποί συµµετέχοντες.

Οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών και δεν συνδέονται
άµεσα µε συγκεκριµένες δαπάνες, οι οποίες κατά συνέπεια δεν χρειάζεται ούτε
να τεκµηριώνονται ούτε να δικαιολογούνται.
Απαιτείται λεπτοµερής υπολογισµός της επιδότησης για κάθε εκδήλωση.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να χρησιµοποιούν τον «υπολογιστή επιδότησης»
που διατίθεται από τον δικτυακό τόπο του EACEA στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding_en.htm.

Ο υπολογισµός της συνολικής αιτούµενης επιδότησης προκύπτει από τον
συνδυασµό των ακόλουθων ποσών::
- σύνολο των αιτούµενων ποσών για κάθε «εκδήλωση»,
- αιτούµενο ποσό για τα «επικοινωνιακά εργαλεία», εάν συντρέχει περίπτωση.
Ο υπολογισµός της επιδότησης για κάθε «εκδήλωση» γίνεται ως εξής:
•

Εφαρµόζονται διαφορετικά κατ’ αποκοπή ποσά ανάλογα µε το
αν ο συµµετέχων είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός και ανάλογα µε τον
τόπο της εκδήλωσης. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει αναλυτικά τα
κατ’ αποκοπή ποσά.

•

Ως ηµεδαπός συµµετέχων νοείται αυτός που διαµένει στη χώρα
όπου πραγµατοποιείται η εκδήλωση. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το
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κατ’ αποκοπή ποσό για τους ηµεδαπούς συµµετέχοντες που ορίζεται
κατωτέρω.
•

Ως αλλοδαπός συµµετέχων νοείται αυτός που διαµένει σε
επιλέξιµη χώρα του προγράµµατος η οποία όµως δεν είναι η χώρα
όπου πραγµατοποιείται η εκδήλωση. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το
κατ’ αποκοπή ποσό για τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες που ορίζεται
κατωτέρω.

Τα κατ’ αποκοπή ποσά υπολογίζονται µε βάση τη στάθµιση που ορίζεται από
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) και αντικατοπτρίζει το
κόστος ζωής σε κάθε χώρα. Υπάρχουν δύο κατ’ αποκοπή ποσά για κάθε χώρα:
ένα για τους ηµεδαπούς συµµετέχοντες και ένα για τους αλλοδαπούς.
Ο υπολογισµός της επιδότησης για τα «εργαλεία επικοινωνίας» γίνεται ως εξής:
Υπάρχουν τρεις τύποι «εργαλείων επικοινωνίας» για τα οποία µπορεί να
ζητηθεί επιδότηση:
• δηµοσιεύσεις
• παραγωγή DVD ή CD-ROM
• δικτυακός τόπος
Το κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε έναν από τους ανωτέρω τρεις τύπους
«εργαλείου επικοινωνίας» είναι 1.500,00 ευρώ. Το ίδιο ποσό ισχύει για όλες
τις χώρες.
Οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν επιδότηση για τρία διαφορετικά «εργαλεία
επικοινωνίας» κατά µέγιστο (ήτοι όχι για δύο προϊόντα του ίδιου τύπου).
Κατά συνέπεια, το µέγιστο συνολικό κατ’ αποκοπή ποσό που µπορεί να ληφθεί
για τα «εργαλεία επικοινωνίας» είναι 4.500,00 ευρώ.

Χώρα διεξαγωγής
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχική ∆ηµοκρατία
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
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Ηµερήσιο κατ’αποκοπή
ποσό για ΗΜΕ∆ΑΠΟ
συµµετέχοντα
(σε ευρώ)
58,29
16,88
37,56
60,42
54,39
32,08
41,91
48,37
52,96
68,71
49,06
43,58

Ηµερήσιο κατ’αποκοπή
ποσό για ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ
συµµετέχοντα
(σε ευρώ)
129,02
37,36
83,14
133,72
120,39
71,01
92,75
107,07
117,23
152,08
108,59
96,47
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Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο
Κροατία

25,82
27,15
69,20
31,39
34,40
62,24
60,81
25,22
34,38
17,67
41,26
29,32
55,83
57,26
57,85
24,19

57,14
60,09
153,17
69,48
76,15
137,76
134,60
55,83
76,09
39,11
91,33
64,89
123,56
126,73
128,04
53,53
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Επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών δαπανών για «σχέδια παραγωγής και
υλοποίησης»
Γενικές διατάξεις
Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται βάσει ισοσκελισµένου, αναλυτικού
εκτιµώµενου προϋπολογισµού, εκπεφρασµένου σε ευρώ, ο οποίος
υποβάλλεται µέσω του ειδικού πίνακα του εντύπου της αίτησης.
Η επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% των επιλέξιµων δαπανών της
εκάστοτε δράσης. Συνεπώς, τουλάχιστον 40% των συνολικών εκτιµώµενων
επιλέξιµων δαπανών πρέπει να προέρχεται από άλλες πηγές πέραν του
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καµία περίπτωση το
χορηγούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το αιτούµενο ποσό.
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό επιδότησης για σχέδιο υπό το συγκεκριµένο µέτρο
είναι 55.000 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 10.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό
εκπεφρασµένο σε ευρώ. Οι αιτούντες που δεν εδρεύουν στην ευρωζώνη πρέπει
να χρησιµοποιούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, την 1η Ιουνίου προ
της υποβολής της αίτησης επιδότησης.
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος, δηλαδή οι
συνολικές εκτιµώµενες δαπάνες πρέπει να ισούνται µε τη συνολική
χρηµατοδότηση που αναµένεται (συνολικές δαπάνες = συνολικά έσοδα) από
όλες τις πηγές (συµπεριλαµβανοµένης της αίτησης επιδότησης προς την
Επιτροπή). Στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό πρέπει να αναγράφονται
εµφανώς όλες οι επιλέξιµες δαπάνες.
Ο αιτών πρέπει να αναφέρει την πηγή και το ποσό κάθε άλλης
χρηµατοδότησης που έλαβε ή ζήτησε να λάβει εντός του ίδιου οικονοµικού
έτους για το ίδιο σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο και δραστηριότητα.
Ο τραπεζικός λογαριασµός (ή/και υπο-λογαριασµός) του δικαιούχου πρέπει να
παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισµού των ποσών που καταβάλλονται από τον
EACEA.
Σε περίπτωση τελικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, ο τελευταίος
συντάσσει και αποστέλλει στον αιτούντα γραπτή απόφαση/σύµβαση
επιδότησης, καταρτισθείσα σε ευρώ, στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και
το ύψος της χρηµατοδότησης.
Επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου
Προκειµένου να θεωρούνται επιλέξιµες υπό το συγκεκριµένο µέτρο, οι
δαπάνες πρέπει:

89

Ευρώπη για τους πολίτες- οδηγός προγράµµατος - ισχύει από 01 Ιανουαρίου 2009
– να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του σχεδίου, να περιλαµβάνονται
στον προσωρινό προϋπολογισµό που επισυνάπτεται στη σύµβαση και να
συµµορφώνονται µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων και τη σχέση
κόστους-αποδοτικότητας,
– να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου από τον
δικαιούχο, όπως ορίζεται στη σύµβαση,
– να πραγµατοποιούνται όντως από τον δικαιούχο, να εγγράφονται στα βιβλία
του δικαιούχου σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ισχύουν για αυτά και να
δηλώνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον
αφορά τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση,
– να είναι προσδιορίσιµες και επαληθεύσιµες από πρωτότυπα παραστατικά.
Οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και λογιστικής παρακολούθησης του
δικαιούχου πρέπει να καθιστούν εφικτό να επαληθεύεται ότι οι δαπάνες και τα
έσοδα που αφορούν το σχέδιο συµφωνούν µε τις λογιστικές εκθέσεις και τα
σχετικά παραστατικά.
Επιλέξιµες άµεσες δαπάνες:
Ως επιλέξιµες άµεσες δαπάνες του σχεδίου λογίζονται εκείνες που,
λαµβανοµένων υπόψη των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας που ορίζονται στην
προηγούµενη παράγραφο, µπορούν να προσδιοριστούν ως ειδικές δαπάνες οι
οποίες συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου και αποδίδονται
απευθείας σε αυτό. Ειδικότερα, επιλέξιµες άµεσες δαπάνες είναι οι εξής:
– δαπάνες για το προσωπικό που διατίθεται για το σχέδιο,
συµπεριλαµβανοµένων των πραγµατικών µισθών και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και άλλων νόµιµων επιβαρύνσεων που εντάσσονται στις
αποδοχές τους, στο βαθµό που δεν υπερβαίνουν τις µέσες τιµές που
αντιστοιχούν στις συνήθεις µισθολογικές παροχές του δικαιούχου. Οι µισθοί
υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα είναι επιλέξιµοι µόνο εάν καταβάλλονται ή
επιστρέφονται από τον δικαιούχο, και οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονται άµεσα
και αποκλειστικά για το σχέδιο. Εάν εργάζονται µόνο εν µέρει για το σχέδιο,
επιλέξιµο είναι µόνο το σχετικό ποσοστό. Το γεγονός ότι τα άτοµα εργάζονται
για το σχέδιο πρέπει να αποδεικνύεται από συµφωνίες απόσπασης, περιγραφές
θέσης, καταστάσεις ωρών απασχόλησης ή άλλα µέσα.
Οι δαπάνες προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των
άµεσων επιλέξιµων δαπανών, όπως εµφαίνονται στον εκτιµώµενο
προϋπολογισµό που υποβάλλεται από τον αιτούντα.
– έξοδα ταξιδίου και παραµονής του προσωπικού εντός των ορίων των
ηµερήσιων κλιµάκων που είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
- δαπάνες που σχετίζονται µε:
* ενηµέρωση, παραγωγή υλικού, επικοινωνία και διάδοση,
* διοργάνωση εκδηλώσεων µε σκοπό την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τη
διάδοση,
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* δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η συµφωνία,
περιλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδοτικών εγγυήσεων.
- δαπάνες αγοράς εξοπλισµού (καινούργιου ή µεταχειρισµένου), στο βαθµό
που γίνεται απόσβεση των σχετικών ειδών εξοπλισµού σύµφωνα µε τους
φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για τον δικαιούχο και
είναι γενικά αποδεκτοί για παρόµοιο είδος εξοπλισµού. Ο Οργανισµός
λαµβάνει υπόψη µόνο το τµήµα της απόσβεσης εξοπλισµού που αντιστοιχεί
στη διάρκεια του σχεδίου και στο ποσοστό πραγµατικής χρησιµοποίησής του
για τους σκοπούς της δράσης, εκτός εάν το είδος ή/και οι συνθήκες χρήσης
του δικαιολογούν διαφορετική κάλυψη εκ µέρους του Οργανισµού.

Επιλέξιµες έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες)
Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των επιλέξιµων δαπανών
της δράσης και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου τα
οποία µπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο σχέδιο.
Στις έµµεσες δαπάνες δεν µπορούν να περιλαµβάνονται δαπάνες που
αναγράφονται σε άλλον τίτλο του προϋπολογισµού.
Οι έµµεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες σε περίπτωση που ο δικαιούχος
λαµβάνει ήδη επιδότηση λειτουργίας από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή
οργανισµό.
Μη επιλέξιµες δαπάνες
Οι παρακάτω δαπάνες είναι µη επιλέξιµες στο πλαίσιο αυτού του µέτρου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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απόδοση του κεφαλαίου ή δαπάνες επενδύσεων κεφαλαίου·
χρέος και επιβαρύνσεις εξυπηρέτησης οφειλών·
προβλέψεις για ζηµίες ή υποχρεώσεις·
οφειλόµενοι τόκοι·
επισφαλή χρέη·
συναλλαγµατικές απώλειες·
ΦΠΑ, εκτός εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν
δικαιούται την επιστροφή του·
δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλη
δράση ή πρόγραµµα εργασίας που λαµβάνει κοινοτική επιδότηση·
υπέρµετρες ή απερίσκεπτες δαπάνες·
δαπάνες αντικατάστασης για την αντικατάσταση προσώπων που
συµµετέχουν στο σχέδιο·
δαπάνες για µετακινήσεις προς και από χώρες που δεν συµµετέχουν
στο πρόγραµµα, εξαιρουµένης της περίπτωσης πρότερης ρητής
εξουσιοδότησης από τον EACEA·
µόνιµα έξοδα λειτουργίας, αποσβέσεων και εξοπλισµού·
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•
•

δαπάνες για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (πλην των οικονοµικών
εγγυήσεων)
εθελοντική εργασία και άλλες συνεισφορές σε είδος.
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∆ιαδικασίες πληρωµής
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, αποστέλλεται
στον δικαιούχο απόφαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε κράτος µέλος της
ΕΕ) ή σύµβαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ), σε ευρώ,
στην οποία αναγράφονται οι όροι και το επίπεδο της χρηµατοδότησης.
Στην περίπτωση της απόφασης, ο δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσει
εγγράφως την πρόθεσή του να υλοποιήσει το σχέδιο προκειµένου να του
καταβληθεί προχρηµατοδότηση ίση προς το 50% του συνολικού ποσού της
επιδότησης. Εάν ο EACEA δεν λάβει τη σχετική έγγραφη επιβεβαίωση,
καταβάλλει µία και µοναδική πληρωµή βάσει της τελικής έκθεσης.
Στην περίπτωση της σύµβασης επιδότησης, ο δικαιούχος πρέπει να την
υπογράψει και να την επιστρέψει στον EACEA. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός
υπογράφει τελευταίος. Εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης από τον EACEA, καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσό
προχρηµατοδότησης.
Στόχος της προχρηµατοδότησης είναι η παροχή ταµειακών διαθεσίµων στον
δικαιούχο. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε
δικαιούχο επιδότησης να παράσχει εγγύηση προκειµένου να περιοριστούν οι
οικονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την καταβολή της
προχρηµατοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της
προχρηµατοδότησης γίνεται εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές εγγυήσεις.
Η επιδότηση καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά την υποβολή και έγκριση από
τον ΕACEA αιτήµατος πληρωµής το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο της
τελικής έκθεσης.
Η τελική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του σχεδίου (υπόδειγµα του επίσηµου εντύπου της τελικής
έκθεσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισµού, στη
διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm) και πρέπει να
παρέχει περιγραφή των αποτελεσµάτων του σχεδίου έναντι των αρχικών
στόχων και να συνοδεύεται από κάθε δηµοσίευση ή άλλο προϊόν που έχει
παραχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.
Εάν το σύνολο των πραγµατικών επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου είναι
χαµηλότερο του συνόλου των εκτιµώµενων επιλέξιµων δαπανών, η
χρηµατοδότηση από τον EACEA µειώνεται ανάλογα. Ο δικαιούχος θα πρέπει
να επιστρέψει τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί από τον EACEA πέραν του
οφειλόµενου ποσού.
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τα σχέδια όπως αυτά
υποβάλλονται στην αίτηση επιδότησης. Για κάθε τυχόν τροποποίηση της
σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται προηγουµένως η συναίνεση του EACEA.
•
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Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει:
έναν κατάλογο, επικυρωµένο, χρονολογηµένο και υπογεγραµµένο από το
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει νοµικά δεσµευτικές
υποχρεώσεις εκ µέρους του αιτούντος οργανισµού, όπου θα αναγράφονται τα
ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των συµµετεχόντων στο σχέδιο. Ένας
τέτοιος κατάλογος πρέπει να συντάσσεται για κάθε εκδήλωση.
∆εν χρειάζεται να υποβάλλεται λεπτοµερής προϋπολογισµός. ∆εν χρειάζεται
επίσης να υποβάλλεται λεπτοµερής τελική δήλωση δαπανών ούτε και σχετικά
παραστατικά µε την τελική έκθεση.
•

Ειδικές απαιτήσεις για τις επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών
δαπανών για «σχέδια παραγωγής και υλοποίησης»

•
Η τελική οικονοµική έκθεση πρέπει να είναι ισοσκελισµένη,
χρονολογηµένη, µε τα ποσά εκπεφρασµένα σε ευρώ και πρέπει να
περιλαµβάνει:
•
Λεπτοµερή τελική δήλωση δαπανών και εσόδων µε βάση το υπόδειγµα
που διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:
•
Πλήρη κατάλογο των τιµολογίων, µε βάση το υπόδειγµα που
διατίθεται
στον
δικτυακό
τόπο
του
EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
•
Το έντυπο τελικής έκθεσης διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/payment_en.htm
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∆ράση 3 – Μαζί για την Ευρώπη
Ποιοι είναι οι στόχοι της δράσης;
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην εµβάθυνση της έννοιας της «ενεργού συµµετοχής στα
κοινά» και στην προαγωγή της υιοθέτησής της ανά την Ευρώπη, συµβάλλοντας έτσι
στην προσέγγιση της Ευρώπης µε τους πολίτες της. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω τριών
οµάδων µέτρων.
Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, δεν προγραµµατίζεται επιλογή σχεδίων στο
πλαίσιο του µέτρου που περιγράφεται ακολούθως.

Εκδηλώσεις ευρείας προβολής
Αυτό το µέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις οι οποίες είναι σηµαντικής
κλίµακας και εµβέλειας, έχουν απήχηση µεταξύ των λαών της Ευρώπης,
βοηθούν τους πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, τους
βοηθούν να αποκτήσουν επίγνωση της ιστορίας, των επιτευγµάτων και των
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµετάσχουν στον διαπολιτισµικό
διάλογο, και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.
Οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τον εορτασµό της επετείου
ιστορικών γεγονότων, τον εορτασµό ευρωπαϊκών επιτευγµάτων, καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση σχετικά µε συγκεκριµένα
ζητήµατα, τη διεξαγωγή συνεδρίων ευρωπαϊκής κλίµακας καθώς και την
απονοµή βραβείων για την προβολή σηµαντικών επιτευγµάτων. Θα
ενθαρρυνθεί η χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα IST4.
Οι εκδηλώσεις θα διοργανώνονται από την Επιτροπή, ενδεχοµένως σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη ή άλλους ενδεδειγµένους εταίρους. Στο πλαίσιο
του µέτρου αυτού δεν θα χορηγούνται επιχορηγήσεις, αλλά είναι πιθανό να
ανατεθούν δηµόσιες συµβάσεις.

Μελέτες
Η Επιτροπή θα προβεί σε µελέτες, έρευνες και δηµοσκοπήσεις µε σκοπό να
κατανοήσει καλύτερα το ζήτηµα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα
κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών
Λόγω της έµφασης που δίδεται στους πολίτες και της ποικιλίας των
πρωτοβουλιών στον τοµέα της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά,
είναι αναγκαίο να παρέχεται ολοκληρωµένη ενηµέρωση µέσω διαδικτυακής
πύλης και άλλων εργαλείων σχετικά µε τις διάφορες δραστηριότητες του
4

95

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας.
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προγράµµατος ή µε άλλες ευρωπαϊκές δράσεις στον τοµέα της ενεργού
συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και µε άλλες συναφείς
δραστηριότητες.
Ο παρών Οδηγός Προγράµµατος θα ενηµερωθεί ώστε να συµπεριλάβει
παραποµπές στις δραστηριότητες ενηµέρωσης και διάδοσης που πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν.
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∆ράση 4 – Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήµη
Ειδικοί στόχοι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδοµηθεί πάνω σε θεµελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία,
η δηµοκρατία και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Για να είµαστε σε
θέση να εκτιµήσουµε απολύτως την έννοια των αρχών αυτών δεν πρέπει να ξεχνάµε
τις παραβιάσεις τους που προκάλεσε ο ναζισµός και ο σταλινισµός στην Ευρώπη.
Μέσω του σεβασµού της µνήµης των θυµάτων και της διαφύλαξης των τοποθεσιών
και αρχείων που συνδέονται µε τις εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη
µνήµη του παρελθόντος, συµπεριλαµβανοµένων των σκοτεινών πλευρών του. Είναι
πολύ σηµαντικό να γίνει αυτό τώρα, δεδοµένου ότι βαθµιαία εκλείπουν οι µάρτυρες.
Κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί να διατηρηθεί η συνειδητοποίηση της πλήρους
διάστασης και των τραγικών συνεπειών του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, ιδιαίτερα
µέσω της εξασφάλισης της συµµετοχής των νεότερων γενεών Ευρωπαίων. Επιπλέον,
οι πολίτες θα µετέχουν σε έναν ευρύτερο προβληµατισµό αναφορικά µε τις απαρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πενήντα χρόνια πριν, την ιστορία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, η οποία διατήρησε την ειρήνη µεταξύ των µελών της και, τέλος, την
Ευρώπη του σήµερα, ως µέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόµησης του
µέλλοντος. Ως εκ τούτου, αυτή η δράση θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον
εµπλουτισµό του ευρέως προβληµατισµού αναφορικά µε το µέλλον της Ευρώπης και
την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά.
Ο στόχος αυτής της δράσης, σύµφωνα µε τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
είναι διττός: «η προαγωγή της δράσης, του διαλόγου και του προβληµατισµού
αναφορικά µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη δηµοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές
αξίες, την κοινή ιστορία και πολιτισµό» και «να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους
πολίτες της, µέσω της προώθησης των αξιών και επιτευγµάτων της Ευρώπης, µε
παράλληλη διαφύλαξη της µνήµης του παρελθόντος της».
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής µπορούν να υποστηριχθούν τα ακόλουθα είδη σχεδίων:
• σχέδια που σχετίζονται µε τη διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και
µνηµείων που συνδέονται µε µαζικές εκτοπίσεις, των πρώην στρατοπέδων
συγκεντρώσεων και άλλων τόπων µαζικού µαρτυρίου και εξόντωσης της
εποχής του ναζισµού, καθώς και των αρχείων που τεκµηριώνουν αυτά τα
γεγονότα, και µε τη διαφύλαξη της µνήµης των θυµάτων καθώς και της
µνήµης εκείνων που, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, έσωσαν
ανθρώπινες ζωές από το Ολοκαύτωµα,
• σχέδια που σχετίζονται µε τον σεβασµό της µνήµης των θυµάτων µαζικών
εξοντώσεων και µαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται µε τον σταλινισµό,
καθώς και διαφύλαξη των µνηµείων και των αρχείων που τεκµηριώνουν τα
γεγονότα αυτά.
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Θεµελιώδης στόχος των σχεδίων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της δράσης µε
τίτλο «Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήµη» πρέπει να είναι το να διατηρηθεί ζωντανή η
µνήµη των θυµάτων του ναζισµού και του σταλινισµού και να βελτιωθεί η επίγνωση
και η αντίληψη της σηµερινής αλλά και των µελλοντικών γενεών σε σχέση µε όσα
διαδραµατίστηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων και σε άλλους χώρους µαζικής
εξόντωσης πολιτών, και γιατί.

Τα σχέδια πρέπει να έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
«σχέδια εκδηλώσεων», τα οποία αφορούν κυρίως συνέδρια, σεµινάρια, συµπόσια,
εργαστήρια,
δηµόσιες
συζητήσεις,
ακροάσεις,
ηµερίδες
συναντήσεων,
δραστηριότητες κατάρτισης και κοινωνιοπολιτιστικές δραστηριότητες.
ή
σχέδια «παραγωγής και υλοποίησης», τα οποία αφορούν κυρίως δηµοσιεύσεις,
δικτυακούς
τόπους,
τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές
εκποµπές,
παραγωγή
οπτικοακουστικού υλικού, δηµοσκοπήσεις, µελέτες, αναλύσεις, παραγωγή υλικού
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφαρµογή νέων τεχνολογιών της πληροφορίας.
Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία
και ενθαρρύνονται να συνδυάζουν αρκετά από αυτά:
•

∆ιαφύλαξη:

Το σχέδιο πρέπει να διασφαλίζει τη διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών
που συνδέονται µε µαζικές εκτοπίσεις και εξόντωση, των µνηµείων –που πολύ
συχνά ανεγείρονται σε αυτές τις τοποθεσίες– ή των αρχείων που τεκµηριώνουν
τα τραγικά αυτά γεγονότα. Τα αρχεία µπορεί να περιλαµβάνουν τεκµήρια τόσο
σε υλική όσο και σε άυλη µορφή, όπως η συλλογή προφορικών µαρτυριών. Το
σχέδιο πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες του
σήµερα ή/και οι µελλοντικές γενεές θα έχουν στη διάθεσή τους τις
διαφορετικές µαρτυρίες του παρελθόντος.
• Σεβασµός της µνήµης:
Το σχέδιο πρέπει να σχετίζεται µε το σεβασµό της µνήµης των θυµάτων του
ναζισµού ή του σταλινισµού, ή εκείνων που, θέτοντας τον εαυτό τους σε
κίνδυνο, έσωσαν ανθρώπινες ζωές από τον εκτοπισµό ή την εξόντωση. Το
σχέδιο πρέπει να κινητοποιεί τους πολίτες, όλων των γενεών, µε στόχο την
ανάµνηση εκείνων των τραγικών γεγονότων και των θυµάτων. Για
παράδειγµα, µπορεί να συνίσταται στη συνεύρεση πολιτών για την
πραγµατοποίηση µιας τελετής σε ένα µνηµείο µε την ευκαιρία µιας επετείου ή
για τα εγκαίνια ενός αναµνηστηρίου. Μπορεί επίσης να στοχεύει στον
εµπλουτισµό των γνώσεων σχετικά µε τη µοίρα συγκεκριµένων ανθρώπων,
µέσω έρευνας ή αναζήτησης πληροφοριών, ή στην εκπόνηση υλικού
τεκµηρίωσης σχετικά µε τα θύµατα. Στο πλαίσιο του σχεδίου πρέπει να
προσδιορίζεται ξεκάθαρα η οµάδα-στόχος του και να λαµβάνονται τα
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αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική µετάδοση του µηνύµατός του. Οι
πολίτες πρέπει να παίζουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασµό, την εκτέλεση και τη
συνέχεια του σχεδίου.
• Προβληµατισµός:
Στο πλαίσιο του σχεδίου πρέπει να εξασφαλίζεται η συµµετοχή των πολιτών,
και ιδιαίτερα των νέων, σε έναν ευρύ προβληµατισµό σχετικά µε τα αίτια και
τις συνέπειες του ναζισµού ή/και του σταλινισµού. Πρέπει επίσης να
στοχοθετούνται συγκεκριµένες οµάδες που µπορούν να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές, όπως εµπειρογνώµονες, ηγέτες οµάδων, φορείς λήψης
αποφάσεων κλπ. Με αφετηρία τον προβληµατισµό αναφορικά µε όσα
συνέβησαν στην πραγµατικότητα, στο πλαίσιο του σχεδίου πρέπει να
αναλύεται το γιατί και το πώς παραβιάστηκαν οι δηµοκρατικές αρχές και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ένα προβληµατισµό
αναφορικά µε τους λόγους για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
αξίες που προστατεύονται µέσω της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Επίσης, χάρη στην καλύτερη κατανόηση των απαρχών της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της σηµερινής Ευρώπης, το σχέδιο µπορεί να
εµπλουτίσει τον προβληµατισµό αναφορικά µε το µέλλον της Ευρώπης. Ο
προβληµατισµός αυτός µπορεί να συνοδεύεται ή να υποστηρίζεται από
συγκεκριµένες επιτόπιες δράσεις. Τέλος, το σχέδιο πρέπει να υλοποιείται σε
πνεύµα συµφιλίωσης, ανοχής και πλουραλισµού. Ως εκ τούτου, πρέπει να
επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της συµµετοχής ετερογενών
ευρωπαίων πολιτών, κυρίως πολιτών διαφορετικών ηλικιακών οµάδων και
διαφορετικού εθνικού, πολιτισµικού και θρησκευτικού υπόβαθρου.
• ∆ικτύωση:
Το πρόγραµµα έχει στόχο να ενθαρρύνει οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
σε αυτόν τον χώρο να συνάψουν εκατέρωθεν επαφές και να αντλήσουν
γνώσεις η µία από την άλλη. Τα σχέδια που καλύπτουν το στοιχείο αυτό
πρέπει, ως εκ τούτου, να στοχεύουν στην τοποθέτηση των βάσεων για
µακρόβια δικτύωση ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης µακρόβιας δικτύωσης
µεταξύ οργανώσεων µε το συγκεκριµένο πεδίο δράσης. Η δικτύωση αυτή
µπορεί να περιλαµβάνει, για παράδειγµα, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών
σχετικά µε παιδαγωγικά εργαλεία ή µεθόδων αρχειοθέτησης. Η εν λόγω
δικτύωση µπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριµένες συνεργασίες διαφορετικών
εταίρων επί κοινών σχεδίων που επικεντρώνονται στη διαφύλαξη, τον
σεβασµό της µνήµης ή/και τον προβληµατισµό. Οι συνεργασίες αυτές µπορούν
να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση των εµπλεκόµενων οργανώσεων και
να εµπλουτίσουν τον διάλογο, ανοίγοντας νέες προοπτικές. Τέλος, µπορούν να
εξασφαλίσουν την µεγαλύτερη προβολή και τον αντίκτυπο των σχεδίων ανά
την Ευρώπη, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις πιθανότητες προσέγγισης των
σηµερινών ευρωπαίων πολιτών.
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Κριτήρια επιλεξιµότητας
Αιτούντες

Οι αιτούντες πρέπει να είναι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαθέτουν
νοµική υπόσταση (νοµική προσωπικότητα) και εδρεύουν σε συµµετέχουσα
χώρα.
Για παράδειγµα: µη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις επιζώντων, ενώσεις
των οικογενειών των θυµάτων, µνηµεία, µουσεία, τοπικές και περιφερειακές
αρχές, οµοσπονδίες, οµάδες προβληµατισµού, ερευνητικά ιδρύµατα,
οργανώσεις που δραστηριοποιούντα στον τοµέα της εθελοντικής εργασίας κλπ.
Τόπος διεξαγωγής
Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις
χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (βλ. ενότητα B – Συµµετέχουσες
χώρες).
Επιλέξιµες αιτήσεις
Οι επίσηµες αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται στο σύνολό τους σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και µε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και
να ξεκινούν εντός της σχετικής επιλέξιµης περιόδου (βλ. παρακάτω: Πότε
υποβάλλεται η αίτηση;).
∆ιάρκεια
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 12 µήνες.
∆ιοικητικά έγγραφα
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
• υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εντύπου
της αίτησης, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από πρόσωπο που έχει
εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει νοµικά δεσµευτικές υποχρεώσεις εκ µέρους
του αιτούντος οργανισµού, µε την οποία πιστοποιείται η νοµική υπόσταση
και η χρηµατοοικονοµική και λειτουργική ικανότητα του οργανισµού να
φέρει εις πέρας τις προτεινόµενες δραστηριότητες, καθώς και ότι ο
οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 93 και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού·
• το έντυπο χρηµατοπιστωτικών στοιχείων (στοιχεία τραπέζης)
υπογεγραµµένο από τον αιτούντα και θεωρηµένο από την τράπεζα. Η
σφραγίδα της τράπεζας και η υπογραφή του εκπροσώπου δεν απαιτούνται
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αν το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από αντίγραφο κίνησης λογαριασµού.
Η υπογραφή του δικαιούχου του λογαριασµού απαιτείται σε κάθε
περίπτωση. Υπόδειγµα του εντύπου χρηµατοπιστωτικών στοιχείων
διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
• το έντυπο νοµικής οντότητας, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο. Για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, το ανωτέρω έντυπο
πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµο έγγραφο που να πιστοποιεί τη
σύσταση της οργάνωσης (καταστατικό, έντυπο εγγραφής σε µητρώο µε
αναφορά της ηµεροµηνίας και του τόπου εγγραφής κ.λπ.) συνοδευµένα
από τυχόν συναφείς ενηµερώσεις ή τροποποιήσεις. Οι αιτούντες µε αριθµό
ΦΠΑ πρέπει να επισυνάψουν επίσηµη βεβαίωση ΦΠΑ µαζί µε το έντυπο
νοµικής οντότητας. Υπόδειγµα του εντύπου νοµικής οντότητας διατίθεται
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
• εάν το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, οι αιτούντες
πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτησή τους την επίσηµη κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης και τον ισολογισµό του οργανισµού για το
τελευταίο οικονοµικό έτος για το οποίο οι λογαριασµοί έχουν κλείσει.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συµπληρώνεται και το έντυπο
χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
•
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Κριτήρια χορήγησης
Οι επιλέξιµες προτάσεις σχεδίων θα αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
Ποιοτικά κριτήρια

Στα ποιοτικά κριτήρια αντιστοιχεί το 80% της συνολικής βαθµολογίας κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
• Συνάφεια µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράµµατος
(25% της συνολικής βαθµολογίας)
Τα σχέδια πρέπει να είναι συναφή µε:
• τους γενικούς στόχους του προγράµµατος,
• τον ειδικό στόχο του µέτρου,
• τις µόνιµες και ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος,
• τα οριζόντια χαρακτηριστικά του προγράµµατος.
• Καταλληλότητα του σχεδίου και των προτεινόµενων µεθόδων (25% της
συνολικής βαθµολογίας)
Ποιότητα του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας του σχεδίου (εφαρµογή της
κατάλληλης µεθοδολογίας για το εκάστοτε θέµα, πώς και από ποιόν θα
εκτελεστούν οι διάφορες εργασίες).
• Αντίκτυπος (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• επί της οµάδας(-ων)-στόχου, και πώς θα επιτευχθεί µε τη χρήση των τελικών
προϊόντων του σχεδίου,
• επί της δυνητικής ανάπτυξης βιώσιµων δικτύων συνεργασίας,
• επί του διαλόγου µεταξύ των γενεών και της µεταλαµπάδευσης της ιστορικής
µνήµης στις νεότερες γενεές.
• Προβολή και συνέχεια (15% της συνολικής βαθµολογίας)
• προβολή /ενηµέρωση ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τις
προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες,
• διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων προς όφελος των ευρωπαίων
πολιτών.
Ποσοτικά κριτήρια

• Γεωγραφικός αντίκτυπος (10% της συνολικής βαθµολογίας)
• αριθµός χωρών που συµµετέχουν,
• αριθµός οργανώσεων που συµµετέχουν.
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• Οµάδα-στόχος (10% της συνολικής βαθµολογίας)
• αριθµός συµµετεχόντων,
• αριθµός ανθρώπων τους οποίους αφορά έµµεσα το σχέδιο,
• αριθµός των κρατών µελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ µετά την 1η Μαΐου
2004 και Κροατία.

Πώς πετυχαίνει ένα σχέδιο;
Οι αιτούντες θα βρουν παρακάτω µερικές συµβουλές για την ποιοτική
αναβάθµιση του περιεχοµένου του σχεδίου που καταθέτουν. Καθώς το σχέδιο
αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην αίτηση, είναι
πολύ σηµαντικό οι αιτούντες να παρέχουν σαφή και πλήρη τεκµηρίωση µε
λεπτοµερές, καλά δοµηµένο και αναλυτικό πρόγραµµα του σχεδίου.
Ορισµένες συµβουλές:
• εξηγήστε τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε, γιατί επιλέξατε το
συγκεκριµένο σχέδιο και γιατί είναι συναφές µε τους στόχους και τις
προτεραιότητες του προγράµµατος·
• εξηγήστε ποια είναι η οµάδα-στόχος και γιατί επιλέχθηκε·
• εκπονήστε αναλυτικό σχέδιο δράσης, υποδεικνύοντας ποιες εργασίες θα
εκτελεστούν, από ποιόν και πότε·
• περιγράψτε τον ρόλο όλων των οργανισµών εταίρων στο σχεδιασµό, την
εφαρµογή και τη συνέχεια του σχεδίου·
• σχέδια µε συµµετοχή οργανώσεων διαφόρων ειδών, ώστε να συµβάλετε
στη «γόνιµη αλληλεπίδραση» µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων του
παρόντος προγράµµατος
• σχέδια που κινητοποιούν µεγάλο αριθµό ευρωπαίων πολιτών ή πολιτών από
διάφορους ορίζοντες (για παράδειγµα, διαφορετικές εθνικές, πολιτισµικές ή
θρησκευτικές οµάδες)
• εάν διοργανώνετε κάποια εκδήλωση, περιγράψτε µε ακρίβεια τη µορφή, το
πρόγραµµα, τις συµµετέχουσες οµάδες, τις µεθόδους και τα εργαλεία που
θα χρησιµοποιηθούν κλπ.
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• εάν προτίθεστε να δηµιουργήσετε ένα «προϊόν», όπως δηµοσιεύσεις,
δικτυακούς τόπους κλπ., περιγράψτε το µε ακρίβεια και, εάν είναι δυνατόν,
υποβάλετε ένα πρότυπο.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
Οι προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων σχεδίων για την «Ενεργό Ευρωπαϊκή
Μνήµη» έχουν ως εξής:
Προθεσµία υποβολής
αίτησης:
30 Απριλίου

Για σχέδια µε ηµεροµηνία έναρξης µεταξύ:
1 Οκτωβρίου και 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου
έτους µε εκείνου της προθεσµίας

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στη διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω, οπότε και θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της
ταχυδρόµησης όπως αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη
αποστολής συστηµένου που εκδίδεται από το ταχυδροµείο/υπηρεσία
ταχυµεταφοράς, ή
• ιδιοχείρως. ∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραδίδονται ιδιοχείρως
µετά τις 05:00 µ.µ. την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Active European Remembrance’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels, Βέλγιο

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή απευθείας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) δεν θα εξετάζονται.
∆εν επιτρέπεται καµία τροποποίηση της αίτησης µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής. Ωστόσο, εάν ο EACEA κρίνει ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, θα
επικοινωνήσει µε τον αιτούντα σχετικά.
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Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα;
Οι αιτούντες θα ενηµερώνονται εγγράφως για την παραλαβή της αιτήσεώς
τους και θα πρέπει να πληροφορούνται το αποτέλεσµα της διαδικασίας
επιλογής κατά τη διάρκεια του τέταρτου µήνα µετά την παρέλευση της
προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης.
Οι κατάλογοι των επιλεγµένων σχεδίων θα δηµοσιεύονται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν επιλεγεί θα ενηµερώνονται
εγγράφως.
Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί θα αποστέλλεται
απόφαση επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ, ή σύµβαση
επιδότησης, εφόσον εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

Πώς χρηµατοδοτείται η δραστηριότητα;
Στο πλαίσιο του µέτρου αυτού, η επιδότηση µπορεί να υπολογιστεί βάσει δύο
διαφορετικών µεθόδων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις,
ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες:
•

Επιδοτήσεις βάσει
εκδηλώσεων»

κατ’

αποκοπή

ποσών

για

«σχέδια

Από την υπάρχουσα εµπειρία προκύπτει ότι τα περισσότερα σχέδια
που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
περιλαµβάνουν διαφορετικούς τύπους εκδηλώσεων. Σε αυτήν την
κατηγορία εφαρµόζεται ένας απλοποιηµένος τύπος για τον
υπολογισµό των επιδοτήσεων: οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει
του αριθµού των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις και του αριθµού
των ηµερών συµµετοχής. Επιπλέον, χορηγείται εφάπαξ ποσό βάσει
των τελικών προϊόντων (εκδόσεις, DVD/CD-ROM, δικτυακοί τόποι).
•

Επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών
παραγωγής και υλοποίησης»

δαπανών

για

«σχέδια

Οι επιδοτήσεις για σχέδια που περιλαµβάνουν κυρίως άλλες
δραστηριότητες εκτός των εκδηλώσεων υπολογίζονται βάσει
αναλυτικού προσωρινού προϋπολογισµού. Σε αυτήν την περίπτωση,
κάθε αιτούµενη επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% των
επιλέξιµων δαπανών της εκάστοτε δράσης. Η καταβολή της
επιδότησης θα βασίζεται σε λεπτοµερή τελική έκθεση συνοδευόµενη
από τα παραστατικά των δαπανών.
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Επιδοτήσεις βάσει κατ’ αποκοπή ποσών για «σχέδια εκδηλώσεων»
Γενικές διατάξεις

Η επιδότηση για σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του µέτρου
υπολογίζεται κυρίως βάσει του αριθµού των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις
ανά ηµέρα. Το ύψος της επιδότησης που υπολογίζεται µε αυτόν τον τρόπο
µπορεί να προσαυξηθεί κατά ένα εφάπαξ ποσό, εφόσον παράγονται επιπλέον
εργαλεία επικοινωνίας.
•

Προκειµένου να θεωρείται επιλέξιµο, το σχέδιο πρέπει
συνολικά να προβλέπει τουλάχιστον 50 ηµέρες συµµετοχής (1 άτοµο
που παρίσταται στην εκδήλωση για µία ηµέρα = µία ηµέρα
συµµετοχής).

•

Κατά τον υπολογισµό της επιδότησης λαµβάνεται υπόψη
µέγιστος αριθµός 400 ηµερών συµµετοχής (1 άτοµο που παρίσταται
στην εκδήλωση για µία ηµέρα = µία ηµέρα συµµετοχής).

•

Τουλάχιστον το 40% των επιλέξιµων συµµετεχόντων πρέπει να
προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας όπου ο δικαιούχος
διοργανώνει τις εκδηλώσεις. Οι συµµετέχοντες αυτοί ορίζονται ως
αλλοδαποί συµµετέχοντες.

Οι επιδοτήσεις υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών και δεν συνδέονται
άµεσα µε συγκεκριµένες δαπάνες, οι οποίες κατά συνέπεια δεν χρειάζεται ούτε
να τεκµηριώνονται ούτε να δικαιολογούνται.
Απαιτείται λεπτοµερής υπολογισµός της επιδότησης για κάθε εκδήλωση.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να χρησιµοποιούν τον «υπολογιστή επιδότησης»
που διατίθεται από τον δικτυακό τόπο του EACEA στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding_en.htm.

Ο υπολογισµός της συνολικής αιτούµενης επιδότησης προκύπτει από τον
συνδυασµό των ακόλουθων ποσών::
- σύνολο των αιτούµενων ποσών για κάθε «εκδήλωση»,
- αιτούµενο ποσό για τα «επικοινωνιακά εργαλεία», εάν συντρέχει περίπτωση.
Ο υπολογισµός της επιδότησης για κάθε «εκδήλωση» γίνεται ως εξής:
•

Εφαρµόζονται διαφορετικά κατ’ αποκοπή ποσά ανάλογα µε το
αν ο συµµετέχων είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός, και ανάλογα µε τον
τόπο της εκδήλωσης. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει αναλυτικά τα
κατ’ αποκοπή ποσά.

•

Ως ηµεδαπός συµµετέχων νοείται αυτός που διαµένει στη χώρα
όπου πραγµατοποιείται η εκδήλωση. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το
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κατ’ αποκοπή ποσό για τους ηµεδαπούς συµµετέχοντες που ορίζεται
κατωτέρω.
•

Ως αλλοδαπός συµµετέχων νοείται αυτός που διαµένει σε
επιλέξιµη χώρα του προγράµµατος η οποία όµως δεν είναι η χώρα
όπου πραγµατοποιείται η εκδήλωση. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το
κατ’ αποκοπή ποσό για τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες που ορίζεται
κατωτέρω.

Τα κατ’ αποκοπή ποσά υπολογίζονται µε βάση τη στάθµιση που ορίζεται από
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) και αντικατοπτρίζει το
κόστος ζωής σε κάθε χώρα. Υπάρχουν δύο κατ’ αποκοπή ποσά για κάθε χώρα:
ένα για τους ηµεδαπούς συµµετέχοντες και ένα για τους αλλοδαπούς.
Ο υπολογισµός της επιδότησης για τα «εργαλεία επικοινωνίας» γίνεται ως εξής:
Υπάρχουν τρεις τύποι «εργαλείων επικοινωνίας» για τα οποία µπορεί να
ζητηθεί επιδότηση:
• δηµοσιεύσεις
• παραγωγή DVD ή CD-ROM
• δικτυακός τόπος
Το κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε έναν από τους ανωτέρω τρεις τύπους
«εργαλείου επικοινωνίας» είναι 1.500,00 ευρώ. Το ίδιο ποσό ισχύει για όλες
τις χώρες.
Οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν επιδότηση για τρία διαφορετικά «εργαλεία
επικοινωνίας» κατά µέγιστο (ήτοι όχι για δύο προϊόντα του ίδιου τύπου).
Κατά συνέπεια, το µέγιστο συνολικό κατ’ αποκοπή ποσό που µπορεί να ληφθεί
για τα «εργαλεία επικοινωνίας» είναι 4.500,00 ευρώ.

Χώρα διεξαγωγής
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχική ∆ηµοκρατία
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
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Ηµερήσιο
κατ’αποκοπή ποσό
για ΗΜΕ∆ΑΠΟ
συµµετέχοντα
(σε ευρώ)
58,29
16,88
37,56
60,42
54,39
32,08
41,91
48,37
52,96
68,71
49,06
43,58

Ηµερήσιο κατ’αποκοπή
ποσό για ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ
συµµετέχοντα
(σε ευρώ)
129,02
37,36
83,14
133,72
120,39
71,01
92,75
107,07
117,23
152,08
108,59
96,47
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Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο
Κροατία

25,82
27,15
69,20
31,39
34,40
62,24
60,81
25,22
34,38
17,67
41,26
29,32
55,83
57,26
57,85
24,19

57,14
60,09
153,17
69,48
76,15
137,76
134,60
55,83
76,09
39,11
91,33
64,89
123,56
126,73
128,04
53,53
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Επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών δαπανών για «σχέδια παραγωγής και
υλοποίησης»
Γενικές διατάξεις
Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται βάσει ισοσκελισµένου, αναλυτικού
εκτιµώµενου προϋπολογισµού, εκπεφρασµένου σε ευρώ, ο οποίος
υποβάλλεται µέσω του ειδικού πίνακα του εντύπου της αίτησης.
Η επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% των επιλέξιµων δαπανών της
εκάστοτε δράσης. Συνεπώς, τουλάχιστον 40% των συνολικών εκτιµώµενων
επιλέξιµων δαπανών πρέπει να προέρχεται από άλλες πηγές πέραν του
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καµία περίπτωση το
χορηγούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το αιτούµενο ποσό.
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό επιδότησης για σχέδιο υπό το συγκεκριµένο µέτρο
είναι 55.000 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 10.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό
εκπεφρασµένο σε ευρώ. Οι αιτούντες που δεν εδρεύουν στην ευρωζώνη πρέπει
να χρησιµοποιούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, την 1η Ιουνίου προ
της υποβολής της αίτησης επιδότησης.
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος, δηλαδή οι
συνολικές εκτιµώµενες δαπάνες πρέπει να ισούνται µε τη συνολική
χρηµατοδότηση που αναµένεται (συνολικές δαπάνες = συνολικά έσοδα) από
όλες τις πηγές (συµπεριλαµβανοµένης της αίτησης επιδότησης προς την
Επιτροπή). Στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό πρέπει να αναγράφονται
εµφανώς όλες οι επιλέξιµες δαπάνες.
Ο αιτών πρέπει να αναφέρει την πηγή και το ποσό κάθε άλλης
χρηµατοδότησης που έλαβε ή ζήτησε να λάβει εντός του ίδιου οικονοµικού
έτους για το ίδιο σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο και δραστηριότητα.
Ο τραπεζικός λογαριασµός (ή/και υπο-λογαριασµός) του δικαιούχου πρέπει να
παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισµού των ποσών που καταβάλλονται από τον
EACEA.
Σε περίπτωση τελικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, ο τελευταίος
συντάσσει και αποστέλλει στο αιτούντα γραπτή απόφαση/σύµβαση
επιδότησης, καταρτισθείσα σε ευρώ, στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και
το ύψος της χρηµατοδότησης.
Επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου
Προκειµένου να θεωρούνται επιλέξιµες υπό το συγκεκριµένο µέτρο, οι
δαπάνες πρέπει:
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– να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του σχεδίου, να περιλαµβάνονται
στον προσωρινό προϋπολογισµό που επισυνάπτεται στη σύµβαση και να
συµµορφώνονται µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων και τη σχέση
κόστους-αποδοτικότητας,
– να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου από τον
δικαιούχο, όπως ορίζεται στη σύµβαση,
– να πραγµατοποιούνται όντως από τον δικαιούχο, να εγγράφονται στα βιβλία
του δικαιούχου σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ισχύουν για αυτά και να
δηλώνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον
αφορά τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση,
– να είναι προσδιορίσιµες και επαληθεύσιµες από πρωτότυπα παραστατικά.
Οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και λογιστικής παρακολούθησης του
δικαιούχου πρέπει να καθιστούν εφικτό να επαληθεύεται ότι οι δαπάνες και τα
έσοδα που αφορούν το σχέδιο συµφωνούν µε τις λογιστικές εκθέσεις και τα
σχετικά παραστατικά.
Επιλέξιµες άµεσες δαπάνες:
Ως επιλέξιµες άµεσες δαπάνες του σχεδίου λογίζονται εκείνες που,
λαµβανοµένων υπόψη των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας που ορίζονται στην
προηγούµενη παράγραφο, µπορούν να προσδιοριστούν ως ειδικές δαπάνες που
συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου και αποδίδονται απευθείας
σε αυτό. Ειδικότερα, επιλέξιµες άµεσες δαπάνες είναι οι εξής:
– δαπάνες για το προσωπικό που διατίθεται για το σχέδιο,
συµπεριλαµβανοµένων των πραγµατικών µισθών και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και άλλων νόµιµων επιβαρύνσεων που εντάσσονται στις
αποδοχές τους, στο βαθµό που δεν υπερβαίνουν τις µέσες τιµές που
αντιστοιχούν στις συνήθεις µισθολογικές παροχές του δικαιούχου. Οι µισθοί
υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα είναι επιλέξιµοι µόνο εάν καταβάλλονται ή
επιστρέφονται από τον δικαιούχο, και οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονται άµεσα
και αποκλειστικά για το σχέδιο. Εάν εργάζονται µόνο εν µέρει για το σχέδιο,
επιλέξιµο είναι µόνο το σχετικό ποσοστό. Το γεγονός ότι τα άτοµα εργάζονται
για το σχέδιο πρέπει να αποδεικνύεται από συµφωνίες απόσπασης, περιγραφές
θέσης, καταστάσεις ωρών απασχόλησης ή άλλα µέσα.
Οι δαπάνες προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των
άµεσων επιλέξιµων δαπανών, όπως εµφαίνονται στον εκτιµώµενο
προϋπολογισµό που υποβάλλεται από τον αιτούντα.
– έξοδα ταξιδίου και παραµονής του προσωπικού εντός των ορίων των
ηµερήσιων κλιµάκων που είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
- δαπάνες που σχετίζονται µε:
* ενηµέρωση, παραγωγή υλικού, επικοινωνία και διάδοση,
* διοργάνωση εκδηλώσεων µε σκοπό την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τη
διάδοση,
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* δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η συµφωνία,
περιλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδοτικών εγγυήσεων.
- δαπάνες αγοράς εξοπλισµού (καινούργιου ή µεταχειρισµένου), στο βαθµό
που γίνεται απόσβεση των σχετικών ειδών εξοπλισµού σύµφωνα µε τους
φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για τον δικαιούχο και
είναι γενικά αποδεκτοί για παρόµοιο είδος εξοπλισµού. Ο Οργανισµός
λαµβάνει υπόψη µόνο το τµήµα της απόσβεσης εξοπλισµού που αντιστοιχεί
στη διάρκεια του σχεδίου και στο ποσοστό πραγµατικής χρησιµοποίησής του
για τους σκοπούς της δράσης, εκτός εάν το είδος ή/και οι συνθήκες χρήσης
του δικαιολογούν διαφορετική κάλυψη εκ µέρους του Οργανισµού.
Επιλέξιµες έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες)
Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% των επιλέξιµων δαπανών
της δράσης και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου τα
οποία µπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτέα στο σχέδιο.
Στις έµµεσες δαπάνες δεν µπορούν να περιλαµβάνονται δαπάνες που
αναγράφονται σε άλλον τίτλο του προϋπολογισµού.
Οι έµµεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες σε περίπτωση που ο δικαιούχος
λαµβάνει ήδη επιδότηση λειτουργίας από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή
οργανισµό.
Μη επιλέξιµες δαπάνες
Οι παρακάτω δαπάνες είναι µη επιλέξιµες στο πλαίσιο αυτού του µέτρου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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απόδοση του κεφαλαίου ή δαπάνες επενδύσεων κεφαλαίου·
χρέος και επιβαρύνσεις εξυπηρέτησης οφειλών·
προβλέψεις για ζηµίες ή υποχρεώσεις·
οφειλόµενοι τόκοι·
επισφαλή χρέη·
συναλλαγµατικές απώλειες·
ΦΠΑ, εκτός εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν
δικαιούται την επιστροφή του·
δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλη
δράση ή πρόγραµµα εργασίας που λαµβάνει κοινοτική επιδότηση·
υπέρµετρες ή απερίσκεπτες δαπάνες·
δαπάνες αντικατάστασης για την αντικατάσταση προσώπων που
συµµετέχουν στο σχέδιο·
δαπάνες για µετακινήσεις προς και από χώρες που δεν συµµετέχουν
στο πρόγραµµα, εξαιρουµένης της περίπτωσης πρότερης ρητής
εξουσιοδότησης από τον EACEA·
µόνιµα έξοδα λειτουργίας, αποσβέσεων και εξοπλισµού·
δαπάνες για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (πλην των οικονοµικών
εγγυήσεων)
εθελοντική εργασία και άλλες συνεισφορές σε είδος.
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∆ιαδικασίες πληρωµής
Σε περίπτωση οριστικής έγκρισης της αίτησης από τον EACEA, αποστέλλεται
στον δικαιούχο απόφαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε κράτος µέλος της
ΕΕ) ή σύµβαση επιδότησης (εφόσον εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ), σε ευρώ,
στην οποία αναγράφονται οι όροι και το επίπεδο της χρηµατοδότησης.
Στην περίπτωση της απόφασης, ο δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσει
εγγράφως την πρόθεσή του να υλοποιήσει το σχέδιο προκειµένου να του
καταβληθεί προχρηµατοδότηση ίση προς το 50% του συνολικού ποσού της
επιδότησης. Εάν ο EACEA δεν λάβει τη σχετική έγγραφη επιβεβαίωση,
καταβάλλει µία και µοναδική πληρωµή βάσει της τελικής έκθεσης.
Στην περίπτωση της σύµβασης επιδότησης, ο δικαιούχος πρέπει να την
υπογράψει και να την επιστρέψει στον EACEA. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός
υπογράφει τελευταίος. Εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης από τον EACEA, καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσό
προχρηµατοδότησης.
Στόχος της προχρηµατοδότησης είναι η παροχή ταµειακών διαθεσίµων στον
δικαιούχο. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε
δικαιούχο επιδότησης να παράσχει εγγύηση προκειµένου να περιοριστούν οι
οικονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την καταβολή της
προχρηµατοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της
προχρηµατοδότησης γίνεται εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές εγγυήσεις.
Η επιδότηση καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά την υποβολή και έγκριση από
τον ΕACEA αιτήµατος πληρωµής το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο της
τελικής έκθεσης.
Η τελική έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του σχεδίου (υπόδειγµα του επίσηµου εντύπου της τελικής
έκθεσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισµού, στη
διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm) και πρέπει να
παρέχει περιγραφή των αποτελεσµάτων του σχεδίου έναντι των αρχικών
στόχων και να συνοδεύεται από κάθε δηµοσίευση ή άλλο προϊόν που έχει
παραχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.
Εάν το σύνολο των πραγµατικών επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου είναι
χαµηλότερο του συνόλου των εκτιµώµενων επιλέξιµων δαπανών, η
χρηµατοδότηση από τον EACEA µειώνεται ανάλογα. Ο δικαιούχος θα πρέπει
να επιστρέψει τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί από τον EACEA πέραν του
οφειλόµενου ποσού.
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν τα σχέδια όπως αυτά
υποβάλλονται στην αίτηση επιδότησης. Για κάθε τυχόν τροποποίηση της
σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται προηγουµένως η συναίνεση του EACEA.
•

Ειδικές απαιτήσεις για τις επιδοτήσεις βάσει κατ’ αποκοπή ποσών
για «σχέδια εκδηλώσεων»
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Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει:
έναν κατάλογο, επικυρωµένο, χρονολογηµένο και υπογεγραµµένο από το
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάπτει νοµικά δεσµευτικές
υποχρεώσεις εκ µέρους του αιτούντος οργανισµού, όπου θα αναγράφονται τα
ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των συµµετεχόντων στο σχέδιο. Ένας
τέτοιος κατάλογος πρέπει να συντάσσεται για κάθε εκδήλωση.
∆εν χρειάζεται να υποβάλλεται λεπτοµερής προϋπολογισµός. ∆εν χρειάζεται
επίσης να υποβάλλεται λεπτοµερής τελική δήλωση δαπανών ούτε και σχετικά
παραστατικά µε την τελική έκθεση σχεδίου.
•

Ειδικές απαιτήσεις για τις επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών
δαπανών για «σχέδια παραγωγής και υλοποίησης»

•
Η τελική οικονοµική έκθεση πρέπει να είναι ισοσκελισµένη,
χρονολογηµένη, µε τα ποσά εκπεφρασµένα σε ευρώ και πρέπει να
περιλαµβάνει:
•
Λεπτοµερή τελική δήλωση δαπανών και εσόδων µε βάση το υπόδειγµα
που
διατίθεται
στον
ακόλουθο
δικτυακό
τόπο:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/payment_en.htm
•
Πλήρη κατάλογο των τιµολογίων, µε βάση το υπόδειγµα που
διατίθεται
στον
δικτυακό
τόπο
του
EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
•
Το έντυπο τελικής έκθεσης διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/payment_en.htm
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