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Δήλωση Αποποίησης:
Το παρόν έγγραφο έχει βελτιστοποιηθεί μόνο για ηλεκτρονική προβολή. Λάβετε υπόψη σας το περιβάλλον, προτού 
εκτυπώσετε το παρόν.
Με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης.

Η πολιτική ομάδα Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Πράσινοι/ΕΕΣ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδιώκει 
μια πιο πράσινη, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη. Σήμερα μετρά 50 ευρωβουλευτές από 17 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, 
οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τους ευρωπαίους πολίτες σε βασικές πολιτικές, 
όπως η νομοθεσία για τα τρόφιμα και το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η διαφάνεια και η δημοκρατία, η φορολογική 
δικαιοσύνη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η πράσινη οικονομία και το διεθνές εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα 
αντιμετωπίζει μια μεταναστευτική πρόκληση, με πολλούς πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες να αναζητούν 
καταφύγιο και μια καλύτερη ζωή στην ΕΕ. 
Οι Πράσινοι πάντα τόνιζαν την ανάγκη να καταπολεμηθεί η κύρια αιτία της μετανάστευσης και οι λόγοι για τους οποίους 
οι άνθρωποι επιλέγουν να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους, αντί να τιμωρούνται οι ίδιοι οι μετανάστες. 
Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να καλούμε την ΕΕ και τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όσους έρχονται στην ΕΕ και να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση τους κατά την 
άφιξή τους. Η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών στο θέμα αυτό είναι απολύτως απαράδεκτη και θα 
συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε πολιτικό και πρακτικό μέσο που διαθέτουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ 
ανταποκρίνεται στις αξίες βάσει των οποίων ιδρύθηκε.

http://www.greens-efa.eu/the-guide-to-eu-funding-on-migration-and-asylum-16062.html
http://gef.eu/publication/guide-to-eu-funding-on-migration-and-asylum/ 
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Η αύξηση του αριθμού μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια πρόκληση στην οποία η ΕΕ 
δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανταποκριθεί, οδηγώντας 
σε μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη. Απουσία κοινής 
ευρωπαϊκής απάντησης, η οποία θα αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
ως ανθρώπινο φαινόμενο και θα τη διαχειριστεί ως τέτοιο, το έργο 
της υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών, καθώς και της πρώτης 
προσωπικής επαφής μαζί τους έχει κυρίως αναληφθεί από τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, τις ΜΚΟ και τους ακτιβιστές, οι οποίοι 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αρχική υποδοχή 
και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και θεμελιώδη δικαιώματα των 
μεταναστών και των προσφύγων. Έχουν κάνει μια τεράστια διαφορά, 
προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια σειρά ευκαιριών για τη 
χρηματοδοτική στήριξη φορέων σε όλα τα κράτη μέλη. Έχει 
εξασφαλίσει κονδύλια για την άμεση αρωγή όσων βοηθούν 
μετανάστες και πρόσφυγες. Αν και τα κονδύλια αυτά δεν έχουν σκοπό 
να αντισταθμίσουν την έλλειψη εθνικής χρηματοδότησης, μπορούν να 
προστεθούν στους πόρους όσων είναι αφοσιωμένοι στην κοινωνική 
ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να δοθεί 
μια συνολική εικόνα της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ, η οποία 
προσφέρεται σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που δουλεύουν 
με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Αυτός ο οδηγός απαριθμεί όλες τις σχετικές δυνατότητες 
χρηματοδότησης από την ΕΕ και παρέχει πρακτικές πληροφορίες για 
την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. Σε όλο τον οδηγό δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή σε έργα που προωθούν την ενσωμάτωση, ενθαρρύνουν την 
κοινωνική ένταξη και προάγουν μια καλύτερη ποιότητας ζωής για 
τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Πάνω 

από όλα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες 
τις ΜΚΟ, τους τοπικούς και περιφερειακούς 
συμβούλους και τους φορείς των Πράσινων, 
καθώς και τους πολλούς επιτόπου εταίρους 
μας, για τις προσπάθειές τους στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστών, 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. 
καθώς και για τη βοήθειά τους να κάνουμε τον 
κόσμο καλύτερο. Εκφράζουμε την εκτίμησή 
μας στην Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της πολιτικής 
ομάδας Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 
Συμμαχία που πήρε την πρωτοβουλία για 
αυτόν τον οδηγό, ενώ θέλουμε επίσης 
να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη και το 
προσωπικό της ομάδας για τη συμβολή τους 
στον οδηγό και την στήριξή τους για μια δίκαιη 
και υπεύθυνη πολιτική μετανάστευσης και 
ασύλου στην ΕΕ.

Συμπρόεδροι της Πολιτικής Ομάδας 
Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Συμπρόεδροι του Green European Foundation
Rebecca Harms και Philippe Lamberts Susanne Rieger και Pierre Jonckheer

Πρόλογος
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Πίνακας 
Περιεχομένων

Πρόλογος

Πίνακας Περιεχομένων

Τι είναι η χρηματοδότηση της ΕΕ;

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό

Τομείς χρηματοδότησης

Παρουσίαση χρηματοδοτήσεων
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΤΕΑ)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Πρόγραμμα Δικαιοσύνη
Δημιουργική Ευρώπη
Ευρώπη για τους Πολίτες
Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια
Erasmus+
Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Εξωτερική βοήθεια
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Η διαχείριση στις περισσότερες χρηματοδοτήσεις της ΕΕ 
γίνεται σε συνεργασία με Κράτη Μέλη με τη μέθοδο της 
από κοινού διαχείρισης. Η συνεργασία βασίζεται σε Συμφωνί-
ες Εταιρικής Σχέσης και Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα 
οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα χρηματοδοτού-
μενα μέτρα και τις συγκεκριμένες δράσεις, τους δικαιού-
χους, τη συμπληρωματικότητα με άλλες χρηματοδοτήσεις 
της ΕΕ, υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, εταιρικής συμ-
μετοχής κλπ. Τα Κράτη Μέλη σχεδιάζουν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, επιλέγουν έργα και δικαιούχους και δια-

νέμουν τις πληρωμές μέσω των διαχειριστικών αρχών. Η 
διαχείριση των υπόλοιπων χρηματοδοτήσεων της ΕΕ γί-
νεται άμεσα ή έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην 
περίπτωση της άμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή είναι υπεύθυ-
νη για όλη τη διαδικασία υλοποίησης, η οποία διεξάγεται 
απευθείας από τα κεντρικά γραφεία ή από τις εκτελεστικές 
υπηρεσίες της ως μοναδική αρχή ανάθεσης και λήψης απο-
φάσεων. Στην έμμεση διαχείριση, τα καθήκοντα υλοποίησης 
ανατίθενται σε χώρες εταίρους, διεθνείς οργανισμούς και 
υπηρεσίες ανάπτυξης.

Οι επιχορηγήσεις συνήθως απονέμονται ως άμεση χρηματο-
δοτική στήριξη για έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι επιχορηγήσεις 
δράσεων στοχεύουν σε συγκεκριμένα έργα με περιορι-
σμένη διάρκεια ζωής, ενώ οι επιχορηγήσεις λειτουργίας 

παρέχουν στήριξη στις τακτικές επιχειρησιακές δραστηρι-
ότητες των οργάνων της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή αναθέτει 
συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, μετά 
από δημοσίευση προσκλήσεων σε διαγωνισμούς και προ-
σκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δομή διαχείρισης

Κύριοι τύποι χρηματοδότησης

Τι είναι η
 χρηματοδότηση της ΕΕ;

Η ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη για ένα ευρύ φάσμα έρ-
γων σε τομείς όπως η περιφερειακή και αστική ανάπτυ-
ξη, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη, η γεωργία και 
η αγροτική ανάπτυξη, η έρευνα και η καινοτομία, κ.λπ. Τα 

βασικά είδη χρηματοδότησης μπορούν να διαχωριστούν σε 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), προγράμματα 
και πρωτοβουλίες, και σε εξωτερική βοήθεια για τη λήψη 
μέτρων εκτός της ΕΕ.

Ομάδες - Στόχοι

Όταν παρέχουν βοήθεια που αφορά τη μετανάστευση, οι το-
πικές και περιφερειακές αρχές, οι ΜΚΟ και άλλοι φορείς 
στα Κράτη Μέλη πρέπει συνήθως να διαχωρίζουν την κα-
τάσταση των τελικών δικαιούχων. Ενώ παρέχεται μόνο πε-
ριορισμένη βοήθεια - συχνά ανεπαρκής ώστε να εγγυάται 
ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης - προς τους νεοαφιχθέντες και 
τους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, οι αιτού-
ντες άσυλο (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) και οι πρόσφυγες 
έχουν πρόσβαση σε κοινωνική πρόνοια, υγειονομική περί-

θαλψη, εκπαίδευση, απασχόληση και αυτοαπασχόληση, κα-
θώς και σε άλλα μέτρα ενσωμάτωσης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτή-
σεις της ΕΕ διατίθενται στον Οδηγό αρχαρίων σχετικά με 
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ  (  bit.ly/2jmEZ0L ) που δημο-
σιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στη σελίδα Ο 
Προϋπολογισμός της ΕΕ στη χώρα μου (   bit.ly/2k3OLGl ), 
όπου περιέχεται ένας κατάλογος ενημερωτικών δελτίων 
για επιλεγμένα έργα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

http://bit.ly/2jmEZ0L
http://bit.ly/2k3OLGl
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 Αυτός ο οδηγός προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη επισκόπηση των ευκαιριών χρηματοδότησης από την ΕΕ για τον οργανι-
σμό ή το ίδρυμα σας. Προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν πιο εύχρηστος, οι διάφορες ενότητες στις σελίδες χρηματο-
δοτήσεων εξηγούνται παρακάτω.

Πώς να χρησιμοποιήσετε
αυτόν τον οδηγό

Ονομασία χρηματοδότησης
Πρόκειται για το όνομα της χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται από 
τον οργανισμό που την παρέχει.

Βασικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση
Εδώ θα βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, όπως για την αποστολή της, τις ομάδες στόχους, τους 
στόχους και τις επιλέξιμες δράσεις, μαζί με παραδείγματα και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες.

Τομείς Χρηματοδότησης
Οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζονται στον 
οδηγό επισημαίνονται σύμφωνα με τους ακό-
λουθους τομείς:

Ταχεία σύνδεση
Η ταχεία σύνδεση σάς προσφέρει άμεση πρό-
σβαση στην ιστοσελίδα της χρηματοδότη-
σης. Απλώς σαρώστε τον κωδικό QR με το 
smartphone σας ή πληκτρολογήστε τη συντο-
μευμένη διεύθυνση URL στον περιηγητή ιστού 
σας.

Κοινωνική Ένταξη 
& Ενσωμάτωση

Απασχόληση 
& Αγορά Εργασίας

Στέγαση 
& Υποδομές

Περίθαλψη & 
Κοινωνική Μέριμνα

Εκπαίδευση 
& Κατάρτιση 

Υλική 
βοήθεια

Δικαιώματα 
& Ελευθερίες

Δημόσια Διοίκηση 
& Διακυβέρνηση

Πολιτισμός 
& ΜΜΕ

Δικαιοσύνη 
& Ασφάλεια
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Για μια γρήγορη επισκόπηση των χρηματοδοτήσεων που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, ελέγξτε ποια κατηγορία ισχύει για 
τον οργανισμό ή ίδρυμα σας. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε ποιες χρηματοδοτήσεις προσφέ-
ρουν στήριξη σε αυτόν τον τομέα.

Τομείς
 Χρηματοδότησης

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ)  σελ. 6

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλει-
ας (ΕΤΕΑ) σελ. 8

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  σελ. 10

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)  σελ. 12

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)  σελ. 14

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια  
σελ. 24

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη  σελ. 20

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  σελ. 18

Ευρώπη για τους Πολίτες  σελ. 23

 

Erasmus+  σελ. 26

Δημιουργική Ευρώπη  σελ. 22

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία σελ.  σελ. 28

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  σελ. 30

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας (ΕΤΘΑ)  σελ. 30

Ταμείο



6

Οδηγός χρηματοδότησης της ΕΕ για τη 
μετανάστευση και το άσυλο

GEF.EU

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές, τοπικοί και περιφερειακοί δη-
μόσιοι φορείς, ΜΚΟ, ανθρωπιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικοί και 
ερευνητικοί φορείς, διεθνείς οργανισμοί, εθνικοί οργανισμοί του 
Ερυθρού Σταυρού, εταιρίες ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Νέες αφίξεις, αιτούντες άσυλο (συμπεριλαμβανομένων όσων δεν 
έχουν ακόμη λάβει την τελική απόφαση), δικαιούχοι προσωρινής δι-
εθνούς προστασίας, πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες που διαθέτουν 
νόμιμη κατοικία.

 

Βασικοί στόχοι
Το ΤΑΜΕ μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση 
σε τέσσερις βασικούς τομείς: Άσυλο, νόμιμη 
μετανάστευση και ένταξη, αλληλεγγύη και 
παράτυπη μετανάστευση και επιστροφή. Προ-
ωθεί μια κοινή προσέγγιση ώστε να εξασφα-
λίζεται υψηλού επιπέδου προστασία για τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες σε ολόκληρη 
την Ένωση, και είναι αφιερωμένο στη βελτίω-
ση της πρόσβασης σε δικαιώματα και μέτρα 
ένταξης για άτομα από χώρες εκτός της ΕΕ σε 
εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Περίθαλψη &Κοινωνική Μέριμνα
Ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη, κοινωνι-
κή πρόνοια κλπ.

Κοινωνική Ένταξη & Ενσωμάτωση:
Κοινωνική διαμεσολάβηση, διοικητική και δι-
καστική αρωγή, βοήθεια σε θέματα οικογενει-
ακής επανένωσης, δράσεις ατομικής ενδυνά-
μωσης, βελτίωση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού και του διαλόγου με την κοινωνία υπο-
δοχής (εκστρατείες, εκδηλώσεις), συμμετοχή 
στην πολιτική και πολιτιστική ζωή, ενημέρω-
ση για τη διαδικασία ασύλου, προώθηση της 
ίσης πρόσβασης στις δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες, δράσεις ενημέρωσης των μετανα-
στών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους, προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών κλπ.

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προωθεί την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
και την υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ για το άσυλο και την ένταξη. Το Ταμείο εστι-
άζει στο υψηλότερο επίπεδο αλληλεγγύης και καταμερισμού ευθυνών μεταξύ των Κρατών Μελών, με ιδιαίτερη έμφαση 
σε όσα πλήττονται περισσότερο από τη μετανάστευση.

Επιλέξιμες δράσεις
Οι υποστηριζόμενες δράσεις μπορεί να αφορούν διάφορα στάδια της 
διαδικασίας ασύλου και τις διάφορες πτυχές των πολιτικών για το 
άσυλο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων ομά-
δων, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι γυναίκες, οι νέοι, τα παιδιά και 
οι ηλικιωμένοι.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Μαθήματα αγωγής του πολίτη και γλώσσας, επαγγελματική κατάρτι-
ση, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, προπαρασκευαστικές 
ενέργειες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας κλπ.

Στέγαση & Υποδομές
Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαμονής σε σπίτια 
ένταξης κ.λπ.

Υλική βοήθεια
Υλική βοήθεια (π.χ. τρόφιμα, προϊόντα ατομικής υγιεινής) και υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. μετάφραση και διερμηνεία, νομική βοή-
θεια, ιατρική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση) κλπ.
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης παρέχει στα 
Κράτη Μέλη πληροφορίες για τη μετανάστευ-
ση και το άσυλο, στο πλαίσιο της στήριξης για 
τη χάραξη πολιτικής. Η χρηματοδοτική συν-
δρομή χορηγείται με μορφή επιχορηγήσεων 

προς τα Εθνικά Σημεία Επαφής του που 
φέρουν την ευθύνη του συντονισμού 

σε εθνικό επίπεδο.

Υπάρχουν επιλογές για τη χρηματο-
δότηση έργων εκτός ΕΕ, τα οποία σχε-
τίζονται με την προετοιμασία των 

μεταναστών πριν έρθουν στην ΕΕ, 
π.χ. μέτρα προ της αναχώρησης για 

την ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
στα Κράτη Μέλη, αξιολόγηση προσόντων, 
μαθήματα αγωγής του πολίτη, ενημερωτικά 
πακέτα ευαισθητοποίησης κλπ.

Μόνο οι νομίμως διαμένοντες μετανάστες είναι επι-
λέξιμοι για συμμετοχή σε έργα, κάτι που είναι 
ενδεχομένως δύσκολο για όσους εργάζονται 
με μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Διαχειριστικές αρχές στη χώρα μου: Ο κατάλογος 
των διαχειριστικών αρχών που μπορούν να 
παρέχουν συγκεκριμένες και επικαιροποιη-

μένες πληροφορίες για την υλοποίηση είναι 
διαθέσιμος στο αντίστοιχο εθνικό πρό-

γραμμα.
Τι έχει γίνει
Το αυστριακό κέντρο για νέες μετανάστριες 
* peppa Mädchenzentrum αποτελεί σημείο 
συνάντησης για όλες τις γυναίκες μετανά-
στριες, ηλικίας από 10 έως 20 ετών, που χρει-
άζονται συμβουλές σχετικά με την εκπαίδευ-
ση, την απασχόληση, την κατάσταση στο σπίτι, 
τους φίλους κλπ. Το κέντρο προσφέρει συμβουλευ-
τική, εργαστήρια, βοήθεια στην εύρεση εργασίας, κοινωνικές 
δραστηριότητες και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη.

Πρόσθετες πληροφορίες:   bit.ly/2glscx1

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1qeMirS

Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση
Ενίσχυση των διοικητικών συστημάτων και της κατάρτισης του 
προσωπικού ώστε να εξασφαλιστούν αποτελεσματική πρόσβαση 
στις διαδικασίες ασύλου, βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας 
λήψης αποφάσεων ασύλου, ανάπτυξη εναλλακτικών της κράτησης, 
βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των φορέων, υλοποίηση ενη-
μερωτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη ικανοτήτων για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους δικαιούχους 
(ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, δικτύωση) κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Τα περισσότερα κονδύλια υλοποιού-
νται μέσω κοινής διαχείρισης με βάση τα πολυετή 
εθνικά προγράμματα. Το μέγιστο ποσοστό συγχρη-
ματοδότησης της ΕΕ είναι 75% (90% σε ειδικές περι-
πτώσεις). Τα υπόλοιπα κονδύλια πηγαίνουν σε δράσεις 
της Ένωσης, σε έκτακτη βοήθεια, τεχνική βοήθεια και στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, και υλοποιούνται μέσω άμε-
σης ή έμμεσης διαχείρισης. Οι εφαρμογές σε επίπεδο ΕΕ βασίζεται 
σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προσκλήσεις σε διαγωνι-
σμούς, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και παροχής έκτακτης βοήθειας.

Έκτακτη βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί σε Κράτη Μέλη, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών που προ-
κύπτουν από μεγάλη εισροή μεταναστών, η οποία θέτει σημαντικές 
απαιτήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις υποδοχής, τα συστή-
ματα και τις διαδικασίες ασύλου.

Το γαλλικό σχέδιο Θεραπευτική ιατρι-
κή στήριξη για αιτούντες άσυλο και πρό-

σφυγες, που χρηματοδοτήθηκε από έναν 
εκ των προκατόχων του ΤΑΜΕ, το Ευρωπα-

ϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, προσέφερε 
δωρεάν ιατρική και ψυχολογική συμβουλευ-
τική σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που 
υπέφεραν από τις συνέπειες τραυματικών 
γεγονότων, προκειμένου να βελτιωθεί η ευη-
μερία τους και η ποιότητα ζωής τους.

Πρόσθετες πληροφορίες:   bit.ly/2gyjGIV

http://bit.ly/2glscx1
http://bit.ly/1qeMirS
http://bit.ly/2gyjGIV
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Οικονομική βοήθεια παρέχεται ως επί το πλείστον σε κρατικές και 
ομοσπονδιακές αρχές, αλλά και σε τοπικούς και περιφερειακούς 
δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, ανθρωπι-
στικές οργανώσεις, εταιρίες ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, εκπαι-
δευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Νεοαφιχθέντες, αιτούντες άσυλο (συμπεριλαμβανομένων όσων δεν 
έχουν ακόμη λάβει την τελική απόφαση), δικαιούχοι προσωρινής δι-
εθνούς προστασίας, πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες που διαθέτουν 
νόμιμη κατοικία.

Βασικοί στόχοι
Στον τομέα των Συνόρων και Θεωρήσεων Ει-
σόδου, το Ταμείο στοχεύει στην καθιέρωση 
ενιαίων και υψηλών προδιαγραφών ελέγχου 
των εξωτερικών συνόρων, στην εναρμόνιση 
της διαχείρισης των συνόρων και την εξα-
σφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης των συ-
νόρων με παροχή υποστήριξης για την απο-
τελεσματική επεξεργασία των θεωρήσεων 
εισόδου και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ. Όσον αφορά τους μετα-
νάστες, διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια προς 
την ΕΕ και διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας για τους αιτούντες θεώρησης εισό-
δου καθώς και την ισότιμη μεταχείριση τους. 
Στον τομέα της Αστυνόμευσης, το Ταμείο εί-
ναι αφοσιωμένο στην καταπολέμηση του ορ-
γανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και 
στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών 
της ΕΕ για αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΤΕΑ)

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας προωθεί την εφαρμογή της ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας και 
μέτρα που σχετίζονται με τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
Διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια και συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ, τηρώντας ταυτό-
χρονα τη δέσμευσης της ΕΕ για θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιλέξιμες δράσεις
Δικαιοσύνη & Ασφάλεια
Όλες οι ενέργειες σχετικά με διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, ελέγχους και συστή-
ματα επιτήρησης, επενδύσεις σε λειτουργική 
υποδομή, εξοπλισμό και λογισμικό, αυξημένη 
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διαχείριση 
ταυτοποίησης και τεχνικού εξοπλισμού, υπο-
δομές επικοινωνίας, υλοποίηση συστημάτων 
πληροφορικής για τα εξωτερικά σύνορα και 
την ασφάλεια (π.χ. Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν, Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσε-



9

Οδηγός χρηματοδότησης της ΕΕ για τη 
μετανάστευση και το άσυλο

GREENS-EFA.EU

ων), αξιοποίηση στελεχών των γραφείων διασύνδεσης μεταναστών, 
μέτρα σχετικά με την τεκμηρίωση της ασφάλειας, ενίσχυση δυνατο-
τήτων αντίδρασης, διοικητικό και λειτουργικό συντονισμό 
(π.χ. κοινές επιχειρήσεις), εντοπισμό και διερεύνηση 
οργανωμένου εγκλήματος, εντοπισμό και διερεύ-
νηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, πρόλη-
ψη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, κατάρτιση 
σχετική με τις θεωρήσεις, κατάρτιση προσωπι-
κού σε γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότη-
τες, ανταλλαγή πληροφοριών και πρόληψη της 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του 
ΕΤΕΑ υλοποιείται μέσω κοινής διαχείρισης με τη μορφή ετήσιων 
εθνικών προγραμμάτων (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, δημό-
σιες συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις). Τα έργα συγχρηματοδο-
τούνται σε ποσοστό μέχρι 75% ή 90% για συγκεκριμένες δράσεις, και 
μέχρι 100% για τεχνική βοήθεια. Η διαχείριση των υπόλοιπων κονδυ-
λίων γίνεται άμεσα ή έμμεσα από την Επιτροπή, τα οποία μπορεί να 
χορηγούνται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, προσκλήσε-
ων για υποβολή προσφορών, δράσεων της Ένωσης ή ως έκτακτη και 
τεχνική βοήθεια

Έκτακτη βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί για την 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών που προ-
κύπτουν από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων 

χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνο-
ρα, για δράσεις όπως η διερμηνεία για 

τις διαδικασίες καταγραφής. καθώς 
και για εδώδιμα και μη εδώδιμα προϊ-
όντα για τα άτομα στα κέντρα υποδο-
χής.

Οι Δράσεις της Ένωσης είναι συγκεκριμέ-
να διασυνοριακά ή καινοτόμα μέτρα που 

ωφελούν το σύνολο της ΕΕ.

Το ΕΤΕΑ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για δραστηριότητες εντός τρίτων χωρών ή 
σε σχέση με τρίτες χώρες, όπως σεμινάρια, ερ-
γαστήρια και πιλοτικά έργα για την παροχή 
συγκεκριμένης τεχνικής και επιχειρησια-
κής εμπειρίας σε τρίτες χώρες, καθώς και 
για δράσεις για την προώθηση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή ορθών πρα-
κτικών.

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1xgdKdQ

Τι έχει γίνει
Τον Νοέμβρη του 2015 χορηγήθηκε στη Σλοβενία 
και την Κροατία έκτακτη χρηματοδότηση στον 
τομέα της διαχείρισης των συνόρων, με στόχο 
τη βοήθεια των χωρών αυτών στη διαχείριση 
μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Οι χρημα-
τοδοτήσεις στόχευαν σε συγκεκριμένα μέτρα, 
όπως η ενίσχυση της χωρητικότητας των δο-
μών υποδοχής για νεοαφιχθέντες, η αύξηση της 
χωρητικότητας των δομών φιλοξενίας και η κάλυ-
ψη των εξόδων διαμονής των στελεχών που στάλθηκαν 
από άλλα Κράτη Μέλη. Την ίδια στιγμή, και τα δύο Κράτη Μέλη έλα-
βαν επίσης έκτακτη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετα-
νάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.

Το 2016 η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκι-
νήσει έναν διαγωνισμό για μια επι-

στημονική ανάλυση σχετικά με τον 
τρόπο που οι μετανάστες αποκτούν 
πληροφορίες για τις διαδρομές, τις 
μεταφορές, τους λαθρέμπορους 

που μπορούν να διευκολύνουν το 
ταξίδι τους, καθώς και τη χώρα προ-

ορισμού. Ειδικότερα, θα πρέπει να δι-
ερευνηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας και 

ο ρόλος των μέσων κοινωνικών δικτύωσης.

Πρόσθετες πληροφορίες:   bit.ly/2dzkhZD

http://bit.ly/1xgdKdQ
http://bit.ly/2dzkhZD
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές, τοπικοί 
και περιφερειακοί δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, 
εταιρίες ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, αν-
θρωπιστικές οργανώσεις, ιδρύματα εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, υπηρεσίες απασχόλησης, 
ερευνητικοί φορείς, σύμβουλοι σταδιοδρομί-
ας, υπηρεσίες στήριξης νέων, συνδικάτα εργα-
ζομένων, εργοδότες, κοινωνικές επιχειρήσεις 
κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με πρόσβα-
ση στην αγορά εργασίας. Σε αιτούντες άσυλο 
που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασί-
ας μπορεί να χορηγηθεί μόνο πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον συμμετέχουν 
σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης ή σε 
δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση των 
παιδιών τους.

Βασικοί στόχοι
Βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
υποστηρίζει την πρόσβαση στην απασχόληση και τη βιώσιμη ένταξη 
στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε άτομα που κινδυ-
νεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και σε άτομα από περιθωριοποιη-
μένες κοινότητες. Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρί-
σεων: Μέσω της ενεργής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, το Ευρωπα

Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων: Μέσω της ενερ-
γής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
παρέχει στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των περιθωρι-
οποιημένων κοινοτήτων και καταπολεμά όλες τις μορφές διακρίσεων.

Εκπαίδευση και κατάρτιση: Όσον αφορά τις μειονεκτούσες ομάδες, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε ποιο-
τική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, συμβάλλοντας στην αναβάθ-
μιση των δεξιοτήτων, την προώθηση του επαγγελματικού προσανατο-
λισμού και την επικύρωση των αποκτηθέντων ικανοτήτων.

Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση: Για να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο επενδύει στη ενίσχυση των θεσμικών και διοικητικών 
ικανοτήτων όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προωθεί υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ποιότητας θέσεων εργασίας, ενώ καταπολεμά 
τη φτώχεια, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και προωθεί την ισότητα των φύλων, την αρχή της μη διάκρισης και τις ίσες 
ευκαιρίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για μειονεκτούντα άτομα, όπως οι μετανάστες, οι 
εθνοτικές μειονότητες και οι περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Επιλέξιμες δράσεις
Απασχόληση & Αγορά Εργασίας
Ατομική συμβουλευτική, συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και 
τεχνικές συνέντευξης, αναγνώριση αποκτηθέντων ικανοτήτων, πρό-
σβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης, καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας (όπως χρηματοδότηση 
της εκκίνησης και κοινωνικές επιχειρήσεις), απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας, βελτίωση προοπτικών απασχόλησης, δικτύωση, ευαισθη-
τοποίηση εργοδοτών κλπ

Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Ατομική συμβουλευτική, συγγραφή βιογραφι-
κού σημειώματος και τεχνικές συνέντευξης, 
αναγνώριση αποκτηθέντων ικανοτήτων, πρό-
σβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης, καταπο-
λέμηση της αδήλωτης εργασίας, στήριξη της 
επιχειρηματικότητας (όπως χρηματοδότηση 
της εκκίνησης και κοινωνικές επιχειρήσεις), 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, βελτίωση 
προοπτικών απασχόλησης, δικτύωση, ευαι-
σθητοποίηση εργοδοτών κλπ.
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Περίθαλψη & Κοινωνική Μέριμνα
Δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσι-
τές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και κοινω-
νικές υπηρεσίες κλπ.

Δικαιώματα & Ελευθερίες
Ενέργειες που προστατεύουν την ισότιμη πρό-
σβαση σε ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες, οι 
οποίες διέπονται από ευρωπαϊκές αξίες και ενη-
μερώνουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
κλπ.

Κοινωνική Ένταξη & Ενσωμάτωση:
Πρόληψη των διακρίσεων, ενίσχυση της διαπολιτισμικής κα-
τανόησης, μετάδοση αξιών, δημόσιες συζητήσεις για τη στήριξη της 
ένταξης, γονεϊκή συμμετοχή σε βρεφονηπιακές και σχολικές εγκα-
ταστάσεις, ευαισθητοποίηση κλπ.

Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση
Κοινωνική εργασία σε κοινότητες και προώθηση του ρόλου των δή-
μων, ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων εργασίας με μετανάστες, ολο-
κληρωμένα προγράμματα απασχόλησης, διαδικασίες μεταρρύθμισης 
των γραφείων μετανάστευσης, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτή-
των για τους εργαζόμενους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου, χάραξη πολιτικών και παροχή υπη-
ρεσιών με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους μετανάστες κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υλοποιείται βάσει της 
από κοινού διαχείρισης. Τα κονδύλια πάντα συνοδεύονται από δη-
μόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
κυμαίνεται από 50% έως 85% του συνολικού κόστους του έργου. Η 
στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, προ-
σκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προ-
σφορών.

Πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: 
Η Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας έχει στόχο να 
παρέχει στα άτομα το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων για μελλοντι-
κές θέσεις εργασίας. Υποστηρίζει την αναγνώριση δεξιοτήτων και 
προσόντων που έχουν αποκτηθεί εκτός της ΕΕ. Τα εθνικά κέντρα 
πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων (NARIC) 
μπορεί να βοηθήσουν μετανάστες στην αναγνώριση των πτυχί-
ων και των σπουδών τους, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή 
τους στην αγορά εργασίας. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων παρέχει στήριξη σε νέους μετανάστες που είναι εκτός απα-

Τι έχει γίνει
Το γερμανικό έργο Lotsendienst for migrants 
παρείχε συμβουλές σε περίπου 1.400 μετανά-
στες που ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν 
τη δική τους επιχείρηση. 735 εξ’ αυτών άνοι-
ξαν με επιτυχία τις νεοφυείς τους επιχειρή-
σεις μετά από ατομική καθοδήγηση.

Πρόσθετες πληροφορίες:    bit.ly/2j11ACQ

Στο πλαίσιο του σλοβενικού έργου Mosaic η 
οικο-κοινωνική φάρμα Korenika προσφέρει 
σε ευάλωτες ομάδες σχετική τεχνογνωσία 
και δεξιότητες, καθώς και μόνιμη απασχό-
ληση στην παραγωγή βιολογικών τροφίμων, 
ενώ στηρίζει την αναζωογόνηση της αγροτι-
κής κληρονομιάς.

Πρόσθετες πληροφορίες:    bit.ly/2icrRde

Η σλοβενική κοινωνική επιχείρηση SKUHNA 
ή Σλοβενική Παγκόσμια Κουζίνα απασχολεί 
μετανάστες και πρόσφυγες ως μάγειρες και 
σερβιτόρους, προκειμένου να βελτιωθεί η 
κοινωνική τους κατάσταση, ενώ συμβάλλει 
στον εμπλουτισμό της σλοβενικής κοινωνίας.

Πρόσθετες πληροφορίες:    bit.ly/2gykvBz

 bit.ly/2iB0jQ6

Ταχεία σύνδεση

σχόλησης,  εκπαίδευσης ή κατάρτισης ώστε 
να λάβουν ποιοτικές προσφορές εργασίας, 

συνέχισης σπουδών ή μαθητείας.

Οι οργανισμοί απασχόλησης, 
οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, 
τα ιδρύματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι υπηρεσίες υπο-
στήριξης νέων και οι εργοδότες 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για χρηματοδότηση σε εθνικό 

επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στη χώρα σας:     
 bit.ly/2ieV0YE

http://bit.ly/2j11ACQ
http://bit.ly/2icrRde
http://bit.ly/2gykvBz
http://bit.ly/2iB0jQ6
http://bit.ly/2ieV0YE
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και θεσμικά όργανα, εθνικές, περιφε-
ρειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, υπηρεσίες απασχόλησης, κοινω-
νικοί εταίροι, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά 
ιδρύματα, εμπειρογνώμονες αξιολόγησης επιπτώσεων, εθνικές στα-
τιστικές υπηρεσίες, φορείς που παρέχουν μικροχρηματοδότηση για 
φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Αιτούντες άσυλο με ή χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασίας, πρό-
σφυγες και μετανάστες.

Βασικοί στόχοι
Το EaSI είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση των 
στόχων της ΕΕ και τον συντονισμό δράσεων 
σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.

Όσον αφορά τους μετανάστες, υπάρχουν δύο 
σημαντικά υπο-προγράμματα: Το Progress 
υποστηρίζει την ανάπτυξη της κατάλληλης 
πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστα-
σία, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων. Προάγει τον εθνικό και δι-
εθνή διάλογο, προκειμένου να αναπτυχθούν 
λύσεις για τις πραγματικές ανάγκες, ενώ πα-
ρέχει οικονομική στήριξη για την υλοποίηση 
καινοτομιών στην κοινωνική πολιτική και 
την πολιτική της αγοράς εργασίας.

Το Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επι-
χειρηματικότητα  στοχεύει στην αύξηση της 
πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση για ευ-
άλωτες ομάδες, ιδίως μετανάστες, γυναίκες, 
νέους και ανειδίκευτους εργάτες που επιθυ-
μούν να στήσουν τη δική τους πολύ μικρή ή 
κοινωνική επιχείρηση.

Το τρίτο υποπρόγραμμα του EaSI, το EURES, 
ενθαρρύνει την ενδοκοινοτική κινητικότητα 
των εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι άτο-
μα που αναζητούν εργασία σε ολόκληρη την 
Ένωση θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες θέσεις 
εργασίας και υπηρεσίες υποστήριξης.

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία προωθεί υψηλής ποιότητας και βιώσιμη απα-
σχόληση, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, επαρκή κοινωνική προστασία και καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη 
μακροχρόνια ανεργία και τις διακρίσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και προάγει την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.
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Επιλέξιμες δράσεις
Κοινωνική Ένταξη & Ενσωμάτωση:
Ομότιμες αναθεωρήσεις, διακρατικές και περιπτωσιολογικές αναλύ-
σεις, αξιολογήσεις, πιλοτικά προγράμματα, εργαστήρια και ανταλλα-
γές ορθών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης 
στα διάφορα Κράτη Μέλη για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης 
κ.λπ.

Απασχόληση & Αγορά Εργασίας
Αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας, ανάπτυξη ικανοτήτων των παρό-
χων μικροπιστώσεων, ώστε να βοηθήσουν τους μετανά-
στες να στήσουν επιχειρήσεις, έρευνα στους τομείς 
της επιχειρηματικότητας των μεταναστών και 
του ρόλου των κοινωνικών επιχειρήσεων για 
τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών 
στην αγορά εργασίας, παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών προσλήψεων για δι-
ασυνοριακούς εργαζομένους, δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα 
οφέλη της γεωγραφικής και επαγγελματικής κι-
νητικότητας, προσαρμοσμένη καθοδήγηση κλπ.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Βελτίωση ψηφιακού γραμματισμού, αμοιβαία μάθηση μεταξύ των 
φορέων του EURES, κατάρτιση συμβούλων του EURES κλπ.

Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση
Ανάπτυξη και δραστηριότητες διασυνοριακών συμπράξεων κ.λπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση του Progress και 
του EURES γίνεται απευθείας από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή μέσω προσκλήσεων σε 
διαγωνισμούς και υποβολής προτάσεων. Για 
να υποβάλετε αίτηση για την εγγύηση Μι-
κροχρηματοδοτήσεων και Κοινωνικής Επι-
χειρηματικότητας, ανταποκριθείτε σε μια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα 
από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων. Η Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί 
επιχειρηματίες ή κοινωνικές επιχειρήσεις 

άμεσα, αλλά επιτρέπει σε επιλεγμένους 
παρόχους μικροπιστώσεων και επενδυ-

τές κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ 
να αυξήσουν τον δανεισμό.

Συντονισμός με άλλα μέτρα: Το EaSI 
συμπληρώνει άλλα προγράμματα της 

ΕΕ, όπως το ERASMUS+,  το Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια και τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο και η Πρωτοβουλία για την Απασχόλη-
ση των Νέων.

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1UajBMe

Το EaSi προσφέρει τακτικά χρηματοδότηση 
για ΜΚΟ που διεξάγουν έρευνα στους τομείς 
της κοινωνικής ένταξης ή της μικροχρημα-

τοδότησης και της χρηματοδότησης 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Η χρημα-

τοδότηση μπορεί να χορηγηθεί για 
έργα που εστιάζουν στην επιχει-
ρηματικότητα των μεταναστών 
και έργα που καταπιάνονται με 
τον ρόλο των κοινωνικών επι-

χειρήσεων στη διευκόλυνση της 
ενσωμάτωσης των μεταναστών 

και των προσφύγων στην κοινωνία 
και την αγορά εργασίας.

Τι έχει γίνει
Το ολλανδικό έργο Κοινωνική ένταξη πόρτα-πόρ-
τα σε μια προβληματική πολυεθνική γειτονιά, με 
στόχο εθνοτικές μειονότητες και μετανάστες σε 
πυκνοκατοικημένες γειτονιές μεγάλων πόλεων 
(Schilderswijk, Χάγη), ανέπτυξε μια μέθοδο πα-
ρέμβασης για τη διαχείριση κοινωνικών υποθέ-
σεων (η προσέγγιση πόρτα-πόρτα) για την αύξηση 
της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων γονέ-
ων και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση των προοπτικών 
για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε πο λυεθνικά νοικοκυριά. 

Πρόσθετες πληροφορίες:     bit.ly/2fRPyd5

http://bit.ly/1UajBMe
http://bit.ly/2fRPyd5
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τράπεζες τροφίμων 
κλπ.

Βασικοί στόχοι
Ο κύριος στόχος του ΤΕΒΑ είναι η μείωση του αριθμού ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή που απειλούνται από φτώχεια 
κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020. Βοηθώντας τις ομά-
δες που δυσκολεύονται περισσότερο, το Ταμείο προσπαθεί να ενι-
σχύσει την κοινωνική συνοχή, αλλά και να στηρίξει τη συλλογή και 

διανομή δωρεών τροφίμων, προκειμένου 
να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων.

Ομάδες - Στόχοι
Τα άπορα άτομα, όπως προσδιορίζονται από 
το εκάστοτε Κράτος Μέλος και όπως εί-
ναι άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 
άστεγοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ανα-
πηρία και μετανάστες, στους οποίους μπορεί 
να περιλαμβάνονται νεοαφιχθέντες κατά την 
άφιξή τους στην Ένωση, αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες. Οι ακριβείς ομάδες-στόχος 
προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο και εξαρ-
τώνται από τον τρόπο που τα Κράτη Μέλη κα-
θορίζουν το είδος της βοήθειας, π.χ. τρόφιμα 
και βασική υλική βοήθεια, κοινωνική ένταξη 
κλπ. Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες 
δεν αποτελούν ρητά ομάδες-στόχο και πρέ-
πει να αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ώστε να είναι επιλέξιμοι.

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Η Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην ΕΕ, όπως 
η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Λόγω του διορθωτικού του χαρακτήρα, το ΤΕΒΑ λειτουργεί ως 
ένα πρώτο βήμα για να βοηθήσει τα άτομα να βρουν τη δική τους διέξοδο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επιλέξιμες δράσεις
Υλική βοήθεια
Μπορεί να χορηγηθεί βοήθεια αμέσως μετά 
την άφιξή στην ΕΕ, με τη μορφή βραχυπρό-
θεσμων δράσεων: συσκευασίες τροφίμων 
ή γευμάτων, είδη ένδυσης και υπόδησης, 
υπνόσακοι, σχολικά είδη και άλλα είδη πρώ-
της ανάγκης, όπως είναι τα είδη ατομικής 
υγιεινής.

Κοινωνική Ένταξη & Ενσωμάτωση:
Μπορεί να έχει μόνο τη μορφή μακροπρό-
θεσμων δράσεων, αφότου γίνει η αίτηση 
ασύλου, και μπορεί να περιλαμβάνει: δρα-
στηριότητες κοινωνικής ένταξης εκτός των 
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ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, όπως η καθοδήγηση 
των ληπτών σε άλλες υφιστάμενες υπηρεσίες, μαθήματα γλώσσας, 
μετάφραση και διερμηνεία, δράσεις αγωγής του πολίτη (π.χ. πληρο-
φόρηση σχετικά με τις συνθήκες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις), δραστηριότητες προαγωγής της υγείας, δραστηριότητες κοι-
νωνικοποίησης και δικτύωσης, κατάρτιση για τη βελτίωση της 
αυτάρκειας, πληροφόρηση για διαθέσιμες κοινωνικές υπη-
ρεσίες και προσωρινή στέγαση, οικονομικός γραμματι-
σμός, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, 
ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Το ΤΕΒΑ λειτουργεί με βάση την από κοι-
νού διαχείριση. Συμπληρώνει και λειτουργεί σε συνερ-
γασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα Κράτη Μέλη 
μπορούν είτε να αγοράσουν τρόφιμα ή αγαθά άμεσα και να τα 
παραδώσουν μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων, συνήθως δημό-
σιους οργανισμούς και ΜΚΟ, ή να προσφέρουν χρηματοδότηση σε 
αυτές τις οργανώσεις.

Υλική βοήθεια: Κάθε χώρα μπορεί να προσαρμόσει τη βοήθεια που 
παρέχει. Η υλική βοήθεια μπορεί να συνδυαστεί με συνοδευτικά 
μέτρα, όπως καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να βοηθηθούν οι 
άποροι στην εξεύρεση διεξόδου από τη φτώχεια.

Συμμετοχή Κοινωνικών Παντοπωλείων: Τα 
τρόφιμα και τα αγαθά που χρηματοδοτού-
νται από το ΤΕΒΑ πρέπει να διανέμονται 
δωρεάν σε απόρους. Τα κοινωνικά παντοπω-
λεία μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμ-

μα, εφόσον τα συγχρηματοδοτούμενα 
προϊόντα διανέμονται δωρεάν.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τρα-
πεζών Τροφίμων συγκεντρώ-
νει περίπου 260 τράπεζες 
τροφίμων σε 23 ευρωπαϊκές 

χώρες. Σχεδόν τα μισά τρό-
φιμα που συλλέγονται στην 

Ευρώπη προέρχονται από το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής 

βοήθειας υπέρ των απόρων, ενώ το υπόλοι-
πο προέρχεται από τη βιομηχανία τροφίμων, 
καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιώτες.

Το Δίκτυο ΤΕΒΑ είναι μια ανοιχτή συμμετοχι-
κή κοινότητα που συγκεντρώνει αυτούς που 
εργάζονται για να μειωθούν οι χειρότερες 
μορφές φτώχειας, παρέχοντας ευκαιρίες για 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ιδεών σχε-
τικά με τον τρόπο παροχής βοήθειας στους 
απόρους στην ΕΕ.

Διαχειριστικές αρχές στη χώρα μου:    
  bit.ly/2jeXi8z

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1somHdd

Τι έχει γίνει
Η Γαλλική Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων συγκεντρώνει 79 τρά-
πεζες τροφίμων σε όλη τη γαλλική επικράτεια. Κάθε χρόνο, βοηθούν 
πάνω από 1,8 εκατομμύρια άτομα που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας, παρέχοντάς τους καλάθια τρο-
φίμων και γεύματα.

Στην Κροατία, έχει δοθεί σε μετανάστες επι-
σιτιστική βοήθεια, προϊόντα ατομικής υγιει-
νής και σχολικά είδη, σε συνδυασμό με συ-
νοδευτικά μέτρα, όπως παροχή συμβουλών 
για την υγεία, την προσωπική υγιεινή και την 
ανατροφή των παιδιών.

Το γερμανικό σχέδιο Hilfe-Lotsinnen 
für zugewanderte EU-Bürgerinnen in 
der Armutsprostitution (Βοήθεια για 
μετανάστριες που οδηγούνται από 
τη φτώχεια στην πορνεία) παρέχει 

βοήθεια σε γυναίκες μετανάστες που 
οδηγούνται στην πορνεία λόγω της 

φτώχειας, ενώ δίνει στα παιδία τους πρό-
σβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

http://bit.ly/2jeXi8z
http://bit.ly/1somHdd


Ο σουηδικός δήμος του Härnösand έχει διαμορφώσει μια 
ολιστική προσέγγιση στην υποδοχή μεταναστών και προσφύγων. 

Στο σχέδιο δράσης της πρώιμης ενσωμάτωσης, η σταθερή συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών, σε συνδυασμό με έναν σαφή διαχωρισμό 

αρμοδιοτήτων και έγκαιρης παρέμβασης, αποτέλεσαν τις βασικές αρχές για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Δράσεις όπως η πρώιμη έναρξη 

της σχολικής εκπαίδευσης, ο μακροπρόθεσμος πολεοδομικός σχεδιασμός, η έγκαιρη 
αναγνώριση δεξιοτήτων, η κοινή χρήση των εργασιακών χώρων ώστε να επιτρέπεται η 

πρακτική εκμάθηση, η δημιουργία σημείων συνάντησης της κοινότητας και η διοργάνωση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ανά περιοχή, σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν στους μετανάστες 

και τους πρόσφυγες φιλοξενία και ευκαιρίες να μείνουν και να χτίσουν μια νέα ζωή στον δήμο.

Στην ισπανική Ανδαλουσία και τη Μελίγια, ξεκίνησε ένα έργο ενεργής συμμετοχής στα κοινά για την 
καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων για τους μετανάστες και των καταστροφικών φημών που 
παρεμποδίζουν τη συνύπαρξη στο πλαίσιο της διαφορετικότητας. Χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένους 
αντιπροσώπους καταπολέμησης φημών που παρουσιάζουν αντικειμενικές, εκλογικευμένες 
πληροφορίες, αποκρινόμενοι στους ψευδείς ισχυρισμούς του τοπικού περιβάλλοντος, η 
πρωτοβουλία Τέλος στις φήμες προωθεί την ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής, τη διαπολιτισμική 

ευαισθητοποίηση και τη μη<NonBreakingHyphen/>διάκριση.

Το ιταλικό πρόγραμμα μελισσοκομίας Γενναία Μέλισσα έχει ως στόχο τη διευκόλυνση 
της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους νέους αιτούντες άσυλο, παρέχοντάς 

τους συγκεκριμένες γνώσεις βασικών τεχνικών της μελισσοκομίας και της 
δημιουργίας μελισσιών. Η τοπική τέχνη της μελισσοκομίας προωθεί την 

περιοχή και προστατεύει τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα βοηθά τους 
αιτούντες άσυλο να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυσκολίες 

της κατάστασής τους.

Οι μετανάστες 
μπορούν να βοηθήσουν 

στην οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς

Για αυτούς που έχουν την πεποίθηση ότι στην Ευρώπη θα βρουν καταφύγιο και μια 
νέα ζωή, η έγκαιρη, δίκαιη και αποτελεσματική ενσωμάτωση είναι ζωτικής σημασίας. 

Ως πολιτική ομάδα οι Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πιστεύουμε ότι η 
ενσωμάτωση δεν θα πρέπει να είναι τίποτα λιγότερο από μια διαδικασία μακροπρόθεσμης 

επένδυσης που θα διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή και ενδυνάμωση όλων των 
εμπλεκομένων. Πέρα από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ανάγκες των μεταναστών και των 

προσφύγων, θα πρέπει, πάνω απ’ όλα, να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες για την ενεργό 
συμμετοχή τους, όχι μόνο στην οικονομική ζωή, αλλά και στην κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική ζωή, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση του ανήκειν και ενθαρρύνοντας τους να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που καλωσορίζει διαφορετικούς πολιτισμούς και 
πεποιθήσεις σίγουρα θα αποκομίσει τα οφέλη της διαφορετικότητας. Εκτός από τις 

πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς στην πράξη, κατά το σύνθετο 
έργο της δημιουργίας τέτοιων ευκαιριών, η έλλειψη επαρκούς οικονομικής 

στήριξης αποτελεί ένα σημαντικό πρόσθετο εμπόδιο. Ωστόσο, πολλά θετικά 
παραδείγματα τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών έχουν 

ήδη αποδείξει ότι η δίκαιη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση των 
μεταναστών και των προσφύγων δεν απαιτεί μόνο 

τρόπο και μέσα, αλλά κυρίως διάλογο χωρίς 
αποκλεισμούς και ισχυρή συμμετοχή 

των πολιτών.

Πολιτική 
Ομάδα 
Πράσινοι/
Ευρωπαϊκή 
Ελεύθερη 
Συμμαχία
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Η τοπική 
δράση είναι το κλειδί 

της επιτυχίας
Ο οδηγός αυτός βασίζεται στην ιδέα ότι στις τοπικές κοινότητες και πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη μπορούν να 

βρεθούν βέλτιστες πρακτικές και εξαιρετικά παραδείγματα για τον τρόπο υποδοχής των μεταναστών, των προσφύγων 
και των αιτούντων άσυλο και τρόποι εργασίας για την επιτυχή τους ενσωμάτωση. Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Πράσινου 

Ιδρύματος, έχουμε συνεργαστεί με εθνικά Πράσινα ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη για να διερευνήσουμε τοπικά περιβάλλοντα όπου 
οι ευρωπαϊκές και εθνικές πραγματικότητες διασταυρώνονται, σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στη ζωή των μεταναστών, των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Με το έργο μας Προσφυγικές και Μεταναστευτικές Πολιτικές - Τοπικό Επίπεδο έχουμε στόχο 
να προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο, οι προκλήσεις της υλοποίησης, σε ότι αφορά την ενσωμάτωση και την παροχή 

υπηρεσιών, και ενδεχόμενες Πράσινες προτάσεις για μια δίκαιη και ανθρωπιστική προσέγγιση στην λεγόμενη προσφυγική κρίση.

Οι εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ιδρύματος τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο
Με την παροχή και διανομή δωρεάν εκδόσεων θέλουμε να προωθήσουμε έναν ευρωπαϊκό διάλογο. Τον Μάιο του 2016, εκδώσαμε 
το ενημερωτικό φυλλάδιο «Ανοίγοντας το δρόμο για έναν Πράσινο διάλογο για τις πολιτικές για τους πρόσφυγες, το άσυλο και τη 
μετανάστευση», όπου συνοψίζεται η τρέχουσα κατάσταση της συζήτησης εντός της οικογένειας των Πρασίνων και περιγράφονται οι 
θέσεις των Πρασίνων σε ότι αφορά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και η πολιτική Ομάδα των Πρασίνων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα τέλη του 2015, αναθέσαμε την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση των απόψεων των Πράσινων 
κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, μέσω αξιολόγησης των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια από 25 κόμματα Πρασίνων σε 23 
διαφορετικές χώρες. Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε μια επισκόπηση των σημείων όπου συμφωνούν και διαφωνούν σε εθνικό επίπεδο 
και να αναδείξουμε τομείς όπου παραμένουν ανοικτά θέματα που απαιτούν περαιτέρω συζήτηση. Επιπλέον, μια πρόσφατη θεματική 
έκδοση του δικού μας Green European Journal ήταν αφιερωμένη σε αυτό το επείγον ζήτημα (‘Ευρώπη: Σημείο Ελέγχου - Η Επιστροφή 

των Συνόρων’). Η έκδοση αναλύει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα σύνορα επανεμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη, 
τόσο εδαφικά όσο και στο μυαλό των ευρωπαίων πολιτών, και διερευνά στοιχεία μιας προοδευτικής ανταπόκρισης σε αυτές τις 

ανησυχητικές εξελίξεις.

Οδηγός Χρηματοδότησης για Πράσινους Φορείς
Ελπίζουμε ότι το έργο μας μπορεί να συμβάλει σε μια ζωηρή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, μεταξύ Πράσινων 

φορέων σε όλη την Ευρώπη, για το πώς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
που έπονται στην επιδίωξή μας να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη των πολιτών, σύμφωνα με το 

όραμά μας. Έχουμε, επίσης, την πεποίθηση ότι ο οδηγός θα χρησιμεύσει ως συγκεντρωτική πηγή 
πληροφοριών για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στους πολλούς αφοσιωμένους Πράσινους φορείς 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες, πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο ή σκοπεύουν να το κάνουν στο μέλλον.

http://www.gef.eu
http://www.gef.eu
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-Green_debate_on_Refugees-WEB.pdf
http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-Green_debate_on_Refugees-WEB.pdf
http://www.greeneuropeanjournal.eu/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Δημόσιοι φορείς, οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα (ιδίως ΜΜΕ), πα-
νεπιστήμια, σύλλογοι, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις, καθώς και 
ξένες εταιρείες με έδρα στην περιοχή που καλύπτει το αντίστοιχο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ομάδες - Στόχοι
Το πεδίο εφαρμογής της στήριξης που σχετίζεται με τους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες καλύπτει τη δημιουργία υποδομών σε δι-
άφορους τομείς, όπως η αστική ανάπλαση, η κοινωνική και υγειονο-
μική περίθαλψη, η στέγαση, η επιχειρηματικότητα και η εκπαίδευση.

Βασικοί στόχοι
Το ΕΤΠΑ είναι ένα από τα βασικά εργαλεία 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ, με στόχο τη μείωση των ανι-
σοτήτων στην ανάπτυξης ανάμεσα στις ευρω-
παϊκές περιφέρειες. Εστιάζει τις επενδύσεις 
στην καινοτομία και την έρευνα, στο ψηφιακό 
θεματολόγιο, στη στήριξη των ΜΜΕ και την οι-
κονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες, το ΕΤΠΑ μπορεί να συμπληρώ-

σει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
στην υποστήριξη της διαδικασίας 

ένταξής τους, μέσω επενδύ-
σεων σε υποδομές και στην 
αστική ανάπλαση. Δίνεται 
προτεραιότητα στην προώθη-
ση της απασχόλησης και της 

κοινωνικής ένταξης, στην κα-
ταπολέμηση της φτώχειας και 

των διακρίσεων, καθώς και στις 
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της οικονομικής, εδαφικής και κοινω-
νικής συνοχής μέσω αποκατάστασης των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ.

Επιλέξιμες δράσεις
Στέγαση & Υποδομές
Ανέγερση κέντρων υποδοχής και καταφύγιων, δη-
μιουργία υποδομών σε κέντρα πρώτης υποδοχής, 
δημιουργία υποδομών για κοινωνικές και υγειονο-
μικές υπηρεσίες, κινητά νοσοκομεία, αποχέτευση 
και ύδρευση, επενδύσεις σε υποδομές εκπαιδευτι-
κών εγκαταστάσεων και βελτίωση της πρόσβασης 
στην εκπαίδευση (π.χ. επενδύσεις στις υποδομές με-
ταφορών και οδικών δικτύων), ανακαίνιση, αναβάθμιση 
στέγασης και σχετικών υποδομών, σύμφωνα με τις αρχές της 
ενεργειακής απόδοσης, επενδύσεις σε στέγαση χαμηλής κατανάλω-
σης ενέργειας, ανέγερση παιδικών σταθμών, σχολείων, κοινοτικών 
κέντρων, καταφυγίων, κοινωνική στέγαση και λέσχες νεολαίας κλπ.

Περίθαλψη & Κοινωνική Μέριμνα
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνική 
μέριμνα με έδρα την κοινότητα, διαμεσολάβηση, δραστηριότητες 
κοινωνικής εργασίας κ.λπ.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Μαθήματα γλώσσας, φυσικής αγωγής κλπ.

Απασχόληση & Αγορά Εργασίας
Προσοδοφόρες δραστηριότητες (π.χ. δημι-
ουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, μικροπι-
στωτικά προγράμματα) κ.λπ.

Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση
Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκη-
σης και των αρχών που ασχολούνται με την 
ενσωμάτωση των μεταναστών και των προ-
σφύγων.

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/2jQWWsp

http://bit.ly/2jQWWsp
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Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση του ΕΤΠΑ γίνεται από κοινού με τα Κράτη 
Μέλη υπό την μορφή εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υλοποιούνται από τις περιφερειακές αρχές. Παρέχει υποστήριξη με 
τη μορφή επιχορηγήσεων, βραβείων, επιστρεπτέας ενίσχυσης και 
χρηματοπιστωτικών μέσων.

Συμπληρωματικότητα: Το ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτε-
λεσματικά σε συντονισμό με το ΤΑΜΕ και με μέτρα ένταξης στην 
κοινωνία και την αγορά εργασίας (π.χ. κατάρτιση, μαθήματα γλώσ-
σας, συμβουλευτική, καθοδήγηση και μέτρα για την επαγγελματική 
κατάρτιση και την απασχόληση).

Ευελιξία χρήσης: Το ΕΤΠΑ μπορεί να παρέχει έκτακτα μέτρα κατά πε-
ρίπτωση, συμπληρώνοντας τη στήριξη από το ΤΑΜΕ, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κλπ. Οι έκτακτες δράσεις σχετίζο-
νται με την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων και μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν την ανέγερση ή την επέκταση χωρητικότητας κέντρων 
υποδοχής, καταφυγίων, σκηνών και κοντέινερ.

Διαχειριστικές αρχές στη χώρα μου:    bit.ly/2jbYESb

Τι έχει γίνει
Το αυστριακό έργο Mingo Migrant Enterprises, 
το οποίο δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό 
Επιχειρήσεων της Βιέννης, προσφέρει στήρι-
ξη εκκίνησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε επιχειρήσεις μεταναστών, καθώς και στή-
ριξη για τις συναλλαγές με υπηρεσίες, αρχές 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Βιέννη.

Πρόσθετες πληροφορίες:     bit.ly/2gLoDB0

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 
MigrAlp σχεδιασμένο από δύο περιφέρειες, 
το Τιρόλο στην Αυστρία και το Νότιο Τιρόλο 
στην Ιταλία, υποστηρίζει την ανάπτυξη ερ-
γαλείων και υπηρεσιών πληροφόρησης για 
την ενσωμάτωση των κοινοτήτων των με-
ταναστών, ενώ αντιμάχεται τον ρατσισμό και 
τις διακρίσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 
έργου είναι η καλύτερη ενσωμάτωση στην 
κοινωνία και την αγορά εργασίας και η ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική ποι-
κιλομορφία στα σχολεία μέσα από ένα παι-
χνίδι ρόλων που ονομάζεται SpaceMigrants.

Πρόσθετες πληροφορίες:     bit.ly/2h2xGKv

Αστική Διάσταση
Οι πόλεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντίδραση και την προσαρ-
μογή σε δημογραφικές αλλαγές και νέες μεταναστευτικές τάσεις. Ως 
ένα από τα πρώτα σημεία επαφής για τους μετανάστες, οι πόλεις συ-
χνά επωμίζονται την πολύπλοκη διαδικασία της ενσωμάτωσης, η οποία 
μπορεί να ασκήσει πίεση στις δικές τους κοινωνικές πολιτικές, στρατη-
γικές για την απασχόληση και δημόσιες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας URBACT υποστηρίζει τη δη-
μιουργία δικτύων πόλεων στα διάφορα Κράτη Μέλη που εργάζονται 
για ένα συγκεκριμένο θέμα. Το έργο OPENCities έφερε σε επαφή πό-
λεις προκειμένου να αναπτύξουν πιο προνοητικές πολιτικές, ώστε να 
προσελκύουν ή να διατηρούν καλύτερα τους κινητικούς διεθνείς πλη-
θυσμούς.

Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αφορούν στην 
αντιμετώπιση βασικών αστικών προκλήσεων και επιφέρουν βελτίωση 
διαρκείας στις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές 
και δημογραφικές συνθήκες στις αστικές περιοχές. Διεξάγονται και 
υλοποιούνται σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, την τοπική 
κοινότητα και άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. 

Διασυνοριακή Διάσταση
Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
(INTERREG) προωθεί την καλύτερη περιφε-
ρειακή συνεργασία μέσω διακρατικών προ-
σεγγίσεων για την αντιμετώπιση των κοινών 
προβλημάτων. Η διασυνοριακή συνιστώσα 
της συνεργασίας ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη 
να στραφούν προς τους γείτονές τους, παρέ-
χοντάς τους τα εργαλεία για να διαχειριστούν 
από κοινού τις κοινωνικο-οικονομικές, περι-
βαλλοντικές και εδαφικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Όσον αφορά τους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες, μπορεί να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, υπο-
στηρίζοντας τη θεσμική και διοικητική συνερ-
γασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε όλη 
τη Μεσόγειο, καθώς και με γειτονικές χώρες.

Η πρωτοβουλία Urban Innovative Actions παρέ-
χει πόρους σε αστικές περιοχές σε όλη την Ευ-
ρώπη, ώστε να δοκιμάσουν νέες λύσειςγια τις 
αστικές προκλήσεις και να δουν πώς οι λύσεις 
αυτές λειτουργούν στην πράξη.

http://bit.ly/2jbYESb
http://bit.ly/2gLoDB0
http://bit.ly/2h2xGKv
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εδρεύουν νόμιμα σε Κράτη 
Μέλη, χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και σε 
προς ένταξη χώρες ή χώρες που ενδεχομένως να τεθούν υπό ένταξη 
βάσει των αντίστοιχων Συμφωνιών Πλαίσιο.

Ομάδες - Στόχοι
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες), καθώς και νεοαφιχθέ-
ντες και αιτούντες άσυλο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Επιλέξιμες δράσεις
Δικαιοσύνη & Ασφάλεια 
Ανταλλαγή ορθών πρακτικών στους τομείς της 
ευαισθητοποίησης, συνέδρια και εκστρατείες 
ενημέρωσης, δραστηριότητες ανάλυσης (με-
λέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες, εκθέσεις), 
πληροφοριακό υλικό και οδηγοί, ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών, στήριξη στις οργανώσεις της κοινω-
νίας των πολιτών (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στην 
προστασία της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κ.λπ.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση επαγγελματιών (ανταλλαγές 
προσωπικού, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ημερίδες), ανάπτυξη 
ενοτήτων κατάρτισης και διαδικτυακών/μη διαδικτυακών εργαλείων 
κατάρτισης, ανάπτυξη εργαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αμοι-
βαία μάθηση, ομότιμες αναθεωρήσεις, εκδηλώσεις κατάρτισης εκπαι-
δευτών, γλωσσική κατάρτιση στη νομική ορολογία, εκπαιδευτικό υλικό 
κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση και υλοποίηση της χρηματοδότησης γίνεται 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύ-
νης) μέσω επιχορηγήσεων για τις δράσεις και τη λειτουργία και μέσω 
απευθείας αναθέσεων, οι οποίες δημοσιεύονται με τη μορφή προσκλή-
σεων σε διαγωνισμούς και προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Το πο-
σοστό συγχρηματοδότησης συνήθως κυμαίνεται από 80% έως 90% σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Συμπληρωματικότητα: Το πρόγραμμα Δικαιο-
σύνη μπορεί να συμπληρώσει το Πρόγραμμα 
Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας, το Erasmus+ και τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας. Οι φο-
ρείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα μόνο σε συ-
νεργασία με ΜΚΟ ή δημόσιους οργανισμούς.

Τι έχει γίνει
Το 2016 η Επιτροπή θα διενεργήσει πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης ικανοτήτων επαγγελματιών που 
αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού. Επιπλέ-
ον, θα χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση των συστη-
μάτων προστασίας παιδιών για τα παιδιά των 
μεταναστών, μέσω άμεσων επιχορηγήσεων σε 
διεθνείς οργανισμούς.

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/2g7B3iU

Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη είναι αφιερωμένο στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με γνώμονα την 
αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη.

Βασικοί στόχοι
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει 
ότι η νομοθεσία της ΕΕ στην αστική και ποινική 
δικαιοσύνη εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε 
όλα τα Κράτη Μέλη, καθώς και να διευκολύνει 
την κατάλληλη πρόσβαση πολιτών και επιχει-
ρήσεων στη δικαιοσύνη. Στηρίζει τη δικαστική 
συνεργασία σε αστικά και ποινικά ζητήματα 
και προωθεί την αποτελεσματική πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη και την προστασία των δι-
καιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών 

πράξεων. Ενθαρρύνεται η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ Κρατών Μελών με 
σκοπό τη βελτίωση της αμοιβαίας γνώ-
σης και κατανόησης των δικαστικών 
συστημάτων και, επομένως, της αμοι-

βαίας εμπιστοσύνης.

http://bit.ly/2g7B3iU
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Λόγω των πολλών προκλήσεων που σχετίζονται με το φύλο, οι γυναίκες 
πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο και οι γυναίκες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα 
αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα μεταναστών. Μπορεί να εκτίθενται σε 
σχετιζόμενη με το φύλο τους βία σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους, καθώς και 
να  αντιμετωπίζουν την απομόνωση στην χώρα υποδοχής. Η πρόσβασή τους σε 
υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και κατάρτιση μπορεί να περιορίζεται, οδηγώντας σε 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξάρτηση. Με δεδομένο τον διαχωρισμό 
των φύλων στην αγορά εργασίας και την πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης 
των προσόντων τους, συχνά απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, κάτι που επιβραδύνει την ενσωμάτωσή τους. Ενώ πολλές γυναίκες 
αφήνουν την πατρίδα τους σε μια προσπάθεια να βρουν δικαιοσύνη και ισότητα, 
οι πολιτικές διακρίσεων που διέπουν τη μεταναστευτική διαδικασία μπορεί 
συχνά να τις αποδυναμώνουν. Για να βοηθήσουν τις γυναίκες μετανάστριες 
να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν και να συνεισφέρουν ενεργά στην 
κοινωνία υποδοχής, οι κοινωνίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την 
ανεξαρτησία τους, προωθώντας πολιτικές υποδοχής και ένταξης με 
ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου.

Γυναίκες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο 
και γυναίκες χωρίς έγγραφα
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δήμοι, σύλλογοι, δημοτικά συμβούλια, φι-
λανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα, πολιτιστικοί και δημιουργικοί οργα-
νισμοί κ.λπ.

Ομάδες - Στόχοι
Πρόσφυγες, καθώς και νεοαφιχθέντες και αιτούντες άσυ-
λο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Επιλέξιμες δράσεις
Τα έργα μπορούν να βοηθήσουν τους μετανά-
στες να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν 
χωρίς να βασίζονται σε μια συγκεκριμένη γλώσ-
σα, ενώ μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της 
μετανάστευσης.

Πολιτισμός & ΜΜΕ
Ευρωπαϊκές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, φεστιβάλ, λογοτεχνικές 
μεταφράσεις, παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και 
ντοκιμαντέρ, βιβλιοθήκες, προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς, διεθνείς 
εκδηλώσεις, εκθέσεις και φεστιβάλ, εκπαίδευση για επαγγελματίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται απευθείας από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτι-
κοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, με βάση τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας που περιγράφουν τις δραστηριότητες χρηματοδότησης και τα ποσά 
που πρόκειται να διατεθούν.

Τα γραφεία «Δημιουργική Ευρώπη» που βρίσκονται σε κάθε συμμετέχουσα 
χώρα, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση.

Για στοιχεία επικοινωνίας ανά χώρα επισκεφθείτε:    bit.ly/21k98gO

Τα Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στηρίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία με-
ταξύ των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών, εντός και εκτός της 
ΕΕ. Τα έργα μπορεί να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κοι-

Δημιουργική Ευρώπη

νοτήτων υποδοχής και των μεταναστών. Η χρη-
ματοδότηση είναι διαθέσιμη είτε για έργα μικρής 

κλίμακας (επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο 
άλλοι εταίροι) ή έργα μεγάλης κλίμακας (επικεφα-
λής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλοι εταίροι). Η 
μέγιστη διάρκεια για όλα τα έργα είναι 48 μήνες.

Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υποστηρίζει την πρό-
σβαση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέ-
θους επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημι-
ουργικού τομέα σε χρηματοδότηση.

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1hCkqIB

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης, η οποία 
αποτελεί προϊόν διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, επιρροών και μετανάστευσης αιώνων.

Βασικοί στόχοι
Το πρόγραμμα στηρίζει ευρωπαϊκά πολιτιστικά, 
οπτικοακουστικά και διατομεακά έργα που προω-
θούν την κοινωνική ένταξη και την αμοιβαία πολιτι-
στική κατανόηση. Μπορεί να ενισχύσει την προβολή 
των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτισμών και να προ-
ωθήσει διεθνείς συμπαραγωγές. Οι χρηματοδοτού-
μενες δραστηριότητες υπογραμμίζουν τη συμβολή 
των μεταναστών στην πολιτιστική ποικιλομορφία 

της Ευρώπης. Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει 
για αυτούς τρόπο συνάντησης, επικοινωνίας και 
συμμετοχής στην κοινότητα.

Τι έχει γίνει
Η πρόσκληση για το Έργο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας: 
Ένταξη Προσφύγων ξεκίνησε το 2016 για να στηρί-
ξει έργα που διευκολύνουν την ένταξη των προ-
σφύγων στην Ευρώπη και ενισχύουν την αμοιβαία 
κατανόηση, τον διαθρησκειακό διάλογο και την ανε-
κτικότητα. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους πρό-
σφυγες να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν 
χωρίς να μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 
να προωθηθούν οι δημοκρατικές αξίες και να δοθεί 
στους πολίτες της ΕΕ η ευκαιρία να μάθουν από τις 
αξίες και τους πολιτισμούς των προσφύγων.

http://bit.ly/21k98gO
http://bit.ly/1hCkqIB
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Τοπικές και περιφερειακές αρχές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές οργανώσεις 
και οργανώσεις νεολαίας, ερευνητικά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης, πλατ-
φόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες), καθώς και νεοαφιχθέντες 
και αιτούντες άσυλο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

το πρόγραμμα θα εστιάσει επίσης στην 
Καταπολέμηση του στιγματισμού των µετα-

ναστών και στη δηµιουργία αντι-αφηγήσεων 
υπέρ του διαπολιτισµικού διαλόγου και της 
αμοιβαίας κατανόησης:     bit.ly/1Oz13mD

Σημείο επαφής προγράμματος Ευρώπη για τους 
Πολίτες στη χώρα μου:     bit.ly/2jM4mJs

Τι έχει γίνει
Το βέλγικο έργο My Story – Media and Migrants, 
που ξεκίνησε το 2016, εξετάζει πώς τα δημοφιλή 
μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν τις 
αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με τους μετα-
νάστες και τους πρόσφυγες, μελετώντας τα μη-
νύματα των ΜΜΕ και δημιουργώντας υλικό που 
προσφέρει μια ζωτικής σημασίας αντι-αφήγηση 
και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών.

Πρόσθετες πληροφορίες:    bit.ly/2gVKe7q

Βασικοί στόχοι
Δίνοντας  ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση 
του στιγματισμού των μεταναστών και προάγοντας 
τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία κατα-
νόηση, το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες προ-
ωθεί τη δημοκρατική και πολιτειακή συμμετοχή 
υπό την μορφή έργων αδελφοποίησης πόλεων, κι-
νητοποιώντας τους συμμετέχοντες να συζητήσουν 
συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πολιτικά ζητήματα και 

δημιουργώντας ευκαιρίες για κοινωνική συμ-
μετοχή και εθελοντισμό, δίκτυα πόλεων 

που στηρίζουν δήμους οι οποίοι συνεργά-
ζονται πάνω σε μια κοινή θεματική, και 
έργα της κοινωνίας των πολιτών που 
προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης 
συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής.

Ευρώπη για τους Πολίτες

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1SYcUup

Επιλέξιμες δράσεις
Κοινωνική Ένταξη & Ενσωμάτωση:
Συνεργασίες μεταξύ πόλεων για τη συζήτηση ευρω-
παϊκών πολιτικών θεμάτων (αδελφοποίηση πόλεων), 
δίκτυα πόλεων για τη διερεύνηση κοινών ζητημάτων 
και την κοινή χρήση πόρων, έργα της κοινωνίας των 
πολιτών που επιτρέπουν την άμεση συμμετοχή στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ (συζητήσεις, εκ-
στρατείες, δραστηριότητες για τη συγκέντρωση απόψεων 
των πολιτών της ΕΕ , προώθηση της συμμετοχής πολιτών και 
της αλληλεγγύης, εθελοντισμός), ομότιμες αναθεωρήσεις, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης κλπ

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες γί-
νεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται μέσω του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού, βάσει των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Η χρηματοδότηση 
διατίθεται με τη μορφή επιχορήγησης δράσεων για δράσεις με περιορισμένο 
χρονικό ορίζοντα, επιχορηγήσεων λειτουργίας που απευθύνονται σε δεξα-
μενές σκέψης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μέσω 
δημόσιων συμβάσεων. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης προβλέπονται στα 
αντίστοιχα προγράμματα εργασίας.

Το πρόγραμμα είναι δυνητικά ανοικτό για προσχωρούσες χώρες, χώρες προς 
ένταξη και χώρες που ενδεχομένως τεθούν υπό ένταξη, υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για την περίοδο 2016 - 2020, 

Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες είναι αφιερωμένο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης για την ΕΕ, την ιστορία 
της, την πολυμορφία και τις αξίες της, καθώς και στο να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε πολιτειακές και 
δημοκρατικές δραστηριότητες.

http://bit.ly/1Oz13mD
http://bit.ly/2jM4mJs
http://bit.ly/2gVKe7q
http://bit.ly/1SYcUup
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, φορείς του δημό-
σιου τομέα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ευρωπαϊκά δίκτυα, 
ερευνητικά κέντρα, σχολεία,, κέντρα κατάρτισης, κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες), καθώς και νεοαφι-
χθέντες και αιτούντες άσυλο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Παρόμοιες δράσεις: Άλλα προ-
γράμματα της ΕΕ που σχετί-

ζονται με την προώθηση και 
την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων είναι το Ευρωπαϊκό 
Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα που προωθεί τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ, και η Ευρώπη 
για τους Πολίτες, που προάγει την κατανόηση 
της ιστορίας και της ποικιλομορφίας της ΕΕ.

Τι έχει γίνει
Το διακρατικό έργο GEMMA κατά της Βίας: Η 
ενδυνάμωση μεταναστών με βάση το φύλο 
μέσω πολυπηρεσιακής προσέγγισης προω-
θεί την εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από μια 
διατομεακή προσέγγιση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της βίας 
και να βοηθήσει τις γυναίκες μετανάστριες 
που υπήρξαν θύματα βίας.

Πρόσθετες πληροφορίες:    bit.ly/2g7NImg

Βασικοί στόχοι
Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι υπάρχει στην 
πράξη σεβασμός στα δικαιώματα και τις ελευ-
θερίες των ατόμων, καθιστώντας τα πιο δι-
ακριτά και εφαρμόζοντας τα με μεγαλύτερη 
συνέπεια σε όλη την ΕΕ. Ο στόχος του για την 
προώθηση των μη διακρίσεων και των δικαι-
ώματα των παιδιών, την ευαισθητοποίηση και 

την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξε-
νοφοβίας και της βίας κατά των γυ-

ναικών και των παιδιών δίνει με-
γάλο βάρος στους μετανάστες.

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/1pBWgDi

Επιλέξιμες δράσεις
Δικαιώματα & Ελευθερίες
Ανταλλαγή ορθών πρακτικών, συνέδρια και εκστρατεί-
ες ευαισθητοποίησης, δραστηριότητες ανάλυσης (με-
λέτες, σημεία αναφοράς, έρευνες), ενημερωτικό υλικό, 
δράσεις προστασίας της ισότητα και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά μετα-
ναστών και προώθηση των δικαιωμάτων τους, πληροφο-
ρίες μέσω υπηρεσιών «μιας στάσης» για νεοαφιχθέντες, 
δράσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κλπ.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση επαγγελματιών (ανταλλαγές 
προσωπικού, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ημερίδες), ανάπτυξη 
ενοτήτων κατάρτισης και διαδικτυακών/μη διαδικτυακών εργαλεί-
ων κατάρτισης, αμοιβαία μάθηση, ομότιμες αξιολογήσεις, εκδηλώσεις 
κατάρτισης εκπαιδευτών, γλωσσική κατάρτιση στη νομική ορολογία, 
εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος γίνεται 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύ-
νης) μέσω επιχορηγήσεων για τις δράσεις και τη λειτουργία, οι οποίες 
δημοσιεύονται με τη μορφή προσκλήσεων σε διαγωνισμούς και προ-
σκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ποσοστό συγχρηματοδότη-
σης για έργα είναι συνήθως 80%.

Οι φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
πρόγραμμα μόνο σε συνεργασία με ΜΚΟ ή δημόσιους οργανισμούς.

Το πρόγραμμα για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια προωθεί και προστατεύει την ισότητα και τα δικαιώματα των 
ατόμων, όπως κατοχυρώνονται με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις 
διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

http://bit.ly/2g7NImg
http://bit.ly/1pBWgDi


Μία από τις ομάδες που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
είναι τα παιδιά των μεταναστών και οι ανήλικοι.
Μπορεί να απειλείται η ζωή τους και να παραβιάζονται τα 
δικαιώματά τους στην πορεία τους προς τη χώρα υποδοχής. 
Συχνά έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, υποφέρουν 
από έλλειψη οικονομικών μέσων και δικτύων υποστήριξης, 
και έτσι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία, την εκμετάλλευση 
και την εμπορία ανθρώπων. Ανεξάρτητα από την εθνικότητα 
και τη μεταναστευτική τους κατάσταση, πρέπει να δίνεται 
κατά προτεραιότητα βοήθεια σε παιδιά και ανηλίκους, 
ιδίως με τη μορφή προσαρμοσμένων συστημάτων παιδικής 
προστασίας, μέτρων για την πρόληψη του χωρισμού 
από την οικογένεια και την προώθηση της επανένωσης 
των οικογενειών, καθώς και μέτρα για τη χορήγηση 
γρήγορης πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη νομική 
εκπροσώπηση.

Παιδιά Μεταναστών
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Το Erasmus+ είναι προσβάσιμο σε συμμετέχοντες οργανισμούς όπως 
πανεπιστήμια, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεξαμενές σκέψης, 
ερευνητικοί οργανισμοί, ομάδες νεολαίας και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
καθώς και σε μεμονωμένους συμμετέχοντες (φοιτητές, διδακτικό 
προσωπικό και προσωπικό κατάρτισης, νέοι εργαζόμενοι, εθελοντές), 
οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω των οργανισμών που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα.

Ομάδες - Στόχοι
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε συμμετέχοντες που προέρχονται 
από μειονεκτικά περιβάλλοντα, ιδίως μετανάστες και πρό-
σφυγες, οι οποίοι μπορούν να λάβουν μέρος σε όλους τους 
τομείς του προγράμματος. Ωστόσο, οι ειδικές προϋποθέ-
σεις διαφέρουν μεταξύ των Κρατών Μελών.

από φοιτητές, μαθήματα προ-
σανατολισμού, κατάρτιση για 
την προσαρμογή στην τοπική 

κουλτούρα κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Το πρόγραμμα υλοποιείται 

είτε από εθνικές υπηρεσίες σε Κράτη Μέλη είτε 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. 
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
μέσω της γενικής πρόσκλησης για την υποβο-
λή προτάσεων, συγκεκριμένων προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις σε δι-
αγωνισμούς. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
εξαρτάται από τις συγκεκριμένες δράσεις. Οι 
ιδιώτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο 
μέσω οργανώσεων και όχι απευθείας.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 
του Προγράμματος Erasmus: 
   bit.ly/2kGVcyj

Βασικοί στόχοι
Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού. Υποστηρίζει την 
κινητικότητα των ανθρώπων για καλύτερη 
απασχολησιμότητα και τη διακρατική συνεργα-
σία, με στόχο την ανταλλαγή καινοτόμων πρα-
κτικών. Ενθαρρύνονται δράσεις που προάγουν 
την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, προ-
λαμβάνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, υποστη-

ρίζουν την αναγνώριση των προσόντων 
και προωθούν την πολυγλωσσία, την 

ανεκτικότητα και τις κοινές αξίες.

Erasmus+

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/2jmXy7Z

Επιλέξιμες δράσεις
Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Κατάρτιση για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών, 
διαπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας, προώθηση της 
ανεκτικότητας και της διαφορετικότητας στην τάξη, ανάπτυξη 
ικανοτήτων για ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενίσχυση του 
γραμματισμού στα πολυμέσα, κατάρτιση σε δεξιότητες για την αντιμε-
τώπιση περίπλοκης πραγματικότητας στην αίθουσα διδασκαλίας και 
την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, δράσεις στήριξης νέων εργα-
ζομένων, αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, υποστήριξη μαθη-
τών με ειδικές ανάγκες, διαδικτυακά μαθήματα αξιολόγησης γλώσσας, 
εκπαίδευση εθελοντών για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
σπουδές και την απασχόληση, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εξετάσεις 
για περιπτώσεις μη τεκμηριωμένης εκπαίδευσης, επιστροφή δαπανών 
που συνδέονται με σπουδές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, εθελοντισμός κλπ.

Κοινωνική Ένταξη & Ενσωμάτωση:
Δράσεις που προωθούν την ένταξη, συζητήσεις και συνέδρια ευαισθη-
τοποίησης, νομικές συμβουλές/ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται 

Το Erasmus+ είναι αφιερωμένο στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μη τυπικής μάθησης για νέους 
ως μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

http://bit.ly/2kGVcyj
http://bit.ly/2jmXy7Z
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Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη για τους πρόσφυγες: 200.000 άδειες 
Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης του Erasmus+ 
για αξιολογήσεις και μαθήματα ξένων γλωσσών 
θα διατεθούν σε πρόσφυγες από το 2016 και για 
μια περίοδο τριών ετών. Περισσότερες πληρο-
φορίες είναι διαθέσιμες μέσω των Εθνικών 
Υπηρεσιών για το Erasmus+

Αναγ ώριση τίτλων σπουδών: Πληροφορίες 
για τον τρόπο καθορισμού της επιλεξιμότη-
τας προσφύγων για συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα, κατόπιν αίτησης με ή χωρίς τεκμηρίωση των 
αποκτηθέντων προσόντων:  
  bit.ly/22rb2xx

Τι έχει γίνει
Το έργο διασυνοριακής συνεργασίας Clarity 

σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους μετα-
νάστες με περιορισμένες δεξιότητες 

γλωσσομάθειας να έχουν πρόσβαση 
σε βασική εργασιακή κατάρτιση στη 
δική τους γλώσσα. Η συνεργασία με 
τους εργοδότες σήμαινε ότι η κατάρ-

τιση ήταν άμεσα αξιοποιήσιμη στους 
πραγματικούς χώρους εργασίας.

Πρόσθετες πληροφορίες:   bit.ly/2gl7Sw0

Η αρχή της Εταιρικής Σχέσης υποστηρίζει την 
ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ 
στην προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, τα 
οποία αποτελούν κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μια μέθοδος «από κάτω προς τα πάνω» προσφέρει 
στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να σχεδιάσουν 
τις δικές τους στρατηγικές και έργα ανάπτυξης, με την 
υποστήριξη της ΕΕ.

Αρχή της Εταιρικής Σχέσης 

http://bit.ly/22rb2xx
http://bit.ly/2gl7Sw0
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Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
ΜΚΟ που παρέχουν πρώτες βοήθειες σε νεοαφιχθέντες μετανάστες, 
δημόσιες αρχές και άλλοι δημόσιοι φορείς, υγειονομικά και ερευνητι-
κά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμοί κλπ.

Ομάδες - Στόχοι
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες), καθώς και νεοαφι-
χθέντες και αιτούντες άσυλο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Παρουσίαση 
χρηματοδοτήσεων

Επιλέξιμες δράσεις
Περίθαλψη & Κοινωνική Μέριμνα
Αξιολογήσεις υγείας, εμβολιασμός, γενικά μέτρα 
υγιεινής, εκπαίδευση σε θέματα υγείας και προ-
αγωγή της υγείας, σύστημα επακόλουθων εξετά-
σεων για παρακολούθηση της θεραπείας των μετα-
ναστών, βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη για τους ευάλωτους μετανάστες, δράσεις 
κοινοτικής και κατ’ οίκον περίθαλψης, υπηρεσίες αναψυ-
χής, αναπροσανατολισμός ιατρών ειδικότητας στη γενική ιατρική, 
πρόληψη μεταδοτικών και χρόνιων ασθενειών, θεραπείες ψυχικής 
υγείας (π.χ. μετατραυματικό στρες), τηλεϊατρική και κινητή υγεία, 
ανάλυση ιατρικών αρχείων που χρησιμοποιούνται σε κέντρα πρώτης 
υποδοχής, κατάρτιση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής κλπ.

Χρήσιμες πληροφορίες
Υλοποίηση: Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Κα-
ταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, βάσει των ετήσιων 
Προγραμμάτων Εργασίας. Υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί χρηματο-
δότησης: οι επιχορηγήσεις και οι διαγωνισμοί. Προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, προσφορών, κοινών δράσεων και εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος δημοσιεύονται όλο τον χρόνο. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
της ΕΕ κυμαίνεται από 60% έως 80%.

Το έργο Πτυχές Δημόσιας Υγείας της Μετανάστευσης στην Ευρώπη (PHAME) 
βοηθά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας τους, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν οι πτυχές της δημόσιας υγείας που αφορούν 
τη μετανάστευση και να προστατευτεί η υγεία των μεταναστών.

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) είναι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι 

προωθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει 
το πρόγραμμα για την υγεία και παρέχουν 
συμβουλές και στήριξη στους αιτούντες.

Για τον κατάλογο των ΕΣΕ επισκεφθείτε
    bit.ly/2fRJO31

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/2iWdbQY

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία υποστηρίζει τη συνολική στρατηγική Ευρώπη 2020 για να μετατρέψει την ΕΕ σε μια 
έξυπνη, βιώσιμη οικονομία, χωρίς αποκλεισμούς, που προωθεί την οικονομία για όλους επενδύοντας στην καλή υγεία του 
πληθυσμού της.

Βασικοί στόχοι
Το πρόγραμμα υλοποιεί την στρατηγική της ΕΕ 
για την υγεία ώστε να βελτιωθεί η υγεία των 
ατόμων και να μειωθούν οι ανισότητες στον 
τομέα της υγείας. Βασικοί στόχοι του είναι η 
προαγωγή της υγείας, η πρόληψη ασθενειών 
και η βελτίωση της πρόσβασης σε καλύτερη και 

ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη. Όσον 
αφορά τους μετανάστες, το πρόγραμμα 

της ΕΕ για την υγεία στηρίζει δράσεις 
πρώτων βοηθειών και επενδύσεις 
στην υγεία, για να μειωθούν οι ανι-
σότητες και να αντιμετωπιστεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός.

Τι έχει γίνει
Το έργο 8 ΜΚΟ σε 11 Κράτη βοηθά τις 
υγειονομικές αρχές να παρέχουν υπηρεσίες 
υγείας σε νεοαφιχθέντες μετανάστες, 
ιδίως παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικους και 
έγκυες γυναίκες, μέσω κινητών μονάδων 
επιτήρησης της υγείας και απόκρισης 
(αξιολογήσεις ψυχικής και σωματικής 
υγείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη).

Πρόσθετες πληροφορίες:    bit.ly/2hv53ck

http://bit.ly/2fRJO31
http://bit.ly/2iWdbQY
http://bit.ly/2hv53ck


Το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και θα πρέπει να χορηγείται σε όλους 
«βάσει των όρων που προβλέπονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες». Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη 
για τους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα 
ποικίλλει στις διάφορες χώρες, από την παροχή έκτακτης 
βοήθειας μέχρι την πλήρη πρόσβαση. Ακόμη και σε κράτη 
μέλη όπου προβλέπεται πλήρες δικαίωμα περίθαλψης, 
η πρόσβαση μπορεί να περιορίζεται από εμπόδια όπως 
νόμοι που ποινικοποιούν την παράτυπη παραμονή, 
επιβεβλημένες υποχρεώσεις αναφοράς των γιατρών 
και του ιατρικού προσωπικού, γλωσσικά προβλήματα, 
έλλειψη κοινωνικών δικτύων και γνώσης για το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Πρόσβαση σε Υγειονομική 
Περίθαλψη
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Άλλα ταμεία

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το κύ-
ριο μέσο χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ που βοηθά τις αγροτικές περιοχές να ανταπεξέλ-
θουν στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προ-
κλήσεις του 21ου αιώνα. Σε ότι αφορά τους μετανάστες, 
το ΕΓΤΑΑ μπορεί να προσφέρει στήριξη στους δήμους 
αγροτικών περιοχών για κάθε δραστηριότητα που 
προωθεί την κοινωνική ένταξη, την άμβλυνση της 
φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί 
να συμβάλει κυρίως με τη μορφή της μεσοπρόθε-
σμης οικονομικής στήριξης (2-3 ετών) στους εξής 
βασικούς τομείς: στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, 
εκπαίδευση και απασχόληση.

Οι δράσεις χρηματοδότησης περιλαμβάνουν μέτρα στέ-
γασης και βασικών υποδομών, βασικές υπηρεσίες, όπως παρο-
χή νερού, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού, υπηρεσίες που σχετίζονται 
με την εκπαίδευση, όπως παιδικοί σταθμοί, σχολεία και σχολικά λεω-

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας προωθεί την κοινωνική 
ένταξη, τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη της 
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Στηρίζει τις στρατηγικές που 
αναπτύσσονται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας  
που συνήθως βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής 
και, ως εκ τούτου, στην πρώτη γραμμή άφιξης μετα-
ναστών και αιτούντων άσυλο.

Το Ταμείο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για 
την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, ώστε να 
βελτιωθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή να 
επωφεληθούν από τη στήριξη της εκκίνησης για νέ-
ους αλιείς και νέους αγρότες βιώσιμων υδατοκαλλιερ-
γειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση είναι 

φορεία, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
επαγγελματική και γλωσσική κατάρτιση, ση-
μεία συνάντησης και δραστηριότητες της κοι-

νότητας, απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα 
της γεωργίας, των τροφίμων και της 

δασοκομίας, εκπαίδευση για το πε-
ριβάλλον και τα τρόφιμα, καθώς 

και ενίσχυση της εκκίνησης για 
τη δημιουργία μη γεωργικών 
ειδών, όπως χειροτεχνήματα 
και παραδοσιακά προϊόντα. Η 

χρηματοδότηση είναι προσβάσι-
μη σε εθνικό ή περιφερειακό επί-

πεδο, μέσω των Ομάδων Τοπικής 
Δράσης ή απευθείας από τις δημόσιες 

αρχές, σε συνεργασία με τους τοπικούς φο-
ρείς.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

διαθέσιμη για την υποδοχή αιτούντων άσυλο 
εντός ή εκτός του τομέα της αλιείας. Η διαχεί-
ριση των περισσότερων κονδυλίων γίνεται σε 

κοινή βάση και υλοποιούνται σύμφωνα 
με τα εθνικά και περιφερειακά επι-

χειρησιακά προγράμματα, με τις 
εθνικές αρχές να αποφασίζουν 
ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν. 
Η διαχείριση ενός μικρού μέ-
ρους των κονδυλίων γίνεται 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης είναι συνή-

θως 75%.

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/2k57OjD

Ταχεία σύνδεση

 bit.ly/2kGza2W

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

http://bit.ly/2k57OjD
http://bit.ly/2kGza2W
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Εξωτερική Βοήθεια

Το EIDHR ιδρύθηκε για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Υποστηρίζει τη 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Μπορεί να χορηγηθεί χρηματοδότηση για δράσεις που προωθούν 
τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την αποτροπή των βασανιστηρίων και τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Εντός της ΕΕ, τα χρηματοδοτούμενα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την εργασία με θύματα βασανιστηρίων.

Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)

Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI)

Ο DCI είναι αφιερωμένος στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της 
Λατινικής Αμερικής και της Νότιας Αφρικής. Αντιμετωπίζει, επίσης, τις προκλήσεις των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτε-
ρα στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, αιτούντων άσυλο και γυναικών, προωθώντας παράλληλα τον καίριο ρόλο των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών. Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν 
την ενσωμάτωση και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των οικογενειών τους στις κοινωνίες υποδοχής, 
ιδίως δράσεις για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της 
ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας.

Ο ΜΠΒ παρέχει οικονομική στήριξη προς τις χώρες της διεύρυνσης, προετοιμάζοντάς τις για τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις που είναι συνεπακόλουθα της ένταξης στην ΕΕ. Προσφέρει χρηματοδότηση στην Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την Τουρκία, τη Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο. Η προενταξιακή στή-
ριξη για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις καταπολέμησης της εμπορίας 
ανθρώπων, την παροχή στήριξης σε θύματα βίας, την ανέγερση κέντρων υποδοχής, την παροχή έκτακτων υπηρεσιών, όπως 
υπηρεσίες πόσιμου νερού, αποχέτευσης και υγιεινής, την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και φιλοξενίας, καθώς και τη δια-
σφάλιση ανάπτυξης ικανοτήτων και συντονισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)

Μέσο Εταιρικής Σχέσης (PI)

Το PI έχει ως στόχο να στηρίξει την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ σε τομείς όπως η ανταγωνι-
στικότητα, η έρευνα και καινοτομία, καθώς και η μετανάστευση. Προωθεί τη συνεργασία με χώρες που παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, όπως η Κίνα, η Ρωσία και χώρες της Λατινικής Αμερικής κλπ. Επίσης, παρέχει πολύ-
τιμη στήριξη στον διάλογο για την πολιτική και τα αμοιβαία στρατηγικά συμφέροντα στους τομείς του διεθνούς αστικού 
δικαίου, της δικαστικής συνεργασίας, της ισότητας και της μετανάστευσης.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση (ΕΟΚΕ)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα για την Ένταξη
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας για τους Μετανάστες Χωρίς Έγγραφα (PICUM)
http://picum.org/en

Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)
http://www.ecre.org/

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση (EPIM)
http://www.epim.info/

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστριών
http://www.migrantwomennetwork.org/

Ομάδα εργασίας για τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (Eurocities)
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Κοινωνική Πλατφόρμα
http://www.socialplatform.org/

Πρόσθετες 
Πληροφορίες
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Βασικές αναφορές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο οδηγός σας για τη χρηματοδότηση 
από την ΕΕ  (Ομάδα Πράσινοι/
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 
Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση

Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής

Κέντρο Μελετών 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Διάσκεψη Παράκτιων
Περιφερειών Ευρώπης

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες EUROCITIES

Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας 
για τους Μετανάστες Χωρίς 
Έγγραφα

ESPON

http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/
http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/
http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/


Επικοινωνία:

gef.eu @GEF_Europe GreenEuropeanFoundation greeneuropeanjournal.eu info@gef.eu 

greens-efa.eu @greensEPGreensEFAGreens-EFA@ep.europa.eu youtube.com/user/greensefa

http://gef.eu
https://twitter.com/gef_europe?lang=de
https://www.facebook.com/GreenEuropeanFoundation/
http://greeneuropeanjournal.eu
http://greens-efa.eu
https://twitter.com/greensep?lang=de
https://www.facebook.com/greensefa/
https://www.youtube.com/user/greensefa



