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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ως Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ, θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν καλό τόπο διαβίωσης για όλους, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα φυσικά 
όρια του πλανήτη μας. Αυτό προϋποθέτει να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλύτης βιώσιμης επένδυσης. Επένδυσης σε μια πράσινη 
Ευρώπη, η οποία αποκτά τις πλέον αποδοτικές υποδομές από πλευράς πόρων και ενέργειας, ενώ προστατεύει και αποκαθιστά τους φυσικούς 
της πόρους. Επένδυσης σε μια κοινωνική Ευρώπη, η οποία τοποθετεί την κοινωνική προστασία, την εξάλειψη του αποκλεισμού και την 
κοινωνική συνοχή στην καρδιά των στόχων της. Και επένδυσης σε μια Ευρώπη μάθησης και καινοτομίας, η οποία θα είναι σε θέση να επινοεί, 
να διαμορφώνει και να υλοποιεί λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις αυτού του αιώνα. Η διαφάνεια στον σχεδιασμό και την προετοιμασία και 
η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις αποφάσεις για τις δημόσιες επενδύσεις αποτελούν προαπαιτούμενο για εμάς. Μόνο με μια τέτοια 
Πράσινη Νέα Συμφωνία θα εξέλθει οριστικά η Ευρώπη από την κρίση.

Μόλις ολοκληρώθηκε το σύνολο του νομοθετικού έργου, αισθανθήκαμε την ανάγκη να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα επενδυτικά μέσα και 
τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, ώστε να παρουσιάσουμε την πλήρη εικόνα της 
κοινοτικής χρηματοδότησης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.

Θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε τι μπορεί να γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα για περισσότερη βιωσιμότητα και κοινωνική ένταξη!
Αφήσαμε πλέον πίσω μας μια μακρά περίοδο - ορισμένες φορές επίπονων - διαπραγματεύσεων για τους νέους κανονισμούς, σε πολλές 
περιπτώσεις για πρώτη φορά επί ίσοις όροις με τα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και με χαρά διαπιστώνουμε ότι σημειώσαμε 
σημαντικές επιτυχίες. Περισσότερα χρήματα της ΕΕ από ποτέ άλλοτε προορίζονται για βιώσιμα έργα. Ενισχύθηκε η άμεση συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, ακόμη και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και υπογραμμίστηκαν η ευθύνη και οι αρμοδιότητες των τοπικών και 
περιφερειακών φορέων.

Τώρα είναι η στιγμή για δράση! Και προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή όσα καταφέραμε μέσω του έργου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
συνειδητοποιήσαμε ότι θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες φιλικές προς το χρήστη στους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση προγραμμάτων χρηματοδότησης, στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων και στη μέγιστη 
αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Καταρτίσαμε τον παρόντα οδηγό για τις δυνατότητες κοινοτικής 
χρηματοδότησης, ο οποίος θα συμβάλλει στην πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους. Θα θέλαμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας από τις 
διαπραγματεύσεις στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, και ιδιαίτερα σε τοπικούς και περιφερειακούς συμβούλους, ενδιαφερόμενους 
φορείς και εταίρους των Πρασίνων.

Πρωτίστως, ευχαριστούμε τους κατά τόπους εταίρους μας για την προσπάθειά τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την περιπέτεια και να επιλέξουν 
ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό έργο. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους και το προσωπικό της Ομάδας των Πρασίνων/
ΕΕΣ για τη συμβολή τους και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη της ομάδας εργασίας της Πράσινης Νέας Συμφωνίας.

                                    ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ELISABETH SHROEDTER 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει σημαντικούς 
χρηματοοικονομικούς πόρους σε έργα και δράσεις που σχετίζονται 
με τις πολιτικές της ΕΕ και την υλοποίησή τους. Αυτά τα χρήματα 
χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
όπως η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η αξιοπρεπής εργασία, 
η έρευνα & η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η υγεία 
και η προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ ορισμένα κονδύλια 
διατίθενται στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου αξιοποιούνται από 
εθνικές ή περιφερειακές αρχές, άλλα κονδύλια διανέμονται 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίθενται υπό τη 
διαχείρισή της.
Στο τέλος του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία επί του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για τα προσεχή 7 έτη (2014-2020). 
Ένα τεράστιο μέρος αυτού του νέου σχεδίου προϋπολογισμού, 
συνολικού ύψους 960 δισεκατομμυρίων ευρώ, προορίζεται 
για μέσα, προγράμματα και πρωτοβουλίες κοινοτικής 
χρηματοδότησης. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις επί 
του πολυετούς προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, 
ανασχεδιάστηκαν και τα επενδυτικά προγράμματα και τα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.
Κατά τα τελευταία δύο έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αναθεώρησαν τον στρατηγικό σχεδιασμό αυτών των 
προγραμμάτων, τα προσάρμοσαν στις τρέχουσες κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και έθεσαν νέες 
θεματικές προτεραιότητες για τα προσεχή 7 έτη κοινοτικών 
επενδύσεων. Η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και την αναθεώρηση των 
κοινοτικών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020. Υποστηρίξαμε 
πιο βιώσιμα, συμμετοχικά, φιλικά προς το περιβάλλον και το 
κλίμα, διαφανή και απλουστευμένα προγράμματα κοινοτικής 
χρηματοδότησης. Φέτος, ξεκινά η υλοποίηση των νέων 
προγραμμάτων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα επιτεύγματά 
μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί των στρατηγικών 
των νέων προγραμμάτων πράγματι επιφέρουν μια αλλαγή προς 
πιο πράσινες κοινοτικές επενδύσεις στο επίπεδο της υλοποίησης. 
Με αυτόν τον οδηγό, επιδιώκουμε να παράσχουμε σε τοπικούς 
και περιφερειακούς φορείς, καθώς και σε νέους ανθρώπους, 
πληροφορίες φιλικές προς τον χρήστη για τον τρόπο πρόσβασης 
στις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης για τα δικά τους έργα 
και τις δικές τους ιδέες.

Αυτό το έγγραφο έχει 3 βασικούς στόχους:
3 Παρέχει στους τοπικούς και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους 
φορείς των Πρασίνων, ήτοι στους τοπικούς και περιφερειακούς 
συμβούλους και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), μια 
λεπτομερέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 
τεράστια ποικιλία κοινοτικών κονδυλίων.
3 Παρέχει στους νέους ανθρώπους στην ΕΕ πληροφορίες για τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από την 
Ευρώπη, συμμετέχοντας σε ένα από τα πολυάριθμα κοινοτικά 
προγράμματα.
3 Παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο δημιουργίας του δικού σας 
κοινοτικού έργου.

Α)  ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 παρέχει μια σύντομη επισκόπηση 
των δυνατοτήτων κοινοτικής χρηματοδότησης που είναι 
προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχο. Εδώ, θα 
βρείτε μια σύνοψη των πιο σημαντικών πληροφοριών για την 
επιλεξιμότητά σας για κοινοτικά κονδύλια, καθώς και συναφή 
προγράμματα προς το πεδίο των δραστηριοτήτων σας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 παρέχει έναν οδηγό βήμα προς βήμα στο 
κοινοτικό σας έργο.
Αποτελεί έναν οδηγό, από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, έως τις σημαντικές πτυχές της πρότασης έργου 
και του σχεδίου προϋπολογισμού που θα καταρτίσετε.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 έχει συνταχθεί με τη μορφή ενός εγχειριδίου 
αναφοράς. Θα σας προσφέρει μια συνολική επισκόπηση των 
κοινοτικών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 ανά θεματικό 
πεδίο. Εδώ, θα βρείτε σύντομες επεξηγήσεις των διαφόρων 
κοινοτικών προγραμμάτων και υποδείξεις για τους τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες.

Β)  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Τα κοινοτικά κονδύλια διακρίνονται σε γενικές γραμμές σε τρία 
είδη: διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, προγράμματα και 
πρωτοβουλίες και ταμεία τρίτων χωρών. Ενώ τα δύο πρώτα 
είδη διατίθενται εσωτερικά στο πλαίσιο της ΕΕ, το τελευταίο 
προορίζεται συγκεκριμένα για δράσεις εκτός της ΕΕ. Ο παρών 
οδηγός αναφέρεται αναλυτικά μόνο στα πρώτα δύο είδη 
χρηματοδότησης - τα κοινοτικά κονδύλια που επενδύονται εντός 
της ΕΕ. Οι τύποι χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
μπορεί να ποικίλουν. Τα κοινοτικά κονδύλια διατίθενται κυρίως 

μέσω επιδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, στις οποίες συμμετέχουν διαφορετικοί 
φορείς προκειμένου να λάβουν τη στήριξη της ΕΕ. Διακρίνονται 
δύο τύποι επιδοτήσεων: οι επιδοτήσεις δράσης για έργα με 
περιορισμένη διάρκεια ζωής κατά την οποία υλοποιούνται 
συγκεκριμένες προτεινόμενες δράσεις και οι επιδοτήσεις 
λειτουργίας, οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη για το 
συνεχιζόμενο έργο και τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.
Επιπλέον, τα όργανα της ΕΕ συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 
οι οποίες κατακυρώνονται μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών για την αγορά υπηρεσιών, αγαθών ή εργασιών 
που διασφαλίζουν τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ και των 
προγραμμάτων τους. Τέλος, υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι 
χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια, όπως οι άμεσες 
επιδοτήσεις ή η έμμεση χρηματοδότηση μέσω ενδιάμεσων φορέων 
με τη μορφή δανείων, κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, 
κεφαλαίου κίνησης, επιχορηγήσεων, κ.λπ.

Άλλη μια πτυχή διαφοροποίησης μεταξύ των κοινοτικών κονδυλίων 
είναι η αντίστοιχη διαχειριστική δομή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται η ίδια τα 
κονδύλια, δηλαδή το αρμόδιο τμήμα (Γενική Διεύθυνση) ή η 
αρμόδια εξωτερική υπηρεσία δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που καλούν τους υποψήφιους να υποβάλουν 
προτάσεις έργου, επιλέγει έργα, παρακολουθεί την υλοποίηση και 
αξιολογεί την έκβαση.

Σε άλλες περιπτώσεις, η χρήση των κονδυλίων ανατίθεται 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία κατόπιν ορίζουν εθνικές ή 
περιφερειακές διαχειριστικές αρχές. Αυτό ονομάζεται επιμερισμένη 
διαχείριση, επειδή η Επιτροπή απλώς επιβλέπει τη χρήση των 
κονδυλίων, αλλά τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη 
της διαχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται από τις εθνικές 
ή περιφερειακές διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, τα οποία σκιαγραφούν την επενδυτική στρατηγική 
κάθε κονδυλίου ή προτεραιότητας. Σε αυτό λαμβάνονται υπόψη οι 
εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες και προκλήσεις. 
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Γ)  ΚΥΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΕΣ             
     ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ ο πολυετής 
προϋπολογισμός της περιόδου 2014-2020 συρρικνώνεται σε 
πραγματικούς όρους - με περικοπή 85 δισεκατομμυρίων ευρών 
κατά τα επόμενα επτά έτη - και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
εξακολουθεί να στηρίζεται στην εθνική συνεισφορά, χωρίς 
οποιαδήποτε δυνατότητα να αυξήσει τους ίδιους πόρους της. 
Ωστόσο, ο ισχυρότερος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για τα προγράμματα χρηματοδότησης επέτρεψε 
στην ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ να στρέψει την αναθεώρηση 
των κοινοτικών κονδυλίων σε μια κατεύθυνση πιο φιλική προς 
το περιβάλλον και το κλίμα, πιο κοινωνικά προσανατολισμένη 
και συμμετοχική. Παρόλο που εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι 
υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε πολυάριθμους τομείς πολιτικής, 
επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις επιτυχίες μας και να 
εξηγήσουμε τις κύριες βελτιώσεις για πιο πράσινες κοινοτικές 
δαπάνες την περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού, η ΕΕ συμφώνησε ποσοστό 
τουλάχιστον 20% των 960 δισεκατομμυρίων ευρώ να δαπανηθεί 
σε δράσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Προκειμένου 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η κλιματική αλλαγή ενσωματώνεται 
στους πιο σημαντικούς τομείς δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, η 
αύξηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού που προορίζεται 
για την ισότητα των φύλων αποτελεί διακηρυγμένο στόχο των 
κοινοτικών επενδύσεων. Μία κύρια διεκδίκηση της ομάδας των 
Πρασίνων/ΕΕΣ καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
για τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα ήταν η καθιέρωση ισχυρών 
διατάξεων επί των οριζόντιων αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η ισότητα των φύλων, η εξάλειψη των διακρίσεων, η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η δράση για το κλίμα θα έχουν πιο εξέχοντα ρόλο 
στην υλοποίηση των ταμείων της ΕΕ.
Επιπροσθέτως, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των 
ΜΚΟ ως εταίρων για κοινοτική χρηματοδότηση σε μια πληθώρα 
πεδίων, όπως η κοινωνική ένταξη, η περιβαλλοντική δράση, οι 
πολιτιστικές ανταλλαγές, η έρευνα ή τα δικαιώματα των γυναικών, 
αποτέλεσε κύριο ζήτημα του πολιτικού μας έργου.

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ταμεία ΕΔΕ), 
τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού 
προϋπολογισμού, αποτέλεσαν αντικείμενο μεταρρυθμίσεων που 
οδήγησαν σε πραγματικό οικολογικό προσανατολισμό της πολιτικής 
συνοχής και διασφάλισαν με πιο βιώσιμο και συμμετοχικό τρόπο 
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τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων στην τοπική 
και περιφερειακή ανάπτυξη, τις οικονομίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Το πολιτικό 
έργο της Ομάδας των Πρασίνων/ ΕΕΣ για «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ» απέδωσε καρπούς: 
το μερίδιο των Ταμείων ΕΔΕ για επενδύσεις στην αξιοπρεπή 
εργασία, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού, 
καθώς και σε μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων θα είναι 
μεγαλύτερο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.
Το νέο Ταμείο Συνοχής και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να προσφέρουν 
πληθώρα δυνατοτήτων πράσινης επένδυσης: τα ελάχιστα 
μερίδια διασφαλίζουν ότι περισσότερα χρήματα από ποτέ θα 
επενδυθούν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης. Παρόλο που δεν πετύχαμε να 
αποκλείσουμε εντελώς τις επενδύσεις σε οδικά έργα μεγάλης 
κλίμακας, καταφέραμε να αποτρέψουμε τη χρηματοδότηση 
υποδομών ορυκτών καυσίμων, καθώς και σταθμών πυρηνικής 
ενέργειας. Χάρη στη συνεχή πίεση που ασκήσαμε, οι 
διαβουλεύσεις με περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και την κοινωνία των πολιτών 
και ΜΚΟ, αποτελούν πλέον υποχρέωση και προαπαιτούμενο των 
προγραμμάτων και των έργων.

Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υποστηρίζει ακούραστα την παροχή στήριξης της ΕΕ στα κράτη 
μέλη και στις περιφέρειες εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την εκτόξευση της ανεργίας των νέων. Ήδη στην έκθεσή 
μας για τη νεολαία το 2009, κάναμε έκκληση ώστε να διατεθεί 
κοινοτική χρηματοδότηση για την ανεργία των νέων, η οποία 
τελικά εισακούστηκε με την κατανομή 3 δισεκατομμυρίων ευρώ 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 3 δισεκατομμυρίων 
ευρώ επιπλέον από ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στην 
απασχόληση των νέων.

Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο των 
Ταμείων ΕΔΕ, η οποία υποστηρίζεται από έναν νομικά δεσμευτικό 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση και ορίζει 
μία σειρά απαιτήσεων για τη συμμετοχή εταίρων. Η εν λόγω 
αρχή θα διασφαλίσει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, καθώς και η κοινωνία 
των πολιτών και οι ΜΚΟ, συμμετέχουν ενεργά στον στρατηγικό 
σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση, 
την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ! Η Ευρώπη θα πρέπει να επωφεληθεί 
από την τοπική γνώση, εξειδίκευση και πείρα σε όλα τα βήματα 
της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και να καταστήσει τις 
επενδύσεις της Ένωσης όσο το δυνατόν πιο διαφανείς. Οι πρώτες 
εμπειρίες από διάφορες περιφέρειες αποκαλύπτουν ορισμένες 
ανεπάρκειες και ελλείψεις στην εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να 
διεκδικήσετε το δικαίωμά σας για συμμετοχή στην περιφέρειά σας 
και να εμπλακείτε ενεργά στην υλοποίηση των Ταμείων ΕΔΕ.

Άλλο ένα μέσο μεγαλύτερης συμμετοχής και δραστηριοποίησης 
των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η προσέγγιση της ΝΕΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 
Βάσει της προηγούμενης εμπειρίας, αυτή η προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή για την υλοποίηση των Ταμείων ΕΔΕ 
παρέχει στους τοπικούς φορείς των αγροτικών, παράκτιων και 
αστικών περιοχών τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓA με τη στήριξη της ΕΕ.

Στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης, η ομάδα των Πρασίνων/
ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να κάνει τη διαφορά 
στις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τα παρακάτω: Οι ΜΚΟ, 
τα δίκτυα τοπικής ανάπτυξης και οι αγροτικές επιχειρήσεις 
παραμένουν επιλέξιμες για το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
Το 30% του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 θα επενδυθεί 
σε μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει τη βιολογική γεωργία 
και το γεωργικό περιβάλλον. Έργα συνεργασίας για μικρές 
αλυσίδες τροφίμων περιλαμβάνονται στις χρηματοδοτούμενες 
δραστηριότητες. Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ κατάφερε να 
αποτρέψει τη μετατροπή του νέου Προγράμματος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία σε ένα εργαλείο 
αμιγώς προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας: πετύχαμε να 
προσδώσουμε εξέχοντα ρόλο στην καταπολέμηση στης φτώχειας 
και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, διασφαλίζοντας 
χρηματοδότηση για έργα μικρής κλίμακας και κατευθύνοντας τη 
στήριξη προς τους νέους ανέργους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ ως 
μίας από τις κινητήριες δυνάμεις, πέτυχε ευρύτερη πρόσβαση 
στις επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού και των μέσων στο 
πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Επιπλέον, 
μπορέσαμε να προστατεύσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
για έργα μικρότερης κλίμακας και να διαφυλάξουμε την πιο ενεργή 
προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.  

Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ δραστηριοποιήθηκε έντονα μέσω 
μιας εκστρατείας για την παράταση του προγράμματος Ευρώπη 
για τους Πολίτες. Θεωρούμε ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
μια πιο δημοκρατική και συμμετοχική Ένωση. Αποτελεί χαμένη 
ευκαιρία το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός και το πεδίο δράσεων 
του προγράμματος περικόπτονται κατά την τρέχουσα περίοδο. 
Θεωρούμε ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι ελάχιστος σε 
σχέση με τις τεράστιες δυνατότητες της στήριξης αυτού του είδους.

Σε ό,τι αφορά τον ανασχεδιασμό του Προγράμματος LIFE για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, δύο πτυχές αξίζει να 
επισημανθούν ως επιτυχίες των Πρασίνων: Πρώτον, κατά τη νέα 
περίοδο, η επιλογή της χρηματοδότησης έργων θα βασίζεται 
στην αξία και όχι σε μια προκαθορισμένη εθνική κατανομή. 
Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση των κοινοτικών 
κονδυλίων για έργα με τις πιο σημαντικές επιπτώσεις στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, 
τα έργα στο πεδίο της βιοποικιλότητας θα λάβουν υψηλότερη 
συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή, καθιστώντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ευκολότερη την υλοποίηση έργων βιοποικιλότητας, για 
τα οποία ήταν δύσκολη η λήψη επιπρόσθετης χρηματοδότησης.

Κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του νέου 
Προγράμματος Πλαισίου ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για επενδύσεις 
στην έρευνα και στην καινοτομία, η ομάδα των Πρασίνων/
ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να πετύχει 
τροποποιήσεις σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Ενσωματώσαμε 
επιτυχώς πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, κοινωνικές 
επιστήμες και πετύχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, 
των τελικών χρηστών, της κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανισμών του δημοσίου τομέα σε ολόκληρο το πρόγραμμα. 
Το πρόγραμμα στηρίζει την οικολογική καινοτομία σε μεγάλο 
φάσμα πεδίων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και, 
χάρη στην πρωτοβουλία μας, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
προκύπτουν από χρηματοδότηση του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 θα είναι 
δημόσια προσβάσιμες.
Θέλουμε να ενθαρρύνουμε φορείς όλων των ειδών από την 
κοινωνία των πολιτών, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, 
καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετάσχουν 
ενεργά στην ανάπτυξη οικολογικά καινοτόμων ιδεών και καλών 
έργων. 
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2)  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
     ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟ
Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει μια επισκόπηση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης. Τα πιο σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία 
συγκεντρώνονται σε μερικές σελίδες ανά ομάδα-στόχο.

A)   ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αλλαγής. Η νέα 
περίοδος κοινοτικής χρηματοδότησης προσφέρει άφθονες 
ευκαιρίες για δημόσιους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο ώστε να προτείνουν και να υλοποιήσουν έργα και δράσεις 
σε τοπικό επίπεδο. Η στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα 
όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
για αξιοπρεπή εργασία, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 
των διακρίσεων, η καθιέρωση τοπικών πρωτοβουλιών βιώσιμης 
ανάπτυξης ή επενδύσεις σε τοπικές υποδομές.
Τα Ταμεία ΕΔΕ προσφέρουν τις σημαντικότερες δυνατότητες 
χρηματοδότησης για τοπικούς και περιφερειακούς συμβούλους. 
Τα εν λόγω ταμεία χαρακτηρίζονται από έναν κοινό κατάλογο 
αρχών για την υλοποίησή τους (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων) 
και το πεδίο δράσεων σε κάθε περιφέρεια (και κράτος μέλος) 
καθορίζεται στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ένας πρωταρχικός 
στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Προσφέρει χρηματοδότηση σε 
ένα ευρύ φάσμα πεδίων, για παράδειγμα επενδύσεις σε τοπικές 
υποδομές (π.χ. έργα ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων 
κτιρίων) και ανάπτυξη στρατηγικών στο πεδίο της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης (π.χ. σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας ή 
στρατηγικές μείωσης του CO2). Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας προσφέρουν στήριξη σε αγροτικές και παράκτιες 
κοινότητες ώστε να ανταποκριθούν στις οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές τους προκλήσεις. Δημόσιοι φορείς μπορεί 
να είναι δικαιούχοι για επενδύσεις του ΕΓΤΑΑ ή του ΕΤΘΑ 
προκειμένου να υλοποιήσουν μέτρα για τη μείωση της φτώχειας, 
την κοινωνική ένταξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για γεωργούς/
αλιείς και επιχειρηματίες στην περιοχή.
 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προωθεί τον εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων. Επιπλέον, χρηματοδοτεί έργα για την ίση πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στηρίζει το έργο των υπηρεσιών απασχόλησης 
και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
Ο μηχανισμός CLLD παρέχει στους τοπικούς συμβούλους σε 
αγροτικές, παράκτιες ή αστικές περιοχές τη δυνατότητα να 
συνεργαστούν πιο ενεργά με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς. Αυτό το μέσο προσφέρει στήριξη για την καθιέρωση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο προσεγγίσεων από τη βάση προς την κορυφή και 
παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση των 
προγραμματισμένων έργων.
Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επενδύσουν 
το 5% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές πόλεις θα 
λάβουν χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές, δημογραφικές και 
κλιματικές προκλήσεις. Ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες 
περιφέρειες οι εν λόγω πόλεις είναι ήδη προκαθορισμένες 
στα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, άλλα διενεργούν διαγωνισμούς για 
έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Το πεδίο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας προσφέρει 
στήριξη για συνεργασία μεταξύ δήμων. Δημιουργεί ευκαιρίες για 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
σε μια πληθώρα πεδίων, όπως ο πολιτισμός, ο βιώσιμος 
τουρισμός ή η βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Σημαντικά μέσα για την υλοποιήση περιφερειακών έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία ΕΔΕ είναι τα ειδικά μέσα 
στήριξης JASPERS, JESSICA και ELENA της ΕΕ. Αυτά τα μέσα 
στήριξης προσφέρουν συνδρομή στην προπαρασκευαστική φάση 
μεγάλων έργων, έργων αστικής ανάπτυξης και επενδύσεων στη 
βιώσιμη ενέργεια.
Περαιτέρω κοινοτικά κονδύλια που είναι πιθανό να ενδιαφέρουν 
τους τοπικούς και περιφερειακούς συμβούλους παρέχονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διαχείρισή τους αναλαμβάνει 
απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα εν λόγω προγράμματα 
έχουν γενικά ως στόχο τη στήριξη έργων με ευρωπαϊκή διάσταση. 
Το πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Καινοτομία προωθεί την ανάπτυξη και τη δοκιμή καινοτόμων 
εργαλείων και προσεγγίσεων στον τομέα της απασχόλησης και 
της κοινωνικής πολιτικής. Το Πρόγραμμα για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Αλληλεγγύη μπορεί να προσφέρει κατάρτιση 
σε δημόσιους φορείς για την καλύτερη εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος EURES, οι υπηρεσίες 
απασχόλησης μπορούν να επωφεληθούν από συμπράξεις 
συνεργασίας και τη χρήση εργαλείων στήριξης ευρωπαϊκής 
εμβέλειας για τους αναζητούντες εργασία.
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους προσφέρει 
ενίσχυση για την υλοποίηση τοπικών και περιφερειακών 
καθεστώτων στήριξης, παρέχοντας τροφή στους απόρους, 

ρουχισμό και άλλα απαραίτητα αγαθά στους αστέγους και σε 
άπορα παιδιά. Η ενίσχυση μπορεί να αφορά και σε συνοδευτικά 
μέτρα, όπως δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνική 
ένταξη ή δράσεις για την αποδοτικότερη χρήση των τοπικών 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.
Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες στηρίζει έργα 
αδελφοποίησης πόλεων και δικτύων πόλεων με στόχο 
την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και της 
δραστηριοποίησης των πολιτών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.
Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια προσφέρει 
σε τοπικούς και περιφερειακούς δημόσιους φορείς την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δικτύωσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μεταξύ φορέων με ειδίκευση στα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ, στην ισότητα των φύλων και στα μέτρα καταπολέμησης 
των διακρίσεων. Επιπλέον, οι φορείς μπορούν να επωφεληθούν 
από δραστηριότητες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλαγών προσωπικού ή των εκδηλώσεων εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα Δικαιοσύνη 
στο πεδίο των προγραμμάτων «Δικαιώματα των Θυμάτων» 
και «Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση». Το 
πρόγραμμα Άσυλο και Μετανάστευση παρέχει στήριξη σε τοπικές 
και περιφερειακές αρχές για την ένταξη μεταναστών διαφόρων 
ειδών. Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να στηρίξει δήμους στην 
υλοποίηση έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δράση 
για το κλίμα και συναφή ζητήματα, όπως η μείωση του θορύβου ή 
η προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
LIFE προσφέρει τη δυνατότητα στήριξης της συνεργασίας 
των δημόσιων αρχών σε μέτρα πρόληψης με τη μορφή των 
αποκαλούμενων ολοκληρωμένων έργων. 
Το νέο πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για επενδύσεις στην έρευνα 
και στην καινοτομία ενσωματώνει τη στενότερη συμμετοχή των 
πολιτών, των τελικών χρηστών, της κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανισμών του δημοσίου τομέα. Οι πιο σημαντικές δυνατότητες 
χρηματοδότησης για τοπικές αρχές διατίθενται στα σκέλη του 
προγράμματος «Κοινωνικές προκλήσεις» και «Επιστήμη στην 
κοινωνία».
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης είναι ένα 
κοινοτικό μέσο για την προώθηση πιο αποτελεσματικών 
συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών. Αυτό το μέσο είναι ενδιαφέρον 
για τις τοπικές αρχές σε ό,τι αφορά τα μέτρα ετοιμότητας και 
πρόληψης καταστροφών.
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  5ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αρχή της εταιρικής σχέσης, η οποία υποστηρίζεται από έναν 
νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική 
σχέση, αποτελεί ένα νέο στοιχείο των Ταμείων ΕΔΕ. Η εν λόγω αρχή 
διασφαλίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί 
και οικονομικοί εταίροι, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και οι 
ΜΚΟ, συμμετέχουν ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη 
αποφάσεων για την κατάρτιση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση προγραμμάτων χρηματοδότησης. Η ομάδα των 
Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι το κλειδί 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη έγκειται στις περιφέρειες και στις τοπικές 
κοινότητες. Η ενεργός συμμετοχή και η δραστηριοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών αποτελεί ισχυρή προστιθέμενη αξία για τη διαμόρφωση και 
υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης. Θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε, 
όχι μόνο να συμμετάσχετε στην υλοποίηση των Ταμείων ΕΔΕ ως 
δικαιούχοι, αλλά και να συμμετάσχετε ως εταίροι στην παρακολούθηση 
και στην αξιολόγηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό 
μπορεί να καταστεί δυνατό στο πλαίσιο επιτροπών παρακολούθησης, 
καθώς και στο πλαίσιο της προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης, της 
αποκαλούμενης τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων (CLLD). Η CLLD είναι μια μέθοδος από τη βάση προς 
την κορυφή για την υλοποίηση των Ταμείων ΕΔΕ που επιτρέπει την 
εντονότερη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των ενδιαφερόμενων 
φορέων σε αγροτικές, παράκτιες και αστικές κοινότητες. Βάσει της 
προηγούμενης εμπειρίας, αυτή η προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή για την υλοποίηση των Ταμείων ΕΔΕ παρέχει στους τοπικούς 
φορείς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τις δικές τους στρατηγικές 
ανάπτυξης και να αναπτύξουν τα δικά τους έργα με τη στήριξη της 
ΕΕ. Κατά τη στιγμή της έκδοσης του παρόντος οδηγού (Φεβρουάριος 
2014), η κατάρτιση και οι διαπραγματεύσεις των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την υλοποίηση των Ταμείων ΕΔΕ στις περιφέρειες 
βρισκόταν σε εξέλιξη. Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων των ταμείων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίησή τους και τη χρήση τους 
στην πράξη. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να:

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΣ    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΑΡΑΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ                     
ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ) 2) 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το επίσημο όργανο 
εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών περιφερειών στην ΕΕ. Στον 
δικτυακό της τόπο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για 
δραστηριότητες της ΕΕ στις περιφέρειες και στοιχεία επικοινωνίας των 
περιφερειακών σας εκπροσώπων.

 3 http://cor.europa.eu/el/Pages/home.aspx
Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και 
Κοινότητες είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη και ανταλλαγή 
καινοτόμων λύσεων στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, κοινωνικά 
θέματα και ζητήματα υγείας.

 3 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Δίκτυο Τοπικών Συμβούλων του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

 3 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια ευρωπαϊκής κλίμακας ένωση 
τοπικών και περιφερειακών αρχών που δεσμεύονται εθελοντικά για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στα εδάφη τους:

 3  http://www.covenantofmayors.eu/index_el.html

B)  ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ)
ΟΙ ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλα τα πεδία της κοινωνίας 
και συνεπώς εμπλέκονται στους περισσότερους τομείς που 
καλύπτονται από δραστηριότητες κοινοτικής χρηματοδότησης. Ως εκ 
τούτου, οι ΜΚΟ είναι επιλέξιμες για ένα τεράστιο τμήμα 
των μέσων κοινοτικής χρηματοδότησης, εκ των οποίων μόνο τα πιο 
σημαντικά εργαλεία θα επισημανθούν σε αυτήν την ενότητα.

ΠΟΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΚΟ
Ο ορισμός των ΜΚΟ δεν είναι πολύ σαφής, επειδή δεν αποτελεί 
νομικό όρο. Ποιες οργανώσεις θεωρούνται ΜΚΟ ή οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών στο πεδίο της κοινοτικής χρηματοδότησης 
ορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 
Ωστόσο, η Επιτροπή παρέχει στον «Οδηγό αρχαρίων σχετικά με 
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ» έναν κατάλογο κοινών χαρακτηριστικών 
των ΜΚΟ που θα σας βοηθήσει να προσδιοριστείτε ως ΜΚΟ: «οι 
ΜΚΟ αποτελούν μη κερδοσκοπικές ενώσεις (παρά το γεγονός ότι 
μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους και να ασχολούνται με 
δραστηριότητες που παράγουν έσοδα, δεν διανέμουν κέρδη στα 
μέλη τους), Οι ΜΚΟ είναι προαιρετικοί οργανισμοί, Οι ΜΚΟ πρέπει 
να διαθέτουν κάποιο βαθμό επίσημης ή θεσμικής ύπαρξης (π.χ. 
καταστατικό ή άλλη ιδρυτική πράξη που ορίζει την αποστολή, τους 
στόχους και το πεδίο δράσης τους). Είναι υπόλογοι στα μέλη τους 

και στους χορηγούς τους,Οι ΜΚΟ είναι ανεξάρτητοι, ιδιαίτερα 
από κυβερνητικές και άλλες δημόσιες αρχές και από πολιτικά 
κόμματα ή εμπορικές ενώσεις, οι ΜΚΟ είναι αφιλοκερδείς όσον 
αφορά τους στόχους τους και τις αξίες που υποστηρίζουν. Στόχος 
τους είναι να εξυπηρετήσουν το κοινό συνολικά ή ειδικές ομάδες 
ατόμων.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012: Οδηγός αρχαρίων 
σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, σ. 12)

ΟΙ ΜΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι επιδοτήσεις δράσης παρέχουν στις ΜΚΟ χρηματοδότηση 
για έργα με περιορισμένη διάρκεια ζωής κατά την οποία 
υλοποιούνται συγκεκριμένες προτεινόμενες δράσεις. Μπορεί 
να είναι έργα ευρωπαϊκής διάστασης με στόχο τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ή έργα σε εθνικό, περιφερειακό 
ή τοπικό πλαίσιο τα οποία, για παράδειγμα, ενθαρρύνουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν αξιοπρεπή εργασία ή προωθούν 
την κοινωνική ένταξη. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας παρέχουν 
χρηματοδοτική στήριξη για τις συνήθεις δραστηριότητες μιας 
οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω επιδοτήσεις 
παρέχονται με βάση μια ανάλυση των στόχων της οργάνωσης, 
του πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων της και της 
συμβατότητάς της με το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον και την 
πολιτική της ΕΕ.

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΚΟ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κοινωνία των πολιτών και οι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν πιο 
εξέχοντα ρόλο κατά την περίοδο κοινοτικής χρηματοδότησης 
2014-2020: περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα 
περιλαμβάνουν ΜΚΟ ως δικαιούχους και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης, καθώς και η προσέγγιση CLLD, διαμορφώνουν το 
έδαφος για μια πιο ενεργή συμμετοχή των ΜΚΟ στην υλοποίηση, 
στην παρακολούθηση και στη λήψη αποφάσεων επί των 
Ταμείων ΕΔΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, 
για πρώτη φορά οι ΜΚΟ περιλαμβάνονται ρητώς ως πιθανοί 
δικαιούχοι τεχνικής ενίσχυσης, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη 
της απαραίτητης θεσμικής ικανότητας για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προσφέρει τις πιο ελκυστικές 
δυνατότητες χρηματοδότησης από όλα τα ευρωπαϊκά 
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διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη στήριξη των ΜΚΟ. Κατά 
τη νέα περίοδο, οι δραστηριότητες χρηματοδότησης θα δώσουν 
περισσότερη προσοχή στην καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού και σε μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων. Οι 
απλοποιημένες διαδικασίες χρηματοδότησης θα καταστήσουν 
ευκολότερη τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για στήριξη 
έργων από μικρές ΜΚΟ.
Ένα κεντρικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη των ΜΚΟ είναι το 
πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες. Παρέχει επιδοτήσεις 
λειτουργίας για ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα πεδία 
της ευρωπαϊκής μνήμης και της συμμετοχής των πολιτών στη 
δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα Ευρώπη 
για τους Πολίτες βοηθά τις ΜΚΟ να υλοποιήσουν έργα για ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ΕΕ, τα 
οποία συγκεντρώνουν πολίτες και τους παρέχουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.
Το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη στηρίζει την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή 
νέων λύσεων στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις 
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρέχει επιδοτήσεις λειτουργίας σε 
ΜΚΟ και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και στη μείωση της φτώχειας.
Το υποπρόγραμμα Culture (μέρος του προγράμματος Δημιουργική 
Ευρώπη) στηρίζει φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στο πεδίο του πολιτισμού και προωθεί ειδικές δράσεις 
που είναι σχεδιασμένες με στόχο την τόνωση του διαπολιτισμικού 
διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης στην ΕΕ. Οι εν λόγω 
δράσεις επιδιώκουν να καταστήσουν πιο ορατό τον πλούτο και την 
ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών.
 Το νέο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης καλύπτει τη στήριξη 
δράσεων σε σχέση με το άσυλο, τη νόμιμη μετανάστευση και 
την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και τις επιχειρήσεις 
επαναπατρισμού. Γενικά, οι ΜΚΟ είναι επιλέξιμες ως δικαιούχοι, 
ενώ οι περαιτέρω λεπτομέρειες εξαρτώνται από τα πιο 
συγκεκριμένα εθνικά προγράμματα υλοποίησης του ταμείου. 
Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ΜΚΟ να συμμετάσχουν ενεργά στη 
διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων και να πιέσουν τα κράτη 
μέλη να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη στήριξη και την ένταξη 
των προσφύγων. Το Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης 
για περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Μέσω των δύο σκελών του, 
«Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα», παρέχει επιδοτήσεις 
λειτουργίας και επιδοτήσεις δράσης.
Το νέο πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για επενδύσεις στην 
έρευνα και στην καινοτομία ενσωματώνει τη στενότερη συμμετοχή 

των πολιτών, των τελικών χρηστών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Οι πιο σημαντικές 
δυνατότητες χρηματοδότησης για ΜΚΟ διατίθενται στα σκέλη του 
προγράμματος «Κοινωνικές προκλήσεις» και «Επιστήμη στην 
κοινωνία». Παρόλα αυτά, οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να επιδιώξουν 
ενεργά τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Βιομηχανικής Υπεροχής, όπου θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
δράσεις με στόχο να διασφαλιστεί ότι ενσωματώνονται καλύτερα 
τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι η πλατφόρμα 99 
οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη

 3  http://www.youthforum.org
The Green 10

 3 http://www.green10.org
Κοινωνική Πλατφόρμα - Η Πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών 
Κοινωνικών ΜΚΟ 

 3  http://www.socialplatform.org
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας

 3  http://www.eapn.eu/en
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού

 3  http://www.enar-eu.org

Γ)  ΝΕΟΛΑΙΑ: ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι ένα νέο πρόγραμμα πλαίσιο για κοινοτική 
χρηματοδότηση στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού, το οποίο ενσωματώνει τα πιο 
δημοφιλή κοινοτικά προγράμματα για νέους: Τα προγράμματα 
Erasmus, Leonardo και Νεολαία σε δράση. Το Erasmus+ έχει 
ως στόχο την παροχή στήριξης σε περισσότερους από τέσσερα 
εκατομμύρια Ευρωπαίους για τις σπουδές τους, την κατάρτισή 
τους, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή την πραγματοποίηση 
εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό κατά τα προσεχή επτά έτη.
Το Leonardo da Vinci παρέχει δυνατότητες για νέους ανθρώπους 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, επιτρέποντάς 
τους να μάθουν νέες δεξιότητες ή γλώσσες. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε μια εταιρεία, 
σε έναν δημόσιο οργανισμό, σε μια ΜΚΟ ή σε ένα ίδρυμα 
επαγγελματικής κατάρτισης με περιόδους μάθησης στο πλαίσιο 
της εργασίας σε μια εταιρεία. Η παραμονή σας στο εξωτερικό 
μπορεί να διαρκέσει από δύο εβδομάδες έως και ένα έτος.

Το Erasmus στηρίζει φοιτητές που επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό για 
διάστημα τριών έως δώδεκα μηνών (συμπεριλαμβανομένης μιας 
συμπληρωματικής περιόδου πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει 
προγραμματιστεί). Οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από 
τη στήριξη του προγράμματος Erasmus για κάθε κύκλο σπουδών 
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο).
Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση σάς παρέχει τη δυνατότητα να 
συμμετάσχετε σε ανταλλαγές νέων και εθελοντικές τοποθετήσεις 
σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Διατίθεται χρηματοδότηση για 
ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι συναντιούνται για 
σύντομο χρονικό διάστημα (μία έως τρεις εβδομάδες) προκειμένου 
να παρακολουθήσουν ένα ανεπίσημο πρόγραμμα μάθησης και 
για νέους που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε 
διάφορες χώρες μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 
για περιόδους μεταξύ δύο εβδομάδων και δώδεκα μηνών.
Τρία νέα χρηματοδοτικά μέσα που απευθύνονται σε νέους είναι το 
«Η Πρώτη σου Δουλειά μέσω του EURES», το Erasmus για Νέους 
Επιχειρηματίες και ο Μηχανισμός Εγγύησης Φοιτητικών Δανείων
«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι ένα νέο 
πρόγραμμα που παρέχει σε νέους ηλικίας 18-30 ετών πληροφορίες 
και καθοδήγηση σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και 
τις επαγγελματικές μαθητείες στην ΕΕ, καθώς και θέσεις εργασίας 
σε τομείς που αντιμετωπίζουν έλλειψη σε εργατικό δυναμικό.
Επιπλέον, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να σας καλύψει τις 
ταξιδιωτικές σας δαπάνες για την πραγματοποίηση συνέντευξης 2) 
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3  ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
3  ΜΚΟ
3  ΝΕΟΛΑΙΑ

για μια θέση εργασίας στο εξωτερικό ή τη μετακόμισή σας 
στο εξωτερικό για να αναλάβετε μια νέα θέση εργασίας. Υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να παρακολουθήσετε 
και προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης, καθώς και σεμινάρια 
ήπιων δεξιοτήτων. Η εφαρμογή του προγράμματος τελεί υπό 
τη διαχείριση της περιφερειακής ή εθνικής σας υπηρεσίας 
απασχόλησης που συμμετέχει στα προγράμματα EURES. Το 
πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες έχει σχεδιαστεί 
με στόχο την παροχή ενίσχυσης σε νέους επιχειρηματίες που 
σχεδιάζουν τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Προσφέρει 
βοήθεια χρηματοδοτώντας μια περίοδο παραμονής στο εξωτερικό 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ώστε να μάθει ο 
ενδιαφερόμενος από έναν έμπειρο επιχειρηματία υποδοχής πώς 
λειτουργεί μια μικρή επιχείρηση.

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει 
να έχετε στη διάθεσή σας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο ή να 
βρίσκεστε ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσής του, ή μπορεί να 
έχετε ξεκινήσει ήδη τη δική σας επιχείρηση και να μη λειτουργεί για 
χρονικό διάστημα πάνω από τρία έτη. Το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε όλους τους τομείς.

Ο Μηχανισμός Εγγύησης Φοιτητικών Δανείων είναι ένα νέο 
μέσο στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που έχει ως 
στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή φοιτητών σε ένα πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, καθιστώντας δυνατή 
τη λήψη δανείου που καλύπτει μέρος των εξόδων. Διασφαλίζει 
ευνοϊκούς όρους στις συμμετέχουσες τράπεζες και τους φορείς 
δανειοδότησης, όπως καλύτερα επιτόκια από τα επιτόκια της 
αγοράς και περίοδο χάριτος έως και δύο έτη, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι απόφοιτοι να βρουν μια θέση απασχόλησης προτού 
ξεκινήσουν την αποπληρωμή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει όλες τις 
πληροφορίες για τις προσφορές και τις δυνατότητες για νέους σε 
ολόκληρη την Ευρώπη:

 3 http://europa.eu/youth/splash_el
Το Eurodesk είναι ο κύριος φορέας παροχής πληροφοριών για 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δυνατότητες για νέους και όσους 
συνεργάζονται με αυτούς:

 3  http://www.eurodesk.org/edesk/ 
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3)  ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΤΟ            
     ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ
Αυτό το κεφάλαιο σάς παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη 
του δικού σας κοινοτικού έργου. Εξηγεί τις κεντρικές πτυχές που 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την υποβολή μιας πρότασης 
έργου, καθοδηγώντας σας στα σημαντικά βήματα της διαδικασίας 
κατάρτισης.

Ο παρών οδηγός είναι ενδεικτικός και μπορεί να παράσχει μόνο μια 
πρώτη κατανόηση του τρόπου έναρξης ενός κοινοτικού έργου. Στην 
τελευταία ενότητα, θα βρείτε συνδέσμους σε πηγές που σας παρέχουν 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την ανάπτυξη ενός κοινοτικού 
έργου. Στον παρόντα οδηγό, ως «κοινοτικό έργο» νοείται ένα έργο το 
οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ.

Η ΕΕ διαθέτει τις χρηματοδοτικές επιδοτήσεις της με τη μορφή 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Ανάλογα με το πρόγραμμα, 
δημοσιεύονται μία ή πολλές φορές ετησίως. Συνήθως, ένα ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τις θεματικές προτεραιότητες 
των προσκλήσεων οι οποίες θα δημοσιευθούν. Τα εν λόγω έγγραφα 
επιτρέπουν στους φορείς να ξεκινήσουν την προετοιμασία της αίτησης 
πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Για μια επιτυχημένη 
αίτηση για κοινοτική χρηματοδότηση, είναι σημαντικό να ληφθούν 
όσο το δυνατόν συντομότερα οι πληροφορίες για τις προσκλήσεις. 
Πού θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες εξηγείται περαιτέρω στο τέλος 
αυτής της ενότητας.

Α)   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ως ένα πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός κοινοτικού έργου, και πριν 
από την απόφαση υποβολής αίτησης για κοινοτική χρηματοδότηση 
του έργου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποια προκαταρκτικά 
ζητήματα. Τα εν λόγω ζητήματα περιλαμβάνουν τη γενική 
προϋπόθεση να πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας ως δικαιούχος 
για κοινοτικά κονδύλια και να εξασφαλίζεται η ισορροπία κόστους-
οφέλους της υλοποίησης του έργου σας.
Οι γενικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός κοινοτικού 
έργου συνήθως περιλαμβάνουν την επαρκή εξειδίκευση στο πεδίο 
παρέμβασης και την οικονομική ανεξαρτησία. Η πρόκληση υποβολής 
προτάσεων του έργου θα παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά 
με τις οικονομικές δυνατότητες των δικαιούχων και τις δυνατότητές 
τους σε σχέση με το περιεχόμενο. Άλλη μια προϋπόθεση για τη 
χρηματοδότηση είναι ο οργανισμός να υφίσταται για διάστημα 
τουλάχιστον τριών ετών και να κατέχει επαρκείς ίδιους πόρους ώστε 
να εγγυάται την προχρηματοδότηση του έργου. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι δυνατή η σύσταση ενός οργανισμού για την υλοποίηση ενός 
κοινοτικού έργου. Τα χρηματοοικονομικά κίνητρα για την υλοποίηση 
ενός κοινοτικού έργου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος 

και τις επιλέξιμες δαπάνες του συγκεκριμένου έργου - όσο 
μεγαλύτερα είναι το μέγεθος και η διάρκεια του έργου, τόσο 
υψηλότερες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού και υλικών. 
Παρόλο που τα κοινοτικά έργα είναι αρκετά δημοφιλή στους 
οργανισμούς, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι διοικητικές 
τους δαπάνες είναι εξαιρετικά υψηλές, ενώ συχνά επιφέρουν 
επιπρόσθετες δαπάνες προσωπικού. Επιπλέον, σε περίπτωση 
καθυστερήσεων στην πληρωμή, ο οργανισμός σας θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καλύψει την περίοδο της καθυστέρησης με ίδιους 
πόρους.

Άλλη μία πτυχή του σχεδιασμού μιας πρότασης έργου, η οποία 
συχνά υποτιμάται, είναι η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος. 
Ορισμένα κονδύλια της ΕΕ καλύπτουν παρόμοια θεματικά πεδία 
και επικαλύπτονται ως προς τις υποστηριζόμενες δραστηριότητες. 
Επομένως, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί πριν από την 
κατάρτιση μιας πρότασης έργου, εάν το χρηματοδοτικό μέσο 
αφορά περισσότερο σε δράσεις σε περιφερειακό/εθνικό πλαίσιο 
ή εστιάζει στη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Κατ’ 
αρχήν, η ιδέα για ένα έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατάρτιση δύο διαφορετικών προτάσεων. Εντούτοις, προκειμένου 
να υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές επιτυχίας, είναι σημαντικό 
να προσαρμοστούν οι προτάσεις στους αντίστοιχους στόχους 
του προγράμματος. Μια γενική κατευθυντήρια γραμμή για την 
επιλογή προγραμμάτων είναι η αρχή της ειδικότητας, δηλαδή ότι το 
πρόγραμμα που εστιάζει ειδικότερα σε ένα θέμα θα πρέπει να έχει 
προτεραιότητα.

Ορισμένα προγράμματα, συνήθως εκείνα τα οποία διαχειρίζεται 
απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτούν τη συνεργασία 
ενός ευρωπαϊκού οργανισμού-εταίρου. Ωστόσο, η εξεύρεση ενός 
αξιόπιστου και ικανού εταίρου δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση.
Εάν επιθυμείτε να αποφύγετε ώρες έρευνας χρησιμοποιώντας 
τις μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο, μερικές φορές μπορείτε 
να βρείτε εταίρους του έργου στον επίσημο δικτυακό τόπο 
του προγράμματος. Άλλοι τρόποι εύρεσης εταίρων του έργου 
είναι, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συνέδρια σε 
θέματα ενδιαφέροντος και η χρήση πιο σύγχρονων εργαλείων 
αναζήτησης, όπως το Facebook και το LinkedIN.

B)   ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το δεύτερο βήμα για την ανάπτυξη ενός κοινοτικού έργου είναι 
η κατάρτιση ενός διαγράμματος έργου. Θα πρέπει να εκτείνεται 
σε μερικές μόνο σελίδες και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
παρακάτω υποκατηγορίες: τίτλος έργου, αιτών/κύριος εταίρος, 
στόχοι, προγραμματισμένες δραστηριότητες, ομάδα-στόχος, 
χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και διεύθυνση επικοινωνίας. 
Αυτό το διάγραμμα σάς βοηθά να συγκεκριμενοποιήσετε μια 
γενική ιδέα. Παρέχει μια σαφή μορφή που μπορείτε να μοιραστείτε 
με υποψήφιους εταίρους και αποτελεί ένα χρήσιμο πλάνο όταν 
ζητάτε συμβουλές από γραφεία εξυπηρέτησης.

Η ίδια η πρόταση έργου θα πρέπει να καταρτιστεί μόνο μετά τη 
δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τη λεπτομερή 
ανάγνωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και της θεματικής 
εστίασης της πρόσκλησης. Η κατάρτιση μιας πρότασης έργου 
είναι χρονοβόρα υπόθεση και αποτελεί εργασία η οποία μπορεί να 
απασχολεί ένα άτομο για εβδομάδες. Επομένως, θα πρέπει είτε να 
ξεκινήσετε νωρίς την πρότασή σας είτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο 
να αναθέσετε την εργασία σε μια ομάδα ανθρώπων.

Ασφαλώς, το έντυπο της αίτησης μπορεί να έχει διαφορετική 
μορφή, αλλά θα ζητά πάντοτε παρόμοιες πληροφορίες και όλες 
οι πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο. Τα 
περισσότερα προγράμματα της ΕΕ χρησιμοποιούν το λεγόμενο 
ηλεκτρονικό έντυπο, ένα διαδικτυακό εργαλείο υποβολής αιτήσεων 
που αντικαθιστά τις αιτήσεις σε έντυπη μορφή.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας πρότασης έργου είναι η 
περιγραφή των δράσεων που θα υλοποιηθούν και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα των δράσεων. Η περιγραφή δράσεων που 
δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα, ελάχιστων δράσεων 
ή ανεπαρκών καινοτόμων δράσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
απόρριψη της πρότασης. Περαιτέρω στοιχεία μεγάλης σημασίας 
είναι ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εργασιών, τα οποία θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις δράσεις 
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τους κύριους όρους των 
προτάσεων έργου: 

 3  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: μια δήλωση ποσοτικοποιημένων 
προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειμένου να θεωρηθεί 
επιτυχημένη η υλοποίηση του έργου. Ο στόχος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα 
σε σχέση με το προγραμματισμένο χρονικό πλαίσιο και το σχέδιο 
προϋπολογισμού.

 3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: συγκεκριμένα μέτρα τα οποία υλοποιούνται 
κατά την πορεία του έργου, όπως εργαστήρια, η δημοσίευση ενός 
βιβλίου ή η ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος σπουδών για 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι δράσεις αποτελούν το κεντρικό 
στοιχείο της πρότασης.

 3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: αποτελέσματα των 
δράσεων του έργου. Μπορεί να είναι υλικά (κατασκευή δρόμων, 
εκπαιδευτικό υλικό, διοργάνωση ενός συνεδρίου) ή άυλα 
(διαχείριση-δεξιότητες, ανταλλαγή εμπειριών, ευαισθητοποίηση).

 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: γενικά εκλαμβάνεται 
ως αποτέλεσμα έργων διεθνικού χαρακτήρα που δημιουργούν 
ένα κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα για 
όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτό, η 
διάχυση και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και των βέλτιστων 
πρακτικών του έργου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

 3  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρική αξία της 
κοινοτικής χρηματοδότησης, η οποία διασφαλίζει ότι τα επιτεύγματα 
του έργου εξακολουθούν να υφίστανται μετά το τέλος της περιόδου 
του έργου χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός δομημένου 
έργου είναι η προσέγγιση του λογικού πλαισίου, η οποία συχνά 
αναφέρεται με τη συντομογραφία Logframe. Αυτό το επίσημο 
εργαλείο επιτρέπει τη σχηματική οπτικοποίηση όλων των στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για μια συνεκτική πρόταση έργου, σε μία 
μήτρα. Απαιτεί τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πληροφοριών 
σε κάθε κελί, όπως η αιτιολόγηση του έργου, οι δείκτες 
αποτελεσμάτων, οι παραδοχές και οι κίνδυνοι. Το Logframe είναι 
υποχρεωτικό για την υποβολή αίτησης για κονδύλια αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ, αλλά η χρήση του μπορεί να συνιστάται και για 
άλλες προτάσεις έργου. Βεβαιωθείτε ότι υποβάλλετε την πρόταση 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας και ότι η αίτησή σας περιλαμβάνει 
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Γ)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ορισμένοι γενικοί κανόνες που ισχύουν στην κοινοτική 
χρηματοδότηση ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον χρηματοοικονομικό 
σχεδιασμό και την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες για την προπαρασκευή ενός έργου συνήθως 
δεν είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση. Μόνο το 
πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση 
προπαρασκευαστικών συναντήσεων των εταίρων του έργου.

Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου, όπως η αγορά εξοπλισμού, γραφειακού 
υλικού, η μίσθωση εγκαταστάσεων, οι δαπάνες ασφάλισης και οι 
δαπάνες επικοινωνίας είναι πιθανώς επιλέξιμες ως έμμεσο κόστος 
του έργου. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όταν αγοράζετε ένα 
είδος θα πρέπει να υποτιμηθεί ανάλογα με την περίοδο χρήσης 
και μόνο η αναλογία των δαπανών για την περίοδο χρήσης είναι 
επιλέξιμη.

Οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες 
τις συναφείς δαπάνες, ήτοι όχι μόνο τις μεικτές απολαβές, αλλά 
και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη, περαιτέρω 
φόρους και χρεώσεις, επιδόματα αδείας και ειδικές πληρωμές. 
Η εργασία εθελοντών δεν έχει καμία επίπτωση στην κοινοτική 
συγχρηματοδότηση. Περαιτέρω είδη δαπανών που μπορούν να 
καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση είναι οι ταξιδιωτικές 
δαπάνες, το ημερήσιο επίδομα διατροφής και διαμονής, καθώς και 
οι δαπάνες εξωτερικής ανάθεσης, π.χ. για υπηρεσίες διερμηνείας. 
Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις έργων δεν καλύπτουν το 
100% των δαπανών, αλλά συγχρηματοδοτούν ένα συγκεκριμένο 
μερίδιο. Τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης, καθώς και 
πιο συγκεκριμένοι κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών, 
προσδιορίζονται σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Δ)   ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ                                                                      
Ο πιο σημαντικός δικτυακός τόπος για προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της ΕΕ είναι ο Tenders Electronic Daily. Παρουσιάζει 
πληροφορίες για κάθε έγγραφο διαγωνισμού της ΕΕ, ενημερώνεται 
σε καθημερινή βάση με προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σας επιτρέπει να αναζητήσετε διαγωνισμούς 
ανά τομέα, χώρα και περιοχή.

 3  http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Επιπλέον, οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των προγραμμάτων ή ο 
δικτυακός τόπος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης δημοσιεύουν 
πληροφορίες για τους διαγωνισμούς που έχουν προγραμματιστεί, 
τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και τους διαγωνισμούς 
που έχουν κλείσει. Η Επιτροπή διαθέτει έναν κεντρικό δικτυακό τόπο, 
ο οποίος σας παρέχει έναν κατάλογο συνδέσμων στα διαφορετικά 
θεματικά πεδία:

 3  http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm
Άλλος ένας τρόπος να ενημερώνεστε συνεχώς για τη δημοσίευση 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι η εγγραφή στα 
ενημερωτικά δελτία των οργάνων που εργάζονται στο πεδίο 
ενδιαφέροντος. Επιπροσθέτως, αρκετοί ιδιωτικοί οργανισμοί 
παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες ενημέρωσης για προσκλήσεις 
έργων της ΕΕ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ                                                         
Το Otlas είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο εύρεσης εταίρων για 
διεθνή έργα στο πεδίο της νεολαίας. Οι οργανισμοί μπορούν 
να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα πεδία 
ενδιαφέροντός τους στο Otlas, καθώς και να δημιουργήσουν αιτήματα 
εύρεσης εταίρων για σχέδια έργων.

 3 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/Οι 
περισσότεροι επίσημοι δικτυακοί τόποι των προγραμμάτων 
κοινοτικής χρηματοδότησης παρέχουν ένα εργαλείο εύρεσης εταίρου.
Π.χ.: η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχει για τα 
προγράμματά της στο πεδίο της εκπαίδευσης (Erasmus, Comeni- us, 
κ.λπ.) ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρου του έργου:

 3 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
Αναζήτηση εταίρου για έργα της ΕΕ στο LinkedIn:

 3  https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner- 
Search-2842114
Αναζήτηση εταίρου για έργα της ΕΕ & διεθνή έργα στο Facebook

 3 https://www.facebook.com/groups/Partnersearch/?fref=ts
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4)  ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   
     ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Αυτή η ενότητα θα σας δώσει μια συνολική επισκόπηση του 
μεγάλου φάσματος των κοινοτικών κονδυλίων για την περίοδο 
2014-2020. Είναι ταξινομημένα ανά θεματικό πεδίο και ως εκ τούτου 
μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα που σχετίζεται με το 
δικό σας πεδίο εργασιών και ενδιαφέροντος.

Κάθε ενότητα ξεκινά με γενικές πληροφορίες για το αντίστοιχο ταμείο 
της ΕΕ και μια σκιαγράφηση των σημαντικών επιτευγμάτων της 
ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο. Επιπλέον, 
περιγράφονται συνοπτικά οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες, η 
μέθοδος υλοποίησης και η γενική επιλεξιμότητα.

Α)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ         
      (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ)
Κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ ομαδοποίησε τα διαρθρωτικά της 
ταμεία και τα κύρια επενδυτικά μέσα σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο: τον 
Κανονισμό Κοινών Διατάξεων. Το εν λόγω πλαίσιο ορίζει κοινούς 
κανόνες για τα μεγαλύτερα ταμεία της Ένωσης, τις επενδύσεις της 
πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης 
και τα εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης των γεωργικών ταμείων 
και των ταμείων αλιείας, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος 
συντονισμός στη χρήση των πόρων, να αυξηθούν οι συνέργειες και 
να απλουστευθεί η υλοποίησή τους.

Ι)   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ  
     ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των 271 περιφερειών της ΕΕ. Ο κύριος στόχος της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ είναι η μείωση αυτών των αποκλίσεων προωθώντας 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Προκειμένου 
να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, η ΕΕ επενδύει περισσότερο από 
το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της, περίπου 325 δισεκατομμύρια 
ευρώ, κατά τα προσεχή επτά έτη. Αυτές οι επενδύσεις 
κατευθύνονται προς τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τους πολίτες 
και τις οικονομίες. Πράγματι, όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής. Ωστόσο, ο 
προϋπολογισμός κατανέμεται σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης 
της αντίστοιχης περιφέρειας. Το εν λόγω επίπεδο εκφράζεται με 
διαφορετικές κατηγορίες: λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
περιφέρειες σε στάδιο μετάβασης και πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 
Ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου το 80% του προϋπολογισμού της 
πολιτικής συνοχής, επενδύεται στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ.
Η πολιτική συνοχής αποτελείται από τρία διαφορετικά ταμεία: 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) και οι 
μηχανισμοί εδαφικής ανάπτυξης της ΕΕ χρηματοδοτούνται από τα 
Ταμεία ΕΔΕ και τμήματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαδραμάτισε σημαντικό και ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις 
με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη νέα γενιά της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ. Μέσω της παρέμβασής μας, διασφαλίσαμε τη 
διατήρηση και την ενίσχυση στο πλαίσιο των νέων κανονισμών 
μιας σειράς θετικών μεταρρυθμιστικών προτάσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οδηγούν σε πραγματικό οικολογικό 
προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής.
Ο εξέχων ρόλος της αρχής της εταιρικής σχέσης στην υλοποίηση 
των ταμείων, η οποία ενισχύεται από έναν νομικά δεσμευτικό 
κώδικα δεοντολογίας, διασφαλίζει ότι οι εταίροι σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί εταίροι, καθώς 
και η κοινωνία των πολιτών και οι ΜΚΟ, συμμετέχουν ενεργά 
στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην κατάρτιση, την υλοποίηση, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων 
χρηματοδότησης. Επιπροσθέτως, μια σειρά διατάξεων επί των 
οριζόντιων αρχών, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η ισότητα των φύλων 
και η καταπολέμηση των διακρίσεων, προσδίδουν στις κεντρικές 
πολιτικές μας αξίες εξέχουσα θέση στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, στην υλοποίησή της και στα χρηματοδοτούμενα έργα σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τολμήστε το!

«Η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι ο δημοκρατικός πυλώνας της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για 
περισσότερη διαφάνεια. Χάρη στη συνεχή πίεση που ασκήσαμε, 
για πρώτη φορά τέθηκαν ελάχιστες απαιτήσεις για τη συμμετοχή 
των εταίρων και διαμορφώθηκε ένας νομικά δεσμευτικός κώδικας 
δεοντολογίας για την ορθή δημοκρατική πρακτική.»  
//  Elisabeth Schroedter
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 ΜΕ
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1)   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Το ΕΤΠΑ είναι η μεγαλύτερη ενιαία πηγή κοινοτικής 
χρηματοδότησης. Ο κύριος στόχος του ΕΤΠΑ είναι η ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ενθαρρύνοντας 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των 
περιφερειακών οικονομιών.
Με γνώμονα την ανάγκη συγκέντρωσης πόρων προκειμένου να 
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, τη λεγόμενη 
θεματική συγκέντρωση, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επενδύουν 
ένα ελάχιστο μερίδιο πόρων σε τέσσερις κύριες προτεραιότητες: 
έρευνα & καινοτομία, τεχνολογίες πληροφοριών & επικοινωνιών, 
ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ και οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.
Το ελάχιστο μερίδιο εξαρτάται από την κατηγορία της περιφέρειας: 
οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες διαθέτουν ποσοστό 
τουλάχιστον 50% στους εν λόγω τομείς, οι περιφέρειες σε στάδιο 
μετάβασης 60% και οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες 80%. 
Επιπροσθέτως, απαιτείται από τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν 
με ποσοστό 20% των επενδύσεών τους στους στόχους που έχει 
θέσει η ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον, το ΕΤΠΑ περιλαμβάνει δράσεις στο πεδίο της εδαφικής 
συνεργασίας (διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική 
συνεργασία) και αφορά σε συγκεκριμένα εδαφικά χαρακτηριστικά 
(αστική ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων). Τα εν λόγω προγράμματα περιγράφονται παρακάτω 
στις ενότητες 4) α) iv. και v.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε 
σημαντικές βελτιώσεις για τη νέα περίοδο χρηματοδότησης, οι 
οποίες οδηγούν συνολικά σε περισσότερες δυνατότητες πράσινης 
επένδυσης και σε έναν πιο εξέχοντα ρόλο των σχεδίων βιώσιμης 
ανάπτυξης.
Περισσότερα χρήματα από ποτέ θα επενδυθούν στην προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
στον τομέα της στέγασης. Οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών 
θα πρέπει να μειωθούν σαφώς και εν μέρει να στραφούν προς 
τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ποσοστό τουλάχιστον 
5% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ ανά κράτος μέλος θα πρέπει 
να επενδυθεί στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και οι ίδιες οι πόλεις 
μπορούν να αναλάβουν περισσότερες αρμοδιότητες για την 
υλοποίησή του.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                               
JASPERS, JESSICA ELENA

Σημαντικά μέσα για την υλοποίηση περιφερειακών έργων που 
χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι τα ειδικά 
μέσα στήριξης JASPERS, JESSICA και ELENA της ΕΕ. Η κοινοτική 
χρηματοδότηση συνήθως καλύπτει μόνο ένα μερίδιο των δαπανών 
του έργου. Η χρηματοδότηση των υπόλοιπων δαπανών μπορεί 
μερικές φορές να αποτελεί πρόκληση για τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. Τα μέσα στήριξης της ΕΕ αντιμετωπίζουν αυτό το 
ζήτημα προσφέροντας ενίσχυση στην προπαρασκευαστική φάση 
μεγάλων έργων, έργων αστικής ανάπτυξης και επενδύσεων στη 
βιώσιμη ενέργεια.

Το JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις 
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) είναι ένας μηχανισμός τεχνικής 
βοήθειας που παρέχει συμβουλές και υποστήριξη κατά την 
προπαρασκευαστική φάση κύριων έργων στα δώδεκα κράτη μέλη 
που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007. Η στήριξη μέσω του 
JASPERSστοχεύει σε κύρια έργα υποδομών - π.χ. σιδηροδρομικά 
έργα, έργα διαχείρισηςυδάτων, αποβλήτων, ενέργειας και έργα 
αστικών μεταφορών - με ελάχιστο συνολικόόγκο επενδύσεων ύψους 
50 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες: 3 http://www.
eib.org/products/jaspers/ index.htm?lang=en

Το JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις 
σε Αστικές Περιοχές) είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο 
την παροχή ενίσχυσης σε όλες τις περιφέρειες προκειμένου 
να καθιερώσουν στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 
να υλοποιήσουν έργα αστικής ανάπτυξης μέσω της σύστασης 
(ανανεώσιμων) χρηματοδοτικών μέσων. Περισσότερες πληροφορίες: 
3 http://www.eib.org/products/jessica/ index.htm

Το ELENA (Ευρωπαϊκή Τοπική Βοήθεια για την Ενέργεια) 
είναι ένας μηχανισμός τεχνικής βοήθειας που στηρίζει την 
κατάρτιση και υλοποίηση έργων βιώσιμης ενέργειας πόλεων 
και περιφερειών. Στόχος του είναι η αύξηση της ικανότητας των 
τοπικών αρχών, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
χρηματοδοτική βοήθεια για μέτρα όπως οι μελέτες σκοπιμότητας 
και οι έρευνες αγοράς ή οι ενεργειακοί έλεγχοι, προωθώντας 
διατομεακές προσεγγίσεις και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων. Περισσότερες 
πληροφορίες: 3 http://www.eib.org/products/elena/ index.htm

«Ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η μείωση των 
εδαφικών ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προώθηση 
της τοπικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Το νέο ΕΤΠΑ θα επενδύσει 
λιγότερο σε άχρηστα έργα μεγάλης κλίμακας ή σε πολυεθνικές 
εταιρείες, αλλά περισσότερο στην ενεργειακή μετάβαση, στην 
κοινωνική οικονομία και στην οικονομία της αλληλεγγύης, στις 
ΜΜΕ και στις υποδομές μικρής κλίμακας. Οι βιώσιμες επενδύσεις 
είναι η καλύτερη απόδειξη της αλληλεγγύης της ΕΕ.»
 //  Karima Delli

11



12
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι θεματικοί στόχοι του ΕΤΠΑ αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων, 
στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων:

 3  έρευνα & καινοτομία (π.χ. ερευνητική υποδομή, προώθηση 
έρευνας & καινοτομίας στις επιχειρηματικές επενδύσεις, κοινωνική 
και οικολογική καινοτομία, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών)

 3  ΤΠΕ (π.χ. επέκταση ευρυζωνικής υποδομής, ανάπτυξη 
προϊόντων ΤΠΕ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικός πολιτισμός, ηλεκτρονική υγεία)

 3  ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ (π.χ. προώθηση επιχειρηματικότητας 
και οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών)

 3  οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (π.χ. προώθηση 
ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε επιχειρήσεις, δημόσιες υποδομές και στον τομέα της στέγασης, 
έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προώθηση στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα για όλα τα είδη εδαφών, βιώσιμη αστική 
κινητικότητα)

 3  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση 
κινδύνου (π.χ. επενδύσεις για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων με βάση το 
οικοσύστημα, επενδύσεις για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές)

 3  προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων 
(π.χ. επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων και των υδάτων, 
προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, βιοποικιλότητα 
(Natura 2000), πράσινες υποδομές και αστικό περιβάλλον, 
προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήματος, οικολογική καινοτομία και 
αποδοτική οικονομία από πλευράς πόρων)

 3  βιώσιμη μεταφορά (π.χ. ΔΕΔ-Μ, περιφερειακή κινητικότητα, 
ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς 
το περιβάλλον (και χαμηλού θορύβου) και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, σιδηροδρομικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων μείωσης του θορύβου, έξυπνα δίκτυα)

 3  απασχόληση, κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή
 3  κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων (π.χ. 

στήριξη για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναγέννηση 
μειονεκτούντων κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, 
στήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις, επενδύσεις στο πλαίσιο των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων)

 3  θεσμική ικανότητα δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων 
φορέων
Κάθε περιφέρεια (ή κράτος μέλος) συμφωνεί με την Επιτροπή σε 
ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για την υλοποίηση των ταμείων. 
Τα εν λόγω έγγραφα βρίσκονται επί του παρόντος (Ιανουάριος 
2014) σε προπαρασκευαστικό στάδιο και θα παρέχουν πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες για τις επενδυτικές προτεραιότητες, τις 
χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες και τις ομάδες-στόχο στην 
περιφέρειά σας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Το ΕΤΠΑ υπόκειται σε επιμερισμένη διαχείριση, γεγονός το οποίο 
σημαίνει ότι ανάλογα με το κράτος μέλος το ΕΤΠΑ υλοποιείται 
και τα έργα επιλέγονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο από τη 
διαχειριστική αρχή. Η Επιτροπή απλώς επιβλέπει και ελέγχει την 
υλοποίηση. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ συχνά λαμβάνει τη μορφή 
επιδοτήσεων, οι οποίες χορηγούνται για τη συγχρηματοδότηση 
συγκεκριμένων έργων, συνήθως μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Η διαχειριστική αρχή αναλαμβάνει τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, οι οποίες δημοσιεύονται στην εθνική 
γλώσσα. Επιπλέον, στήριξη του ΕΤΠΑ μπορεί να δοθεί με τη 
μορφή χρηματοδοτικών μέσων, π.χ. έμμεση χρηματοδότηση 
μέσω ενδιάμεσων φορέων με τη μορφή δανείων, κεφαλαίου 
επιχειρηματικού κινδύνου, κεφαλαίου κίνησης, κ.λπ.
Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των 
πόρων του ΕΤΠΑ στην περιφέρειά σας είναι διαθέσιμες στον 
δικτυακό τόπο της περιφερειακής ή εθνικής διαχειριστικής σας 
αρχής. Εκεί, θα βρείτε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πόρων 
από το ΕΤΠΑ για το συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων σας, 
προθεσμίες για υφιστάμενες και μελλοντικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, καθώς και παραδείγματα έργων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Γενικά, ένα ευρύ φάσμα φορέων είναι επιλέξιμοι για 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ:

 3  τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και διοικητικοί φορείς,
 3  κοινωνικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 3  ΜΚΟ
 3   εταιρείες, ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, και
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και ενώσεις
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας προσδιορίζονται περαιτέρω στις 
προκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες δημοσιεύονται από 
τη διαχειριστική σας αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του ΕΤΠΑ:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm
Ένας κατάλογος των διαχειριστικών αρχών του ΕΤΠΑ στη χώρα ή 
στην περιφέρειά σας:

 3  http:/ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_
en.cfm?pay=108&list=no
Μια μηχανή αναζήτησης για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα 
του ΕΤΠΑ:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/in- dex_
el.cfm
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(2)   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ [ΕΚΤ]

Το ΕΚΤ είναι το κεντρικό εργαλείο για την υλοποίηση της 
κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής της ΕΕ για την αγορά 
εργασίας. Επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο της ΕΕ και 
λειτουργεί μέσω της χρηματοδότησης τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών έργων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, 
στην αξιοπρεπή εργασία και στην ένταξη στο σύνολο της ΕΕ. Κατά 
τη νέα περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, το ΕΚΤ θα εστιάσει 
σε τέσσερις κύριους στόχους: δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας, 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στήριξη της καλύτερης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και βελτίωση της ποιότητας της 
δημόσιας διοίκησης.

Το πολιτικό έργο της ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ για ευρύτερη 
εστίαση των επενδύσεων του ΕΚΤ στέφθηκε με επιτυχία: το ΕΚΤ 
μετατοπίζει κατά την περίοδο 2014-2020 την εστίασή του από 
τη χρηματοδότηση που σχετίζεται αμιγώς με την απασχόληση 
στη στήριξη πιο ολοκληρωμένων έργων που δίνει μεγαλύτερη 
προσοχή στην καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού, 
καθώς και στα μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων. 
Επιπλέον, διεκδικήσαμε επιτυχώς απλουστευμένες διαδικασίες 
χρηματοδότησης, διευκολύνοντας την υποβολή αιτήσεων από 
μικρές ΜΚΟ, και τη συμπερίληψη των αιτούντων άσυλο και των 
προσφύγων στο πεδίο εφαρμογής της χρηματοδότησης του ΕΚΤ. 
Η εκστρατεία μας για «Επενδύσεις σε ανθρώπους και όχι σε 
λεωφόρους» απέφερε καρπούς και ως εκ τούτου το μερίδιο του 
ΕΚΤ σε όλες τις επενδύσεις των διαρθρωτικών ταμείων θα είναι 
υψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι δραστηριότητες του ΕΚΤ συνοψίζονται σε τέσσερα κύρια πεδία 
δράσης:

 3  Ο θεματικός στόχος «προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης και στήριξη της εργασιακής κινητικότητας» 
προβλέπει επενδύσεις σε δραστηριότητες που προωθούν την 
πρόσβαση στην απασχόληση, την αξιοπρεπή εργασία, τη βιώσιμη 
ένταξη στην αγορά εργασίας, την αυτοαπασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
ενεργό και υγιή γήρανση και τον εκσυγχρονισμό των θεσμικών 
δομών της αγοράς εργασίας.

 3  Ο θεματικός στόχος «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων» 
προβλέπει επενδύσεις σε δραστηριότητες που προωθούν την 
ενεργό ένταξη, την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, την καταπολέμηση όλων των 

μορφών διάκρισης, την αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

 3 Οι θεματικοί στόχοι «επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και 
δια βίου μάθηση» προβλέπουν επενδύσεις σε δραστηριότητες 
που προωθούν την ίση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, 
βελτιώνοντας την ποιότητα και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
και αντίστοιχη εκπαίδευση, ενισχύοντας την ίση πρόσβαση στη 
δια βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες και βελτιώνοντας 
τη συνάφεια των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
την αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά, λαμβάνει υπόψη όλες τις 
ηλικίες στην εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο έως την τρίτη ηλικία.

 3 Ο θεματικός στόχος «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας 
των δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων και 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση» κατευθύνει επενδύσεις σε 
μια συγκεκριμένη ομάδα φτωχότερων κρατών μελών, τα οποία 
χρειάζονται στήριξη ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ΕΚΤ. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν δημιουργία ικανοτήτων για δημόσιες 
αρχές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμοί 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, της δια βίου μάθησης, της 
ένταξης και της φτώχειας. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις προτεραιότητες του ΕΚΤ στο κράτος μέλος ή 
την περιφέρειά σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στο αντίστοιχο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ για την περιφέρεια ή τη χώρα 
σας ή να επικοινωνήσετε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως και στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ υπόκειται σε 
επιμερισμένη διαχείριση. Αυτό σημαίνει, ανάλογα με το κράτος 
μέλος, ότι το ΕΚΤ υλοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
από μια διαχειριστική αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς 
επιβλέπει αυτήν την υλοποίηση.
Το ΕΚΤ διατίθεται κυρίως μέσω επιδοτήσεων έργων, οι οποίες 
χορηγούνται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
που διοργανώνονται από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Η 
στήριξη από το ΕΚΤ μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή άλλων 
τύπων χρηματοδότησης, π.χ. έμμεση χρηματοδότηση μέσω 
ενδιάμεσων φορέων. Αυτή η μορφή δανείου ή χρηματοδότησης 
του κεφαλαίου κίνησης έχει ως στόχο να βοηθήσει τις νέες 
κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να βρουν 
επενδύσεις για τις δραστηριότητές τους. Μπορείτε να βρείτε 
πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση 

των πόρων του ΕΚΤ στην περιφέρειά σας στον δικτυακό τόπο 
της περιφερειακής ή εθνικής διαχειριστικής σας αρχής. Εκεί, θα 
βρείτε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πόρων, προθεσμίες για 
υφιστάμενα έργα, παραδείγματα έργων και μελλοντικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων από το ΕΚΤ για τα συγκεκριμένα έργα σας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Μια πληθώρα φορέων και οργανισμών μπορούν να αποτελέσουν 
δικαιούχους της στήριξης από το ΕΚΤ:
Κοινωνικοί, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί

 3 Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και οργανώσεις 
που παρέχουν κατάρτιση, υποστήριξη για εργαζόμενους, στήριξη στην 
αγορά εργασίας

 3 ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις
 3 Δημόσιες αρχές και δημοτικά ιδρύματα
 3 Εταιρείες και ενώσεις 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας προσδιορίζονται περαιτέρω στις 
προκλήσεις υποβολής προτάσεων.A) 
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«Καταφέραμε να υποστηρίζει το ΕΚΤ ένα ευρύ φάσμα μέτρων 
για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το ΕΚΤ δεν εστιάζει πλέον 
αποκλειστικά στην άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και στις 
ίσες ευκαιρίες και στη συμμετοχή στην κοινωνία.»  
//  ELISABETH SCHROEDTER
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επίσημος δικτυακός τόπος του ΕΚΤ:
 3 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚΤ στη χώρα ή 
την περιφέρειά σας:

 3 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=el
Βάση δεδομένων προτεραιοτήτων του ΕΚΤ:

 3 http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.cfm

Α)  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)
Η ΠΑΝ προωθεί την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
υποστηρίζοντας δράσεις για τη βιώσιμη ένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας. Αυτό το μέσο στοχεύει ιδίως σε περιφέρειες 
που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων 
και υλοποιείται ως τμήμα του ΕΚΤ (βλέπε παραπάνω), αλλά με 
διαφορετικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υποστήριξε ακούραστα τη συνδρομή της ΕΕ στα κράτη μέλη 
και στις περιοχές εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την εκτόξευση της ανεργίας των νέων. Πράγματι, στην έκθεσή 
μας για τη νεολαία το 2009, κάναμε έκκληση ώστε να διατεθεί 
κοινοτική χρηματοδότηση για την ανεργία των νέων, η οποία 
τελικά εισακούστηκε με την κατανομή 3 δισεκατομμυρίων ευρώ 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 3 δισεκατομμυρίων 
ευρώ επιπλέον από ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού 
στην απασχόληση των νέων. Κατά τις διαπραγματεύσεις για 
τον τρόπο υλοποίησης της ΠΑΝ, επιμείναμε στη στοχευμένη και 
ολοκληρωμένη χρηματοδότηση μέσω του ΕΚΤ και στη σαφή 
εστίαση στους νέους που τη χρειάζονται περισσότερο και όχι 
απλώς στην εστίαση στην αγορά εργασίας.

Προϋπολογισμός: 6 δισεκατομμύρια ευρώ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Όλα τα έργα θα στοχεύουν άμεσα στη βελτίωση της κατάστασης 
για τους νέους. Ωστόσο, θα εστιάζουν περισσότερο στους 
νέους που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που διατρέχουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού και εκείνων που προέρχονται 
από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Οι υποστηριζόμενες 
δραστηριότητες θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των 
προοπτικών τους στην αγορά εργασίας και της πρόσβασής τους 
στην κατάρτιση ή στην εκπαίδευση. Επιπλέον, οι υποστηριζόμενες 
δραστηριότητες θα πρέπει να παρέχουν στήριξη για εκείνους 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και να προωθούν την 
κοινωνική ένταξη. A) 
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«Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων είναι απολύτως 
απαράδεκτα - για την κοινωνική μας συνοχή και για το μέλλον της 
ΕΕ. Ήμασταν οι πρώτοι που ζητήσαμε να διατεθεί χρηματοδότηση 
υπέρ της απασχόλησης των νέων και να αναλάβει ουσιαστική 
δράση η ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους. Η 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων υιοθετήθηκε τελικά 
με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό 
και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πιο φιλόδοξα βήματα 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά η ανεργία 
των νέων και οι ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε 
χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Για εμάς τους 
Πράσινους, οι πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει 
να αντιπροσωπεύουν μια μακροπρόθεσμη και συνεχή επένδυση 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση για 
νέους.»  //  Raül Romeva i Rueda

* Η Κοινή Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) είναι ένα στατιστικό 
πρότυπο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναφορά των υποδιαιρέσεων 
των κρατών μελών της ΕΕ. Το σύστημα NUTS συνίσταται σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων 
NUTS, τα οποία ως επί το πλείστον, αλλά όχι πάντοτε, αντιστοιχούν στις διοικητικές δομές των 
κρατών μελών.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΠΑΝ 
περιγράφονται λεπτομερέστερα στα επιχειρησιακά προγράμματα 
του ΕΚΤ σε κάθε επιλέξιμο κράτος μέλος ή περιφέρεια.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Η ΠΑΝ ενσωματώνεται στον προγραμματισμό του ΕΚΤ, δηλαδή 
κάθε επιλέξιμο κράτος μέλος και περιφέρεια πρέπει να ορίσει 
τις ρυθμίσεις προγραμματισμού για την ΠΑΝ στο πλαίσιο ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος που συμφωνείται με την Επιτροπή.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Οι παρακάτω περιφέρειες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από 
την ΠΑΝ:

 3  Οι περιφέρειες NUTS* επιπέδου 2 με ποσοστά ανεργίας των 
νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών άνω του 25% το 2012,

 3  Οι περιφέρειες NUTS* επιπέδου 2 με ποσοστά ανεργίας των 
νέων άνω του 20% σε κράτη μέλη στα οποία το ποσοστό ανεργίας 
των νέων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% το 2012.
Δικαιούχοι της ΠΑΝ μπορούν να είναι όλοι οι νέοι ηλικίας 
κάτω των 25 ετών που δεν απασχολούνται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, που κατοικούν σε επιλέξιμες περιφέρειες, είναι 
αδρανείς ή άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, είτε είναι καταχωρισμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε 
όχι. Σε εθελοντική βάση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να επεκτείνουν την ομάδα-στόχο ώστε να περιλαμβάνει νέους 
ηλικίας κάτω των 30 ετών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του ΕΚΤ για δραστηριότητες που 
στοχεύουν στους νέους:

 3  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=el
Μάθετε περισσότερα για τις διεκδικήσεις και τις πρωτοβουλίες της 
ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ σε ό,τι αφορά την απασχόληση των 
νέων και συναφή ζητήματα:

 3 http://www.reclaimyourfuture.eu
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(3)  ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση 
των ανισοτήτων στην ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών. Στηρίζει 
τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη - οι περισσότερες από 
αυτές τις χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, το 2007 και το 
2013 - χρηματοδοτώντας κύρια έργα μεταφορικών υποδομών και 
καλλιεργώντας τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Το 
Ταμείο Συνοχής υπόκειται στους ίδιους κανόνες προγραμματισμού, 
διαχείρισης και παρακολούθησης με το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Ένα σημαντικό στοιχείο του Ταμείου Συνοχής είναι οι νέες δυνατότητες 
χρηματοδότησης υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
προσαρμοστικότητας στο κλίμα: χρηματοδότηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στη στέγαση, βελτιωμένη 
προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη καταστροφών βάσει οικοσυστήματος, προστασία των 
περιοχών του Natura 2000 και αποκλεισμός των σταθμών πυρηνικής 
ενέργειας από τη στήριξη. Άλλο ένα θετικό στοιχείο είναι η υποχρέωση 
διαβούλευσης με τις περιφερειακές αρχές, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση, καθώς και η ενσωμάτωση στον σχεδιασμό των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Προϋπολογισμός: 66 δισεκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:

 3  στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα σε όλους τους τομείς

 3  προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 
και της διαχείρισης κινδύνων βάσει του οικοσυστήματος

 3  διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
απόδοσης από πλευράς πόρων

 3  προώθηση βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων 
συμφόρησης σε βασικές υποδομές δικτύων

 3  ενίσχυση θεσμικής ικανότητας δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων 
φορέων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Το Ταμείο Συνοχής υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την αντίστοιχη 
διαχειριστική αρχή των κρατών μελών.
Οι επιδοτήσεις χορηγούνται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

 3  Κάθε κράτος μέλος με ΑΕΕ μικρότερο του 90% του κοινοτικού 
μέσου όρου είναι επιλέξιμο για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής. 
Κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, οι εν λόγω χώρες 
είναι η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία, η Εσθονία, 
η Κύπρος (περίοδος σταδιακής μείωσης), η Λετονία, η Λιθουανία, 
η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η 
Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του Ταμείου Συνοχής:

 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/in-
dex_el.cfm

 II)  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                      
(1)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
       [ΕΓΤΑΑ]
Το ΕΓΤΑΑ είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για επενδύσεις σε αγροτικές 
περιοχές και στον γεωργικό τομέα. Παρέχει χρηματοδότηση στις 
αγροτικές περιοχές για ένα ευρύ φάσμα δράσεων που στοχεύουν 
στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας και της τόνωσης της 
δράσης για το κλίμα. Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ κατάφερε να 
διαφυλάξει τη ζωτικής σημασίας επένδυση για περιβαλλοντικά 
βιώσιμα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ποσοστό 30% της χρηματοδότησης σε κάθε χώρα και περιφέρεια 
θα πρέπει να διατίθεται για πράσινα προγράμματα, όπως τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέσα και η βιολογική γεωργία. Το ποσοστά 
στήριξης θα είναι υψηλότερα για επενδύσεις που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την προώθηση της 
βιοποικιλότητας, ενώ μπορεί να παρασχεθεί και ειδική στήριξη για 
την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών.

Προϋπολογισμός: 85 δισεκατομμύρια ευρώ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Το ΕΓΤΑΑ επενδύει στους παρακάτω 6 τομείς προτεραιότητας:

 3  μεταφορά γνώσης και καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία 
και τις αγροτικές περιοχές (π.χ. ανάπτυξη της γνωσιακής βάσης 
σε αγροτικές περιοχές, έρευνα και καινοτομία για βελτιωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική 
κατάρτιση στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας)

 3  ενίσχυση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών 
γεωργικής διαχείρισης και βιώσιμης διαχείρισης των δασών 
(π.χ. διευκολύνοντας την αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό και τη γεωργική 
διαφοροποίηση, διευκολύνοντας την ανανέωση των γενεών και την 
είσοδο κατάλληλα καταρτισμένων γεωργών)

 3  προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων (π.χ. 
επεξεργασία και διάθεση στην αγορά γεωργικών προϊόντων, καλή 
μεταχείριση των ζώων και διαχείριση κινδύνων στη γεωργία)

 3  αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση οικοσυστημάτων που 
σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία (π.χ.: αποκατάσταση, 
διατήρηση και ενίσχυση βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών του Natura 2000, βελτίωση της διαχείρισης υδάτων 
και εδάφους)

 3  προώθηση ενεργειακής απόδοσης και υποστήριξη της 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 

«Καταφέραμε να καταστήσουμε πιο πράσινο το Ταμείο. Ωστόσο, 
είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, οι 
τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα αξιοποιήσουν μηχανισμούς 
της ΕΕ για την εφαρμογή πράσινων πολιτικών. Οι πόροι της ΕΕ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο 
μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η αποκέντρωση των πόρων 
και τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν περισσότερες αρμοδιότητες και 
πόρους στους τοπικούς φορείς!»  //  ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ
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ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή στους τομείς της γεωργίας, 
των τροφίμων και της δασοκομίας (π.χ. επάρκεια στη χρήση 
υδάτων και ενέργειας, προμήθεια και χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων και 
άλλων πρώτων υλών εκτός των τροφίμων, μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου και των εκπομπών αμμωνίας, διατήρηση και 
δέσμευση άνθρακα 

 3  κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική 
ανάπτυξη (π.χ. διαφοροποίηση, δημιουργία και ανάπτυξη μικρών 
επιχειρήσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσβασιμότητα, 
χρήση και ποιότητα τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, 
ανταγωνιστικότητα παραγωγών πρωτογενούς τομέα)
Αυτοί οι τομείς παρέμβασης και αυτά τα είδη δράσεων 
προσδιορίζονται περαιτέρω από κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια 
σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθιερώσουν στο πλαίσιο της στρατηγικής 
υλοποίησής τους θεματικά υποπρογράμματα, τα οποία 
περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένες δραστηριότητες για νέους 
γεωργούς, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορεινές περιοχές, 
μικρές αλυσίδες εφοδιασμού, γυναίκες σε αγροτικές περιοχές, 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και βιοποικιλότητα. 

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο του ΕΓΤΑΑ είναι η προσέγγιση 
LEADER, που αποτελεί το εργαλείο για την καθιέρωση 
πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης. Η συντομογραφία LEADER 
αναλύεται ως «Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale» που σημαίνει «Δεσμοί μεταξύ των Δράσεων 
για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας». Σε προηγούμενες 
περιόδους χρηματοδότησης, το LEADER αποδείχθηκε επιτυχημένο 
εργαλείο για τη συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων 
στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 
Κατά τη νέα περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, το LEADER 
θα παραμείνει υποχρεωτικό τμήμα των Προγραμμάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Επιπλέον, 
και τα ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΤΘΑ) έχουν την επιλογή να 
επενδύσουν σε πρωτοβουλίες Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). Περαιτέρω πληροφορίες για 
αυτόν τον νέο μηχανισμό τοπικής ανάπτυξης CLLD παρέχονται 
παρακάτω, στην ενότητα για την εδαφική ανάπτυξη.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Το ΕΓΤΑΑ εμπίπτει στην επιμερισμένη διαχείριση, γεγονός 
το οποίο σημαίνει ότι, ανάλογα με το κράτος μέλος, το ΕΓΤΑΑ 
υλοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο από μια 
διαχειριστική αρχή. Η Επιτροπή απλώς επιβλέπει την υλοποίηση 
και εγκρίνει τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές υλοποίησης 
- τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Το ΕΓΤΑΑ διατίθεται μέσω επιδοτήσεων έργων, οι οποίες 
χορηγούνται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για στήριξη του ΕΓΤΑΑ 
είναι:

 3 85% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και 
στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου.

 3  50% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις άλλες περιφέρειες.
 3 Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης για επενδύσεις στη δράση για το κλίμα και 
στη βιοποικιλότητα κατά 10%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
 3 Γενικά, ένα ευρύ φάσμα φορέων μπορούν να αποτελέσουν 

δικαιούχους χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ:
 3  δημοτικά ιδρύματα και διοικητικοί φορείς
 3  κοινωνικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 3  ΜΚΟ
 3  εταιρείες, ΜΜΕ και ενώσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας προσδιορίζονται περαιτέρω στις 
προκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες δημοσιεύονται από 
τη διαχειριστική σας αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ένας κατάλογος των εθνικών υπουργείων γεωργίας είναι 
διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο:

 3  http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης δραστηριοποιείται 
στο πεδίο της ενημέρωσης για το ΕΓΤΑΑ, στη συμμετοχή 
των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων και στη στήριξη τοπικών ομάδων δράσης:

 3 http://enrd.ec.europa.eu/gr/home-page_gr.cfm

(2)   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ)
Στόχος του ΕΤΘΑ είναι η προώθηση της μετάβασης προς μια 
πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ, η στήριξη της διαφοροποίησης των 
οικονομιών των παράκτιων κοινοτήτων και η χρηματοδότηση της 
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και ποιότητας ζωής.

Προϋπολογισμός: 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι κεντρικοί τομείς επένδυσης θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της 
αλιείας, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ο έλεγχος 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η συλλογή δεδομένων, η παροχή 
βοήθειας σε άκρως απόκεντρες περιφέρειες, η αποθήκευση και 
η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης.
Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της προηγούμενης περιόδου των 
Ταμείων Αλιείας ήταν η στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης 
στον τομέα της Αλιείας (ΟΤΔΑ), οι οποίες ήταν συμπράξεις μεταξύ 
φορέων του τομέα της αλιείας και άλλων τοπικών ιδιωτικών 
και δημόσιων ενδιαφερόμενων φορέων. Οι εν λόγω ΟΤΔΑ 
αναπτύσσουν και υλοποιούν στρατηγικές από τη βάση προς την 
κορυφή για τις παράκτιες κοινότητές τους που ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις των περιοχών και προωθούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Κατά την περίοδο 2014-2020, αυτό το εργαλείο θα 
συνεχίσει να υφίσταται στο πλαίσιο του μηχανισμού Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). 
Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για την CLLD 
παρακάτω, στην ενότητα για την εδαφική συνεργασία. A) 

 ΤΑ
ΜΕ

ΙΑ 
ΕΔ

Ε

«Καταφέραμε να διαφυλάξουμε τη ζωτικής σημασίας επένδυση για 
περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ποσοστό 30% της χρηματοδότησης σε κάθε χώρα και 
περιφέρεια θα πρέπει να διατίθεται για πράσινα προγράμματα, 
όπως τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέσα και η βιολογική γεωργία. 
Τα ποσοστά στήριξης θα είναι υψηλότερα για επενδύσεις που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για 
την προώθηση της βιοποικιλότητας και μπορεί να παρασχεθεί 
ειδική στήριξη για την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και 
τοπικών αγορών. 
// Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ/ΕΕΣ
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι πόροι χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση 
έργων παράλληλα με την εθνική χρηματοδότηση. Κάθε χώρα 
λαμβάνει ένα ορισμένο μερίδιο του ΕΤΘΑ, για το οποίο ορίζει 
μια διαχειριστική αρχή και διαμορφώνει το επιχειρησιακό της 
πρόγραμμα καθορίζοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες, τις 
ομάδες-στόχο και τους περιφερειακούς στόχους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Γενικά, ένα ευρύ φάσμα φορέων είναι επιλέξιμοι για 
χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ, μεταξύ των οποίων:

 3  Δημοτικά ιδρύματα και διοικητικοί φορείς 3 κοινωνικά, 
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,

 3 ΜΚΟ
 3 Εταιρείες, ΜΜΕ και ενώσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας προσδιορίζονται περαιτέρω στις 
προκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες δημοσιεύονται από 
τη διαχειριστική σας αρχή.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος:

 3 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_el.htm
Το Δίκτυο Αλιευτικών Περιοχών FARNET παρέχει περαιτέρω 
πληροφορίες για πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης κατά την 
περίοδο 2014-2020 

 3 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/local-
development-2014-2020

ΙΙΙ)  ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                                  
(1)  ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κατά την περίοδο 2014-2020, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί 
τη νέα προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Θα εστιάσει 
ιδιαίτερα σε ολοκληρωμένες δράσεις σε αστικές περιοχές ή 
αστικές κοινότητες, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε αστικές αρχές και εισάγοντας μια 
προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων (CLLD) στις εν λόγω περιοχές. Ποσοστό τουλάχιστον 
5% των πόρων του ΕΤΠΑ ανά κράτος μέλος θα δαπανηθεί σε 
έργα στον τομέα της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον, συμπληρωματικές επενδύσεις σε σχέδια αστικής 
ανάπτυξης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα άλλα Ταμεία 
ΕΔΕ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες στο πεδίο της αστικής 
ανάπτυξης αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που αναλύθηκαν στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Θεωρείται 
ότι όλες οι τομεακές επενδύσεις έχουν εδαφική διάσταση 
και επιπτώσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να σχεδιάζονται 
προσεκτικά μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που 
λαμβάνει υπόψη τις διάφορες διαστάσεις της αστικής ζωής, 
ήτοι τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, πολιτιστικές, 
δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις.
Ένα νέο στοιχείο της κοινοτικής χρηματοδότησης στο πεδίο της 
αστικής ανάπτυξης είναι οι καινοτόμες δράσεις. Τα εν λόγω έργα 
στοχεύουν στη διερεύνηση και παρουσίαση ριζοσπαστικών νέων 
λύσεων σε μακροπρόθεσμες αστικές προκλήσεις. Θα μπορούσαν 
να είναι πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης ή νέα αστικά πειράματα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τη διαχείριση αυτών των έργων 
θα αναλάβει απευθείας η Επιτροπή και θα επιλέγονται μέσω 
διαγωνισμού. Η Επιτροπή θα διαθέσει 330 εκατομμύρια ευρώ για 
το συγκεκριμένο μέσο.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (βλέπε 
ενότητα 4) α) v.), το URBACT, το πρόγραμμα ανταλλαγής και 
μάθησης για πόλεις, θα συνεχίσει να παρέχει στις αστικές αρχές 
δυνατότητες δικτύωσης προκειμένου να ανταλλάσσουν και να 
αναπτύσσουν καλές πρακτικές στην αστική ανάπτυξη.
Επιπλέον, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
χρηματοδοτικά μέσα (όπως δάνεια, εγγυήσεις ή ίδια κεφάλαια) 
στην υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης. Ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες 
περιφέρειες ακολουθούν αυτήν την πρωτοβουλία και συστήνουν 
κονδύλια αστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο νέος κανονισμός προβλέπει ελάχιστο βαθμό ανάθεσης των 
αρμοδιοτήτων υλοποίησης από τη διαχειριστική αρχή στην 
αστική αρχή. Η ελάχιστη απαίτηση ανάθεσης είναι η λήψη της 
απόφασης για την επιλογή ενεργειών. Σε μάλλον εθελοντική βάση, 
η ανάθεση εξουσιών μπορεί να περιλαμβάνει και αρμοδιότητες 
όπως η χρηματοοικονομική διαχείριση και ο έλεγχος, η σύνταξη 
αναφορών, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση. Η διαχειριστική 
αρχή και η αστική αρχή συμφωνούν επί του εύρους των εργασιών 
διαχείρισης που πρόκειται να ανατεθούν.
Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση της προσέγγισης CLLD ως 
στοιχείο ή θεμέλιος λίθος στο πλαίσιο της ευρύτερης αστικής 
στρατηγικής. Η προσέγγιση CLLD στοχεύει στη δημιουργία 
ικανοτήτων σε επίπεδο κοινότητας και ενθαρρύνει τις τοπικές 
κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές από τη 
βάση προς την κορυφή. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει 
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων που υφίστανται στις αστικές περιοχές. Θα μπορούσε 
να λάβει τη μορφή π.χ. μικρών συνοικιακών προσεγγίσεων, 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που εστιάζουν σε μια κύρια 
αστική πρόκληση ή προσεγγίσεων ομάδας-στόχου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Ο καθορισμός των αρχών επιλογής των αστικών περιοχών στις 
οποίες υλοποιούνται έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο θα βρείτε περαιτέρω διευκρινίσεις για τις επενδύσεις στην 
αστική ανάπτυξη στη χώρα σας στις εθνικές και περιφερειακές 
επενδυτικές στρατηγικές, τις αποκαλούμενες συμφωνίες 
σύμπραξης, και τα επιχειρησιακά προγράμματα. Τα εν λόγω 
έγγραφα τελούν επί του παρόντος υπό διμερή διαπραγμάτευση 
μεταξύ της Επιτροπής και του κάθε κράτους μέλους ή της κάθε 
περιφέρειας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής για την αστική ανάπτυξη:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_el.cfm
Ένας πλήρης κατάλογος των προγραμμάτων και των 
πρωτοβουλιών της ΕΕ με αστική διάσταση είναι διαθέσιμος στον 
δικτυακό τόπο:

 3   http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/index_el.cfm 
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(2)  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ      
       ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προωθεί την καθιέρωση τοπικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης. 
Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στους τοπικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να 
συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Πράγματι, αυτή η πρωτοβουλία αποδείχθηκε 
επιτυχής έχοντας βιώσιμο αντίκτυπο, καλλιεργώντας την 
ανάπτυξη νέων ιδεών και επιτρέποντας στις τοπικές κοινότητες 
να αποκτήσουν τον έλεγχο. Στο πλαίσιο του ταμείου αγροτικής 
ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), η αποκαλούμενη προσέγγιση LEADER έγινε 
ένα από τα κύρια παραδείγματα στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
που προωθήθηκαν από τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Κατά τη νέα περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, η Επιτροπή 
ανασχεδίασε τις πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης και 
ενσωμάτωσε τα υφιστάμενα μέσα σε μία προσέγγιση στο πλαίσιο 
της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD). Αυτό θα ενθαρρύνει και θα ενισχύσει τις ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις και θα επιτρέψει τη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από διαφορετικά Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία σε πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές ανάπτυξης.

ΜΙΑ CLLD ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ:
 3  είναι μια μέθοδος συνεργασίας που εστιάζει σε συγκεκριμένα 

υποπεριφερειακά εδάφη και απαιτεί τη συμμετοχή διαφόρων 
εταίρων σε τοπικό επίπεδο.

 3  προωθείται από τοπικές ομάδες δράσης οι οποίες 
αποτελούνται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων και στις οποίες, σε επίπεδο 
λήψης αποφάσεων, ούτε οι δημόσιες αρχές ούτε κάποια ομάδα 
συμφερόντων δεν εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου,

 3  υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης,

 3  σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και 
προοπτικές και περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Τα ταμεία ΕΔΕ για την προσέγγιση CLLD καλύπτουν τις 
δαπάνες στήριξης της προετοιμασίας που συνίστανται στη 
δημιουργία ικανοτήτων, στην κατάρτιση και στη δικτύωση στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 
με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Η στήριξη της 
προετοιμασίας είναι επιλέξιμη, ανεξαρτήτως εάν η υλοποίηση της 
στρατηγικής CLLD που έχει σχεδιαστεί από την ομάδα τοπικής 
δράσης επιλέγεται για χρηματοδότηση.
Οι εν λόγω δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 3  δράσεις κατάρτισης για τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς,
 3  μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής,
 3  δαπάνες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων,
 3  διοικητικές δαπάνες, και
 3  στήριξη για μικρά πιλοτικά έργα.
 3 Αφού επιλεγούν για την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης, η στήριξη του Ταμείου ΕΔΕ καλύπτει τα εξής:
 3  υλοποίηση ενεργειών της στρατηγικής CLLD,
 3  προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης,
 3  λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της 

υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
των τοπικών κοινοτήτων,

 3  συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να 
διευκολύνεται η ανταλλαγή μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Η χρήση της CLLD στο κράτος μέλος σας θα πρέπει να 
επισημαίνεται στη συμφωνία σύμπραξης μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής. Αυτό είναι το κύριο στρατηγικό έγγραφο 
για τη χρήση των Ταμείων ΕΔΕ και υποτίθεται ότι σκιαγραφεί, 
σε μία ενότητα, τη συμφωνία για την εδαφική ανάπτυξη 
συγκεκριμένων υποπεριφερειακών περιοχών. Επιπροσθέτως, 
τα προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία ορίζουν τις 
στρατηγικές υλοποίησης για κάθε Ταμείο ΕΔΕ ή προτεραιότητα, 
θα περιγράφουν τον τρόπο χρήσης της CLLD για την υλοποίηση 
των επενδύσεων. Γενικά, η CLLD μπορεί να υλοποιηθεί σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο ότι 
η ομάδα τοπικής ανάπτυξης αποτελείται από εκπροσώπους 

τουλάχιστον δύο χωρών, εκ των οποίων η μία είναι κράτος μέλος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Το LEADER είναι υποχρεωτικό τμήμα των προγραμμάτων 
ΕΓΤΑΑ. Δυστυχώς, η χρήση της CLLD δεν είναι υποχρεωτική, 
αλλά προαιρετική για την υλοποίηση των άλλων Ταμείων ΕΔΕ. 
Ωστόσο, η επιλεξιμότητα ποικίλει ανά περιφέρεια και θα πρέπει να 
ανατρέξετε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειάς σας ή 
να επικοινωνήσετε απευθείας με τη διαχειριστική αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γενικές πληροφορίες για την CLLD παρέχονται από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/gr/clld_gr.cfm
H Πύλη LEADER παρέχει πληροφορίες για πρωτοβουλίες τοπικής 
ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/leader/gr/leader_gr.cfm
Το Δίκτυο Αλιευτικών Περιοχών FARNET παρέχει πληροφορίες για 
τις ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας:

 3  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/lo- cal-
development-2014-2020
Το URBACT, ένα δίκτυο για Ευρωπαίους ειδικούς στην αστική 
ανάπτυξη, έχει συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης 
πρωτοβουλιών CLLD σε πόλεις:

 3  http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/ur- bact-
news/?entryId=5131
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IV)   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Η ΕΕΣ είναι τμήμα του ΕΤΠΑ και ως εκ τούτου ο γενικός της 
στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. Οι πιο συγκεκριμένοι στόχοι ποικίλουν μεταξύ 
των τριών διαφορετικών μορφών εδαφικής συνεργασίας, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΕΕΣ:

 3  διασυνοριακή συνεργασία
 3  διεθνική συνεργασία 
 3  διαπεριφερειακή συνεργασία

Ο βιώσιμος τουρισμός, ο πολιτισμός και η φυσική κληρονομιά 
είναι τμήμα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ότι ενθαρρύνουν 
την ευνοϊκή προς την απασχόληση ανάπτυξη στο πλαίσιο 
εδαφικών στρατηγικών. Αυτό είναι αποτέλεσμα της έντονης 
δραστηριοποίησης της ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ. Επίσης, 
προσθέσαμε την κοινωνική ένταξη ως στόχο της διασυνοριακής 
συνεργασίας.

Προϋπολογισμός: 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ (74% διασυνοριακή 
συνεργασία, 20% διεθνική συνεργασία, 6% διαπεριφερειακή 
συνεργασία)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Όπως και με άλλες δραστηριότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ, και τα προγράμματα ΕΕΣ πρέπει να συμμορφώνονται 
με τη νέα απαίτηση θεματικής συγκέντρωσης. Ποσοστό 
τουλάχιστον 80% των πόρων του ΕΤΠΑ που διατίθενται σε 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας 
θα συγκεντρώνεται σε έως και τέσσερις από τους παρακάτω 
θεματικούς στόχους: έρευνα & καινοτομία,
ΤΠΕ, ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ, οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση 
κινδύνων, προστασία του περιβάλλοντος και επάρκεια πόρων, 
μεταφορές, απασχόληση, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 
των διακρίσεων, εκπαίδευση και κατάρτιση, θεσμική ικανότητα 
δημόσιων αρχών. Στο πεδίο της διαπεριφερειακής συνεργασίας, 
όλοι αυτοί οι θεματικοί στόχοι μπορούν να επιλεγούν για τη 
στρατηγική συνεργασίας. Επιπρόσθετα και πιο συγκεκριμένα 
πεδία παρέμβασης για τους διαφορετικούς τύπους εδαφικής 
συνεργασίας είναι τα εξής:

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

 3  προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης,
 3  στήριξη της εργασιακής κινητικότητας, κοινές πρωτοβουλίες 

τοπικής
 3  απασχόλησης, υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής και 

κοινή κατάρτιση,
 3  προώθηση κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας 

και οποιωνδήποτε διακρίσεων,
 3  επένδυση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην 

επαγγελματική κατάρτιση,
 3  ενίσχυση θεσμικής ικανότητας δημόσιων αρχών και 

ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
 3  ενίσχυση θεσμικής ικανότητας δημόσιων αρχών και 

ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, 
αναπτύσσοντας και συντονίζοντας μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ:

 3  της διάχυσης των καλών πρακτικών και των εξειδικευμένων 
γνώσεων σε σχέση με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων υπαίθρου-πόλης,

 3  της προώθησης της ανταλλαγής εξειδικευμένης γνώσης 
προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας,

 3  της ενίσχυσης της βάσης τεκμηρίωσης προκειμένου να αυξηθεί 
η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής συνοχής και η επίτευξη των 
θεματικών στόχων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι ΕΕΣ υλοποιούνται στη βάση προγραμμάτων συνεργασίας, 
τα οποία καταρτίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Οι 
συμμετέχοντες ορίζουν μια ενιαία διαχειριστική αρχή που 
είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος και τη 
δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιλέξουν έναν Ευρωπαϊκό 
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ως διαχειριστική αρχή. Ένας 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι ένα 
μέσο συνεργασίας για τη σύσταση νομικής προσωπικότητας 
που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να παρέχουν υπηρεσίες 
από κοινού. Τα μέλη ενός ΕΟΕΣ μπορεί να είναι κράτη μέλη, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ενώσεις και οποιοσδήποτε άλλος 
δημόσιος φορέας. Παρόλο που η κύρια λειτουργία των εν λόγω 
οντοτήτων είναι η διαχείριση και η υλοποίηση προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, οι 
εν λόγω οντότητες μπορούν να πραγματοποιούν δράσεις στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης κοινοτικής χρηματοδότησης ή χωρίς 
κοινοτική χρηματοδότηση.
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«Η πολιτική ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είναι μία 
από τις πιο εμβληματικές πολιτικές από πλευράς ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με μεγάλη 
πλειοψηφία να ενισχυθεί και να καταστεί προτεραιότητα. Ως 
εκ τούτου, η απογοήτευσή μας είναι μεγάλη από το γεγονός ότι 
εξαιτίας των οικονομικών αυθαιρεσιών τα κράτη μέλη τη θεωρούν 
απλώς και μόνο μια μεταβλητή προσαρμογής.»  
//  François Alfonsi
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Τα τρία διαφορετικά είδη ΕΕΣ αφορούν σε διαφορετικά είδη 
εδαφών:

 3  Η διασυνοριακή συνεργασία προωθεί την ολοκληρωμένη 
περιφερειακή ανάπτυξη μεταξύ γειτονικών χερσαίων και 
θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών που εμπίπτουν στο επίπεδο 
NUTS* 2 σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ γειτονικών 
παραμεθόριων περιοχών σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και 
μία τρίτη χώρα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, που απέχουν 
μεταξύ τους έως και 150 χλμ.

 3  Η διεθνική συνεργασία αφορά σε μεγαλύτερα διεθνικά εδάφη, 
περικλείοντας εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους. 
Καλύπτει περιφέρειες NUTS* επιπέδου 3 και λαμβάνει υπόψη, 
ανάλογα με την περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.

 3  Η διαπεριφερειακή συνεργασία καλύπτει ολόκληρη την 
επικράτεια της ΕΕ.
Η διασυνοριακή και η διεθνική συνεργασία απαιτούν τη συμμετοχή 
δικαιούχων από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ένας θα προέρχεται από ένα κράτος μέλος. 
Μια ενέργεια μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον 
όρο ότι αναγνωρίζονται διαπεριφερειακές ή διεθνικές επιπτώσεις 
και οφέλη. Οι ενέργειες στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας απαιτούν τη συμμετοχή δικαιούχων από τουλάχιστον 
τρεις χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι κράτη 
μέλη.

Γενικά, ένα ευρύ φάσμα φορέων μπορούν να αποτελέσουν 
δικαιούχους χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ:

 3  δημοτικά ιδρύματα και διοικητικοί φορείς
 3  κοινωνικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 3  ΜΚΟ
 3  εταιρείες, ΜΜΕ και ενώσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας προσδιορίζονται περαιτέρω στα 
αντίστοιχα προγράμματα συνεργασίας και στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από τη διαχειριστική 
σας αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επίσημος δικτυακός τόπος των προγραμμάτων ΕΕΣ:
 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/

index_en.cfm
Ένας κατάλογος των διαχειριστικών αρχών και των 
προγραμμάτων ΕΕΣ στη χώρα ή την περιφέρειά σας:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_
el.cfm?pay=108&list=no
Η Επιτροπή των Περιφερειών διατηρεί ένα μητρώο όλων των 
υφιστάμενων ΕΟΕΣ και παρέχει στήριξη για την ίδρυσή τους στην 
Πλατφόρμα ΕΟΕΣ:

 3  https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/Pages/
welcome.aspx

* Η Κοινή Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) είναι ένα στατιστικό 
πρότυπο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναφορά των υποδιαιρέσεων 
των κρατών μελών της ΕΕ. Το σύστημα NUTS συνίσταται σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων 
NUTS, τα οποία ως επί το πλείστον, αλλά όχι πάντοτε, αντιστοιχούν στις διοικητικές δομές των 
κρατών μελών.

© auremar/Shutterstock 
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Β)   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος αντιμέτωπα με 
πολλαπλές προκλήσεις: υψηλά ποσοστά ανεργίας, συρρικνούμενο 
εργατικό δυναμικό, αυξανόμενη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 
και μια ολοένα και περισσότερο κατακερματισμένη αγορά εργασίας. Η 
κρίση επεσήμανε την αλληλεξάρτηση και τους στενούς δεσμούς μεταξύ 
των ευρωπαϊκών οικονομιών και των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας. Παρά το ότι η κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεις εξακολουθεί να βαραίνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες, έχει καταστεί σαφές ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην επίλυσή τους μέσω του συντονισμού των πολιτικών, 
της αναγνώρισης των αναγκών μεταρρύθμισης, την υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής ενίσχυσης και των 
επενδύσεων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η απασχόληση και η κοινωνική 
πολιτική της ΕΕ οργανώνονται σε τέσσερεις πυλώνες, οι οποίοι από 
κοινού σχηματίζουν την πρωτοβουλία της ΕΕ για την απασχόληση και 
την κοινωνική ένταξη 2014-2020: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (βλ. 
ανωτέρω, ενότητα για την πολιτική συνοχής), το νέο πρόγραμμα για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EASI), το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

I)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ       
     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EASI)
Το EASI είναι ένα νέο γενικό πρόγραμμα που ενσωματώνει και επεκτείνει 
τρία υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ: το Πρόγραμμα για την απασχόληση 
και την κοινωνική αλληλεγγύη (PROGRESS), τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες 
Απασχόλησης (EURES) και τον Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων και 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (MF/SE). Η ιδέα αυτού του νέου σχεδίου 
είναι η αύξηση της πολιτικής συνοχής και, κατά συνέπεια, του αντικτύπου 
των προγραμμάτων της ΕΕ στις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών 
στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η κύρια λειτουργία των επενδύσεων 
στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και 
η αναβάθμιση καινοτόμων πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών 
πολιτικών με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των 
θέσεων απασχόλησης και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το EASI έχει σχεδιαστεί ως συμπληρωματικό 
μέσο του ΕΚΤ, το οποίο εστιάζει στις δραστηριότητες χρηματοδότησης σε 
έργα με ευρωπαϊκή διάσταση αντί να αντιμετωπίζει αποκλειστικά πολύ 
συγκεκριμένες περιφερειακές ή εθνικές προκλήσεις. Ένα νέο στοιχείο 
είναι ο ισχυρός ρόλος των δραστηριοτήτων κοινωνικής καινοτομίας στις 
δραστηριότητες 

χρηματοδότησης - κάθε χρόνο 1.014 εκατομμύρια ευρώ θα επενδύονται για 
τον σκοπό αυτό.

(1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ         
        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (PROGRESS)
Ο κύριος στόχος του PROGRESS είναι η προώθηση της πολιτικής 
μεταρρύθμισης μέσω της στήριξης ενός ευρύτερου φάσματος 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την 
εξεύρεση λύσεων στις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 και των κύριων πρωτοβουλιών 
της στο πεδίο της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.
Οι πρωτοβουλίες της ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διασφάλισαν τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του 
PROGRESS έργων μικρότερης κλίμακας καθώς και τη διατήρηση της 
κοινωνικής ένταξης ως το πλέον σημαντικό στοιχείο του προγράμματος.

Προϋπολογισμός: 561 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Προκειμένου να ενισχυθεί η πειραματική κοινωνική πολιτική και 
να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η μείωση της φτώχειας, 
το PROGRESS επενδύει κατά το 2014-2020 στους εξής τύπους 
δραστηριοτήτων:

 3  Δραστηριότητες ανάλυσης (Συλλογή στοιχείων, διασφάλιση ορθής 
και αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη)

 3  Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης (αξιολογήσεις από ομότιμους ειδικούς σχετικά με τις πολιτικές 
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στα διάφορα κράτη 
μέλη της ΕΕ, ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, συγκριτική 
αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ))

 3 Υποστήριξη των βασικών ΜΚΟ και Δικτύων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Το PROGRESS τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η οποία κατανέμει τα κονδύλια απευθείας στους δικαιούχους υπό τη 
μορφή πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών. Η Επιτροπή θεσπίζει προγράμματα εργασίας τριών ετών, 
τα οποία παρέχουν μια διάρθρωση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης, των διαδικασιών επιλογής, της γεωγραφικής κάλυψης, 
του κοινού στόχου και ένα ενδεικτικό χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή 
τους. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για μια δράση είναι 
80% του επιλέξιμου κόστους. Κάθε χρηματοδοτική ενίσχυση άνω αυτού 
του ορίου χορηγείται σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Τα κονδύλια κατανέμονται σε παράγοντες εντός των κρατών 
μελών της ΕΕ, των κρατών του ΕΟΧ και των κρατών μελών της 
ΕΖΕΣ καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες βάσει διμερών συμφωνιών σχετικά με τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα της ΕΕ.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
 3  εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
 3  υπηρεσίες απασχόλησης,
 3  εθνικές στατιστικές υπηρεσίες,
 3  εξειδικευμένοι οργανισμοί που προβλέπονται από το δίκαιο της  

     Ένωσης,
 3  κοινωνικοί εταίροι,
 3  ΜΚΟ, 
 3  ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα,
 3  εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου, μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο, οι Πράσινοι 
κατόρθωσαν να ανακατευθύνουν το πρόγραμμα αυτό κυρίως προς 
τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη μέσω 
του κοινωνικού πειραματισμού. Ακόμη, διασφαλίσαμε ότι θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των νέων και ιδίως όσων δεν 
έχουν απασχόληση, δεν λαμβάνουν εκπαίδευση ή δεν βρίσκονται 
σε μαθητεία».  // Karima Delli
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επίσημος δικτυακός τόπος PROGRESS:
 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el

Πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=el

(2) ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (EURES)
Το EURES είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματικής κινητικότητας, 
το οποίο παρέχει στους εργαζόμενους και στους αναζητούντες 
εργασία στην Ευρώπη πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την 
αξιοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει ένα δίκτυο περισσοτέρων των 850 
συμβούλων EURES, μέσω της πύλης EURES 1,5 εκατομμύριο κενές 
θέσεις εργασίας είναι προσβάσιμες σε όσους αναζητούν εργασία 
και περίπου 150.000 αναζητούντες εργασία ανά έτος δέχονται 
προσφορές εργασίας με τη βοήθεια του EURES. Ο πυρήνας των 
δραστηριοτήτων του EURES διαμορφώνεται βάσει τριών θεματικών 
τομέων:

 3  διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για 
εργασία και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους 
και τους εργοδότες,

 3   ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας,

 3  διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιοι φορείς χρηματοδοτούνται για 
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων έργων. Είναι σημαντικό για την ομάδα των Πρασίνων/
ΕΕΣ ότι το EURES δεν περιορίστηκε απλά στο ρόλο ενός δικτυακού 
τόπου αναζήτησης θέσεων εργασίας, αλλά ότι η διασυνοριακή 
εταιρική σχέση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η προώθηση της 
προσβασιμότητας στην αξιοπρεπή εργασία παραμένουν βασικά 
στοιχεία.

Προϋπολογισμός: 165 εκατομμύρια ευρώ
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι ακόλουθες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος EURES:

 3  μια πολυγλωσσική ψηφιακή πλατφόρμα και τα εργαλεία 
συντήρησής της για τον συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας,

 3  ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, μετά από προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους με ροπή 
κινητικότητας, εφόσον έχει εντοπισθεί σαφής οικονομική ανάγκη,

 3  ανάπτυξη και δραστηριότητες διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων 
EURES και ιδιαίτερα υπηρεσίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, 
τοποθέτησης και πρόσληψης για διασυνοριακούς εργαζομένους,

 3  αμοιβαία μάθηση μεταξύ των συντελεστών του EURES και 
κατάρτιση συμβούλων EURES, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβούλων διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES,

 3  δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας για αύξηση 
της ενημέρωσης όσον αφορά τα οφέλη της γεωγραφικής και 
επαγγελματικής κινητικότητας εν γένει και τις δραστηριότητες και 
υπηρεσίες που παρέχει το EURES.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του EURES τελούν υπό την άμεση 
διαχείριση της Επιτροπής. Η Επιτροπή υιοθετεί ένα πρόγραμμα 
εργασίας για μια περίοδο τριών ετών όπου περιγράφονται οι 
υποστηριζόμενες δράσεις, η γεωγραφική κάλυψη, το κοινό στόχος 
και το ενδεικτικό χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης. Για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, οι 
επιλέξιμοι οργανισμοί πρέπει να συμμετάσχουν σε πρόσκληση 
υποβολής προσφορών και/ή πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά κανόνα, το 95 % της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, καθώς επίσης 
η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Δυνητικοί 
δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι οι εξής:

 3  εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
 3  υπηρεσίες απασχόλησης,
 3  οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
EURES - Η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα:

 3  https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=el
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:

 3  https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=el&- 
catId=52&parentId=0
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ:

 3 https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=el&acro=job&-
catId=7576&parentId=52
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«Με το νέο πρόγραμμα EASI, διασφαλίσαμε χρηματοδότηση από 
την ΕΕ για τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES! Υπάρχουν 
ολοένα και περισσότεροι μετακινούμενοι εργαζόμενοι στα εθνικά 
σύνορα με ανάγκες πρόσβασης σε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
Είναι καθήκον της Ευρώπης να τους ενημερώσει σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και να τους συμβουλεύσει κατάλληλα μέσα στη 
ζούγκλα των διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων και αυτό πρέπει 
να υποστηριχθεί από την ΕΕ!». //  Elisabeth Schroedter
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(3)  ΗΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES

«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι ένα νέο πρόγραμμα 
επαγγελματικής κινητικότητας που παρέχει σε νέους ηλικίας 18-30 
και στους δυνητικούς εργοδότες τους πληροφορίες και καθοδήγηση 
σχετικά με τις περιόδους άσκησης και τις επαγγελματικές μαθητείες 
στην ΕΕ καθώς και θέσεις εργασίας σε τομείς που αντιμετωπίζουν 
έλλειψη σε εργατικό δυναμικό, όπως ο τομέας των ΤΠΕ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Για τους νέους, το πρόγραμμα παρέχει τα εξής:

 3  Υποστήριξη αντιστοίχισης και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας 
 3  Χρηματοδότηση του κόστους ενός ταξιδιού για συνέντευξη και/ή 

της μετακίνησης στο εξωτερικό για την ανάληψη μιας νέας θέσης 
εργασίας

 3  Κατάρτιση (γλώσσες, προσωπικές δεξιότητες)
 3 Για τους εργαζομένους, το πρόγραμμα παρέχει τα εξής:
 3  Υποστήριξη ως προς την πρόσληψη
 3  Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εταιρείες με έως και 250 

εργαζομένους) δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης προκειμένου να καλύψουν μέρος του 
κόστους κατάρτισης των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων και να 
τους παράσχουν βοήθεια για την εγκατάστασή τους

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» βασίζεται στην 
υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης. Η εφαρμογή 
του προγράμματος τελεί υπό τη διαχείριση της περιφερειακής 
ή εθνικής σας υπηρεσίας απασχόλησης που συμμετέχει στα 
προγράμματα EURES.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, καθώς επίσης η 
Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
 3  Νέοι που αναζητούν εργασία: ηλικίας 18-30, υπήκοοι της ΕΕ, που 

διαμένουν νόμιμα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
 3  Εργοδότες οι οποίοι είναι: επιχείρηση που έχει ιδρυθεί νόμιμα 

σε κράτος της ΕΕ, η οποία αναζητά εργαζομένους με συγκεκριμένο 
προφίλ που δεν μπορει να βρει στο δικό της κράτος και η οποία 
παρέχει συμβάσεις ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών με μισθό και 
συνθήκες εργασίας σύμφωνες προς το εθνικό εργατικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Η πρώτη σου δουλειά μέσω 
του EURES»:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=el
Κατάλογος σημείων επαφής:

 3  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?do- cId=10329&langId=en

(4)  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ     
       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (MF/SE)
Το MF/SE είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την παροχή 
βοήθειας σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα να 
λάβουν δάνεια στην παραδοσιακή τραπεζική αγορά προκειμένου 
να ξεκινήσουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, να αποκτήσουν 
καλύτερη πρόσβαση σε μικροχρηματοδοτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, 
το MF/SE υποστηρίζει τη σύσταση μικροπιστωτικών ιδρυμάτων 
με ανάπτυξη ικανοτήτων και προωθεί την ανάπτυξη μιας αγοράς 
κοινωνικών επενδύσεων.
Έως το 2016, το προηγούμενο πρόγραμμα «Μικροχρηματοδοτήσεων 
Progress» θα λειτουργεί παράλληλα με το νέο πρόγραμμα MF/SE. Ο 
προκάτοχος επιτρέπει σε επιλεγμένους παρόχους μικροπιστώσεων 
στην ΕΕ την αύξηση του δανεισμού εκδίδοντας εγγυήσεις και 
παρέχοντας χρηματοδότηση.

Προϋπολογισμός: 193 εκατομμύρια ευρώ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 3 αύξηση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση και της 
διαθεσιμότητας αυτής για:

 3 ευάλωτα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την 
απασχόλησή τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη 
συμβατική πιστωτική αγορά και που θέλουν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση,

 3 πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο στη φάση εκκίνησης όσο και 
στη φάση ανάπτυξης, ιδιαίτερα πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν ευάλωτα άτομα,

 3  οικοδόμηση της ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων να 
λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα,

 3  στήριξη της ανάπτυξης της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων και 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων καθιστώντας διαθέσιμα ίδια και οιονεί ίδια κεφάλαια, 
δανειακά μέσα και επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών όχι 
μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ ή ετήσιο ισοζύγιο όχι 
μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ και οι οποίες δεν αποτελούν 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Στο πλαίσιο του ME/SE μπορεί να παρέχεται στήριξη της 
μικροχρηματοδότησης και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, 
μεταξύ άλλων για την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας, ιδίως 
μέσω των χρηματοδοτικών μέσων καθώς και επιχορηγήσεων. 
Το πρόγραμμα δεν παρέχει άμεσα μικροδάνεια σε άτομα, αλλά 
διευκολύνει τους παρόχους μικροπιστώσεων στην ΕΕ να αυξήσουν 
την πρόσβαση σε αυτά.
Η Επιτροπή θεσπίζει προγράμματα εργασίας τριών ετών, τα οποία 
παρέχουν μια διάρθρωση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων 
χρηματοδότησης, των διαδικασιών επιλογής, της γεωγραφικής 
κάλυψης, του κοινού στόχου και ένα ενδεικτικό χρονικό πλαίσιο για 
την εφαρμογή τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Η συμμετοχή στο πλαίσιο του MF/SE είναι ανοιχτή για δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς:

 3  που εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο εντός 
των κρατών μελών της ΕΕ, των κρατών του ΕΟΧ και των κρατών 
μελών της ΕΖΕΣ καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες και δυνάμει 
υποψήφιες χώρες βάσει διμερών συμφωνιών σχετικά με τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα της ΕΕ,

 3  και παρέχουν στις εν λόγω χώρες μικροχρηματοδότηση 
για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις· και/ή 
χρηματοδότηση για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος MF/SE:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
Στην παρακάτω διεύθυνση διατίθεται ένας κατάλογος των 
υφιστάμενων παρόχων μικροπιστώσεων:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el
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II)  ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ    
      (ΤΕΒΑ)
Στόχος του ταμείου είναι να προωθήσει την κοινωνική συνοχή 
συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας και τελικά στην εξάλειψη 
των χειρότερων μορφών φτώχειας με το μεγαλύτερο αντίκτυπο 
ως προς τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως η έλλειψη κατοικίας, η 
παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Εντούτοις, το ταμείο δεν 
αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει τις δημόσιες πολιτικές που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα παρέχει τρόφιμα, ρουχισμό και άλλα αναγκαία 
αγαθά σε άτομα που υποφέρουν από υλική στέρηση. Η 
υποστήριξη θα δίνεται μέσω συνεισφορών στα συστήματα 
στήριξης των κρατών μελών για τους απόρους.
Το ταμείο θα προωθήσει επίσης και άλλα μέτρα για την προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης των απόρων. Σε αυτά περιλαμβάνεται η 
καθοδήγησή τους στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως σε συστήματα 
για την εξεύρεση αξιοπρεπούς κατοικίας, προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης ή παροχή βοήθειας με δημοσιονομική διαχείριση. Η 
σοβαρή στέρηση τροφής στην ΕΕ συμπίπτει με τη σημαντική 
σπατάλη τροφίμων. Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ διαδραμάτισε 
βασικό ρόλο στο να επιτευχθεί η συμβολή του προγράμματος 
στη μείωση και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Το 
κόστος συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των 
δωρεών τροφίμων και οι δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα 
με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και αναλαμβάνονται από 
οργανώσεις-εταίρους είναι πλέον επιλέξιμα προς υποστήριξη από 
το ΤΕΒΑ. Η λύση αυτή θα βοηθήσει τις τράπεζες τροφίμων να 
καταστούν λιγότερο εξαρτώμενες από την βοήθεια της ΕΕ και να 
έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Προϋπολογισμός: 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 3  Χρηματοδότηση των συστημάτων στήριξης των κρατών μελών 

που καλύπτουν την περίοδο 2014-2020 και παροχή τροφίμων 
στους απόρους καθώς και παροχή ρουχισμού και άλλων 
αναγκαίων αγαθών (όπως υποδήματα, σαπούνια και σαμπουάν) 
σε άτομα που υποφέρουν από υλική στέρηση 3 → Υποστήριξη 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη διανομή των δωρεών τροφίμων με στόχο την 
αύξηση και τη διαφοροποίηση της παροχής τροφίμων σε απόρους, 
καθώς και τη μείωση και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων 

 3  Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των 
απόρων

 3  Βοήθεια στους δικαιούχους για την αποδοτικότερη χρήση των 
τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων

 3 Πρέπει να σημειωθεί για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις-
εταίρους ότι τα ακόλουθα κόστη και οι δραστηριότητες που έχουν 
πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από τις οργανώσεις-εταίρους είναι 
επιλέξιμα για στήριξη από το ΤΕΒΑ:

 3 το κόστος συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των 
δωρεών τροφίμων και οι δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης,

 3 το κόστος των συνοδευτικών μέτρων που παρέχουν άμεσα ή βάσει 
συμφωνιών συνεργασίας επισιτιστική και/ή βασική υλική βοήθεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Τα κράτη μέλη ή οι περιφερειακές αρχές είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή του ΤΕΒΑ. Ως προς τα επιχειρησιακά προγράμματα, 
τα χρήματα κατανέμονται σε επιχορηγήσεις έργων σε επιλέξιμες 
οργανώσεις-εταίρους. Το ταμείο θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία 
με οργανώσεις που έχουν εμπειρία στην επιτόπια παροχή βοήθειας 
σε απόρους. Αυτό θα συμβάλει στο να καταστεί το ταμείο πιο 
αποτελεσματικό και πιο ευαίσθητο ως προς τις ανάγκες των απόρων. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Κατηγορίες φορέων που μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης του 
ΤΕΒΑ: 

 3  Δημόσιοι φορείς
 3  ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις
 3  Οργανώσεις πρόνοιας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γνωστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=el&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes
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«Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους θα έχει πρόσβαση στα άτομα εκείνα 
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επιτύχαμε να καταστήσουμε τη 
χρηματοδότηση επιλέξιμη όχι μόνο για την άμεση αγορά τροφίμων, 
αλλά και για εγκαταστάσεις τις οποίες οι τράπεζες τροφίμων 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή και τη διανομή 
επιπλέον δωρεών τροφίμων. Το ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης για την ανάληψη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης με 
σκοπό την προσέλκυση δυνητικών δωρητών τροφίμων. Αυτό 
θα συμβάλει στη διαφοροποίηση της παροχής τροφίμων στους 
απόρους , μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων». 
//  Marije Cornelissen
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IΙΙ)   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ      
       ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
Το ΕΤΠ είναι ένα μέσο για την εφάπαξ υποστήριξη των 
εργαζομένων στην ΕΕ που έχασαν τη θέση εργασίας τους λόγω 
του κλεισίματος μεγάλων επιχειρήσεων ή της κατάργησης ενός 
τμήματος της παραγωγής ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. 
Κάθε χρόνο διατίθενται έως 500 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή 
βοήθειας σε τέτοιες περιπτώσεις, μέσω κατάλληλων συμβουλών 
καριέρας, βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας και κατάρτισης.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμπεριέλαβε με επιτυχία στον κανονισμό του ΕΤΠ ότι τα 
υποστηριζόμενα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη 
μετατόπιση προς μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των 
πόρων και βιώσιμη οικονομία. Επιπροσθέτως, χάρη στην 
πρωτοβουλία μας, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης θα έχουν επίσης 
πρόσβαση στις υποστηριζόμενες από το ΕΤΠ δραστηριότητες. 

Προϋπολογισμός: 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Το ΕΤΠ χρηματοδοτεί:

 3  συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας
 3  συμβουλές καριέρας
 3  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανατολισμός
 3  καθοδήγηση
 3  προώθηση της επιχειρηματικότητας
 3  επιδόματα για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου 

μάθησης και κατάρτισης.
Το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τα μέτρα κοινωνική ενίσχυσης, όπως 
οι συντάξεις ή τα επιδόματα ανεργίας. Αυτά εξακολουθούν να 
αποτελούν ευθύνη του κράτους μέλους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Οι αιτήσεις για τη λήψη στήριξης από το ΕΤΠ πρέπει να 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη. 
Εντούτοις, η πρωτοβουλία για μια αίτηση δύναται να ανήκει 
στους φορείς της περιοχής, π.χ. στον δήμο ή την περιφέρεια που 
πλήττεται, στους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους ή στους 

ενδιαφερόμενους εργαζομένους.
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τη 
συμμετοχή τους σε συστήματα στήριξης που θεσπίζονται από τις 
εθνικές κυβερνήσεις και υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν την παροχή των 
χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ υπηρεσιών σε εξειδικευμένους 
φορείς, όπως ινστιτούτα κατάρτισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Στην παρακάτω διεύθυνση διατίθεται ένας κατάλογος των 
αρμοδίων επικοινωνίας ανά κράτος μέλος:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=el
Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει τις επιλέξιμες αιτήσεις και γι’ 
αυτό το λόγο έχει προετοιμαστεί να παράσχει βοήθεια και κάθε 
άλλη καθοδήγηση πριν από την επίσημη υποβολή της αίτησης. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 3  EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu 
«Η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα 
για τους Πράσινους. Ενώ οι οικονομικές πολιτικές της ΕΕ χρήζουν 
πιο θεμελιώδους αλλαγής ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές 
απασχόλησης, το ΕΤΠ μπορεί να παράσχει στους εργαζομένους 
πιο εξατομικευμένη υποστήριξη για την εξεύρεση εργασίας σε 
περίπτωση που είναι θύματα μαζικών απολύσεων. Μέλημα των 
Πρασίνων ήταν η παροχή νέων ευκαιριών στους εργαζομένους 
που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε τομείς με μελλοντική 
δυναμική, έναντι των μη βιώσιμων τομέων που ενδέχεται να 
υποστούν νέες απώλειες θέσεων εργασίας. Αν χρησιμοποιηθεί 
σωστά, το ΕΤΠ θα παράσχει στους εργαζομένους τις δεξιότητες 
και την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε ο οικολογικός 
μετασχηματισμός να είναι κοινωνικά δίκαιος»                  
//  Marije Cornelissen
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Γ)  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ                                              
 Ι)  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το νέο γενικό πρόγραμμα της ΕΕ 
για τις δραστηριότητες χρηματοδότησης στον τομέα του πολιτισμού 
και των οπτικοακουστικών μέσων. Αποτελεί συνέχεια των 
προγραμμάτων MEDIA 2007-2013 και Πολιτισμός 2007-2013, τα 
οποία εξακολουθούν να υφίστανται ως υποπρογράμματα, στα οποία 
προστέθηκε μια νέα διατομεακή συνιστώσα. Το κίνητρο πίσω από 
τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό του προγραμματισμού θεωρείται 
ότι είναι μια πιο αποτελεσματική στήριξη για τους δικαιούχους 
στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, αυξάνοντας τη διεθνή 
τους διάσταση και, κατά συνέπεια, την ανταγωνιστικότητά τους. Η 
Επιτροπή ενίσχυσε επί τοις πράγμασι την πρότασή της για το νέο 
πρόγραμμα με προσέγγιση πιο προσανατολισμένη στην αγορά και 
την οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα επωφελούσε μεγαλύτερους 
φορείς. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ως μία από τις κινητήριες δυνάμεις η ομάδα των 
Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προώθησαν επιτυχώς 
την ευρύτερη πρόσβαση στις συνιστώσες του προγράμματος, την 
προστασία των συμφερόντων των μικρότερων έργων και την πιο 
ενεργή προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
ως πλούτο της Ευρώπης αντί για εμπόδιο με τη μορφή μιας 
«κατακερματισμένης αγοράς».

Προϋπολογισμός: 1,462 εκατομμύρια ευρώ (56% υποπρόγραμμα 
MEDIA, 31% υποπρόγραμμα πολιτισμός, 13% διατομεακή 
συνιστώσα)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Ως γενική αρχή, οι δραστηριότητες χρηματοδότησης του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στοχεύουν στη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.
Αυτό γίνεται αντιληπτό ως εκπλήρωση ενός, ή περισσότερων, από τα 
εξής κριτήρια:

 3  διακρατικός χαρακτήρας
 3  προώθηση της διακρατικής συνεργασίας
 3  οικονομίες κλίμακας και κρίσιμη μάζα που μπορεί να τονώσει 

η στήριξη από την Ένωση, προκαλώντας μόχλευση για επιπλέον 
κονδύλια·

 3  εξασφάλιση πιο ισότιμων κανόνων παιχνιδιού στον
 3 πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα της Ευρώπης

Τα μέτρα στήριξης περιγράφονται αναλυτικότερα για κάθε 
υποπρόγραμμα ξεχωριστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA
Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη στα εξής:

 3  στην ανάπτυξη συνεκτικού φάσματος μέτρων κατάρτιση,
 3  στην ανάπτυξη (φάση συγγραφής) ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 

έργων ιδίως κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, καθώς 
επίσης διαδραστικών έργων όπως βιντεοπαιγνίδια και πολυμέσα με 
ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας,

 3  σε δραστηριότητες με στόχο τη στήριξη ευρωπαϊκών εταιριών 
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων μέσω στήριξης της διανομής,

 3  σε δραστηριότητες που βοηθούν τους συνεταίρους ευρωπαϊκών και 
διεθνών συμπαραγωγών να συναντηθούν και/ή να παράσχουν έμμεση 
στήριξη σε συμπαραγωγές οπτικοακουστικών έργων στηρίζοντας τα 
διεθνή ταμεία συμπαραγωγής

 3  στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές εμπορικές 
εκθέσεις και αγορές στον οπτικοακουστικό τομέα και διευκόλυνση 
της χρήσης ηλεκτρονικών επιχειρηματικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ένωσης,

 3  στη δημιουργία συστημάτων στήριξης όσον αφορά τη διανομή μη 
εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών καθώς και για δραστηριότητες διεθνών 
πωλήσεων,

 3 στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών 
παγκοσμίως και διεθνών ταινιών στην Ένωση σε όλες τις 
πλατφόρμες διανομής

 3  σε δίκτυο φορέων του ευρωπαϊκού κινηματογράφου που 
προβάλλουν σημαντικό ποσοστό μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών,

 3  σε πρωτοβουλίες που προβάλλουν και προωθούν πληθώρα 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων,

 3  σε δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση της 
κινηματογραφικής μόρφωσης και την αύξηση των γνώσεων και του 
ενδιαφέροντος του ακροατηρίου σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά 
έργα,

 3  σε καινοτόμες ενέργειες που δοκιμάζουν νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα και εργαλεία σε τομείς που είναι πιθανόν να επηρεαστούν 
από την εισαγωγή και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το υποπρόγραμμα πολιτισμός παρέχει στήριξη στα εξής:

 3  έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή 
πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές 
χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές 
δραστηριότητες,

 3  δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και 
δημιουργικών οργανισμών από διάφορες χώρες,

 3  δραστηριότητες οργανισμών («πλατφόρμες») με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
ταλέντων και παροτρύνουν τη διακρατική κινητικότητα πολιτιστικών 
και δημιουργικών φορέων καθώς και την κυκλοφορία έργων, με 
δυνατότητα να επηρεάσουν ευρύτερα τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα, και να παραγάγουν μακροχρόνια αποτελέσματα,

 3  λογοτεχνικές μεταφράσεις και περαιτέρω προώθηση αυτών,
 3  ειδικές δράσεις που αποβλέπουν, αφενός, στην επίτευξη 

μεγαλύτερης προβολής όσον αφορά τον πλούτο και την πολυμορφία 
των ευρωπαϊκών πολιτισμών και, αφετέρου, στην τόνωση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης, όπως 
πολιτιστικά βραβεία της Ένωσης, οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της 
Ευρώπης και το σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

 3 Τα μέτρα υποστηρίζουν ιδίως έργα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Γ) 
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«Βρισκόμαστε ενώπιον δύσκολων στιγμών και μεγάλων 
προκλήσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αντιμετωπίζει 
από διαφορετικές γωνίες, με διαφορετικές στρατηγικές. Το 
νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής αυτής. Χρειαζόμαστε έναν πολύμορφο πολιτισμό με 
μεγάλη ικανότητα κοινωνικής ένταξης, ενίσχυση των πολιτιστικών 
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  
// Helga Trüpel



  29

Γ) 
 ΠΟ

ΛΙΤ
ΙΣΜ

ΟΣ
.ΕΚ

ΠΑ
ΙΔΕ

ΥΣ
Η.Ν

ΕΟ
ΛΑ

ΙΑ

© Lightwaves Creatmosphere / James Newton 

29



30
Γ) 

 ΠΟ
ΛΙΤ

ΙΣΜ
ΟΣ

.ΕΚ
ΠΑ

ΙΔΕ
ΥΣ

Η.Ν
ΕΟ

ΛΑ
ΙΑ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Αυτή η συνιστώσα της «Δημιουργικής Ευρώπης» συνίσταται σε 
δύο στοιχεία: τον μηχανισμό εγγυοδοσίας και τη χρηματοδότηση 
της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής.
Σκοπός του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον για τον πολιτιστικό 
και τον δημιουργικό τομέα είναι:

 3  να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 
και των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων

 3 οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα,
 3  να βελτιώσει την ικανότητα των συμμετεχόντων ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών να αξιολογούν τους κινδύνους 
που συνδέονται με τις ΜΜΕ και τους πολύ μικρούς, μικρούς και 
μεσαίους οργανισμούς στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 
και με τα σχέδιά τους, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων τεχνικής 
υποστήριξης, απόκτησης γνώσεων και δικτύωσης.

 3 Η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής στοχεύει στη 
στήριξη για:

 3  διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά 
με νέα επιχειρηματικά και διαχειριστικά μοντέλα, δραστηριότητες 
μάθησης από ομοτίμους και δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και 
δημιουργικών οργανώσεων και αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής 
σχετικά με την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, 
με προώθηση της ψηφιακής δικτύωσης κατά περίπτωση,

 3  τη συλλογή δεδομένων της αγοράς, την κατάρτιση μελετών, 
την ανάλυση της αγοράς εργασίας και των αναγκών από πλευράς 
δεξιοτήτων, αναλύσεις των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών 
στον τομέα του πολιτισμού και υποστήριξη των στατιστικών 
ερευνών βάσει των ειδικών εργαλείων και κριτηρίων κάθε τομέα 
και αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένης της καταμέτρησης όλων 
των πτυχών του αντικτύπου του προγράμματος,

 3  την καταβολή της συνδρομής μέλους εκ μέρους της Ένωσης 
στο παρατηρητήριο, ώστε να υποστηρίζονται η συλλογή και 
ανάλυση στοιχείων στον οπτικοακουστικό τομέα,

 3  δοκιμή νέων και διατομεακών επιχειρηματικών προσεγγίσεων 
για τη χρηματοδότηση, τη διανομή και την αποτίμηση της 
δημιουργικότητας,

 3  διασκέψεις, σεμινάρια και διάλογος πολιτικής, μεταξύ άλλων 
και στον τομέα της πολιτιστικής και της σχετικής με τα μέσα 
ενημέρωσης παιδείας, με προώθηση της ψηφιακής δικτύωσης 
κατά περίπτωση,

 3  τα γραφεία της «Δημιουργικής Ευρώπης» όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 16 και την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το πρόγραμμα τελεί υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Εκδίδει ένα ετήσιο πλάνο εργασίας, όπου 
αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες χρηματοδότησης για 
το έτος και για τις τρεις συνιστώσες του προγράμματος. Καθορίζει 
το προς κατανομή ποσό, τα προς χρηματοδότηση μέτρα και το 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Γενικά, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι εξής κατηγορίες 
φορέων:

 3  ΜΚΟ
 3  Πολιτιστικοί οργανισμοί
 3  Επιχειρήσεις
 3  Ενώσεις

Μεμονωμένα άτομα δεν είναι επιλέξιμα για άμεση χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Ως προς τον 
μηχανισμό δανειοδότησης (ο οποίος θα ξεκινήσει το 2016), τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής για τους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές καθώς και η επιλεξιμότητα για τους παρόχους 
υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων περιγράφονται στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
την επιλεξιμότητα των φορέων παρέχονται στις αντίστοιχες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημη ιστοσελίδα της «Δημιουργικής Ευρώπης»:

 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
 3 Κατάλογος όλων των γραφείων Δημιουργικής Ευρώπης σε όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ:
 3   http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-

desks_en.htm
Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 
Δημιουργικής Ευρώπης διατίθενται στη διεύθυνση:

 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

II)  ERASMUS+ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ,     
     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ) 
Το Erasmus+ είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της 
Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτιση, 
της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-
2020. Διαδέχθηκε 7 υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ και 
η ολοκληρωμένη του φύση έχει ως στόχο να διευκολύνει τη 
συμμετοχή των οργανώσεων και των ατόμων. Το Erasmus+ 
περικλείει ένα ευρύ φάσμα δράσεων στους εξής τομείς:

 3 → εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια προοπτική διά βίου 
μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης 
(Comenius), της ανώτατης εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς 
ανώτατης εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Grundtvig),

 3 → νεολαία («Νεολαία σε δράση»), ιδίως στο πλαίσιο της μη 
τυπικής και της άτυπης μάθησης, και

 3 → τον αθλητισμό.
Ένα νέο μέσο στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι 
ο Μηχανισμός Εγγύησης Φοιτητικών Δανείων. Το μέσο αυτό έχει 
ως στόχο να διευκολύνει, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη 
συμμετοχή φοιτητών σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
στο εξωτερικό, καθιστώντας δυνατή τη λήψη δανείου που καλύπτει 
μέρος των εξόδων.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμμετείχε ενεργά στο διάλογο σχετικά με τη θέσπιση του 
εργαλείου αυτού προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα στην 
ΕΕ, παρέχοντας την εγγύηση στους φοιτητές για μια διαχειρίσιμη 
αποπληρωμή του χρέους που έχει συναφθεί.

Προϋπολογισμός: 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ (77,5 % εκπαίδευση 
και κατάρτιση, 10% νεολαία, 3,5% Μηχανισμός Εγγύησης 
Φοιτητικών Δανείων, 1,9% Jean Monnet, 1,8% αθλητισμός, λοιπά 
για διοίκηση και λειτουργία)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Στο πεδίο της εκπαίδευση και της κατάρτισης, το πρόγραμμα 
θα επιδιώξει την επίτευξη των στόχων του μέσω των εξής ειδών 
δράσεων: 

 3  Κινητικότητα των σπουδαστών σε όλους τους κύκλους της 
ανώτατης εκπαίδευσης και των σπουδαστών, μαθητευομένων 
και μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Κινητικότητα του προσωπικού, στις χώρες του προγράμματος.

 3  Στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των οργανώσεων και/ή 
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 3 ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Συμπράξεις μεταξύ του κόσμου της εργασίας και ιδρυμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 3  Εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα της εκπαίδευση και της κατάρτισης. Εφαρμογή στις χώρες 
του προγράμματος των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια 
και την αναγνώριση. Διάλογος περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς 
εμπλεκόμενους παράγοντες. → Προώθηση της διδασκαλίας και 
της έρευνας παγκοσμίως σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
(δραστηριότητες Jean Monnet).

 3  Η συνιστώσα Νεολαία προωθεί τις εξής δραστηριότητες:
 3  την κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μεταξύ των χωρών του 
προγράμματος και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και στελεχών της 
νεολαίας,

 3  τις στρατηγικές συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη και 
την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων 
πρωτοβουλίες της νεολαίας και σχέδια για την αγωγή του πολίτη,

 3  τις πλατφόρμες υποστήριξης ΤΠ που καθιστούν δυνατή τη 
μάθηση από ομοτίμους, τη βασιζόμενη στη γνώση εργασία στον 
τομέα της νεολαίας, την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές 
ορθών πρακτικών,

 3  την εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα της νεολαίας μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, την 
εφαρμογή των μέσων διαφάνειας και αναγνώρισης της Ένωσης,

 3   την υποστήριξη των δικτύων πανενωσιακής εμβέλειας και των 
ευρωπαϊκών ΜΚΟ,

 3  το διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους 
παράγοντες και τον συγκροτημένο διάλογο με τους νέους,

 3  το ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας, τα κέντρα πόρων για την 
ανάπτυξη της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και το δίκτυο 
Eurodesk.

 3  Οι δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού θα 
περιλαμβάνουν τα εξής:

 3  την προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, καθώς 
και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σπουδαιότητα της επωφελούς 
για την υγεία σωματικής άσκησης, 

 3  την προώθηση και παροχή υποστήριξης για τη χρηστή 
διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των 
αθλητών.
Ο Μηχανισμός Εγγύησης Φοιτητικών Δανείων παρέχει εγγυήσεις 
μερικού κινδύνου για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή των 
φοιτητικών δανείων με τους ευνοϊκότερους όρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται όλα τα προγράμματα που 
υπάγονται στο Erasmus+, ορίζει τις προτεραιότητες και τους 
στόχους τους και αξιολογεί την επιτυχία τους. Οι κεντρικές δράσεις 
στο πλαίσιο του Erasmus+ υλοποιούνται από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού. Ο οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για τη 
δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και την 
ανάλυση των αιτήσεων επιχορήγησης.
Λόγω της ειδικής αρμοδιότητας των κρατών μελών για την 
εκπαίδευση, ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα στο πλαίσιο 
του Erasmus+ υλοποιούνται από εθνικούς οργανισμούς, οι 
οποίοι βρίσκονται εγγύτερα στους δικαιούχους και μπορούν 
να προσαρμοστούν καλύτερα στο εθνικό πλαίσιο. Κάθε 
συμμετέχουσα χώρα έχει ορίσει έναν οργανισμό, ο οποίος ενεργεί 
ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των οργανώσεων που 
συμμετέχουν στα προγράμματα.
Ο Μηχανισμός Εγγύησης Φοιτητικών Δανείων θα τελεί υπό 
τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και θα 
εφαρμόζεται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
όπως, τράπεζες, εθνικά και/ή περιφερειακά ιδρύματα 
χορήγησης σπουδαστικών δανείων ή άλλα αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στόχος είναι η επιλογή ενός 
ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού από κάθε χώρα 
του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού παρέχονται στο Παράρτημα II 
του κανονισμού για το Erasmus+.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τις χώρες εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του 
κανονισμού για το Erasmus+.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες φορέων που μπορούν να επωφεληθούν 
της στήριξης των προγραμμάτων του Erasmus+:

 3 Κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που δραστηριοποιείται 
στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και 
του αθλητισμού (συμπεριλαμβανομένων ομάδων νέων που 
δραστηριοποιούνται στην εργασία στον τομέα της νεολαίας, αλλά 
όχι απαραιτήτως στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας, οι οποίες 
αναφέρονται επίσης ως άτυπες ομάδες νέων)

 3  συμμετέχοντες, δηλ. μεμονωμένα άτομα που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. Δύνανται να είναι φοιτητές, ασκούμενοι, 
μαθητευόμενοι, μαθητές, ενήλικες μαθητές, νέοι, εθελοντές, 
καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, νέοι εργαζόμενοι, κ.λπ. 
(Οι αναζητούντες εργασία εξαιρούνται από το πρόγραμμα και 
καλύπτονται από το ΕΚΤ)
Τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για τις συμμετέχουσες 
οργανώσεις, οι όροι συμμετοχής εξαρτώνται από τη χώρα στην 
οποία είναι η έδρα τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού (ΓΔ EAC)

 3  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

 3  http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Κατάλογος όλων των εθνικών οργανισμών

 3   http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-
agencies_el.htm
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III)  ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» επιδιώκει την επίτευξη 
δύο κεντρικών στόχων: (1) την ευρωπαϊκή μνήμη μέσα από την 
τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης 
δικτύων σχετικά με την ιστορία, την ταυτότητα και τους στόχους 
της Ένωσης, και (2) τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες 
και στα κοινά μέσω της προώθησης της καλύτερης κατανόησης 
της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ και την περαιτέρω 
ανάπτυξη ευκαιριών συμμετοχής σε ενωσιακό επίπεδο. Εκτός των 
κεντρικών αυτών στόχων, το πρόγραμμα υποστηρίζει οριζόντιες 
δραστηριότητες για την ανάλυση, τη διάδοση και τη χρήση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ πραγματοποίησε μια ενεργή 
εκστρατεία για την παράταση του προγράμματος Ευρώπη για 
τους Πολίτες. Θεωρούμε ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
μια πιο δημοκρατική και συμμετοχική Ένωση. Αποτελεί χαμένη 
ευκαιρία το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός και το πεδίο δράσεων 
του προγράμματος περικόπτονται κατά την τρέχουσα περίοδο. 
Θεωρούμε ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι ελάχιστος ως 
προς τις τεράστιες δυνατότητες της στήριξης αυτού του είδους.

Προϋπολογισμός: 186 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Οι επιδοτήσεις δράσης παρέχουν στις ΜΚΟ χρηματοδότηση για 
έργα με περιορισμένη διάρκεια ζωής κατά την οποία υλοποιούνται 
συγκεκριμένες προτεινόμενες δράσεις Όλες οι δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πρέπει 
να έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση και να εφαρμόζονται σε 
διεθνική βάση ή να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση.

 3 Το σκέλος της ευρωπαϊκής μνήμης υποστηρίζει δραστηριότητες 
που προωθούν τον προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πολιτιστική ποικιλομορφία και τις κοινές αξίες. Χρηματοδοτεί έργα 
που αντικατοπτρίζουν τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων 
στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά 
τον ναζισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα, τον φασισμό, τον 
σταλινισμό και τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα) και 
τιμούν τη μνήμη των θυμάτων τους. Επιπλέον, τα έργα μπορούν να 
εστιάσουν και σε άλλες καθοριστικές στιγμές και σημεία αναφοράς 
της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Θα δοθεί προτίμηση σε 
έννοιες που προωθούν την ανοχή, το διαπολιτισμικό διάλογο 
και τη συμφιλίωση βάσει της αμοιβαίας κατανόησης. Το σκέλος 
της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά 
χρηματοδοτεί τους ακόλουθους τύπους δράσεων:

 3 Έργα αδελφοποίησης πόλεων που φέρνουν σε επαφή τους 
πολίτες

 3  Δίκτυα πόλεων που συνεργάζονται μακροπρόθεσμα σε ένα 
κοινό θέμα

 3  Έργα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών που 
συγκεντρώνουν πολίτες για δραστηριότητες σε άμεση σύνδεση με 
τις πολιτικές της ΕΕ και παρέχουν τη δυνατότητα για συμμετοχή 
στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών της ΕΕ.
2. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας παρέχουν χρηματοοικονομική 
στήριξη για τις συνήθεις δραστηριότητες μιας οργάνωσης της 
κοινωνίας των πολιτών.

 3  Στο σκέλος της ευρωπαϊκής μνήμης, επιλέξιμες για λειτουργικές 
επιδοτήσεις είναι οργανώσεις που αντικατοπτρίζουν τα αίτια των 
απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, 
καθώς και άλλες καθοριστικές στιγμές και σημεία αναφοράς της 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας.

 3  Στο σκέλος συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά, επιλέξιμες για λειτουργικές επιδοτήσεις είναι οργανώσεις 
που ασχολούνται με τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 
ζωή της ΕΕ, ξεκινώντας από την τοπική δημοκρατία μέχρι την 
αύξηση των δυνατοτήτων των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά 
στην πολιτική της ΕΕ. 

 
«Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πολύτιμο καθώς επιτρέπει 
στους πολίτες να έρχονται σε επαφή πέρα από τα σύνορα και 
να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ενωμένης 
Ευρώπης. Προωθεί την ανοχή και τον διαπολιτισμικό διάλογο 
καθώς και μια πραγματική ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη»
 //  Helga Trüpel
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Το πρόγραμμα και το μεγαλύτερο μέρος της δράσης τελούν 
υπό την κεντρική διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της 
Επιτροπής. Τα κονδύλια για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους 
Πολίτες κατανέμονται μέσω συμβάσεων επιδότησης και δημοσίων 
συμβάσεων.
Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία 
παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τη 
μέθοδο εφαρμογής, το ποσό της χρηματοδότησης, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, μια περιγραφή των υποστηριζόμενων 
δράσεων και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ανοιχτή 
σε όλους τους φορείς που προωθούν την ιδιότητα του ευρωπαίου 
πολίτη και την ολοκλήρωση, και ειδικότερα:

 3 τοπικές και περιφερειακές αρχές,
 3  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς του 

πολιτισμού, της νεολαίας και της εκπαίδευσης, ερευνητικά 
ινστιτούτα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος:

 3  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Σημείο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» σε κάθε 
κράτος μέλος:

 3  http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-
programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-
states/index_en.htm

IV)   ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Η ΕΕ ξεκινά την περίοδο 2014-2020 ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο 
για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, το COSME. Μία από τις ενότητές του, η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνει πρωτοβουλία που προσφέρει 
βοήθεια σε νέους επιχειρηματίες χρηματοδοτώντας μια περίοδο 
παραμονής στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus ώστε να μάθει ο ενδιαφερόμενος από έναν έμπειρο 
επιχειρηματία υποδοχής πώς λειτουργεί μια μικρή επιχείρηση. 
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό το αμοιβαίο όφελος, 
επιτρέποντας και στις δύο πλευρές να επωφεληθούν από 
την ανταλλαγή: ο νέος επιχειρηματίας έχει την ευκαιρία να 
αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας 
μικρής επιχείρησης και ο επιχειρηματίας υποδοχής αποκτά νέες 
προοπτικές, πιθανούς συνεργάτες στο εξωτερικό και γνώσεις για 
τις νέες αγορές του επιχειρηματικού του τομέα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι δραστηριότητες του νέου επιχειρηματία μπορεί να είναι π.χ.:

 3  παρακολούθηση ενός παλαιότερου επιχειρηματία υποδοχής, 
έρευνα αγοράς και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών,

 3  ανάπτυξη έργων,
 3  φρέσκια ματιά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις,
 3   κατανόηση οικονομικών ΜΜΕ,
 3  εμπορική προσαρμογή, πωλήσεις και προώθηση της εταιρείας 

του επιχειρηματία υποδοχής,
 3  εργασία σε συγκεκριμένα έργα σε έναν ή περισσότερoυς από 

τους παραπάνω τομείς.
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Το πρόγραμμα προωθείται από ενδιάμεσους οργανισμούς, οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της επαφής μεταξύ 
των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής. 
Το Γραφείο Υποστήριξης του Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες 
επιβλέπει το έργο τους και διασφαλίζει τη συνέπεια σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να 
αποστέλλονται στον ενδιάμεσο οργανισμό της περιφέρειας ή της 
χώρας προέλευσής σας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Όλοι οι νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική 
τους επιχείρηση και διαθέτουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, 
μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να βρίσκεστε ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσής του, ή 
μπορεί να έχετε ξεκινήσει ήδη τη δική σας επιχείρηση και να μη 
λειτουργεί για χρονικό διάστημα πάνω από τρία έτη. Επιπλέον, 
οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν αξιόλογη εκπαίδευση και 
επαγγελματική προϋπηρεσία. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε 
όλους τους τομείς. Οι επιχειρηματίες υποδοχής πρέπει να είναι 
επιτυχημένοι και έμπειροι ή άτομα που συμμετέχουν άμεσα σε 
επίπεδο ΜΜΕ στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι επιχειρηματίες 
υποδοχής πρέπει να επιδεικνύουν δέσμευση για την εξέλιξη των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων του νέου επιχειρηματία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος:

 3 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el#.
U1fUZvl_uqk
Το τοπικό σημείο επαφής σας:

 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5#.Ut5-
D6VZAy4
Ιστορίες επιτυχίας:

 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9#.
Ut6CQqVZAy4 
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Δ)  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ                    
 Ι)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Το νέο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 
ενσωματώνει τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ «Θεμελιώδη 
Δικαιώματα και Ιθαγένεια», «Δάφνη ΙΙΙ» και τις ενότητες 
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Ποικιλομορφία» και «Ισότητα 
των Φύλων» του προγράμματος PROGRESS. Έχει σχεδιαστεί 
με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων 
πολιτών, των αρχών της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
της προστασίας έναντι κάθε μορφής διακρίσεων. Κύριος στόχος 
του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της 
νομοθεσίας της ΕΕ και των δικαιωμάτων, των αξιών και των αρχών 
που αποτελούν θεμέλιο της Ένωσης.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμμετείχε ενεργά προκειμένου να διασφαλιστεί ο εξέχων ρόλος 
των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών, των παιδιών και των νέων και της βίας λόγω 
φύλου καθώς και της προστασίας των θυμάτων αυτής της βίας.

Προϋπολογισμός: 439 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει τις εξής δραστηριότητες:

 3  εργασίες ανάλυσης: συλλογή δεδομένων και στατιστικών, 
μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις, αξιολογήσεις, 
κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού, εργαστήρια, σεμινάρια, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων 
και συνέδρια,

 3  δραστηριότητες κατάρτισης όπως ανταλλαγές προσωπικού, 
εργαστήρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών και την ανάπτυξη επιγραμμικών εργαλείων 
εκπαίδευσης ή άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης,

 3  αμοιβαία μάθηση, συνεργασία, δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης, όπως ο εντοπισμός και η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτόμων μεθόδων και εμπειριών· 
διοργάνωση αξιολογήσεων από ομοτίμους και δράσεων 
αλληλοδιδασκαλίας· διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 
εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, εκστρατείες ενημέρωσης,

 3  στήριξη των κυριότερων παραγόντων των οποίων οι 
δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος, όπως στήριξη σε ΜΚΟ όταν υλοποιούν δράσεις με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, στήριξη σε βασικούς ευρωπαϊκούς 
παράγοντες, δίκτυα που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικής αξίας, στήριξη στα κράτη 

μέλη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης, 
και στήριξη δραστηριοτήτων δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μεταξύ εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών, καθώς και εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Το πρόγραμμα τελεί υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια σχέδια εργασίας όπου 
καθορίζονται λεπτομερώς οι δραστηριότητες χρηματοδότησης, το 
ποσό προς κατανομή, τα μέτρα προς χρηματοδότηση και το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Η κατανομή των κονδυλίων οργανώνεται 
από την Επιτροπή μέσω μιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για 
επιδοτήσεις δράσης ή επιδοτήσεις λειτουργίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες 
εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού για το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια».
Κατηγορίες φορέων που μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης του 
προγράμματος:

 3  Δημόσιοι φορείς 
 3  ΜΚΟ και κοινωνία των πολιτών
 3  Οι κερδοσκοπικοί φορείς και οργανισμοί έχουν πρόσβαση στο 

πρόγραμμα μόνο σε συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή κρατικούς 
οργανισμούς.

 3  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των φορέων 
παρέχονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και 
προσφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

 3  http://ec.europa.eu/justice/index_el.htm#newsroom-tab
Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών:

 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων:

 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm
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«Είναι σημαντικό να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την 
ενσωμάτωση των αξιών και της νομοθεσίας της ΕΕ στο βασικό 
επίπεδο. Εκτός της συνέχισης του σημαντικού έργου για την 
ενδοοικογενειακή βία και τη συμβολή στην ενσωμάτωση της 
ισότητας, περιλαμβάνεται πλέον η προώθηση των δικαιωμάτων 
των παιδιών και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα χρήματα 
αναξιοποίητα».  //  Jean Lambert
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ΙΙ)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο κύριος στόχος του προγράμματος «Δικαιοσύνη» είναι η 
παροχή υποστήριξης για τη δημιουργία ενός πραγματικά 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που θα βασίζεται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη. Το πρόγραμμα προωθεί πιο συγκεκριμένα τη 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, 
υποστηρίζει την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και 
άλλων επαγγελματιών του τομέα και χρηματοδοτεί δράσεις της 
ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κατά συνέπεια, 
το πρόγραμμα συμβάλλει στην αποτελεσματική και συνεκτική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά το αστικό δίκαιο 
και το ποινικό δίκαιο που καλύπτει π.χ. τα δικονομικά δικαιώματα 
και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 
ενσωματώνει τρία υφιστάμενα προγράμματα της τρέχουσας 
χρηματοδοτικής περιόδου: Τα προγράμματα «Αστική δικαιοσύνη», 
«Ποινική δικαιοσύνη» και «Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση». Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατόρθωσε να διασφαλίσει κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα κατέχουν ένα 
σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος.

Προϋπολογισμός: 377 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 3  εργασίες ανάλυσης, όπως η συλλογή δεδομένων και 

στατιστικών, μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις, 
αξιολογήσεις, κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων 
και εκπαιδευτικού υλικού, εργαστήρια, σεμινάρια, συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων και συνέδρια,

 3  δραστηριότητες κατάρτισης, όπως ανταλλαγές προσωπικού, 
εργαστήρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης σε 
νομική ορολογία, και ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης 
ή άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης για μέλη του δικαστικού 
σώματος και άλλους λειτουργούς και υπαλλήλους του τομέα 
απονομής δικαιοσύνης,

 3  αλληλοδιδασκαλία, συνεργασία, δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης, όπως εντοπισμός και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών, καινοτόμων μεθόδων και εμπειριών, 
διοργάνωση αξιολογήσεων από ομολόγους και δράσεων 
αλληλοδιδασκαλίας, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 
εκστρατειών ενημέρωσης, συλλογή και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα και 
τα αποτελέσματά του, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
συστημάτων και εργαλείων με τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών,

 3  στήριξη των κύριων παραγόντων των οποίων οι δράσεις 
συμβάλλουν στην εφαρμογή των στόχων του προγράμματος, 
όπως στήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης, στήριξη των βασικών 
ευρωπαϊκών παραγόντων και δικτύων ευρωπαϊκού επιπέδου 
και στήριξη δραστηριοτήτων δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μεταξύ εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών, καθώς και 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Το πρόγραμμα τελεί υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια σχέδια εργασίας όπου 
καθορίζονται λεπτομερώς οι δραστηριότητες χρηματοδότησης, 
το ποσό προς κατανομή, τα μέτρα προς χρηματοδότηση και 
το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Η κατανομή των 
κονδυλίων οργανώνεται από την Επιτροπή μέσω πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, η οποία δημοσιεύεται σε ετήσια βάση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 
χώρες εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα».
Κατηγορίες φορέων που μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης 
του προγράμματος:

 3  Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
 3  Δημόσιοι φορείς
 3  ΜΚΟ
 3  Οι κερδοσκοπικοί φορείς και οργανισμοί έχουν πρόσβαση 

στο πρόγραμμα μόνο σε συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή 
κρατικούς οργανισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
φορέων παρέχονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

 3  http://ec.europa.eu/justice/index_el.htm#newsroom-tab
Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών:

 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων:

 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm
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Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος οδηγού, ορισμένες 
λεπτομέρειες σχετικά με το ταμείο εξακολουθούσαν να βρίσκονται 
υπό διαπραγμάτευση. Συνεπώς, οι πληροφορίες που παρέχονται 
στην παρούσα ενότητα είναι εκ φύσεως προκαταρκτικές.
Το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης είναι ένα νέο πρόγραμμα, 
το οποίο ενσωματώνει δραστηριότητες που επί του παρόντος 
καλύπτονται από ξεχωριστά ταμεία, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσφύγων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής. Ο νέος 
σχεδιασμός έχει ως στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση των 
δαπανών της ΕΕ στο πεδίο της μετανάστευσης και απλοποιεί την 
εφαρμογή των κονδυλίων.
Το ταμείο αφορά διαφορετικό πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής 
της ΕΕ, καλύπτει την υποστήριξη δράσεων σε σχέση με το άσυλο, 
τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, 
καθώς και τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού.
Εκτός της κριτικής άποψης για ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, η ομάδα των Πρασίνων/
ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε ορισμένες επιτυχίες 
κατά τις διαπραγματεύσεις: Κατορθώσαμε να συμπεριλάβουμε 
στο πρόγραμμα μια δέσμευση για τα μέτρα επανεγκατάστασης 
και μετεγκατάστασης. Αυτό επιδεικνύει αλληλεγγύη και βοηθά 
τους πρόσφυγες των οποίων η ζωή και η ελευθερία βρίσκονται 
σε κίνδυνο. Επιτύχαμε την επιλεξιμότητα των ΜΚΟ για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Άλλο 
ένα σημαντικό στοιχείο στο νέο πρόγραμμα είναι ο ισχυρότερος 
καθορισμός δεικτών για την εφαρμογή και την αξιολόγηση του 
προγράμματος. Αυτό θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη τηρούν πιστότερα τις οδηγίες της ΕΕ ως προς τη 
χρηματοδότηση.

Προϋπολογισμός: 3.869 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Εθνικά προγράμματα:
 3  Συστήματα υποδοχής και ασύλου
 3  Ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να      

     παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές ασύλου τους
 3  Επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση
 3  Μετανάστευση και μέτρα πριν από την αναχώρηση
 3  Μέτρα ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 3  Μέτρα που συνοδεύουν τις διαδικασίες επιστροφής
 3  Μέτρα επιστροφής
 3  Πρακτική συνεργασία και μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων → 

Επείγουσα βοήθεια για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών 
αναγκών.

 3 Στήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης για να:
 3  συλλέγει και ανταλλάσσει επίκαιρα, αντικειμενικά, αξιόπιστα 

και συγκρίσιμα δεδομένα και πληροφορίες,
 3  αναλύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες,
 3  συντάσσει και δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις για την 

κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου,
 3  χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς του κοινού για αντικειμενική 

και αμερόληπτη πληροφόρηση για τη μετανάστευση και το άσυλο.
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Όπου είναι εφικτό, το ταμείο υλοποιείται από εθνικά προγράμματα 
των κρατών μελών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη ή οι περιφερειακές 
αρχές είναι στην περίπτωση αυτή υπεύθυνες για την κατανομή 
των επιχορηγήσεων στους επιλέξιμους δικαιούχους. Θέλουμε να 
ενθαρρύνουμε τις ΜΚΟ να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση 
αυτών των προγραμμάτων και να πιέσουν τα κράτη μέλη να 
δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην υποστήριξη και την ένταξη των 
προσφύγων.
Ειδικά διεθνικά ή ιδιαίτερα καινοτόμα έργα, καθώς και η στήριξη 
προς μη κρατικούς φορείς και η προώθηση εκδηλώσεων και 
μελετών τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής.
Άλλο τμήμα του προϋπολογισμού υλοποιείται μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

Δ) 
 ΔΙ

ΚΑ
ΙΩΜ

ΑΤ
Α.Δ

ΙΚΑ
ΙΟΣ

ΥΝ
Η.Α

ΣΦ
ΑΛ

ΕΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 
χώρες εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη».
Κατηγορίες φορέων που μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης 
του προγράμματος:

 3  Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
 3  Δημόσιοι φορείς
 3  ΜΚΟ
 3  Οι κερδοσκοπικοί φορείς και οργανισμοί έχουν πρόσβαση 

στο πρόγραμμα μόνο σε συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή 
κρατικούς οργανισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
φορέων παρέχονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος των προγραμμάτων των Εσωτερικών 
Υποθέσεων:

 3  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-
home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
Πληροφορίες σχετικά με όλες τις τρέχουσες ανοιχτές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων της ΓΔ Εσωτερικές Υποθέσεις:

 3  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/calls-
for-proposals/index_en.htm#/c_
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E)   LIFE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ          
      ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Ο γενικός στόχος του προγράμματος LIFE είναι η διατήρηση της 
φύσης και η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το νέο πρόγραμμα 
για την περίοδο 2014-2020 υποδιαιρείται σε δύο συνιστώσες: 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Η συνιστώσα 
«Περιβάλλον» περιλαμβάνει τρεις τομείς προτεραιότητας: 
περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, φύση και 
βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. 
Το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» περιλαμβάνει τρεις 
προτεραιότητες: προσαρμογή, μετριασμός και διακυβέρνηση και 
πληροφόρηση.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ συμμετείχε ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα. Αποτελεί επιτυχία των 
Πρασίνων ότι η επιλογή της χρηματοδότησης έργων θα βασίζεται 
στην αξία και όχι σε μια προκαθορισμένη εθνική κατανομή. 
Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση των κοινοτικών 
κονδυλίων για έργα με τις πιο σημαντικές επιπτώσεις στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην κλιματική προσαρμογή/
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, τα έργα στο πεδίο 
της βιοποικιλότητας θα λάβουν υψηλότερη συγχρηματοδότηση 
από την Επιτροπή, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ευκολότερη την υλοποίηση έργων βιοποικιλότητας, για τα 
οποία ήταν δύσκολη η λήψη επιπρόσθετης χρηματοδότησης. 
Επιπροσθέτως, τα ολοκληρωμένα έργα θα προωθήσουν τη 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών και θα ενισχύσουν την 
ολοκληρωμένη δράση.

Προϋπολογισμός: 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ (περιβάλλον: 
2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, κλιματική δράση για το κλίμα: 0,8 
δισεκατομμύρια ευρώ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Η συνιστώσα «Περιβάλλον» υποστηρίζει έργα στους εξής τομείς:

 3  φύση και βιοποικιλότητα,
 3  ύδατα και θαλάσσιο περιβάλλον,
 3  απόβλητα,
 3  αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του     

     εδάφους και των δασών, πράσινη και κυκλική οικονομία,
 3  περιβάλλον και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των     

     χημικών ουσιών και των θορύβων,
 3  ποιότητα του αέρα και εκπομπές, συμπεριλαμβανομένου του      

     αστικού περιβάλλοντος, πληροφορίες και διαχείριση.

Η συνιστώσα «Δράση για το κλίμα» υποστηρίζει έργα στους εξής 
τομείς:

 3  υλοποίηση και ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας της 
Ένωσης και ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής,

 3  βελτίωση και εφαρμογή της γνωστικής βάσης στην πράξη,
 3  ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και 

σχεδίων δράσης,
 3  ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστήματα, 

μέθοδοι και μέσα αναπαραγωγής, μεταφοράς ή ενσωμάτωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Ο προϋπολογισμός της συνιστώσας «Περιβάλλον» θα κατανεμηθεί 
στην πρώτη φάση (2014-2017) σε έργα με εθνική κατανομή και 
στη δεύτερη φάση (2018-2020) τα έργα θα στηρίζονται με βάση 
την αξία τους. Τα έργα που καλύπτονται από τη συνιστώσα 
«Δράση για το κλίμα» επιλέγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου με βάση την αξία τους.
Τουλάχιστον 81% του προϋπολογισμού του προγράμματος LIFE 
θα υλοποιηθεί μέσω επιχορηγήσεων έργων. Το υπόλοιπο θα 
κατανεμηθεί με τη μορφή λειτουργικών επιχορηγήσεων για τη 
στήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων και τις δημόσιες συμβάσεις 
για μελέτες και άλλες υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των 
κονδυλίων στους τομείς προτεραιότητας και μεταξύ των διαφόρων 
τύπων χρηματοδότησης στο πλαίσιο κάθε υποπρογράμματος 
δημοσιεύονται από την Επιτροπή σε ένα πολυετές ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στο πρόγραμμα LIFE. 
Επιπλέον, η στήριξη των δραστηριοτήτων εκτός της Ένωσης είναι 
δυνατή υπό ορισμένες συνθήκες.

 3  η δράση εκτός της ΕΕ είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός 
περιβαλλοντικού/κλιματικού στόχου της ΕΕ,

 3  διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που 
εκτελούνται σε εδάφη των κρατών μελών και ο κύριος δικαιούχος 
εδρεύει εντός της ΕΕ.
Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE είναι 
ανοιχτή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος LIFE:
 3  http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Δραστηριότητες LIFE στο κράτος μέλος σας:
 3  http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

«Το LIFE είναι ένα πολύ επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
και ένα σημαντικό μέρος της κοινής μας προσπάθειας για τη 
διατήρηση και τη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος για τις 
μελλοντικές γενιές. Ενώ η κλιματική αλλαγή απειλεί τα σπίτια 
και τη διαβίωσή μας, το νέο πρόγραμμα LIFE έχει ως στόχο την 
παροχή βοήθειας προς τις κοινότητες ώστε να δεσμευτούν σε έργα 
προσαρμογής για την πρόληψη των σοβαρών επιπτώσεων της 
ισχυρής βροχόπτωσης και των καταιγίδων που αντιμετωπίζουμε 
ήδη λόγω της έλλειψης δέσμευσης της γενιάς αυτής για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.» 
 //  Margrete Auken
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«Οι επιστημονικές αποδείξεις είναι εντυπωσιακές ως προς το 
ότι η ανεπαρκής δράση στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας θα έχει ως αποτέλεσμα μαζικές ζημίες για την 
οικονομία της Ευρώπης και την παγκόσμια οικονομία (π.χ. 7% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ αν δεν αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας). 
Παρά τον μικρό προϋπολογισμό του, το LIFE έχει αποδειχθεί ένας 
πολύ αποτελεσματικός χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ που 
υποστηρίζει την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα άγρια πτηνά 
και τους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένου του Natura 2000. 
Είναι μέγιστης σημασίας για εμάς να αποκτήσουν οι τοπικές αρχές 
και οι ΜΚΟ πρόσβαση στα κονδύλια αυτά». //  Sandrine Bélier
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ΣΤ)   ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (ΔΣΕ) –       
         ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Το ΔΣΕ είναι το νέο γενικό πρόγραμμα για επενδύσεις της ΕΕ σε 
έργα ενέργειας, μεταφορών και ευρυζωνικής υποδομής κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα ενσωματώνει τους 
τρεις τομείς με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ 
χρηματοδοτούμενων έργων.

Προϋπολογισμός: 50 δισεκατομμύρια ευρώ (31,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ υποδομές μεταφορών, 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ ενεργειακά 
δίκτυα, 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ ευρυζωνικά δίκτυα)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών:

 3  εξάλειψη σημείων συμφόρησης και αποκατάσταση 
ελλειπόντων κρίκων,

 3  εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα,

 3  βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των 
τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών.

Επενδύσεις στην ενέργεια:
 3  ενίσχυση ανταγωνιστικότητας προωθώντας την 

περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, → 
διαλειτουργικότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου διασυνοριακώς,

 3  ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης,
 3  ένταξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο     

μεταφοράς και με την ανάπτυξη δικτύων διοξειδίου του άνθρακα,
 3  επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα,
 3  ανάπτυξη ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων,
 3  καθιέρωση διασυνοριακής πρόσβασης σε μια διαλειτουργική     

      υποδομή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Η Επιτροπή υιοθετεί πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας 
για κάθε έναν εκ των τομέων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 
ενέργειας, καθορίζοντας ποιες μορφές χρηματοδοτικής βοήθειας 
χρησιμοποιούνται για την κατανομή του προϋπολογισμού. Τα 
χρήματα κατανέμονται μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων και 
χρηματοδοτικών μέσων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Οι προτάσεις υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
ή, κατόπιν συμφωνίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, από 
διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή φορείς εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πληροφορίες για τη ΔΣΕ στο πεδίο της ενέργειας:

 3 http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_
en.htm
Πληροφορίες για τη ΔΣΕ στο πεδίο των μεταφορών:

 3 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/connecting_
en.htm
Πληροφορίες για τη ΔΣΕ στο πεδίο των ευρυζωνικών δικτύων:

 3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility

«Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποτελεί από κοινού 
με τα διαρθρωτικά ταμεία μια δυνατότητα για την επιτάχυνση των 
επενδύσεων στους τομείς της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην 
Ευρώπη και για τη διασύνδεση των πράσινων αυτών ενεργειών 
πέραν των συνόρων των κρατών μελών ξεχωριστά». 
//  Claude Turmes

«Το σκεπτικό της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι σωστό: Η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί συνολικά, ιδιαίτερα ως προς 
τους περιβαλλοντικά ανθεκτικούς σιδηροδρόμους. Εντούτοις, η προτεραιότητα της πολιτικής μεταφορών εστιάζει στην κατασκευή έργων 
μεγαλομανούς διάστασης που απορροφούν μεγάλα ποσά χρημάτων και χρόνου, αλλά αποτρέπουν την Ευρώπη από την πραγματική από 
κοινού ανάπτυξη. Το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένο με τα κενά του να βρίσκονται εκεί ακριβώς όπου 
υψώνονται τα εθνικά σύνορα. Το κλείσιμο αυτών των διασυνοριακών σιδηροδρομικών κενών που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και 
από τις μεταπολεμικές πολιτικές, καθώς επίσης η εστίαση σε μέτρα περιορισμού του θορύβου στο σιδηροδρομικό τομέα αποτελούν ύψιστη 
προτεραιότητα ».  //  Michael Cramer
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Ζ)   ΜΕΣΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                        
 Ι)   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης είναι ένα 
κοινοτικό μέσο για την προώθηση πιο αποτελεσματικών 
συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών. Υποστηρίζει το συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και με την ΕΕ με στόχο την επίτευξη 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας έναντι των καταστροφών, 
τη βελτίωση της ετοιμότητας σε επίπεδο κρατών μελών και 
Ένωσης για την αντιμετώπιση καταστροφών και την προώθηση 
της γρήγορης και αποτελεσματικής απόκρισης σε περίπτωση 
καταστροφής. Αυτό το μέσο είναι ενδιαφέρον για τις τοπικές αρχές 
σε ό,τι αφορά τα μέτρα ετοιμότητας και πρόληψης καταστροφών.

Προϋπολογισμός: 368 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Ο Μηχανισμός της Ένωσης υποστηρίζει δραστηριότητες στα εξής 
πεδία:

 3  Δράσεις στον τομέα της πρόληψης
 3  Διαχείριση κινδύνου
 3  Δράσεις της Επιτροπής και στα κράτη μέλη στον τομέα της      

     ετοιμότητας
 3  Σύσταση του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών για την εξασφάλιση επιχειρησιακής ικανότητας 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και για να 
εξυπηρετεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή

 3  Ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ως 
δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης των κρατών 
μελών

 3  Σχεδιασμός επιχειρήσεων
 3  Αντιμετώπιση ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης
 3  Εκπαίδευση, ασκήσεις, αντληθέντα διδάγματα και διάδοση     

     γνώσεων
 3  Ειδοποίηση για καταστροφές εντός της Ένωσης
 3  Προώθηση μιας συνεκτικής αντιμετώπισης καταστροφών εκτός  

     της Ένωσης
 3  Υποστήριξη στον τόπο καταστροφής
 3  Μεταφορά και εξοπλισμός

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εκτός των δράσεων που εμπίπτουν σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή υιοθετεί ετήσια προγράμματα εργασίας που 
ορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τη μέθοδο εφαρμογής, 
την περιγραφή των δράσεων και την ενδεικτική χρηματοδοτική 
κατανομή και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
Η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής μπορεί να λάβει διάφορες 
μορφές, ιδίως επιχορηγήσεις, επιστροφή εξόδων, δημόσιες 
προμήθειες ή συνεισφορές σε καταπιστευματικά ταμεία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Η χρηματοδότηση είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
τις χώρες εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του κανονισμού 
για τον «Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης».
Δυνητικοί δικαιούχοι:

 3  Δημόσιες αρχές
 3  Πανεπιστήμια
 3  Διεθνείς οργανισμοί
 3  Επιχειρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
φορέων παρέχονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος:

 3 http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm

ΙΙ)  ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΤΑΕΕ)

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος οδηγού, η 
αναδιάρθρωση του Ταμείου Αλληλεγγύης εξακολουθεί να 
βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Συνεπώς, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στην παρούσα ενότητα είναι εκ φύσεως 
προκαταρκτικές.
Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης 
σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την παροχή υποστήριξης σε κράτη 
μέλη και περιφέρειες εντός της Ευρώπης που έχουν πληγεί από 
μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από τη δημιουργία του το 2002, 
το ΤΑΕΕ έχει ενεργήσει σε περισσότερες από 50 καταστροφές, 
όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και καταιγίδες με 
οικονομική ενίσχυση άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ υποστηρίζει τη δημιουργία και 
την κινητοποίηση του ταμείου για την παροχή βοήθειας σε 
περιφέρειες και κράτη μέλη που πλήττονται από τις συνέπειες μιας 
φυσικής καταστροφής. Επισημαίνουμε την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόληψη προς αποφυγή, όπου είναι εφικτό, της επανάληψης 
και της έκτασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από φυσική 
καταστροφή.

Προϋπολογισμός: ετήσιο σύνολο 500 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Το ΤΑΕΕ παρέχει οικονομική ενίσχυση στις δημόσιες επενδύσεις 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση καταστροφών:

 3  Άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών και 
εξοπλισμού στους τομείς της ενέργειας, των υδάτων, της 
αποχέτευσης, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της υγείας 
και της εκπαίδευσης.

 3  Εφαρμογή προσωρινών μέτρων στέγασης και υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης με σκοπό την κάλυψη των άμεσων αναγκών του 
σχετικού πληθυσμού.

 3  Άμεση διασφάλιση των υποδομών πρόληψης και λήψη μέτρων 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 3  Καθαρισμός των περιοχών που επλήγησαν από την 
καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών περιοχών.
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ΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Προκειμένου να λάβει ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει αίτηση προς 
την Επιτροπή εντός 10 εβδομάδων αφότου προκλήθηκε η πρώτη 
ζημία από την καταστροφή. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής.
Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τον προϋπολογισμό 
για οικονομική ενίσχυση, η βοήθεια καταβάλλεται αμέσως και σε 
μία μόνο δόση στο κράτος μέλος. Ακολούθως, το κράτος μέλος 
είναι αρμόδιο για την υλοποίηση καθώς και την επιλογή των 
επιχειρήσεων, τον έλεγχο και την παρακολούθησή τους. Τα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης δύνανται να χρηματοδοτηθούν εκ των υστέρων 
από την πρώτη ημέρα της καταστροφής. 
Ένας νέος μηχανισμός ταχειών προκαταβολών επιτρέπει στο 
Ταμείο Αλληλεγγύης να ενεργεί γρήγορα σε κάθε επείγον αίτημα 
από ένα πληγέν κράτος μέλος. Ο μηχανισμός περιορίζεται στο 
10% του αναμενόμενου ποσού της οικονομικής βοήθειας και με 
ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Όλα τα κράτη μέλη καθώς και οι υπό ένταξη χώρες είναι επιλέξιμες 
για χρηματοδότηση από το ΤΑΕΕ σε περίπτωση μεγάλης φυσικής 
καταστροφής και υπό ορισμένες συνθήκες σε περίπτωση 
περιφερειακής καταστροφής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του Ταμείου Αλληλεγγύης:

 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_
el.cfm 

© Jaromir Chalabala/Shutterstock 
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H)   ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  
       ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για τις 
επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως 
την πρόσληψη από την αγορά. Οι κύριες προτεραιότητές του είναι 
η ανάπτυξη επιστήμης αριστείας, η δημιουργία βιομηχανικής 
υπεροχής και η αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. 
Το νέο πρόγραμμα είναι ο διάδοχος του προηγούμενου 7ους 
Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και ενσωματώνει το πρόγραμμα 
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και μέρη του προγράμματος 
πλαισίου «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (CIP). Επιπλέον, 
οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (EIT) ενσωματώνονται στο στρατηγικό πλαίσιο 
του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020. Κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον 
σχεδιασμό του νέου προγράμματος, η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να συμβάλει ενεργά και να 
πετύχει τροποποιήσεις σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Προωθήσαμε 
επιτυχώς πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, την ενσωμάτωση 
των κοινωνικών επιστημών σε όλο το πρόγραμμα και, ιδίως, τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, των τελικών χρηστών, της 
κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών του δημοσίου τομέα. 
Δώσαμε αγώνα για περισσότερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις 
ΜΜΕ. Διασφαλίσαμε ότι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα 
προκύψουν από χρηματοδοτήσεις του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 θα είναι 
προσβάσιμες στο κοινό και ότι θα προωθηθεί η πρόσβαση στα 
δεδομένα. Ενισχύσαμε την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών ατόμων και ειδικότερα 
τα δικαιώματα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Στο πεδίο της ενέργειας, διασφαλίσαμε ότι το 85% της επένδυσης 
θα κατανέμεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή 
αποδοτικότητα ως προς τον τελικό χρήστη, έξυπνα δίκτυα και 
τεχνολογίες αποθήκευσης, ενώ υποστηρίξαμε διάφορα μέρη 
του προγράμματος με τους στόχους της βιωσιμότητας και της 
αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας.

Προϋπολογισμός: 74,3 δισεκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Το πρόγραμμα πλαίσιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 καλύπτει, μέσω των 
δραστηριοτήτων χρηματοδότησης, ένα ευρύ φάσμα θεματικών 
πεδίων, τα οποία μπορούν να δομηθούν ανάλογα με τους βασικούς 
στόχους του προγράμματος:

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
 3 Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες
 3 Δράσεις «Marie Sklodowska-Curie»
 3 Ευρωπαϊκές Ερευνητικές υποδομές και ηλεκτρονικές υποδομές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
 3 Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες 
 3 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
 3  Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, βιοτεχνολογίες, προηγμένη 

μεταποίηση και κατεργασία
 3  Διάστημα
 3  Πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
 3  Καινοτομία στις ΜΜΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 3 Υγεία, δημογραφικές μεταβολές και ευεξία 
 3  Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα 

στον τομέα τη θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων 
και βιοοικονομία 

 3  Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 
 3  Έξυπνες, οικολογικές και ενιαίες μεταφορές 
 3 Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, απoδοτική χρήση των πόρων και 

πρώτες ύλες
 3  Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - πολυδεκτικές, 

καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 3  Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας 

της Ευρώπης και των πολιτών της

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 3 Χρηματοδότηση που αντιμετωπίζει τις εσωτερικές διαφορές της 

ΕΕ ως προς τις επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. 
Τα μέτρα στην ενότητα αυτή στοχεύουν σε κράτη μέλη που χρήζουν 
μεγαλύτερης ανάγκης για την πολιτική συνοχής.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 3  Οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και 

κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών

 3  Προσέλκυση νέων ταλέντων στην επιστήμη
 3  Συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική 

ευαισθητοποίηση και ευθύνη
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 
οργανώνει «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» στα εξής πεδία:

 3  Καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση
 3   Πρώτες ύλες – βιώσιμη έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, 

ανακύκλωση και υποκατάσταση
 3  Μεταποίηση προστιθέμενης αξίας
 3  Τρόφιμα για το μέλλον (Food4Future) – βιώσιμη αλυσίδα 

προσφοράς από τους πόρους στους καταναλωτές
 3  Αστική κινητικότηταH) 

 ΟΡ
ΙΖΟ

ΝΤ
ΑΣ

 20
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«Πετύχαμε το «Πρασίνισμα» των στόχων του Ορίζοντα 2020, τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων παραγόντων 
και την ενίσχυση των συνεργιών τους με άλλα ταμεία της ΕΕ, 
εθνικά και περιφερειακά. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης λύσεων οικολογικής καινοτομίας για 
ένα μεγάλο εύρος ανησυχιών της κοινωνίας, τόσο σε διεθνές, 
όσο και σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, χρειαζόμαστε καλά έργα 
ώστε να τα κάνουμε πιο «πράσινα» στην πράξη. Για το λόγο 
αυτό ενθαρρύνω όλες τις κατηγορίες οργανισμών (κοινωνία 
των πολιτών, ΜΜΕ, τοπικές και περιφερειακές αρχές) με ιδέες 
οικολογικής καινοτομίας να επιδιώξουν ενεργά χρηματοδότηση 
και να αναζητήσουν εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος»  
//  Philippe Lamberts
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 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Η Επιτροπή υιοθετεί προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή 
των διαφορετικών ενοτήτων του προγράμματος πλαισίου, όπου 
περιγράφονται λεπτομερώς οι στόχοι χρηματοδότησης και οι 
υποστηριζόμενοι τύποι δράσεων, ενώ παρέχεται ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα κονδύλια κατανέμονται 
κατά κύριο λόγο μέσω επιχορηγήσεων έργων για τριετή 
συνήθως διάρκεια. Εντούτοις, για μεγαλύτερες επενδύσεις 
και δραστηριότητες με επίκεντρο την αγορά, στο πλαίσιο ενός 
μηχανισμού ΕΤΕ/ΕΕΤ παρέχεται πρόσβαση σε δάνεια και 
κεφάλαια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 3  Δημόσιοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων)

 3  Δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα
 3  Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα ή ερευνητικοί 

οργανισμοί
 3  Επιχειρήσεις και ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 

επιχειρήσεων
 3  ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις 

παραγόντων/τελικών χρηστών σε όλους τους τομείς
 3  Ανεξάρτητοι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών στην 

αρχή του έργου τους από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:

 3  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Πύλη συμμετεχόντων για χρηματοδότηση από τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
2020: 

 3 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html
Χρηματοδότηση για ΜΜΕ:

 3 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 
funding/sme_participation.html
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Θ)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος οδηγού, 
ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα για την υγεία 
εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Συνεπώς, 
οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα είναι εκ 
φύσεως προκαταρκτικές. Κύριος σκοπός του προγράμματος για 
την υγεία είναι η υποστήριξη και η συμπλήρωση των εθνικών 
πολιτικών υγείας των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η 
υγεία των πολιτών της ΕΕ και να μειωθούν οι ανισότητες.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 3  προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και προώθηση 
υποστηρικτικών περιβάλλοντων για υγιείς τρόπους ζωής,

 3  διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε 
καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη,

 3  ενθάρρυνση καινοτομίας και βιωσιμότητας στα συστήματα 
υγείας,

 3  προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά 
της υγείας.
Η ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διασφάλισε με τις πρωτοβουλίες της ότι το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει σημαντική αναφορά στα προληπτικά μέτρα και 
αναφορά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ως παράγοντα 
κινδύνου και πηγή χρόνιων ασθενειών.

Προϋπολογισμός: 450 εκατομμύρια ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 3  Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά 

της υγείας
 3  Νομοθεσία της Ένωσης στο πεδίο των μεταδοτικών νόσων 

και των άλλων απειλών κατά της υγείας (πρωτοβουλία για την 
ασφάλεια της υγείας)

 3  Ενίσχυση των εκτιμήσεων επικινδυνότητας μέσω της αύξησης 
των δυνατοτήτων επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και της 
«χαρτογράφησης» των υφιστάμενων εκτιμήσεων

 3  Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων, συνεργασία με γειτονικές 
χώρες, σχεδιασμός ετοιμότητας, μη δεσμευτικές προσεγγίσεις στον 
τομέα του εμβολιασμού, από κοινού λήψη

 3  Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και προώθηση 
υποστηρικτικών περιβάλλοντων για υγιείς τρόπους ζωής

 3  Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα προώθησης και πρόληψης 

για την αντιμετώπιση του καπνίσματος, του οινοπνεύματος, των 
ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών και τη έλλειψη σωματικής 
άσκησης

 3  Χρόνια νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, καλές 
πρακτικές στον τομέα της πρόληψης, του έγκαιρου εντοπισμού και 
της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοδιαχείρισης

 3  HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα, ανάληψη καλών 
πρακτικών οικονομικώς αποδοτικής πρόληψης, διάγνωσης, 
θεραπείας και περίθαλψης

 3  Νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού, τη διαφήμιση και την 
εμπορία τους

 3  Σύστημα πληροφόρησης και γνώσης για τον τομέα της υγείας
 3  Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη 

και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη
 3  Σπάνιες νόσοι
 3  Ασφάλεια των ασθενών και ποιότητα της περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των 
ιατρογενών λοιμώξεων

 3  Μικροβιακή αντοχή
 3  Νομοθεσία για τους ανθρώπινους ιστούς και τα κύτταρα, το 

αίμα, τα ανθρώπινα όργανα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και τα δικαιώματα των ασθενών στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

 3  Σύστημα πληροφόρησης και γνώσης για τον τομέα της υγείας
 3  Ενθάρρυνση καινοτομίας και βιωσιμότητας στα συστήματα 

υγείας
 3  Αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας
 3  Υιοθέτηση καινοτομιών στον τομέα της υγείας και λύσεων στον 

τομέα της ηλεκτρονικής υγείας
 3  Αποτελεσματικός μηχανισμός πρόβλεψης και 

προγραμματισμού (αριθμοί, πεδίο άσκησης, δεξιότητες), 
κινητικότητα/μετανάστευση επαγγελματιών του τομέα της υγείας

 3  Μηχανισμός συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης και καλές 
πρακτικές παροχής βοήθειας προς τα κράτη μέλη κατά τη 
μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας τους

 3  Υγεία στα πλαίσια μιας γηράσκουσας κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με 

θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση
 3  Νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά 

προϊόντα και τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
 3  Σύστημα πληροφόρησης και γνώσης για τον τομέα της υγείας 

συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών επιτροπών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Το πρόγραμμα για την υγεία εφαρμόζεται μέσω επιχορηγήσεων 
έργων, λειτουργικών επιχορηγήσεων, άμεσων επιχορηγήσεων 
σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και μέσω δημόσιων συμβάσεων 
(προσφορές, συμβάσεις πλαίσια).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Κατηγορίες φορέων που μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης 
του προγράμματος:

 3  Δημόσιες αρχές
 3  Δημόσιοι φορείς (ινστιτούτα έρευνας και υγείας, πανεπιστήμια 

και ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης)
 3  ΜΚΟ

Διεθνείς οργανισμοί:
 3 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των 

φορέων παρέχονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:                                          
Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος για την υγεία: 

 3 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_el.htm
Πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις:

 3 http://ec.europa.eu/health/programme/funding_schemes/
index_el.htm
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5)  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ &           
     ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ A)  ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ:
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των τοπικών 
και περιφερειακών αντιπροσώπων της ΕΕ. Στον ιστότοπό της, 
παρουσιάζονται περισσότερες πληροφορίες για δραστηριότητες 
της ΕΕ στις περιφέρειες και στοιχεία επικοινωνίας των 
περιφερειακών σας εκπροσώπων.

 3  http://cor.europa.eu/el/Pages/home.aspx
Δίκτυο Τοπικών Συμβούλων του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

 3  http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια ευρωπαϊκής κλίμακας 
ένωση τοπικών και περιφερειακών αρχών που δεσμεύονται 
εθελοντικά για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εδάφη τους:

 3 http://www.simfonodimarxon.eu/index_el.html
Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις 
και Κοινότητες είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη και την 
ανταλλαγή καινοτόμων λύσεων στις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον, κοινωνικά θέματα και ζητήματα υγείας.

 3  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
PREPARE - Η Σύμπραξη για την Αγροτική Ευρώπη είναι ένας 
οργανισμός που δραστηριοποιείται ως ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για 
τους φορείς του αγροτικού τομέα. Μεταξύ άλλων, έχει παρουσιάσει 
μια δημοσίευση σχετικά με την πρωτοβουλία εδαφικής ανάπτυξης: 
(Community Spirit Wins- How civil society sustains rural Europe)

 3  http://www.preparenetwork.org/about-prepare
EURES - Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα:

 3  https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el
Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει όλες 
τις πληροφορίες για τις προσφορές και τις ευκαιρίες για νέους 
ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη:

 3  http://europa.eu/youth/splash_en
Το Eurodesk είναι ο κύριος φορέας παροχής πληροφοριών για 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες για νέους ανθρώπους και 
όσους εργάζονται με αυτούς:

 3  http://www.eurodesk.org/edesk/

Το Europe Direct είναι μια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης, η 
οποία μπορεί να απαντήσει σε όλα τα είδη ερωτημάτων σχετικά 
με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα δικαιώματα των πολιτών καθώς και τις 
επιχορηγήσεις έργων:

 3  http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
Στην παρακάτω διεύθυνση παρουσιάζεται κατάλογος των 
διαχειριστικών αρχών για τα διαρθρωτικά ταμεία σε κάθε 
περιφέρεια:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_
en.cfm?pay=108&list=no

Β)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      
      ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ:
Ο πιο σημαντικός δικτυακός τόπος για προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της ΕΕ είναι ο Tenders Electronic Daily. Παρουσιάζει 
πληροφορίες για κάθε έγγραφο συμβάσεων της ΕΕ, ενημερώνεται 
σε καθημερινή βάση με προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας επιτρέπει να αναζητήσετε 
συμβάσεις ανά τομέα, χώρα και περιοχή.

 3  http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Επιπλέον, οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των προγραμμάτων 
ή ο δικτυακός τόπος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης 
δημοσιεύουν πληροφορίες για τους διαγωνισμούς που έχουν 
προγραμματιστεί, τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη 
και τους διαγωνισμούς που έχουν κλείσει. Η Επιτροπή διαθέτει 
έναν κεντρικό ιστότοπο, ο οποίος σας παρέχει έναν κατάλογο 
συνδέσμων στα διαφορετικά θεματικά πεδία:

 3  http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm
Η Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών στον Τομέα της Κοινοτικής 
Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS) παρέχει πρακτικές οδηγίες για 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ στον τομέα της έρευνας 
και της άνάπτυξης:

 3  http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html
Η πύλη SIMAP παρέχει πρόσβαση στις σημαντικότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις:

 3  http://simap.europa.eu/index_el.htm
 

Στη δημοσίευση της Επιτροπής «Επιχειρηματικές δραστηριότητες 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» παρέχονται συμβουλές για τους 
δυνητικούς αναδόχους.

 3 http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_ 
en.cfm#doing_business

C) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Οι περισσότεροι επίσημοι ιστότοποι των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της ΕΕ παρέχουν ένα εργαλείο εύρεσης εταίρου.
Π.χ.: η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχει 
για τα προγράμματά της στο πεδίο της εκπαίδευσης (Erasmus, 
Comeni- us, κ.λπ.) ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρου του έργου:

 3  http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
Το Otlas είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο εύρεσης εταίρων για 
διεθνή έργα στο πεδίο της νεολαίας. Οι οργανισμοί μπορούν 
να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα πεδία 
ενδιαφέροντός τους στο Otlas, καθώς και να δημιουργήσουν 
αιτήματα εύρεσης εταίρων για ιδέες έργων.

 3  http://www.otlas.eu
Αναζήτηση εταίρου για έργα της ΕΕ στο LinkedIn:

 3  https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner-
Search-2842114
Αναζήτηση εταίρου για έργα της ΕΕ & διεθνή έργα στο Facebook

 3  https://www.facebook.com/groups/Partnersearch/  
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2 0 1 4 
++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
(ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ) ++ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 
++ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ) ++ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
++ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ++ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΕΕΣ) ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EASI) ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (PROGRESS) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (EURES) ++ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ++

++ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  
       ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ++            
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES++ ++ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (MF/SE) ++ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ++ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ++ ERASMUS+ ++ ΕΥΡΩΠΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ++ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ++ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) ++ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (ΔΣΕ) ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ++ ΜΕΣΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
++ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ++ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΤΑΕΕ) ++ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ++ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ++               2 0 2 0


