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Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»  

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. EACEA-40/2017: πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 

πολίτες» – επιχορηγήσεις δράσεων 2018 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Επισημαίνεται ότι οι πρότυπες συμφωνίες/αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού τελούν αυτήν 

την περίοδο υπό αναθεώρηση λόγω της έναρξης ισχύος του νέου δημοσιονομικού κανονισμού και 

των κανόνων εφαρμογής του το 2018. Για τον λόγο αυτό, τα σχέδια συμφωνιών/αποφάσεων που 

αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλονται ενδεικτικά και, ως εκ τούτου, ο Οργανισμός 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισαγάγει αλλαγές ή συμπληρωματικές πληροφορίες εν όψει 

της έγκρισης του τελικού κειμένου του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής 

του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Οργανισμός θα αναγγείλει τις αλλαγές το συντομότερο δυνατόν και 

το αργότερο πριν από την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών ή αποφάσεων επιχορήγησης.  

1. Εισαγωγή και στόχοι 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-

2020 και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2018 για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»1. 

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Οι 

γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» παρατίθενται στα άρθρα 

1 και 2 του κανονισμού. 

2. Δράσεις 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη και μέτρα του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»: 

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη 

                                                           
1
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- Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης 

Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά 

- Αδελφοποίηση πόλεων  

- Δίκτυα πόλεων 

- Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 

3. Επιλεξιμότητα 

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν πλήρως τα κριτήρια επιλεξιμότητας που είναι κοινά για όλα τα σκέλη 

του προγράμματος, όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς και τα ειδικά κριτήρια που εφαρμόζονται 

σε κάθε μέτρο, όπως αναλύονται στον οδηγό του προγράμματος.  

Οι αιτούντες (η έννοια των αιτούντων καλύπτει τους αιτούντες και τους εταίρους) πρέπει να είναι 

είτε δημόσιοι φορείς είτε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαθέτουν νομική προσωπικότητα. 

Συμμετέχουσες χώρες  

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να συμμετέχει στα σχέδια μνήμης και στα σχέδια 

αδελφοποίησης πόλεων και τουλάχιστον δύο κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στα σχέδια που 

αφορούν τα δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων και την κοινωνία των πολιτών.  

Επιλέξιμες χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:  

- τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. 
 

- η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας και η Σερβία. 

Για τους Βρετανούς αιτούντες: θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας πρέπει να διασφαλίζεται για όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο 

Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει 

συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει ειδικότερα ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να 

είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο 

μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το σχέδιο. 

Δυνητικά συμμετέχουσες χώρες 

Το πρόγραμμα είναι δυνητικά ανοικτό στις ακόλουθες κατηγορίες χωρών υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν υπογράψει διεθνή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»: 
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a) χώρες υπό ένταξη, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω 

χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, 

στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες· 

χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω 

συμφωνίας. 

Πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή διεθνών συμφωνιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

«Ευρώπη για τους πολίτες» θα παρέχονται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en  

4. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων 

Η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

Τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 μετά 

την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2018 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή, εάν 

ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

εκτιμάται σε 16,3 εκατ. EUR: 

- Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης 3,7 εκατ. EUR 

- Αδελφοποίηση πόλεων  4,6 εκατ. EUR 

- Δίκτυα πόλεων 4,5 εκατ. EUR  

- Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 3,5 εκατ. EUR  

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, καθώς 

και η κατανομή του, είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν με την επιφύλαξη 

τροποποίησης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του προγράμματος «Ευρώπη για τους 

πολίτες». Οι δυνητικοί αιτούντες καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 

του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και στις τροποποιήσεις του, που δημοσιεύονται στη 

διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm  

όσον αφορά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κάθε δράση που καλύπτεται από την πρόσκληση. 

Το ύψος των χορηγούμενων επιχορηγήσεων, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων, ποικίλλουν 

ανάλογα με τα μέτρα. Λεπτομέρειες παρέχονται στον οδηγό του προγράμματος «Ευρώπη για τους 

πολίτες».  

 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
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5. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται κατωτέρω λήγουν στις 12:00 

(μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών. 

- Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης 1η Μαρτίου 2018 

- Αδελφοποίηση πόλεων  1η Μαρτίου 2018 και 3 Σεπτεμβρίου 2018 

- Δίκτυα πόλεων 1η Μαρτίου 2018 και 3 Σεπτεμβρίου 2018 

- Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 1η Μαρτίου 2018 

Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των σχεδίων παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος 

«Ευρώπη για τους πολίτες». 

Ανατρέξτε στον οδηγό του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για αναλυτικές οδηγίες 

σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων. 

6. Κοινοποίηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης θα πρέπει να κοινοποιείται στους αιτούντες σε 
ατομική βάση με επιστολή υπογεγραμμένη από τον διατάκτη, η οποία διαβιβάζεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –με απόδειξη παραλαβής και ανάγνωσης– το αργότερο τέσσερις μήνες 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών μηνών 
πραγματοποιείται αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων, και ακολουθεί η έκδοση της απόφασης 
ανάθεσης. Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, οι κατάλογοι των σχεδίων που 
επιλέχθηκαν θα δημοσιευθούν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://eacea.ec.europa.eu/europe-
for-citizens/selection-results_en. 

7. Αναλυτικές πληροφορίες 

Οι λεπτομερείς όροι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

προτεραιοτήτων, παρατίθενται στον οδηγό του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en    

Ο οδηγός του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που 

διατυπώνονται σε αυτόν εφαρμόζονται πλήρως στην παρούσα πρόσκληση. 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

