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 Συγχώνευση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Rights, Equality and Citizenship & 
Europe for Citizens)

 Πολυετή προγράμματα εργασίας με δράσεις που προβλέπονται σε περισσότερες 
από 10 ενωσιακές στρατηγικές και σχέδια δράσης

 Σκέλος ‘Ενωσιακές Αξίες’ για τη στήριξη των τοπικών οργανώσεων της 
κοινωνίας πολιτών για την προστασία και την προώθηση του κράτους δικαίου, 
της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων

 Αύξηση της ενωσιακής συνδρομής για επιδοτήσεις δράσεων μέχρι και το 90% 
του προϋπολογισμού των έργων

 Συνέχιση δράσεων προηγούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ισότητα φύλων, 
δικαιώματα του παιδιού, ευρωπαϊκή μνήμη, δημοκρατική συμμετοχή)

 Επιδότηση εθνικών και διεθνικών έργων (ανάλογα την πρόσκληση υποβολής
προτάσεων)

 Πρόβλεψη για λειτουργικές επιδοτήσεις

 Λειτουργία εθνικών σημείων επαφής

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027



Γενικός Στόχος Προγράμματος CERV

Ενωσιακές Αξίες

Ισότητα, 
Δικαιώματα και 
Ισότητα Φύλων

Δραστηριοποίηση 
& Συμμετοχή των 

Πολιτών

«Δάφνη»
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Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η
προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και
των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της
ΕΕ, τον Χάρτη και στις εφαρμοστέες διεθνείς
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως
μέσω της προστασίας των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφεροντούχων
που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και μέσω της
ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά και στις
δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διατήρηση
και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών,
βασιζόμενων σε δικαιώματα, δημοκρατικών,
ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που
βασίζονται στο κράτος δικαίου



Ενωσιακές Αξίες

προστασία, προώθηση και 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριο-
ποιούνται σε τοπικό, περι-
φερειακό, εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο για την προώθηση και 
την καλλιέργεια των εν λόγω 
δικαιωμάτων, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό την προστασία 
και την προώθηση των αξιών 
της Ένωσης και το σεβασμό του 
κράτους δικαίου και συμβάλ-
λοντας στην οικοδόμηση μιας 
πιο δημοκρατικής Ένωσης, 
δημοκρατικού διαλόγου, 
διαφάνειας και χρηστής διακυ-
βέρνησης

Ισότητα, 
Δικαιώματα και 

Ισότητα των 
Φύλων

Δραστηριοποίηση 
& Συμμετοχή των 

Πολιτών
Δάφνη

 πρόληψη και καταπολέμηση 
των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων

 προώθηση πλήρους άσκησης 
των δικαιωμάτων των 
γυναικών, της ισότητας των 
φύλων και της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου

 καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας 
και κάθε μορφής 
μισαλλοδοξίας

 προστασία και προώθηση 
των δικαιωμάτων του 
παιδιού και ατόμων με 
αναπηρία

 προστασία και προώθηση 
των δικαιωμάτων της 
ιθαγένειας της Ένωσης και 
των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

 υποστήριξη έργων που 
αποσκοπούν στην τίμηση της 
μνήμης καθοριστικών για τη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία 
στιγμών

 προώθηση της συμμετοχής 
των πολιτών και 
αντιπροσωπευτικών 
ενώσεων και της συμβολής 
τους στα κοινά και στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης 

 προώθηση των ανταλλαγών 
μεταξύ πολιτών 
διαφορετικών χωρών, ιδίως 
μέσω της αδελφοποίησης 
πόλεων και δικτύων πόλεων, 
ώστε να αποκτήσουν 
πρακτική εμπειρία του 
πλούτου και της 
πολυμορφίας της κοινής 
κληρονομιάς της Ένωσης 

 πρόληψη και καταπολέμηση 
σε όλα τα επίπεδα κάθε 
μορφής βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών 
και της ενδοοικογενειακής 
βίας

 πρόληψη και καταπολέμηση 
κάθε μορφής βίας κατά 
παιδιών, νέων και  άλλων 
ομάδων κινδύνου, όπως τα 
άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τα άτομα 
με αναπηρία

 υποστήριξη και προστασία 
όλων των άμεσων και 
έμμεσων θυμάτων των 
μορφών βίας, όπως των 
θυμάτων  οικιακής βίας που 
ασκείται στο πλαίσιο της 
οικογένειας ή στο πλαίσιο 
προσωπικών σχέσεων

Ειδικοί Στόχοι Προγράμματος CERV



+/- 1,554 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές
Προσαυξήσεις

Συνολική χρηματοδότηση

912

642

Προϋπολογισμός Προγράμματος CERV

Προσαυξήσεις = έσοδο από 
πρόστιμα που επιβάλλονται, 
στο πλαίσιο του τομέα του 
ανταγωνισμού



Κατανομή του προϋπολογισμού

 44,38% Ενωσιακές Αξίες
 24,45% Ισότητα, Δικαιώματα και Ισότητα 

Φύλων & Δάφνη
 τουλάχιστον 40 % για καταπολέμηση έμ-

φυλης βίας
 τουλάχιστον 15 % για ισότητα φύλων

 25,31% Δραστηριοποίηση και Συμμετοχή
των Πολιτών

 τουλάχιστον 65% Συμμετοχή των 
πολιτών

 τουλάχιστον 15 % Ευρωπαϊκή μνήμη
 5,87% περιθώριο ευλιξίας

τουλάχιστον 50 % των 
ποσών στα σκέλη των 

Ενωσιακών Αξιών, 
Ισότητας, Δικαιωμάτων 

και Ισότητας των 
Φύλων και της Δάφνης 

θα πρέπει να 
υποστηρίξουν δράσεις 
της κοινωνίας πολιτών, 
εκ των οποίων το 40% 

σε 
τοπικό/περιφερειακό 

επίπεδο



Χρηματοδοτούμενες δράσεις

Ευαισθητοποίηση για τους στόχους του Προγράμματος

Κατάρτιση ενδιαφερόμενων φορέων

Αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ 
ενδιαφερόμενων φορέων (βλ. αδελφοποιήσεις πόλεων)

δραστηριότητες ανάλυσης και παρακολούθησης για την κατάσταση των 
τομέων του Προγράμματος
ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών
στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κερδοσκοπικών 
φορέων  



δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών, 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αδελφοποίησης 
πόλεων και έργα της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για μια βελτιωμένη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και να προάγεται η 
συμμετοχή στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες

ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ενεργής και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής στην 
οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής ένωσης καθώς και ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις αξίες μέσω της παροχής στήριξης των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών 

Υποστήριξη των εθνικών σημείων επαφής

Χρηματοδοτούμενες δράσεις (2)



Εθνικό Σημείο Επαφής-Αποστολή
 Προώθηση του προγράμματος σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με:
 παροχή πληροφοριών σε πιθανούς υποψηφίους 

σχετικά με τα διάφορα σκέλη του προγράμματος 
 δημιουργία και ενημέρωση ειδικού ιστότοπου για το 

πρόγραμμα 
 παραγωγή διαφημιστικού υλικού, όπως φυλλάδια, 

ενημερωτικά δελτία κ.λπ.
 προώθηση του προγράμματος μέσω των μέσων  

κοινωνικής δικτύωσης 
 διοργάνωση και παρακολούθηση ενημερωτικών 

συναντήσεων, διασκέψεων, εργαστηρίων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 διευκόλυνση των δικαιούχων κατά την αναζήτηση 
εταίρων

 παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα δικαιούχων



Εθνικό Σημείο Επαφής (2)
 Υποστήριξη της συνεργασίας των 

ενδιαφερομένων σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο με: 
 κινητοποίηση σχετικών οργανισμών για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
προσέγγιση νέων οργανισμών

 ανάληψη δράσεων για την προσέγγιση περιφερειών 
που μέχρι στιγμής δεν συμμετέχουν πολύ στο 
πρόγραμμα

 ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχες δομές άλλων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το 
Erasmus +, το Creative Europe  ή και τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία σε κοινές ή συμπληρωματικές ενημερωτικές 
δραστηριότητες



Εθνικό Σημείο Επαφής (3)
 Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

και ενίσχυση της προβολής και του αντικτύπου 
του με:
 υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής /EACEA και 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων διάδοσης για την προώθηση 
των χρηματοδοτούμενων έργων, των αποτελεσμάτων 
και της παροχής πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με 
τα επιτεύγματα του προγράμματος 

 υποστήριξη της Επιτροπής / EACEA με στοιχεία σχετικά 
με τις δυνατότητες του προγράμματος στην αντίστοιχη 
χώρα

 διασφάλιση δικτύωσης με άλλα γραφεία πληροφοριών 
της ΕΕ στα κ-μ (Europe Direct Centres, Αντιπροσωπεία 
της Επιτροπής, Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 
προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να 
μεγιστοποιηθεί η προβολή του προγράμματος



 Δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη 
στόχων πολιτικής της ΕΕ

 Προϋπολογισμός: 45εκατ. € για το
2021 και 143 εκατ. € για το 2022

 Εθνικές ή διεθνικές… με Ευρωπαϊκή 
Προστιθέμενη Αξία

 Οι αιτήσεις θα πρέπει να προβλέπουν τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 2 φορέων

 Μέγιστη ενωσιακή συνδρομή σε 90% του 
προϋπολογισμού του έργου

Επιδοτήσεις δράσεων 2021-2022



Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το
2021-2022

Προστασία και προώθηση Ενωσιακών Αξιών
50.5 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση τον Οκτώβριο του
2021

Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση για τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
2 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση το Νοέμβριο του 2021

Εθνικά Σημεία Επαφής των Ρομά
1.9 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση 
το Νοέμβριο του 2021

Προώθηση της ισότητας και καταπολέμηση του ρατσισμού, 
της ξενοφοβίας και των διακρίσεων
9.9 εκατ. € για το 2021 – προθεσμία: 8 Ιουνίου2021

12.4 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση το Νοέμβριο του 2021



Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το
2021-2022   (2)

Ισότητα των Φύλων

6.8 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση το 
Νοέμβριο του 2021

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1.8 εκατ. € για το 2021-2022 – προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2021

Δικαιώματα του Παιδιού

2.1 εκατ. € για το 2021 – προθεσμία: 15 Ιουνίου 2021

3 εκατ. € για το 2022 - δημοσίευση το Νοέμβριο του 2021

Δάφνη, πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης βίας και βίας κατά των 
παιδιών

17.7 εκατ. € για το 2021 – προθεσμία: 8 Ιουνίου 2021

27 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση το Νοέμβριο του 2021



Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το
2021-2022   (3)

Ευρωπαϊκή Μνήμη
4.5 εκατ. € για το 2021 – προθεσμία: 30 Ιουνίου 2021

Δραστηριοποίηση Πολιτών
17.5 εκατ. € για το 2022 –δημοσίευση το 
Νοέμβριο του 2021

Αδελφοποιήσεις & Δίκτυα Πόλεων
6.9 εκατ. € για το 2021 – προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2021
11 εκατ. € για το 2022 – δημοσίευση το Νοέμβριο του 2021



ΣΚΕΛΟΣ 3 Δραστηριοποίηση & Συμμετοχή των 
Πολιτών
 Τα μέτρα του Σκέλους 3 είναι τα εξής:

Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Δίκτυα Πόλεων

Ευρωπαϊκή Μνήμη

Δραστηριοποίηση και 
Συμμετοχή των Πολιτών



 Αυτό το μέτρο στοχεύει στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ένα ευρύ 
φάσμα ανθρώπων από αδελφοποιημένες πόλεις γύρω από θέματα που 
σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Με την κινητοποίηση των 
πολιτών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συζήτηση συγκεκριμένων 
θεμάτων στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, αυτό το μέτρο θα επιδιώξει την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της ένταξης και της πολιτισμικής 
πολυμορφίας και θα αναπτύξει ευκαιρίες για συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο 
ΕΕ

 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 αύξηση και ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των πολιτών σε 
τοπικό επίπεδο

 βοηθώντας πολίτες από τοπικές κοινότητες να βιώσουν και να αναγνωρίσουν την 
προστιθέμενη αξία που παρέχει η ΕΕ μέσω μιας προσέγγισης βάσης 

 αυξημένη αίσθηση του ανήκειν στην ΕΕ

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Αδελφοποιήσεις Πόλεων



 Επιλεξιμότητα δικαιούχων:

 Αιτούντες και εταίροι θα πρέπει να είναι είτε δημόσιοι είτε μη κερδοσκοπικοί φορείς με 
νομική προσωπικότητα με έδρα σε επιλέξιμη χώρα του προγράμματος

 Αιτούντες είναι δήμοι και/ή άλλα επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτροπές αδελφοποίησης 
ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές

 Το έργο θα πρέπει να εμπλέκει δήμους από τουλάχιστον δύο επιλέξιμες χώρες (η μία από 
αυτές να είναι κ-μ της ΕΕ)

 Μια εκδήλωση αδελφοποίησης θα πρέπει  να προβλέπει τουλάχιστον 50 άμεσα 
συμμετέχοντες εκ των οποίων οι 25 να είναι ‘προσκεκλημένοι συμμετέχοντες’: 
αντιπροσωπείες από επιλέξιμες χώρες, εκτός της φιλοξενούσας την εκδήλωση

 Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε κάποια από τις επιλέξιμες χώρες

 Η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες

 Προϋπολογισμός:

 Μέγιστο ποσό επιδότησης: 30.000 ευρώ

 2021: 2.745.135 ευρώ (91 έργα minimum), 2022: 4.500.000 ευρώ

(150 έργα minimum)

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Αδελφοποιήσεις Πόλεων (2)



 Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, οι δήμοι ή οι περιφέρειες και οι ενώσεις που 
συνεργάζονται σε μακροπρόθεσμη προοπτική καλούνται να αναπτύξουν δίκτυα 
πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία τους πιο βιώσιμη και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές. Τα δίκτυα πόλεων αναμένεται να ενσωματώσουν 
ένα φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος που 
σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος, να εμπλέξουν μέλη της 
κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον τομέα και να επιδιώξουν βιωσιμότητα.

 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 μια ευκαιρία για τις πόλεις και τους δήμους να αναπτύξουν έργα μεγαλύτερης κλίμακας 
με στόχο την αύξηση του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας των έργων τους

 δυνατότητα για τους δικαιούχους να αναπτύξουν περισσότερα θεματικά και σχετικά με 
την πολιτική έργα 

 μόνιμοι δεσμοί με οργανισμούς-εταίρους
 ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση των 

διακρίσεων και του ρατσισμού
 ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την 

εφαρμογή του και την προώθηση μιας κουλτούρας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Δίκτυα Πόλεων



 Επιλεξιμότητα δικαιούχων:

 Αιτούντες και εταίροι θα πρέπει να είναι είτε δημόσιοι είτε μη κερδοσκοπικοί φορείς με 
νομική προσωπικότητα με έδρα σε επιλέξιμη χώρα του προγράμματος

 Αιτούντες είναι δήμοι και/ή άλλα επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτροπές 
αδελφοποίησης ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές 
αρχές

 Το έργο θα πρέπει να εμπλέκει δήμους από τουλάχιστον 5 επιλέξιμες χώρες (οι 3 από 
αυτές να είναι κ-μ της ΕΕ)

 Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 2 από τις επιλέξιμες 
χώρες

 Η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες

 Προϋπολογισμός:

 2021: 4.200.000 ευρώ, 2022: 6.500.000 ευρώ

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Δίκτυα Πόλεων (2)



 Εργαστήρια, 

 σεμινάρια, 

 συνέδρια, 

 δραστηριότητες κατάρτισης, 

 συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, 

 διαδικτυακά σεμινάρια, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, 

 συλλογή δεδομένων και διαβούλευση, 

 ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση ορθών πρακτικών μεταξύ δημόσιων αρχών 
και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

 ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και χρήση των κοινωνικών μέσων

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027
Είδη Επιλέξιμων δράσεων 

για Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων 



 Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, στόχος είναι η υποστήριξη έργων που 
αποσκοπούν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή 
ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών 
και ολοκληρωτικών καθεστώτων, και η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων 
πολιτών σχετικά με την κοινή ιστορία, τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά 
και τις αξίες τους, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους για την Ένωση , τις 
ρίζες, το σκοπό, την ποικιλομορφία και τα επιτεύγματά της και τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής 

 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη συμπεριλαμβανομένης της 
υλοποίησης δραστηριοτήτων που συνδέουν τη μνήμη με τη συμμετοχή των πολιτών και 
τη δημοκρατία με την ευρύτερη έννοια

 στον τομέα των έργων που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα και άλλες γενοκτονίες, 
ανταλλαγή απόψεων πέρα από τα εθνικά σύνορα και προώθηση μιας ευρωπαϊκής 
προσέγγισης στην ιστορία, καθώς και τη ψηφιοποίηση των μαρτυριών των επιζώντων 
για τη διατήρηση της μνήμης

 προσθήκη ευρωπαϊκής διάστασης σε σχετικές συζητήσεις για                             
σημαντικά ιστορικά γεγονότα και στιγμές της πρόσφατης                                  
ευρωπαϊκής ιστορίας  

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Ευρωπαϊκή Μνήμη



 Επιλεξιμότητα δικαιούχων:

 Αιτούντες και εταίροι θα πρέπει να είναι είτε δημόσιοι είτε μη κερδοσκοπικοί φορείς με 
νομική προσωπικότητα με έδρα σε επιλέξιμη χώρα του προγράμματος

 Οι οργανώσεις θα πρέπει να είναι δημόσιες τοπικές/περιφερειακές αρχές ή μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας 
πολιτών, ενώσεις επιζώντων, ή πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
οργανισμών ή οργανώσεις νεολαίας

 Στο έργο θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 οργανισμοί (αιτών και εταίρος (ι) με 
προτίμηση να δίνεται σε διεθνικά έργα

 Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες 
χώρες

 Η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες

 Προϋπολογισμός:

 2021: 4.515.000 ευρώ, 2022: 7.000.000 ευρώ

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Ευρωπαϊκή Μνήμη (2)



 Επιλεξιμότητα δράσεων-Τα έργα αναμένεται να: 

 περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οργανώσεων (τοπικές αρχές, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ινστιτούτα έρευνας και 
αρχειοθέτησης, πολιτιστικούς οργανισμούς, μνημεία και χώρους εκμάθησης 
κ.λπ.), 

 αναπτύσσουν διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, διαδικτυακά εργαλεία, έρευνα, μη τυπική 
εκπαίδευση, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, ευαισθητοποίηση, συλλογή και 
ψηφιοποίηση μαρτυριών, καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις, κ.λπ.), και

 εμπλέκουν άτομα από διαφορετικές ομάδες-στόχους. 

 Τα έργα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και κατά προτίμηση να 
υλοποιούνται σε διεθνικό επίπεδο (που περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη 
λειτουργία διεθνικών εταιρικών σχέσεων και 
δικτύων).

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Ευρωπαϊκή Μνήμη (3)



 Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και των ενώσεών τους στη δημοκρατική 
και πολιτική ζωή της Ένωσης, γνωστοποιώντας και ανταλλάσσοντας δημόσια 
τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς σχετικά με τη δράση της Ένωσης. Μεταξύ 
των υποστηριζόμενων πολιτικών πρωτοβουλιών: σχέδιο δράσης για την 
ευρωπαϊκή δημοκρατία, έκθεση 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ, στρατηγική για 
την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για δικαιώματα και αξίες και αύξηση του 
βαθμού εμπλοκής τους στην κοινωνία και την ΕΕ

 να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τα θεσμικά 
όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ και να κατανοήσουν καλύτερα τα επιτεύγματα και τα 
οφέλη της ΕΕ

 ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη νεότερων και 
ηλικιωμένων, γυναικών, και ατόμων με αναπηρία

 ενθάρρυνση προβληματισμού και συζητήσεων σχετικά με τις προτεραιότητες των 
προσκλήσεων 

 ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των εκλογών για το                                 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Δραστηριοποίηση και Συμμετοχή των Πολιτών 



 Επιλεξιμότητα δικαιούχων:

 Ο αιτών θα πρέπει να είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική οργάνωση με νομική 
προσωπικότητα (οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, πολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί ή 
ερευνητικοί οργανισμοί) και οι εταίροι θα πρέπει να είναι είτε δημόσιοι φορείς 
(τοπικές/περιφερειακές αρχές) είτε μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με νομική 
προσωπικότητα με έδρα σε κ-μ της ΕΕ

 Στο έργο θα πρέπει να συμμετέχουν οργανισμοί από τουλάχιστον 3 διαφορετικές 
επιλέξιμες χώρες

 Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες 
χώρες

 Η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες

 Προϋπολογισμός:

 2022: 17.471.295 ευρώ

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Δραστηριοποίηση και Συμμετοχή των Πολιτών (2) 



 Επιλεξιμότητα έργων: 

Τα έργα θα πρέπει να συγκεντρώνουν άτομα από διαφορετικές 
χώρες σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές 
της ΕΕ, για να παρέχουν την ευκαιρία για άμεση συμμετοχή στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής και, συνεπώς, να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για μια ισχυρότερη προσέγγιση από τη βάση προς τα 
πάνω και μια πιο περιεκτική διαδικασία χάραξης πολιτικής, και να 
προωθήσουν την πολιτική και δημοκρατική δραστηριοποίηση. 

Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, όπως συζητήσεις, 
συνέδρια, σεμινάρια, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εργαστήρια και πολιτιστικές δραστηριότητες

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες
(CERV), 2021-2027

Δραστηριοποίηση και Συμμετοχή των Πολιτών (3) 



ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020:
Ο Απολογισμός σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

ΣΚΕΛΗ/ΜΕΤΡΑ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΚΕΛΟΣ 1 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΜΝΗΜΗ 

33/472 
(7%) 

33/538 
(6%) 

 

38/468 
(8%) 

 

39/286 
(13,5%) 

 

37/357 
(10,5%) 

 

45/262 
(17%) 

 

49/255 
(19%) 

 

274/2638 
(10,5%) 

ΣΚΕΛΟΣ 2 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ 

400/2006 
(20%) 

315/1790 
(17,5%) 

331/1467 
(22,5%) 

 

246/1171 
(21%) 

262/1826 
(14,5%) 

292/1447 
(20%) 

303/1431 
(21%) 

2149/11138 
(19%) 

-Αδελφοποίηση 
Πόλεων 

332/1220 
(27%) 

258/1056 
(24,5%) 

271/683 
(39,5%) 

187/523 
(36%) 

211/1121 
(19%) 

232/739 
(31%) 

233/559 
(41,5%) 

1724/5901 
(29%) 

-Δίκτυα Πόλεων 41/248 
(16,5%) 

34/294 
(11.5%) 

37/243 
(15%) 

34/287 
(12%) 

25/352   
(7%) 

31/297 
(10,5%) 

37/301 
(12%) 

239/2022 
(12%) 

-Έργα της 
Κοινωνίας Πολιτών 

27/538 
(5%) 

23/440 
(5%) 

23/541 
(4%) 

25/361 
(7%) 

26/353   
(7%) 

29/411 
(7%) 

33/571 
(5,5%) 

186/3215 
(6%) 

ΣΚΕΛΗ 1 & 2 433/2478 
(17,5%) 

348/2328 
(15%) 

369/1935 
(19%) 

285/1457 
(19,5%) 

299/2183 
(13,5%) 

337/1709 
(19,5%) 

352/1686 
(21%) 

2423/13776 
(17,5%) 

 



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020:
Κατώφλι επιτυχίας



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020:
Ο Απολογισμός (2)



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: 
Η Ελληνική Συμμετοχή



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: 
Η Ελληνική Συμμετοχή (2)

ΣΚΕΛΗ/ΜΕΤΡΑ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΚΕΛΟΣ 1 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΜΝΗΜΗ 

1/16  1/10  1/14 2/8  1/10  1/6  1/9 8/73   
(11%) 

ΣΚΕΛΟΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ 

1/17 3/39 2/34 6/36 6/27 2/22 6/33 26/208 
(12,5%) 

-Αδελφοποίηση 
Πόλεων 

0/0 0/8 0/5 3/5 3/3 0/0 4/4 10/25 
(40%) 

-Δίκτυα Πόλεων 0/4 2/20 1/19 2/24 2/13 1/6 2/13 10/99 
(10%) 

-Έργα της Κοινωνίας 
Πολιτών 

1/13 1/11 1/10 1/7 1/11 1/16 0/16 6/84      
(7%) 

ΣΚΕΛΗ 1 & 2 2/33 4/49 3/48 8/44 7/37 3/28 7/42 34/281 
(12%) 

 



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: 
Η Ελληνική Συμμετοχή (3)

Αδελφοποιήσεις & Δίκτυα Πόλεων



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: 
Η Ελληνική Συμμετοχή (5)

H Γεωγραφία των Αδελφοποιημένων Εταίρων σε Έργα 
με Ελληνικό Δήμο Επικεφαλής



Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: 
Η Ελληνική Συμμετοχή (6)

H Γεωγραφία των Αδελφοποιημένων Εταίρων σε Έργα 
με Ελληνικό Δήμο Εταίρο



Γεωγραφία Δυνητικών Εταίρων για 
Έργα Αδελφοποίησης Πόλεων



Ευχαριστώ 
για την 

προσοχή 
σας!


