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Πρόλογος

Αν σκέφτεστε να υποβάλλετε αίτηση για χρηματοδότηση της
ΕΕ, είστε στο σωστό μέρος! Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει
να ξεκινήσετε εάν υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης της
ΕΕ για πρώτη φορά, αλλά θα είναι εξίσου χρήσιμος εάν έχετε
προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματά μας.

Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ, ή το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο, λειτουργεί από το 2014 μέχρι το 2020. Η νέα γενιά
προγραμμάτων της ΕΕ βασίζεται σε προγενέστερα
επιτυχημένα προγράμματα που έχουν όμως βελτιωθεί και
εκσυγχρονιστεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βασικούς τομείς
για το μέλλον της ΕΕ: έρευνα και καινοτομία, μεταφορές,
ενέργεια, ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεότερη γενιά και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων, για να παραθέσουμε ενδεικτικά μερικούς από
αυτούς. Ο στόχος μας είναι σαφής: προώθηση της
απασχόλησης και της ανάπτυξης και δημιουργία καλύτερης
ποιότητας ζωής στην Ευρώπη.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Η ΕΕ
απλοποίησε τους δημοσιονομικούς κανόνες της για τις επιχειρήσεις, τους δήμους, τις περιφέρειες,
τους επιστήμονες και τις ΜΚΟ της Ευρώπης. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να
είναι σήμερα ευκολότερη από ποτέ, και καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για την περαιτέρω
βελτίωσή της. Πρόθεσή μας είναι να δαπανάτε τον χρόνο σας  σε παραγωγικό έργο και όχι στη
συμπλήρωση εντύπων.

Η παρούσα έκδοση είναι γεμάτη από πληροφορίες στοχοθετημένες σε σας και στις χρηματοδοτικές
ανάγκες σας. Παρέχει ζεύξεις σε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με ειδικές δυνατότητες.
Περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές.

Ευελπιστώ ότι ο παρών οδηγός θα σας παράσχει χρήσιμες συμβουλές για να μπορέσετε να
προετοιμάσετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση της ΕΕ. Όσο περισσότερες αιτήσεις υπάρχουν,
τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα των σχεδίων που θα χρηματοδοτήσει η ΕΕ και τόσο μεγαλύτερη η
προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε – έναν προϋπολογισμό που
θα παράγει μεγαλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο
καθένας έχει μια ευκαιρία. Θα ήμουν ευτυχής εάν η παρούσα έκδοση σας βοηθήσει να κάνετε το
πρώτο βήμα για ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Kristalina Georgieva

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον
προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους
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Ξεκινάμε!

Η παρούσα έκδοση εισάγει τους αρχάριους στο ευρύ φάσμα των διαθέσιμων δυνατοτήτων
χρηματοδότησης της ΕΕ. Προσφέρει βασική καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής
αιτήσεων και σας υποδεικνύει πού θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο παρών οδηγός
περιλαμβάνει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για τη
δημοσιονομική περίοδο 2014-20.

Ο οδηγός στοχοθετεί έξι βασικές κατηγορίες δυνητικών αιτούντων: μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), νέους ερευνητές, γεωργούς και δημόσιους οργανισμούς.
Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφοριών για αιτούντες από άλλα πεδία.

Βασικοί τύποι χρηματοδότησης
1. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για την υλοποίηση ειδικών σχεδίων, συνήθως μετά από δημόσια
ανακοίνωση γνωστή ως «πρόσκληση υποβολής προτάσεων».

Η επιδότηση εξυπηρετεί ειδικό σκοπό που περιγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Σε
πολλές περιπτώσεις η συνεισφορά της ΕΕ εξαρτάται από τη συγχρηματοδότηση που παρέχει ο
δικαιούχος.

Παράδειγμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει ορισμένες επιδοτήσεις μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για
την περίοδο 2014-17. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να χορηγήσει χρηματοδότηση σε οργανώσεις που
παρέχουν πληροφορίες ή/και υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

2. Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών (διαδικασία
γνωστή ως διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων). Καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων όπως
μελέτες, τεχνική βοήθεια και κατάρτιση, παροχή συμβουλών, οργάνωση διασκέψεων, εξοπλισμός ΤΠ
και πολλούς άλλους. Σκοπός των συμβάσεων είναι η αγορά υπηρεσιών, αγαθών ή εργασιών
προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων και προγραμμάτων της ΕΕ.

Παράδειγμα

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του
προγράμματος συνεργατικών σχηματισμών αριστείας (EN), συνιστώσα του COSME, το πρόγραμμα
της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι
προσφέροντες αναμένεται να προτείνουν επαγγελματικές επιχειρηματικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές
ΜΜΕ προκειμένου να συνδράμουν την ανάπτυξη περισσότερων συνεργατικών σχηματισμών
παγκοσμίου κύρους στην ΕΕ. Τα καθήκοντα του επιλεγέντος αναδόχου περιλαμβάνουν κατάρτιση,
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οργάνωση επισκέψεων μελέτης και υλοποίηση δραστηριοτήτων
εκτίμησης του αντίκτυπου.

Μεταξύ άλλων πιθανών τύπων χρηματοδότησης  περιλαμβάνονται δάνεια, εγγυήσεις και βραβεία.

Οι αποφάσεις για τη χορήγηση επιδότησης ή την ανάθεση σύμβασης ακολουθούν κανόνες
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι τυγχάνουν ίσης και διάφανης
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μεταχείρισης.

Οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων και οι ανάδοχοι πρέπει να εφαρμόζουν σαφείς δημοσιονομικούς
κανόνες που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε οποιεσδήποτε άλλες ελεγκτικές αρχές να
επαληθεύουν το πώς χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση της ΕΕ.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους της χρηματοδότησης της ΕΕ συνδράμει
στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ευθύνης εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ποιος διαχειρίζεται τα χρήματα και αποφασίζει για τη
χορήγηση επιδοτήσεων και την ανάθεση συμβάσεων;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τελική πολιτική ευθύνη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλα τα
χρήματα που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανώνται με τρόπο ορθό. Ωστόσο, οι
εθνικές κυβερνήσεις είναι επίσης υπεύθυνες για τη διενέργεια επαληθεύσεων και ετήσιων ελέγχων,
καθώς η διαχείριση περίπου του 80% της χρηματοδότησης της ΕΕ πραγματοποιείται σε επίπεδο
χώρας. Επιπλέον, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση μικρού
μέρους του προϋπολογισμού της EE που χορηγείται σε προγράμματα τα οποία υλοποιούν, για
παράδειγμα, ο Ερυθρός Σταυρός και τα Ηνωμένα Έθνη.

Συνεπώς, οι οργανισμοί που ζητούν επιδοτήσεις ή συμβάσεις της ΕΕ οφείλουν να επαληθεύουν
προσεκτικά σε ποια θεσμικά όργανα θα πρέπει να αποστέλλουν την αίτηση ή την πρότασή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό μέσω των υπηρεσιών της («γενικές
διευθύνσεις)  και των εκτελεστικών οργανισμών της. Οι χώρες της ΕΕ αναθέτουν τη διαχείριση της
χρηματοδότησης της ΕΕ κυρίως σε διαχειριστικές αρχές όπως υπουργεία και άλλους δημόσιους
οργανισμούς. Τα εν λόγω όργανα είναι αρμόδια για την οργάνωση των προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων ή των διαδικασιών της υποβολής προσφορών.

Η Επιτροπή εξέδωσε τον Προϋπολογισμό της ΕΕ στη χώρα μου, μια σειρά 28 θεματικών δελτίων
που προβάλλουν επιλεγμένα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε
όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα σχέδια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την απασχόληση, την
περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα και την εκπαίδευση έως το περιβάλλον, την ανθρωπιστική
βοήθεια και πολλούς άλλους. Τα σχέδια δύνανται να εμπνεύσουν δυνητικούς αιτούντες, που μπορούν
επίσης να βρουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την προστιθέμενη αξία που προσέδωσε η ΕΕ στα
σχέδια.
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Πώς υποβάλλω αίτηση;

Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι οργανισμοί που ζητούν χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να
εντοπίσουν το πρόγραμμα και τον οργανισμό που το διαχειρίζεται. Οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και οι περιφερειακές και εθνικές διαχειριστικές αρχές
δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με  τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν.

Υπάρχουν δύο μορφές διαχείρισης της  χρηματοδότησης της ΕΕ: η άμεση διαχείριση και η
επιμερισμένη διαχείριση.

Άμεση διαχείριση σημαίνει ότι η διαχείριση ενός κονδυλίου ή ενός προγράμματος
πραγματοποιείται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή έναν από τους οργανισμούς της. Η
διαχείριση περιλαμβάνει επιλογή αναδόχων, χορήγηση επιδοτήσεων, μεταφορά κεφαλαίων,
παρακολούθηση δραστηριοτήτων και άλλα.

Επιμερισμένη διαχείριση σημαίνει ότι η διαχείριση του κονδυλίου ή του προγράμματος της ΕΕ
ανατίθεται σε χώρες της ΕΕ. Τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια, που
αντιστοιχούν γύρω στο 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ, εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση

Κάθε χώρα της ΕΕ, σε σύμπραξη με την Επιτροπή συμφωνεί για ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά
προγράμματα , που καθορίζουν τις προτεραιότητες της χρηματοδότησής της

Κάθε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή προτάσεων ορίζει τους όρους συμμετοχής, μεταξύ άλλων
τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συνδυάζουν οι αιτούντες. Οι διαχειριστικές αρχές αξιολογούν τις
προτάσεις σχεδίων που υποβάλλονται και αποφασίζουν κατά πόσο θα χορηγήσουν χρηματοδότηση.

Οι επιδοτήσεις άμεσης χρηματοδότησης μπορεί να διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους
εκτελεστικούς οργανισμούς της για σχέδια με ειδικούς στόχους (περιβάλλον, έρευνα, κατάρτιση,
κ.λπ). Για υποβολή προσφορών και επιδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζονται κεντρικά οι υπηρεσίες και οι
οργανισμοί της Επιτροπής, συνιστάται η επίσκεψη στους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται
παραπάνω.

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με στήριξη της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα
προγραμμάτων της ΕΕ, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα αυτά, όπως τράπεζες, εταιρείες εγγυήσεων ή επενδυτές ιδίων κεφαλαίων,
καθορίζουν τους ακριβείς όρους χρηματοδότησης: το ποσό, τη διάρκεια, τα επιτόκια και τα τέλη.
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Διαφανείς διαδικασίες για όλους

Όλοι οι αιτούντες επωφελούνται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που
αναφέρονται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και στους κανόνες εφαρμογής του. Αυτό ισχύει
είτε εφαρμόζονται για επιδότηση την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μία διαχειριστική
αρχή, είτε για συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολή προσφορών.

Οι διαφανείς διαδικασίες σημαίνουν επίσης ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Οι προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ίδια αρχή
ισχύει και για τα κονδύλια της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Οι κανόνες που διέπουν τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας
καθορίζονται από την Επιτροπή και εφαρμόζονται συστηματικά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Επιτροπής δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους
των διαφόρων γενικών διευθύνσεών της στη διαδικτυακή πύλη Europa της ΕΕ. Δημοσιεύονται επίσης
στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επιγραμμική μορφή
του, τη βάση δεδομένων TED.
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Εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Οι κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ αναφέρονται στον δημοσιονομικό κανονισμό (PDF EN)
που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και τους κανόνες εφαρμογής του. Από
κοινού με τη νομοθεσία που καλύπτει ειδικούς τομείς, ο κανονισμός διέπει όλες τις συναλλαγές
σχετικά με κονδύλια της ΕΕ. Το παρόν τμήμα υπογραμμίζει ορισμένες από τις βασικές πρακτικές
βελτιώσεις που θεσπίστηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες για τις επιδοτήσεις
Απαιτούνται λιγότερα έγγραφα τεκμηρίωσης για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης μικρών ποσών●

(μέχρι  60 000 EUR)˙
Οι δικαιούχοι οργανισμοί οφείλουν να χρηματοδοτούν μέρος των σχεδίων τους από ίδιους πόρους,●

έσοδα από τα σχέδια ή συνεισφορές από άλλους χορηγούς («συγχρηματοδότηση»)˙
Ορισμένοι δικαιούχοι οργανισμοί, όπως οι ΜΚΟ, για να λάβουν σημαντικά χρηματικά ποσά με την●

έναρξη του σχεδίου τους «προχρηματοδότηση»), ενδεχομένως χρειαστεί να παράσχουν οικονομικές
εγγυήσεις˙
Οι οργανισμοί οφείλουν να υποβάλουν έκθεση λογιστικού ελέγχου εφόσον ζητούν επιδοτήσεις άνω●

των  750 000 EUR για ειδικά σχέδια,   ή επιδοτήσεις άνω των  100 000 EUR για τη χρηματοδότηση
των δαπανών λειτουργίας τους˙
Στους αιτούντες παρέχεται σαφής ένδειξη του πιθανού χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση●

της πρότασής τους και την οριστικοποίηση της συμφωνίας˙
Η διαδικασία υποβολής μπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστά στάδια ώστε οι προτάσεις που δεν●

έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας να απορρίπτονται σε αρχικό στάδιο βάσει συνοπτικής
περιγραφής του σχεδίου. Έτσι, οι αιτούντες πρέπει να προετοιμάσουν πλήρη πρόταση μόνο εφόσον
έχουν πιθανότητα να λάβουν επιδότηση˙
Απλοί κανόνες διέπουν τις αγορές που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι για την υλοποίηση του σχεδίου●

τους. Για αγορές αξίας μέχρι  60 000 EUR, οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν δύο βασικές αρχές:
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

Πρακτικές πληροφορίες για τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων

Για αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αξίας μέχρι  60 000 EUR, οι απαιτήσεις απόδειξης της●

χρηματοοικομικής ικανότητας του αναδόχου μπορεί να μην εφαρμόζονται˙
Στις περισσότερες διαδικασίες για συμβάσεις χαμηλής αξίας, οι προσφέροντες μπορούν να●

υποβάλουν απλή υπεύθυνη δήλωση αντί να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι δεν έχουν
προηγούμενες καταδίκες για παρατυπίες, δεν έχουν πτωχεύσει και καταβάλλουν τακτικά τους
φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Για να αποφεύγεται η επιβολή δυσανάλογης
επιβάρυνσης στους προσφέροντες, μόνο ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα συγκεκριμένα
στοιχεία, και μόνο πάνω από ορισμένα ανώτατα όρια˙
Παρεμφερείς κανόνες ισχύουν για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της εξωτερικής●

βοήθειας, αλλά με διαφορετικά ανώτατα όρια˙
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού με●

αρχές χώρας της ΕΕ. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη
χρησιμοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων˙
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Οσάκις είναι ενδεδειγμένο, τεχνικά εφικτό και οικονομικά συμφέρον, οι συμβάσεις υψηλής αξίας●

διαιρούνται σε χωριστά μέρη προκειμένου να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και ο
ανταγωνισμός.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στον δημοσιονομικό κανονισμό (PDF EN) που εφαρμόζεται
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και τους κανόνες εφαρμογής του.
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Διαφάνεια και έλεγχος

Οι δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια και
ο αυστηρός έλεγχος του πώς διανέμεται και δαπανάται η χρηματοδότηση της ΕΕ. Το παρόν τμήμα
παρέχει επισκόπηση των βασικών προτύπων διαφάνειας και των απαιτήσεων ελέγχου.

Διαφάνεια
Οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους της χρηματοδότησης της ΕΕ δημοσιοποιούνται. Τα
ονόματα των δικαιούχων των κονδυλίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ποσά που
λαμβάνουν δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας (FTS
(EN)). Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον διαδικτυακό τόπο στις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που διαχειρίζονται οι χώρες της ΕΕ, η δημοσιοποίηση των
ονομασιών των δικαιούχων οργανισμών είναι επίσης υποχρεωτική. Αυτό περιλαμβάνει τη
χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, της θαλάσσιας και
αλιευτικής πολιτικής και των διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων επενδύσεων. Οι χώρες της ΕΕ
δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες στους εθνικούς διαδικτυακούς τόπους τους.

Η διαχείριση μικρότερου μεριδίου του προϋπολογισμού της ΕΕ πραγματοποιείται από διάφορους
οργανισμούς εταίρους της ΕΕ που δημοσιεύουν λεπτομερή στοιχεία των δικαιούχων στους δικούς
τους διαδικτυακούς τόπους.
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Υποχρέωση λογοδοσίας και έλεγχος

Συλλογικά, οι 28 Ευρωπαίοι επίτροποι έχουν την τελική πολιτική ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής
χρησιμοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ. Κάθε χρόνο, εγκρίνουν τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ,
στους οποίους περιλαμβάνονται στοιχεία για όλα τα χρήματα που δαπανήθηκαν στη διάρκεια του
έτους. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο η
Επιτροπή εφάρμοσε τον προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο έτος, μια διαδικασία γνωστή ως
«χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει την καθημερινή διαχείριση του προϋπολογισμού στους γενικούς
διευθυντές της και στον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Καθένας
από αυτούς εκπονεί ετήσια έκθεση δραστηριότητας. Οι εκθέσεις αποτελούν το βασικό μέσο
εσωτερικής υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο της Επιτροπής και περιλαμβάνουν «δήλωση
αξιοπιστίας». Παρέχουν ανάλυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και δημοσιονομικής
διαχείρισης που καθορίζονται από κάθε υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση
των κονδυλίων της ΕΕ.

Η δήλωση διασφαλίζει ότι η έκθεση παρέχει αληθινή και αντικειμενική εικόνα της κατάστασης,
καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων και τη χρηστή διαχείριση
όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι γενικοί διευθυντές υποχρεούνται να διατυπώνουν
επιφυλάξεις σε τομείς όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν τη
δήλωση της αξιοπιστίας.

Εφόσον η διαχείριση του 80 % περίπου της χρηματοδότησης της ΕΕ πραγματοποιείται από τις ίδιες
τις χώρες, έχουν μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για το πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Οι χώρες
της ΕΕ οφείλουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου και
να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο της
διαχείρισής τους. Κάθε χώρα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με το πώς
εφάρμοσε τους κανόνες, υποβάλλοντας, σε ετήσια βάση, τους λογαριασμούς της, διαχειριστική
δήλωση, συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών ελέγχων και επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν και
ανεξάρτητη γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της απάτης και της δωροδοκίας στη
διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς είναι η
κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (CED). Τη διαχείρισή της έχει αναλάβει ο υπόλογος
της Επιτροπής και είναι προσβάσιμη στις χώρες της ΕΕ. Η CED περιλαμβάνει όλες τις συναφείς
πληροφορίες σχετικά με άτομα και οργανισμούς που έχουν καταδικαστεί για απάτη, δωροδοκία,
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη ενός καλύτερα ολοκληρωμένου
συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και αποκλεισμού για την υποστήριξη της προστασίας αυτών των
συμφερόντων.

Οι λογαριασμοί της ΕΕ βασίζονται σε πρότυπα «λογιστικής δεδουλευμένων», ένα σύγχρονο και
διαφανές λογιστικό σύστημα [το οποίο, επί του παρόντος, εφαρμόζεται μόνο από ελάχιστες εθνικές
κυβερνήσεις]. Το σύστημα αυτό αντανακλά τα σύγχρονα πρότυπα λογιστικής που χρησιμοποιεί ο
ιδιωτικός τομέας.
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Περισσότερες πληροφορίες
Επιδοτήσεις, κονδύλια και προγράμματα της πολιτικής της ΕΕ●

Σύστημα πληροφόρησης για τη σύναψη ευρωπαϊκών δημόσιων συμβάσεων●

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ (EN)●

Διαδικτυακή πύλη για τη διαφάνεια●
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Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

COSME, ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ
Το COSME (EN) υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Διαχειριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα πρόγραμμα που προορίζεται
ειδικότερα για τη στήριξη των ΜΜΕ. Το COSME αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη
χρηματοδότηση και στις αγορές, να στηρίξει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει καλύτερες
συνθήκες για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω δύο
χρηματοδοτικών μέσων:

Τον Μηχανισμό εγγυήσεων δανείων.●

Τον Μηχανισμό κεφαλαιακής συμμετοχής για την ανάπτυξη.●

Η διαχείριση του COSME πραγματοποιείται από την Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (EΟΜΜΕ (EN)).

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με στήριξη της ΕΕ

Παρέχεται στήριξη σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ,
μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η δικτυακή πύλη «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση»
σας βοηθά να βρείτε χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα όπως δάνεια, εγγυήσεις, χρηματοδότηση ιδίων
κεφαλαίων και πολλά άλλα.

Μεταφορές, ενέργεια και ΤΠΕ
Οι ΜΜΕ είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος της
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), που χρηματοδοτεί σχέδια για τη συμπλήρωση
ζεύξεων που λείπουν στα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και στα ψηφιακά δίκτυα της ΕΕ. Σε κάθε
πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρονται οι κανόνες επιλεξιμότητας. Η Επιτροπή διαχειρίζεται
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άμεσα τη χρηματοδότηση της ΔΣΕ μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων
(INEA (EN)).

Έρευνα και καινοτομία
Οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα έρευνας

Ορίζοντας 2020 (H2020 (EN)) της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

«Βιομηχανική υπεροχή»: Καινοτομία σε ΜΜΕ●

Το σύστημα βιώσιμης βιομηχανίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα (SILC II)●

Συμμετοχή στη διάσταση «Πρωτοπορία στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις βιομηχανικές●

τεχνολογίες» του H2020
«Κοινωνιακές προσκλήσεις»: Το σχετικό με την απόδοση της ενέργειας μέρος της πρόκλησης●

«Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια»
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με την καινοτομία στους τομείς των αποβλήτων και●

του νερού και τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών στο πλαίσιο της πρόκλησης «Δράση για το
κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες».

Τη διαχείριση αυτών των τομέων του «Ορίζοντας 2020» έχει αναλάβει η Επιτροπή μέσω  του ΕΟΜΜΕ
(EN).

Το μέσο για τις ΜΜΕ (EN) στοχοθετεί υψηλά καινοτόμες ΜΜΕ που φιλοδοξούν να αναπτυχθούν και να
διεθνοποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αν έχουν επίκεντρο την
έρευνα, αν έχουν κοινωνικό χαρακτήρα ή παρέχουν υπηρεσίες. Οι ΜΜΕ μπορούν να λάβουν μέχρι 2,5
εκατ. EUR η καθεμία για τη χρηματοδότηση της στήριξης και της παροχής συμβουλών και
καθοδήγησης.

Πολιτική συνοχής
Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων πλούτου μεταξύ των περιφερειών
της Ευρώπης. Εστιάζεται στις επενδύσεις σε περιφέρειες, πόλεις και στην πραγματική οικονομία με
σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας, και τη μείωση της φτώχιας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.

Η υποστήριξη των ΜΜΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής. Κάθε χώρα της ΕΕ
καθορίζει τους όρους για την παροχή στήριξης στα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρουν τις
προτεραιότητες χρηματοδότησής της. Κάθε χώρα είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση της
χρηματοδότησης της συνοχής στο έδαφός της.

Γεωργία
Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), διατίθενται ορισμένες δυνατότητες
χρηματοδότησης σε μικρές εταιρείες:

Αυτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Γάλα στα σχολεία, στο πρόγραμμα Φρούτα στα σχολεία και●

στην προώθηση γεωργικών προϊόντων (EN) στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες είναι επιλέξιμες για
χρηματοδότηση·
Αυτές που ασχολούνται με τη γεωργία μπορεί να είναι επιλέξιμες για άμεση ενίσχυση στο πλαίσιο●

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (EN)·
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Αυτές  που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές μπορεί να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο●

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (EN)· Οι προτεραιότητες
χρηματοδότησης ποικίλλουν ανάλογα με τις προτεραιότητες της χώρας ή της περιοχής της ΕΕ·

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική
καινοτομία (EaSI) συνδράμει τον τομέα των ΜΜΕ χορηγώντας δάνεια μέχρι ποσού  25 000 EUR σε
ιδιώτες για τη δημιουργία ή την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

To Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ με σκοπό να τις συνδράμει για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  (ΕΤΘΑ) επιτρέπει σε ΜΜΕ να επωφεληθούν από
υψηλότερα επίπεδα στήριξης καθώς η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών στον τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας είναι ΜΜΕ.

Επιδοτήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιδοτήσεις για τη στήριξη σχεδίων ή οργανισμών που προάγουν τα
συμφέροντα της ΕΕ ή συνδράμουν την εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ. Οι ΜΜΕ και
άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων σε διάφορους τομείς.

Σύναψη συμβάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τις δημόσιες συμβάσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών
όπως μελέτες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση, παροχή συμβουλών, οργάνωση διασκέψεων, προβολή,
εκδόσεις και εξοπλισμό ΤΠ, μεταξύ άλλων. Οι πάροχοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής
προσφορών που δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες, τα γραφεία και τους οργανισμούς της Επιτροπής
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως κι άλλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς για σύναψη συμβάσεων ανταποκρινόμενες σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες

LIFE Δράση για το κλίμα: δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ (EN)) για ΜΜΕ (EN)·●

Δυνατότητες χρηματοδότησης (EN) στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη: οι ΜΜΕ●

μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από την μεγάλη πλειονότητα των θεματικών ή περιφερειακών
προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Γενική Διεύθυνση "Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη" (ΓΔ
DEVCO) της Επιτροπής·
Ο πρακτικός οδηγός PRAG της DEVCO (EN) εξηγεί τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για το●

σύνολο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ (EN))˙
Το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών (EN) ενθαρρύνει τις ΜΜΕ για να επεκτείνουν την●

επιχειρηματική δραστηριότητά τους στην Ιαπωνία και την Κορέα μέσω ενεργούς μάθησης η οποία
συνδυάζει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και γλωσσική εκπαίδευση, πρακτική μαθητεία
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σε τοπική εταιρεία και στήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου˙
Η Ευρώπη σου είναι ένας πρακτικός οδηγός για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη˙●

Μικροχρηματοδοτήσεις: Η ΕΕ δεν χορηγεί απευθείας μικροδάνεια σε άτομα ή επιχειρήσεις αλλά●

παρέχει εγγυήσεις, δάνεια και μετοχικό κεφάλαιο σε ενδιάμεσους οργανισμούς οι οποίοι στη
συνέχεια δανείζουν μικρές επιχειρήσεις ή διαθέτουν χρηματοδότηση ίδιων κεφαλαίων.
Πώς θα λάβετε χρηματοδότηση της ΕΕ: Χρηματοδοτήστε τα έργα σας με κονδύλια της Ευρωπαϊκής●

Ένωσης 

Το γνωρίζατε;

Δύο βασικοί παράγοντες καθορίζουν κατά πόσο μια εταιρεία είναι ΜΜΕ:●

ο αριθμός των υπαλλήλων και1.
είτε ο συνολικός κύκλος εργασιών είτε ο συνολικός ισολογισμός˙2.

Οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από λιγότερες απαιτήσεις, ή από μειωμένα τέλη για τον έλεγχο●

της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες της ΕΕ.
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ΜΚΟ

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

Τη διαχείριση περίπου του 80 % των πηγών χρηματοδότησης αναλαμβάνουν οι ίδιες οι χώρες της ΕΕ
με αποκεντρωμένο τρόπο. Κάθε χώρα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη
χρηματοδότηση και την εφαρμογή διαδικασιών για τους διαδικτυακούς τόπους των διαχειριστικών
αρχών.

Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και
των ίσων ευκαιριών μπορούν να επωφεληθούν από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ). Οι διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε περιφέρεια ή σε κράτος μέλος
επιλέξιμο για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής διασφαλίζουν ότι ένα επαρκές ποσό από τους πόρους
του ΕΚΤ διατίθεται για τη δημιουργία ικανοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (PDF)).

Τη διαχείριση άλλων προγραμμάτων αναλαμβάνουν σε κεντρικό επίπεδο οι υπηρεσίες και οι
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν φάσμα τομέων, μεταξύ
άλλων πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης, ιθαγένεια, έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη και
ανθρωπιστική βοήθεια, μεταφορές, ενέργεια και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης
Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (EN), τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει ο Εκτελεστικός
Οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA), υποστηρίζει
πρωτοβουλίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό, πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Το
πρόγραμμα αποτελείται από δύο υποπρογράμματα: Πολιτισμός και MEDIA.

Το υποπρόγραμμα Πολιτισμός συνδράμει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς προκειμένου
να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο και τα πολιτιστικά έργα και καλλιτέχνες προκειμένου να
μετακινούνται μεταξύ διαφόρων χωρών. Οι διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης καλύπτουν
ποικίλο φάσμα συστημάτων: σχέδια συνεργασίας, λογοτεχνική μετάφραση, δίκτυα και πλατφόρμες.
Οι δραστηριότητες του Πολιτισμού αποσκοπούν να επιτρέψουν συνεργατικά έργα με διεθνή
διάσταση.
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Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για να συνδράμει την ευρωπαϊκή
κινηματογραφική βιομηχανία και βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων όσον αφορά την ανάπτυξη,
διανομή και προώθηση των έργων τους. Επιτρέπει σε ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα,
μεταξύ άλλων ταινίες, τηλεταινίες, ντοκιμαντέρ και νέα μέσα ενημέρωσης, να βρουν αγορές πέραν
των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα κατάρτισης και
κινηματογραφικής ανάπτυξης.

Ιθαγένεια
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρώπη για τους πολίτες» (EN) έχει δύο βασικούς
στόχους: να συνδράμει το κοινό στην κατανόηση της ΕΕ, της ιστορίας και της πολυμορφίας της, και
να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις προϋποθέσεις για δημοκρατική
συμμετοχή και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά σε επίπεδο ΕΕ. Το πρόγραμμα, τη διαχείριση του
οποίου έχει επίσης αναλάβει ο EACEA, χορηγεί επιδοτήσεις δράσης και επιδοτήσεις λειτουργίας.
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση δημόσιοι οργανισμοί καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Έρευνα και καινοτομία
Το «Κοινωνιακές προκλήσεις» (EN), μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας
2020» (H2020), παρέχει χρηματοδότηση για σχέδια. Υπάρχει ευρύ φάσμα τομέων: υγεία,
δημογραφική αλλαγή, επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία και έρευνα στον τομέα
της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει ο
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ (EN)).

Οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις για ορισμένα σχέδια που εφαρμόζονται στο πλαίσιο
δύο άλλων συνιστωσών, «Έξυπνες, πράσινες και ενοποιημένες μεταφορές» και «Ασφαλής, καθαρή και
αποδοτική ενέργεια», του προγράμματος H2020 τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει ο
Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA (EN)).

Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια
Οι ΜΚΟ μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των περισσότερων από τα θεματικά ή
περιφερειακά προγράμματα τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση "Διεθνής
Συνεργασία και Ανάπτυξη" (ΓΔ DEVCO (EN)). Ανάλογα με τις απαιτήσεις μεμονωμένων προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων, μπορούν να συμμετάσχουν καθαυτοί ή από κοινού με άλλους δευτερεύοντες
υποψήφιους ή συνδεδεμένους οργανισμούς.

Οι ΜΚΟ είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση για δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας και
πολιτικής προστασίας. Η Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας της Επιτροπής
(ECHO (EN)) παρέχει χρηματοδότηση σε ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς των Ηνωμένων
Εθνών που υλοποιούν επιτόπια ανθρωπιστική δράση.

Μεταφορές, ενέργεια και ΤΠΕ
Ορισμένοι τομείς χρηματοδότησης  της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»  (ΔΣΕ (EN)) είναι
ανοικτοί σε ΜΚΟ. Οι δυνητικοί αιτούντες θα πρέπει να επαληθεύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που
αναφέρονται σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθώς μπορεί να ποικίλλουν από το ένα
υποπρόγραμμα στο άλλο. Τη διαχείριση του προγράμματος ΔΣΕ έχει αναλάβει ο Εκτελεστικός
Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA (EN)) αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον
σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση, την επιλογή
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σχεδίων,  την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων και την επίβλεψη της χρησιμοποίησής τους.

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης

O Μηχανισμός για την Κοινωνία των Πολιτών (ΜΚΠ (EN)) για τις γειτονικές χώρες της ΕΕ●

υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών έτσι ώστε να μπορεί συμμετέχει ενεργά στο
δημόσιο διάλογο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επηρεάζει τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
Η υπηρεσία για τους μηχανισμούς εξωτερικής πολιτικής (FPI (EN)), μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής●

Επιτροπής που συνεργάζεται στενά με την  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και τις
αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ολόκληρη την υφήλιο, δημοσιεύει τακτικά ανοικτές προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων και προσφορών.
Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος του LIFE Δράση για το κλίμα (EN), διατίθενται ποικίλα σχέδια●

δράσης για το κλίμα τα οποία υλοποιούνται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ.
Οι ΜΚΟ είναι επίσης επιλέξιμες για σχέδια που χρηματοδοτούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό●

για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA (EN)).

Το γνωρίζατε;

Τι είναι η ΜΚΟ;
«ΜΚΟ» σημαίνει μη κυβερνητική  οργάνωση. Είναι ένα χρήσιμο ακρωνύμιο που παραπέμπει σε ένα
φάσμα διαφορετικών οργανώσεων που τυπικά μοιράζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

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˙
Αποτελούν ομάδες εθελοντών πολιτών˙●

Πρέπει να διαθέτουν κάποια τυπική ή θεσμική οντότητα (π.χ. καταστατικό ή άλλη ιδρυτική πράξη●

που ορίζει την αποστολή, τους στόχους και το πεδίο δράσης τους) καθώς είναι υπόλογοι στα μέλη
και τους χορηγούς τους˙
Είναι ανεξάρτητες, ιδιαίτερα από κυβερνητικές, δημόσιες αρχές και πολιτικά κόμματα ή εμπορικές●

οργανώσεις.

Το μέγεθος των ΜΚΟ καθώς και το πεδίο δραστηριοτήτων τους μπορεί να ποικίλει σημαντικά.
Ορισμένες ΜΚΟ απαρτίζονται από μάλλον περιορισμένο αριθμό προσώπων· άλλες μπορεί να έχουν
χιλιάδες μέλη και εκατοντάδες άτομα ως επαγγελματικό προσωπικό. Οι ΜΚΟ εστιάζονται σε
επιχειρησιακές ή/και μεσολαβητικές δραστηριότητες. Οι επιχειρησιακές ΜΚΟ παρέχουν ειδικές
υπηρεσίες (όπως ιατρική βοήθεια) ενώ πρωταρχικός στόχος των μεσολαβητικών ΜΚΟ είναι να
επηρεάζουν τις πολιτικές των δημοσίων αρχών και γενικά την κοινή γνώμη.
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Νέοι

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

Erasmus+
Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό. Αποσκοπεί να προάγει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα των νέων και να
εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία των νέων.

Τη διαχείριση ορισμένων δραστηριοτήτων έχει αναλάβει κεντρικά ο Εκτελεστικός Οργανισμός
εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA (EN)) στις Βρυξέλλες ενώ τη
διαχείριση άλλων «αποκεντρωμένων» δραστηριοτήτων έχουν αναλάβει εθνικοί οργανισμοί (EN) σε
κάθε χώρα.

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (EN) υποστηρίζει νέους που βρίσκονται εκτός της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης ή της κατάρτισης σε περιφέρειες όπου το ποσοστό της ανεργίας των
νέων υπερβαίνει το 25 %. Η πρωτοβουλία συμπληρώνει άλλα σχέδια που αναλαμβάνονται σε εθνικό
επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ (EN)).

Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία είναι μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.
Οι άνεργοι ηλικίας κάτω των 25 ετών — είτε είναι καταχωρισμένοι στις υπηρεσίες αναζήτησης
εργασίας είτε όχι — λαμβάνουν ειδική προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, εντός περιόδου
τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εγκαταλείπουν την τυπική εκπαίδευση.

H EE συμπληρώνει τις εθνικές δαπάνες για τα συγκεκριμένα προγράμματα μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.

Οι διαχειριστικές αρχές σε κάθε χώρα της ΕΕ μπορούν να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά τόσο με την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων όσο και με τις Εγγυήσεις για τη
νεολαία.
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Νέοι ερευνητές και επιχειρηματίες
Οι «δράσεις Marie Skłodowska-Curie» είναι ανοικτές σε ερευνητές σε όλους τους επιστημονικούς
κλάδους, από υγειονομική φροντίδα ικανή να σώζει ζωές έως θεωρητική έρευνα. Οι δραστηριότητες
υλοποιούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (ΕΟΕ (EN)).

COSME — Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες (EN) είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών
ανταλλαγών που επιτρέπει σε φιλόδοξους νέους επιχειρηματίες να μαθαίνουν από επιχειρηματίες με
εμπειρία. Τη διαχείριση έχει αναλάβει o Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ).

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης

Οι νέοι γεωργοί μπορεί να είναι επιλέξιμοι για συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 25% της άμεσης
ενίσχυσης που λαμβάνουν. Η συμπληρωματική ενίσχυση εφαρμόζεται σε γεωργούς ηλικίας κάτω των
40 ετών και παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (EN).

Οι νέοι μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ (EN)). Κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει
μέτρα για τα οποία το ταμείο μπορεί να παράσχει βοήθεια σε νέους, ανάλογα με τις προτεραιότητες
κάθε χώρας ή περιφέρειας.

Κάθε χώρα της ΕΕ ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης σε
επιχειρησιακά προγράμματα που καθορίζουν τις προτεραιότητες της χρηματοδότησής της. Κάθε
χώρα της ΕΕ είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων στο έδαφός της.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (EN) συνενώνει εθελοντές από●

διάφορες χώρες με σκοπό να εργαστούν σε ανθρωπιστικά σχέδια σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οποιοσδήποτε από χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ, χώρα που ετοιμάζεται να προσχωρήσει στην ΕΕ ή μία
από τις 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας (EN) μπορεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα.
Ειδικά σχέδια που εστιάζονται στο θέμα «Δημιουργώντας ευκαιρίες για νέους» μπορούν να●

εμπνεύσουν δυνητικούς αιτούντες.
Δυνατότητες  χρηματοδότησης (EN) διατίθενται στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.●

Μια σειρά πετυχημένων δραστηριοτήτων νέων «Νεολαία σε κίνηση» (EN) που επωφελούνται από το●

πρόγραμμα.
Το Eurodesk είναι πάροχος πληροφοριών για νέους και αυτούς που συνεργάζονται μαζί τους.●

Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία  είναι η διαδικτυακή πύλη εισόδου για νέους σε ολόκληρη την●

Ευρώπη.
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Το γνωρίζατε;

Το Erasmus+ αναμένεται να παράσχει δυνατότητες σε τουλάχιστον 4 εκατ. Ευρωπαίους να●

σπουδάσουν, να τύχουν κατάρτισης, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να γίνουν εθελοντές
στο εξωτερικό. Υποστηρίζει διακρατικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας και οργανισμών που γεφυρώνουν τους κόσμους της εκπαίδευσης και της
εργασίας.
Για πρώτη φορά το Erasmus+ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για σχέδια αθλητισμού βάσης●

και για την αντιμετώπιση διασυνοριακών προκλήσεων όπως στήσιμο αγώνων, χρήση
απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ), βία και ρατσισμός.
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Ερευνητές

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

Ορίζοντας 2020
Το «Ορίζοντας 2020» (H2020) είναι το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ (EN) για ερευνητές. Είναι το
μεγαλύτερο πολυεθνικό  πρόγραμμα στήριξης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.
Ερευνητές ανεξαρτήτως υπηκοότητας, τομέα έρευνας ή σταδίου σταδιοδρομίας μπορούν να
υποβάλουν αίτηση. Τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει η Επιτροπή μέσω διαφόρων
οργανισμών (ΕΟΜΜΕ (EN), ΕΟΕ (EN) και INEA (EN)).

Διατίθεται χρηματοδότηση για:

 υποψήφιους κατόχους διδακτορικού τίτλου˙1.
ερευνητές ήδη κατόχους διδακτορικού τίτλου˙ και2.
δράση προς στήριξη της συνεργασίας για την έρευνα μεταξύ προηγμένης πολυκλαδικής επιστήμης3.
και μηχανικής αιχμής με σκοπό την ενεργοποίηση νέων ριζοσπαστικών γραμμών τεχνολογίας.

Η δικτυακή πύλη συμμετεχόντων (EN) είναι μια διαδικτυακή πύλη εισόδου για τους συμμετέχοντες σε
προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ. Σε αυτή μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε δυνητικός συμμετέχων (EN).

Συστήματα χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ (EN)) υποστηρίζει μεμονωμένους ερευνητές ανεξαρτήτως
υπηκοότητας και ηλικίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν διασυνοριακή έρευνα. Ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτες είναι προτάσεις με διακλαδικά όρια, πρωτοπόρες ιδέες που εξετάζουν νέους και
αναδυόμενους τομείς, και αιτήσεις που εισάγουν μη συμβατικές, καινοτόμες προσεγγίσεις.

Υπάρχουν τρία βασικά συστήματα χρηματοδότησης και δύο συμπληρωματικά συστήματα:

Βασικά συστήματα
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Επιδοτήσεις εκκίνησης για τη στήριξη κορυφαίων ερευνητών με εμπειρία 2-7 ετών μετά την1.
απόκτηση διδακτορικού τίτλου˙
Επιδοτήσεις εδραίωσης για τη στήριξη κορυφαίων ερευνητών με εμπειρία 7-12 ετών μετά την2.
απόκτηση διδακτορικού τίτλου˙ και
Προηγμένες επιδοτήσεις σε διακεκριμένους ερευνητές που έχουν καταγράψει πρόσφατες επιδόσεις3.
στην έρευνα.

Συμπληρωματικά συστήματα

Απόδειξη ορθότητας της ιδέας (μόνο για κατόχους επιδοτήσεων του ΕΚΣ)˙ και1.
Επιδοτήσεις συνέργειας: πιλοτικό πρόγραμμα για ολιγομελείς ομάδες διακεκριμένων ερευνητών.2.

Τομείς του H2020 που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός
Οργανισμός Έρευνας
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας  (ΕΟΕ (EN)) διαχειρίζεται μεγάλο μέρος του «Ορίζοντας 2020»,
σε πέντε γενικούς τομείς:

Επιστήμη αριστείας˙1.
Βιομηχανική υπεροχή˙2.
Κοινωνιακές προκλήσεις˙3.
Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής˙ και4.
«Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία».5.

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ (EN)) προσφέρει ποικίλες δυνατότητες
χρηματοδότησης, ειδικότερα ένα μέτρο για τη χρηματοδότηση πιλοτικών σχεδίων στο πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ). Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης ποικίλλουν μεταξύ
των χωρών της ΕΕ ανάλογα με τις προτεραιότητες της εν λόγω χώρας ή περιφέρειας.

Τα εθνικά προγράμματα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
περιλαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσης μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (EN) που  υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενθαρρύνουν την επίλυση κοινών προβλημάτων, την
ανταλλαγή ιδεών και περιουσιακών στοιχείων και τη στρατηγική συνεργασία για την επίτευξη
κοινών στόχων. Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων στο έδαφός της.

Περισσότερες πληροφορίες

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης: διατίθεται επιγραμμική επισκόπηση των δυνατοτήτων●

συμπληρωματικής χρηματοδότησης που δεν καλύπτονται από προσκλήσεις στο πλαίσιο του
«Ορίζοντας 2020»˙
Το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα (ΤΕΑΧ (EN)) παρέχει χρηματοδότηση για σχέδια●

έρευνας υψηλής ποιότητας τα οποία υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
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βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα.Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζοντα 2020» και άλλων προγραμμάτων για την
έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Στις «Κατευθυντήριες γραμμές για τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκτελεστικούς φορείς» (EN, PDF) παρέχονται περισσότερες
πληροφορίες.

Το γνωρίζατε;

Το «Ορίζοντας 2020» είναι ανοικτό στον οποιονδήποτε και βασίζεται σε μια απλή δομή που μειώνει●

τη γραφειοκρατία και εξοικονομεί χρόνο για τους αιτούντες.
Η εμπορική καλλιέργεια μικροφύκης είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος στην Ευρώπη και●

παγκοσμίως. Μια κοινοπραξία μικρών εταιρειών ανέπτυξε μια μέθοδο συγκομιδής μικροφύκης με
σημαντικά μειωμένο υλικό και ενεργειακό κόστος.
Το 2013, υπήρχαν πάνω από 1,1 εκατ. βιομηχανικά ρομπότ παγκοσμίως. Η Διεθνής Ομοσπονδία●

Ρομποτικής(IRF) προβλέπει ότι θα υπάρχουν περίπου 22 εκατ. ρομπότ για ιδιωτική χρήση σε
παγκόσμια κλίμακα την προσεχή τριετία. Σε μία τόσο ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, οι επενδύσεις
Ε&Κ της ΕΕ μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ειδικότερα, το «Ορίζοντας 2020» αποσκοπεί να
αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της αγοράς και το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και αντίκτυπου
στην αγορά, τα δύο μείζονα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ερευνητές.
Ολοένα περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους●

ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο προωθεί τη
χρησιμοποίηση κόκκων από πολτό ξύλου αναπτύσσοντας έναν οδηγό σχετικά με την ποιότητα
καυσίμου και κατάλληλο εξοπλισμό που ταιριάζει στις ανάγκες τους.
Ο Edvard Moser, που το 2014 μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής με τη σύζυγό του, May‐Britt●

Moser, και τον John O’Keefe, έχει λάβει δύο επιδοτήσεις Marie Skłodowska-Curie αξίας 410 000
EUR. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το «σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS)» του εγκεφάλου μας,
δηλαδή πώς τα φατνία καννάβου βοηθούν τον εγκέφαλο να υπολογίζει την απόσταση και να
πλοηγεί.
Ο γεννημένος στη Ρουμανία Γερμανός Stefan W Hell είναι ένα από τα τρία μέλη της ομάδας που το●

2014 έλαβε το βραβείο Νόμπελ Χημείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Stefan Hell
λάμβανε στήριξη από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie της ΕΕ.
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Γεωργοί

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

Κοινή γεωργική πολιτική
Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς στο πλαίσιο ορισμένων καθεστώτων στήριξης του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ (EN)). Κάθε χώρα της ΕΕ καθορίζει τους όρους
στήριξης στο πλαίσιο μεμονωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση των κονδυλίων στο έδαφός της.

Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ
(EN)) και εθνικές/περιφερειακές και, ορισμένες φορές, ιδιωτικές πηγές.

Έρευνα και καινοτομία
Οι γεωργοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από στήριξη στο πλαίσιο του H2020 στους τομείς της
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, και της έρευνας στον τομέα της
θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και της βιοοικονομίας. Οι δυνατότητες
χρηματοδότησης όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή απαριθμούνται στη δικτυακή πύλη
συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα COSME
Οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες δράσεις του προγράμματος COSME (EN) - για
διεξοδικότερες πληροφορίες βλ. το Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 (EN). O
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ) έχει αναλάβει τη
διαχείριση του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατίθεται χρηματοδότηση για τη βελτίωση των
συνθηκών απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές.
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Περισσότερες πληροφορίες

Τα υπουργεία γεωργίας (EN) σε κάθε χώρα της ΕΕ και υποψήφια χώρα παρέχουν λεπτομερείς●

πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση˙
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ (EN)) συνδέει τους φορείς της αγροτικής●

ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι πληροφορίες που διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του
μπορούν να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν δυνητικούς αιτούντες.

Το γνωρίζατε;

Η μείωση της φτώχιας και η οικονομική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές αποτελούν●

προτεραιότητα, καθώς γύρω στο 14% του πληθυσμού στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες της
ΕΕ πλήττονται από ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ.
Σε περίπτωση που η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι σχετικά αδύναμη,●

μπορούν να επωφεληθούν από την καλύτερη οργάνωσή τους μέσω τοπικών αγορών και μικρών
αλυσίδων εφοδιασμού˙
Εκατοντάδες χιλιάδες σχέδια στην ΕΕ έχουν επωφεληθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ. Πέντε βασικά●

ταμεία υποστηρίζουν από κοινού την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
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Δημόσιοι οργανισμοί

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

Πολιτική συνοχής
Η πολιτική συνοχής (ή περιφερειακή πολιτική) υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Οι κανόνες για τη δαπάνη των χρημάτων που
προορίζονται για την πολιτική συνοχής έχουν απλοποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί και να
βελτιωθεί ο συντονισμός. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-20 προβλέπει επενδύσεις
στον τομέα της πολιτικής συνοχής ύψους 325 δισεκ. EUR σε χώρες, περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμεία Επενδύσεων
Πέντε βασικά ταμεία υποστηρίζουν από κοινού την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της ΕΕ:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)·1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ (EN))·2.
Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)·3.
To Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και4.
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).5.

Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Το ΤΣ προορίζεται για
τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περιφερειακή χρηματοδότηση. Ένας από
τους στόχους του ΕΚΤ (EN) είναι να συνδράμει τη βελτιωμένη ποιότητα της δημόσιας διοίκησης και
διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών, κοινωνικών
εταίρων και οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τα σχέδια του ΕΚΤ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι στοχοθετημένα σε δημόσιους υπαλλήλους
που ενδεχομένως χρειάζονται καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας
της πληροφορίας ή να συνδράμουν τη συνεργασία δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων με
σκοπό το σχεδιασμό και την εκπόνηση επιτυχών προγραμμάτων.
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Fi-compass και JASPERS
Η fi-compass (EN) και η JASPERS είναι δύο ειδικά μέσα παροχής τεχνικής βοήθειας. Αναπτύχθηκαν
από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η JASPERS είναι μια διευκόλυνση παροχής τεχνικής βοήθειας στις δημόσιες διοικήσεις που
προετοιμάζουν μεγάλα έργα, τα οποία θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν από κονδύλια της ΕΕ.

Η fi-compass είναι μια πλατφόρμα για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
(ΕΔΕΤ) και τη μικροχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος για την απασχόληση και την
κοινωνική καινοτομία (EaSI). Η fi-compass έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των
διαχειριστικών αρχών των ΕΔΕΤ, των παρόχων μικροχρηματοδότησης του EaSI και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών.

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης

H πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων υποστηρίζει νέους που βρίσκονται εκτός της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης ή της κατάρτισης σε περιφέρειες όπου το ποσοστό της ανεργίας των
νέων υπερβαίνει το 25 %. Είναι ανοικτή σε δημόσιους οργανισμούς.

Εφόσον ένας δημόσιος οργανισμός δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας μπορεί να είναι
επιλέξιμος για άμεση ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ
(EN)). Η χρηματοδότηση ΕΓΤΠΕ μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε δημόσιους οργανισμούς που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Γάλα στα σχολεία (EN), στο πρόγραμμα Φρούτα στα σχολεία (EN) ή
στην προώθηση αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες (EN).

Ανάλογα με τις προτεραιότητες της εν λόγω χώρας ή περιφέρειας, ένας δημόσιος οργανισμός σε
αγροτική περιοχή μπορεί να είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ (EN) εφόσον
καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αγροτικές περιοχές ή του
αγροτικού περιβάλλοντος και της  αγροτικής οικονομίας.

To «Ορίζοντας 2020» (EN) είναι επίσης ανοικτό σε δημόσιους οργανισμούς που επιδιώκουν να
ενθαρρύνουν την καινοτομία και καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Τοπικές και περιφερειακές αρχές και ορισμένοι διοικητικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν●

αιτήσεις για σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την
Ευρώπη» (ΔΣΕ) και των στόχων του «Ορίζοντας 2020» που εφαρμόζεται από τον Εκτελεστικό
Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA (EN)).
Οι δημόσιοι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τέτοια σχέδια θα πρέπει να επαληθεύουν τα κριτήρια●

επιλεξιμότητας σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη διαδικασία
επιλογής σχεδίων, χορηγεί τα κονδύλια  και παρακολουθεί τον τρόπο χρησιμοποίησής τους.
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Πολλά από τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση "Διεθνής Συνεργασία και●

Ανάπτυξη" (ΓΔ DEVCO (EN))  της Επιτροπής χρηματοδοτούν σχέδια σε χώρες εταίρους, όπου οι
δημόσιοι οργανισμοί μπορούν επίσης να ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές και επομένως να
συμμετέχουν στην εφαρμογή. Ανάλογα με το πρόγραμμα,  οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν επίσης να
συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προκειμένου να λαμβάνουν επιδότηση στο
πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.
Εξειδικευμένοι οργανισμοί χωρών της ΕΕ και οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας αναγνωρισμένοι●

από την Επιτροπή μπορούν να επωφεληθούν από χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας στο
πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής
προστασίας της Επιτροπής (ECHO (EN)). Επίσης, δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να λάβουν
χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο των συνιστωσών των προγραμμάτων που
σχετίζονται με την πρόληψη/ετοιμότητα και ανταπόκριση.
Η Eurostat (EN) δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές σε δημόσιους οργανισμούς●

όπως εθνικά στατιστικά ινστιτούτα και άλλες εθνικές αρχές αρμόδιες για τη συλλογή/παραγωγή
και δημοσίευση επίσημων στατιστικών στοιχείων. Οι οργανισμοί αυτοί ορίζονται σε εθνικό επίπεδο
και μπορούν να επωφεληθούν από επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Προγράμματος.
Χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια διατίθενται μέσω του προγράμματος τεχνικής βοήθειας και●

ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX (EN)), Sigma και Twinning.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ (EN)) παρέχει στους δημόσιους οργανισμούς●

ουσιαστική στήριξη για δραστηριότητες συλλογής και ελέγχου δεδομένων. Επιπλέον, το ΕΤΘΑ
μπορεί να στηρίξει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των συστημάτων τους όσον αφορά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Οι εθνικές τελωνειακές και φορολογικές διοικήσεις μπορούν να επωφεληθούν από χρηματοδότηση●

στο πλαίσιο των προγραμμάτων Τελωνεία 2020 (EN) και Fiscalis 2020 (EN).
Το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE (EN)) παρέχει ορισμένες δυνατότητες●

χρηματοδότησης ανοικτές σε δημόσιους οργανισμούς.
Δημόσιοι οργανισμοί μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις για σχέδια στο πλαίσιο του●

προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες» (EN).
Δημόσιοι οργανισμοί μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις για σχέδια που χρηματοδοτούνται από●

τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA (EN)), ο
οποίος διαχειρίζεται το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ, το πρόγραμμα για τους καταναλωτές και την
πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Τα σχέδια εν γένει πρέπει να συμβάλουν σε τουλάχιστον έναν από τους τέσσερις βασικούς του τρίτου
προγράμματος για την υγεία (2014-20) (EN).

Οι αιτούντες οργανισμοί — όπως δημόσιοι οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα —
πρέπει να έχουν συσταθεί νομικά στην ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία.

Οργανισμοί από άλλες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν ως υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι εταίροι.
Δημοσιονομική στήριξη δεν διατίθεται σε άτομα.

Το γνωρίζατε;

Το Ταμείο Συνοχής επενδύει στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των●

κινδύνων, στους τομείς των υδάτων και αποβλήτων και στο αστικό περιβάλλον. Μπορεί επίσης να
υποστηρίξει σχέδια σχετικά με την αποδοτικότητα της ενέργειας και τη χρησιμοποίηση
ανανεώσιμης ενέργειας σε εταιρείες και δημόσιες υποδομές.
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Σχέδιο προβολής: Η «υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων» είναι ένα●

σχέδιο του ΕΚΤ στη Σλοβενία που δημιουργεί μια επιγραμμική διαδικτυακή πύλη για να διευκολύνει
τους επιχειρηματίες επιταχύνοντας τις διαδικασίες και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Συμμετείχαν
περίπου 300 εταιρείες και περισσότεροι από 700 δημόσιοι υπάλληλοι. Το ΕΚΤ συνεισέφερε σχεδόν
3,7 εκατ. EUR.
Περισσότερα παραδείγματα, που μπορούν να εμπνεύσουν δημόσιους οργανισμούς για τα●

αποτελέσματα διαφόρων σχεδίων, διατίθενται επιγραμμικά.
Υπάρχουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και μεμονωμένων χωρών της ΕΕ●

σχετικά με τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και
Ταμεία Επενδύσεων την περίοδο 2014-2020 (EN). Οι συμφωνίες αυτές σκιαγραφούν τους
στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες της χώρας.
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Λοιποί δικαιούχοι

Δυνατότητες χρηματοδότησης για άλλους δικαιούχους

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II (EN))επενδύει στο μέλλον των υποψήφιων χωρών της
ΕΕ και της ΕΕ καθαυτής υποστηρίζοντας τη μεταρρύθμιση σε τομείς που συνδέονται με τη
στρατηγική διεύρυνσης, όπως η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, και η ανάπτυξη
και η ανταγωνιστικότητα.

Παρέχεται βοήθεια σε γεωργούς στις υποψήφιες χώρες μέσω ειδικού Μηχανισμού Προενταξιακής
Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD (EN)), που αποτελεί μέρος του ΜΠΒ II.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (EGF (EN)) υποστηρίζει άτομα που χάνουν
την εργασία τους ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου
εμπορίου (παγκοσμιοποίηση) — π.χ. όταν μια μεγάλη εταιρεία κλείνει ή η παραγωγή μετακινείται
εκτός της ΕΕ — ή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

Το EGF μπορεί να συγχρηματοδοτεί σχέδια που συνδράμουν τα άτομα στην εξεύρεση εργασίας,
παρέχουν συμβουλές για θέματα σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, κατάρτιση και μετεκπαίδευση,
καθοδήγηση ή πλαισίωση, ή προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το
EGF δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας όπως συντάξεις ή επιδόματα ανεργίας.

Μόνο χώρες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο EGF. Άτομα, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
ή εργοδότες που πλήττονται από απολύσεις και επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι απολυμένοι
εργαζόμενοι θα επωφελούν από στήριξη του EGF θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον αρμόδιο του
EGF για τη χώρα τους.
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Περισσότερες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Ανάλογα με τον τύπο χρηματοδότησης και το σκοπό του σχεδίου τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι
ενδεχομένως θα πρέπει να εξοικειωθούν με βασικές πληροφορίες τις οποίες διαχειρίζονται
εξειδικευμένα δίκτυα, θεσμικά όργανα και άλλοι οργανισμοί:

1. Δίκτυα πληροφοριών της ΕΕ
Εταιρείες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες
πληροφορίες μέσω του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου (EN), το οποίο συγκεντρώνει
περίπου 600 οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων που εδρεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες.

Άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να καλέσουν το Europe Direct

(00800 6 7 8 9 10 11), να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επισκεφτούν το τοπικό κέντρο Europe
Direct .

2. Διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Επιτροπή διατηρεί ορισμένες ιστοσελίδες με αντικείμενο τις επιδοτήσεις, τις δημόσιες συμβάσεις
(EN) και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ τις οποίες διαχειρίζονται θεσμικά όργανα και
οργανισμοί της ΕΕ.

3. Εκτελεστικοί οργανισμοί της ΕΕ
Οι οργανισμοί της ΕΕ είναι διακριτοί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Εκτελούν ειδικά καθήκοντα στο
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Υπάρχουν περισσότεροι από 40 οργανισμοί, που συγκροτούν τέσσερις
ομάδες.

Μία ομάδα, οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί, συνδράμουν την Επιτροπή στη διαχείριση των
προγραμμάτων της ΕΕ˙ οι οργανισμοί αυτοί είναι:

Ο Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA)·●

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ)·●

O Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)·●

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)·●

O Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (EOE) και●

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA).●

Οι οργανισμοί αυτοί δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
μέσω των προγραμμάτων που διαχειρίζονται εξ ονόματος της Επιτροπής.

4. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
Η διαχείριση σημαντικού μέρους των κονδυλίων της ΕΕ πραγματοποιείται από τις χώρες της ΕΕ
μέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οργανισμών, που παρέχουν επίσης την απαραίτητη
πληροφόρηση και στήριξη.
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Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη σε
όλες τις χώρες της ΕΕ είναι:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης˙●

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο˙●

το Ταμείο Συνοχής˙●

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης˙και●

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.●

Όλες οι νομικές πτυχές των πέντε ταμείων και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής τους την περίοδο
2014-2020 εξηγούνται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (CPR (PDF EN)).

Ο CPR περιγράφει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και των χωρών της ΕΕ και προβλέπει ότι «τα
κράτη μέλη στο κατάλληλο χωρικό επίπεδο και οι φορείς που έχουν καθορίσει για τον συγκεκριμένο
σκοπό θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας και υλοποίησης των προγραμμάτων,
σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του οικείου κράτους μέλους» (σ. 321).

Η Επιτροπή διατηρεί και επικαιροποιεί μια επιγραμμική βάση δεδομένων η οποία καλύπτει τα
επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί επίσημα στην αρχή μιας περιόδου προγραμματισμού.
Τα εν λόγω προγράμματα εκπονούνται από κάθε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με τις προτεραιότητες που
προσδιορίζονται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές της για την περίοδο 2014-20.

Τρόποι αναζήτησης στην κεντρική βάση δεδομένων για προγράμματα

Οι αναζητήσεις στη βάση δεδομένων παρέχουν αποτελέσματα σύμφωνα με τέσσερα κριτήρια
επιλογής: χώρα, περιφέρεια, πρόγραμμα και αντικείμενο. Δημοσιεύεται η ονομασία του αρμόδιου
οργανισμού, από κοινού με το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα και οι λεπτομέρειες όσον αφορά το αντικείμενό τους διατίθενται στη
βάση δεδομένων αμέσως μόλις τα προγράμματα εγκριθούν επίσημα από την Επιτροπή.

Συναφείς πληροφορίες

Κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων και συναφών μέσων της ΕΕ (EN, PDF) και σχετικός κατάλογος ελέγχου (EN)

5. Επαγγελματικές ενώσεις
Ορισμένα κονδύλια της ΕΕ αφορούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί
και εκπαιδευτές μπορούν να λάβουν στήριξη από το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα 2014‑20 της ΕΕ
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Εάν το σχέδιο σχετίζεται με την επαγγελματική εμπειρία του αιτούντος, συνιστάται η αναζήτηση
μέσω της συναφούς επαγγελματικής οργάνωσης ή ένωσης.

Ένα επαγγελματικό δίκτυο μπορεί να διαθέτει ήδη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την πρόσβαση σε
κονδύλια της ΕΕ και τα άτομα μπορούν να επωφεληθούν από τη γνώση και την καθοδήγησή τους.
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Διαθέσιμα ποσά (2014-20)

Τα διαθέσιμα ποσά από ορισμένα προγράμματα της περιόδου 2014–20 αναφέρονται παρακάτω:

(Αναλήψεις υποχρεώσεων* σε δισεκ. ευρώ, τιμές 2011)

Τομέας και προγράμματα** Ποσά
2014-20

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση  

Ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (EGNOS και Galileo) 6.96

Ορίζοντας 2020 77.02
Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ (COSME) 2.25
Eκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και ν αθλητισμός (Erasmus +) 14.79
Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία 0.93
Τελωνεία, Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης 0.90
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 33.25
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή  
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική συμπληρωματική
χορήγηση) 3.21

Περιφερειακή σύγκλιση (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) 182.21
Περιφέρειες μετάβασης 35.32
Ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες)      54.37
Εδαφική συνεργασία 10.20
Ταμείο Συνοχής 63.40
Απομακρυσμένες περιφέρειες ή αραιοκατοικημένες περιφέρειες 1. 56
Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι  
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – δαπάνες σχετικές
με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 309.35

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 98.20

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 6.40
Περιβάλλον και δράση για το κλίμα 3.46
Ασφάλεια και ιθαγένεια  
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης 3.14
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 3.73
Συστήματα ΤΠ 0.13
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Τομέας και προγράμματα** Ποσά
2014-20

Δικαιοσύνη 0.38
Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια 0.44
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας 0.22
Ευρώπη για τους πολίτες 0.18
Τρόφιμα και ζωοτροφές 1.89
Υγεία 0.50
Προστασία των καταναλωτών 0.19
Δημιουργική Ευρώπη 1.47
Η Ευρώπη στον κόσμο  
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) 11.56
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ENI) 15.58
Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
(EIDHR) 1.33

Μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη 2.30
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 2.33
Μηχανισμός εταιρικής σχέσης (PI) 0.96
Μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη (DCI) 19.56
Ανθρωπιστική βοήθεια 6.80
Πολιτική προστασία και Ευρωπαϊκό κέντρο αντιμετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ERC) 0.14

Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας  της ΕΕ (EUAV) 0.15

Μηχανισμός Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (INSC) 0.33
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 0.53
Ταμείο εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις 1.18

*   Βλ. γλωσσάριο.

** Ο κατάλογος των προγραμμάτων δεν είναι εξαντλητικός. Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται σε
ποσά αναφοράς που παρατίθενται στη νομοθεσία και μπορεί να αλλάξουν στη διάρκεια της
εκτέλεσης του προγράμματος βάσει κοινών αποφάσεων που θα λάβουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
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Γλωσσάριο της χρηματοδότησης της ΕΕ

ABAC Tο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής που βασίζεται σε κανόνες λογιστικής
δεδουλευμένων (βλ. παρακάτω).

αναλήψεις
υποχρεώσεων

Νομικές δεσμεύσεις για την παροχή χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση
της τήρησης ορισμένων όρων. Η ΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να
επιστρέψει το μερίδιό της στο κόστος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ
σχεδίου με την περάτωση του σχεδίου. Οι σημερινές αναλήψεις
υποχρεώσεων είναι αυριανές πληρωμές. Οι σημερινές πληρωμές είναι
χθεσινές αναλήψεις υποχρεώσεων.

απαιτήσεις
πολλαπλής
συμμόρφωσης

Μηχανισμός στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής μέσω του οποίου οι
άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς συνδέονται με τη συμμόρφωση με βασικά
πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίμων, την υγεία των
ζώων και των φυτών, και την καλή μεταχείριση των ζώων, και την απαίτηση
να διατηρείται η γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

απαλλαγή

Απόφαση με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλείνει ένα οικονομικό
έτος, βάσει σύστασης του Συμβουλίου και δήλωσης αξιοπιστίας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλύπτει τους λογαριασμούς του συνόλου των
εσόδων και εξόδων των Κοινοτήτων, το προκύπτον υπόλοιπο, και το
ενεργητικό και παθητικό που εμφαίνονται στον ισολογισμό.

αποθεματικό
έκτακτης βοήθειας

Η χρηματοδότηση έκτακτης βοήθειας, που τηρείται σε δεσμευμένο
αποθεματικό στον προϋπολογισμό, και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί,
κατόπιν συμφωνίας της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης βοήθειας ή κρίσης.

αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή

Θεσμικά όργανα με εξουσίες λήψης αποφάσεων για θέματα του
προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
Υπουργών.

δημοσιονομικός
κανονισμός

Ο ΔΚ είναι το βασικό σημείο αναφοράς για τις αρχές και διαδικασίες που
διέπουν την κατάρτιση και εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ και τον
έλεγχο των οικονομικών των Κοινοτήτων.

Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την
Ευρώπη»

Πρόγραμμα της Επιτροπής που χορηγεί χρηματοδότηση για τη βελτίωση
των συνδέσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ΤΠ
μεταξύ χωρών της ΕΕ, π.χ. επιτρέποντας τη ροή ανανεώσιμης ενέργειας από
την Ισπανία στη Γερμανία˙ και τη δημιουργία «ζεύξεων που λείπουν» μεταξύ
εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων.

εισπράξεις
Απαιτήσεις έναντι των οφειλετών της Κοινότητας. Η πραγματική είσπραξη
οφειλόμενων ποσών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: εκούσια πληρωμή από
τον οφειλέτη, συμψηφισμό αμοιβαίων χρεών, οικονομική εγγύηση ή λήψη
αναγκαστικού μέτρου.

εκθέσεις ετήσιας
δραστηριότητας

Οι ΕΕΔ δείχνουν τα αποτελέσματα των πράξεων με αναφορά σε
καθορισμένους στόχους, συναφείς κινδύνους και τη μορφή εσωτερικού
ελέγχου. Από το οικονομικό έτος 2001 για την Επιτροπή και από το 2003 για
όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, ο «κύριος διατάκτης» πρέπει να υποβάλει
ΕΕΔ στο θεσμικό του/της όργανο σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων
του/της, από κοινού με δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες.
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επιδοτήσεις

Άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές (χορηγίες) από τον προϋπολογισμό για
τη χρηματοδότηση δράσης η οποία συνδράμει την επίτευξη στόχου που
εντάσσεται σε πολιτική της ΕΕ ή υποστηρίζει τη λειτουργία ενός οργανισμού
που επιδιώκει σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή έχει στόχο που
εντάσσεται σε πολιτική της ΕΕ.

επιμερισμένη
διαχείριση

Διαχείριση ταμείου ή προγράμματος της ΕΕ που ανατίθεται σε χώρες της ΕΕ
(σε αντίθεση με την κεντρική διαχείριση – βλ. παρακάτω). Αυτό εφαρμόζεται
στη μεγάλη πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σχεδίων.

έσοδα Έσοδα, από όλες τις πηγές, που χρηματοδοτούν τον  προϋπολογισμό.

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης

Το ΕΤΑ είναι ο βασικός μηχανισμός κοινοτικής βοήθειας για τη συνεργασία
για την ανάπτυξη στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Διέπεται από
το δικό του δημοσιονομικό κανονισμό και η διαχείρισή του πραγματοποιείται
εκτός του γενικού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτείται από άμεσες
συνεισφορές των χωρών της ΕΕ σε διαπραγματεύσιμα ποσοστά που
διαφέρουν από εκείνα του γενικού προϋπολογισμού.

καθαρό υπόλοιπο

Η διαφορά μεταξύ της συνεισφοράς μιας χώρας της ΕΕ στον προϋπολογισμό
της ΕΕ και του ποσού χρηματοδότησης ΕΕ που λαμβάνει. Η διαφορά αυτή
δεν λαμβάνει υπόψη άλλα χρηματοοικονομικά και πολιτικά οφέλη, π.χ.
συμμετοχή στην εσωτερική αγορά, βάσει των οποίων οι εταιρείες μπορούν
να λειτουργούν οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

κανόνες εφαρμογής Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού.

κανόνες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων

Διατάξεις του κανονισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που διέπουν
την ανάθεση συμβάσεων από δημόσιες διοικήσεις. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν
να τις μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία. Εφαρμόζονται επίσης σε
συμβάσεις που ανατίθενται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

κατανεμημένες
δαπάνες

Δαπάνες της ΕΕ που μπορούν να κατανεμηθούν σε μεμονωμένες χώρες της
ΕΕ. Οι μη κατανεμημένες δαπάνες αφορούν, ειδικότερα, δαπάνες που
καταβάλλονται σε δικαιούχους σε τρίτες χώρες. Η κατανομή των δαπανών
κατά χώρα είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των υπολοίπων του
προϋπολογισμού.

κεντρική διαχείριση

Άμεση διαχείριση (επιλογή αναδόχων, χορήγηση επιδοτήσεων, μεταφορά
κονδυλίων, δραστηριότητες παρακολούθησης, κ.λπ.) ενός ταμείου ή
προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κεντρική άμεση διαχείριση) ή
ενός από τους οργανισμούς (κεντρική έμμεση διαχείριση), σε αντίθεση με
την επιμερισμένη διαχείριση (βλ. παραπάνω).

λογιστική
δεδουλευμένων

H λογιστική δεδουλευμένων αναγνωρίζει προκύπτοντα και λιγότερο
εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και προκύπτοντα και λιγότερο καταβληθέντα
έξοδα (σε αντίθεση με τη λογιστική ταμείου που αναγνωρίζει συναλλαγές
κ.λπ. μόνο υπό την προϋπόθεση της είσπραξης ή καταβολής των μετρητών).
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λογιστικός έλεγχος

Ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του, κάθε θεσμικό
όργανο καθορίζει το πεδίο της αποστολής των εσωτερικών ελεγκτών και
τους στόχους και τις διαδικασίες για την άσκηση της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα
εσωτερικού ελέγχου. Εξωτερικός ελεγκτής: για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εσωτερικός έλεγχος: ο έλεγχος διενεργείται από υπαλλήλους του
οργανισμού και λιγότερο από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή˙ τα καθήκοντα
του εσωτερικού ελεγκτή (ΕΕλ) είναι ξεχωριστά από εκείνα του διατάκτη και
του υπόλογου. Ο ΕΕλ διορίζεται από το θεσμικό όργανο, το οποίο πρέπει να
συμβουλεύει σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων˙ εκδίδει
ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου, και προτείνει βελτιώσεις.

οικονομική
χρηματοδοτική
συνδρομή

Στο πλαίσιο της ΕΕ, είναι η χρηματοδοτική στήριξη (επιδοτήσεις, δάνεια,
κ.λπ.) από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για:
α) τη σταθερότητα του ισοζυγίου πληρωμών των χωρών της ΕΕ με τον
υπόλοιπο κόσμο˙
β) χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές χρηματοοικονομικές
δυσχέρειες˙
γ) υποψήφιες χώρες που ετοιμάζονται να προσχωρήσουν στην ΕΕ ˙
δ) σχέδια για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την πρόληψη των συγκρούσεων σε χώρες εκτός της ΕΕ.

οργανισμοί
Οργανισμοί της ΕΕ με διακριτή νομική οντότητα, στους οποίους ανατίθενται
εξουσίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπό αυστηρούς όρους. Υπόκεινται
σε ξεχωριστή απαλλαγή από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή.

πιστώσεις

Ο προϋπολογισμός αναφέρει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (βλ.
παραπάνω) και πιστώσεις πληρωμών. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων είναι
αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων για την παροχή χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι. Οι πληρωμές είναι σε μετρητά ή
με τραπεζικά εμβάσματα σε δικαιούχους.

πληρωμές Μεταφορές μετρητών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε πιστωτές το τρέχον
έτος, βάσει προηγούμενων αναλήψεων υποχρεώσεων.

Πολυετές
δημοσιονομικό
πλαίσιο

Το ΠΔΠ ορίζει τις προτεραιότητες δαπανών και τα μέγιστα ποσά που μπορεί
να δαπανήσει η ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς για ορισμένη περίοδο αρκετών
ετών. Τα όρια των δαπανών στον κανονισμό του ΠΔΔ δεν είναι ισοδύναμα με
εκείνα του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία είναι πάντα χαμηλότερα. Το
ΠΔΔ περιλαμβάνει επίσης πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και
μηχανισμούς διόρθωσης για την εν λόγω περίοδο (επί του παρόντος 2014-
20).

πρόγραμμα

Οι πολιτικές της ΕΕ εφαρμόζονται μέσω ευρέος φάσματος προγραμμάτων
και κονδυλίων που παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε εκατοντάδες
χιλιάδες δικαιούχους – γεωργούς, σπουδαστές, επιστήμονες, ΜΚΟ,
επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, κ.λπ. Πληροφορίες για τα προγράμματα
για το 2014‑20, τα επακόλουθα ποσά και τις νομικές βάσεις τους
διατίθενται επιγραμμικά.

προϋπολογισμός

Ετήσιο χρηματοδοτικό σχέδιο που εκπονείται σύμφωνα με δημοσιονομικές
αρχές, και το οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις και επιτρέπει εκτίμηση του
μελλοντικού κόστους και των μελλοντικών εσόδων και εξόδων, με
λεπτομερείς περιγραφές και αιτιολογήσεις (οι τελευταίες στις
«παρατηρήσεις του προϋπολογισμού»).
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συμφωνίες εταιρικής
σχέσης

Συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής και κάθε χώρας της ΕΕ  που αποσκοπούν
να διασφαλίζουν ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020».

συναλλαγματική
διαφορά

Η διαφορά που προκύπτει από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
εφαρμόζονται σε συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν χώρες εκτός της
ζώνης του ευρώ.

ταμείο Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Επιτροπής στα ταμεία, τις κεντρικές
τράπεζες και τις εμπορικές τράπεζες των χωρών της ΕΕ.

τομέας/τομείς

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ (βλ. ΠΔΠ) χωρίζεται σε έξι μέρη ή τομείς:
Τομέας 1 – οικονομικές πολιτικές γενικά (στήριξη για ΜΜΕ, εκπαίδευση,
καινοτομία, πολιτική συνοχής, κ.λπ.)˙
Τομέας 2 – γεωργία, αλιεία και το περιβάλλον˙
Τομέας 3 – δικαιοσύνη και μετανάστευση, μεταξύ άλλων˙
Τομέας 4 – παγκόσμια ζητήματα (διεθνείς υποθέσεις, συνεργασία, κ.λπ.)˙
Τομέας 5 – το κόστος λειτουργίας της ΕΕ (αμοιβές προσωπικού, κτίρια,
συντάξεις, κ.λπ.)˙
Τομέας 6 – «αντισταθμίσεις» (αναφέρεται λιγότερο συχνά).

φόρος προστιθέμενης
αξίας

Ο ΦΠΑ είναι έμμεσος φόρος, εκπεφρασμένος ως ποσοστό που εφαρμόζεται
στην τιμή πώλησης των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών.

Source URL: http://ec.europa.eu/budget/funding/at-a-glance_el


