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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τεχνική καθοδήγηση σε ομάδες νέων και
οργανώσεις της Κύπρου, ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους για την υλοποίηση ενός Έργου
Αλληλεγγύης, μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2022.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ «ΕΡΓΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»;
Έργο Αλληλεγγύης είναι μία δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία αρχίζει, αναπτύσσεται και
υλοποιείται από τουλάχιστον πέντε (5) νέα άτομα για περίοδο από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12)
μήνες εντός της Κύπρου.
Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες
και να επιφέρουν θετική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες.
Το Έργο πρέπει να έχει συγκεκριμένη θεματική (βλ. πιο κάτω στη σχετική ενότητα), με την οποία
επιθυμούν να εξερευνήσουν από κοινού τα μέλη της ομάδας, να διαθέτει σαφή ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία και να προωθεί τις ακόλουθες προτεραιότητες του Προγράμματος:
• Ένταξη & Ποικιλομορφία
• Προστασία του Περιβάλλοντος, Βιώσιμη ανάπτυξη και Δράση για το Κλίμα
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Συμμετοχή στο Δημοκρατικό Βίο
Μπορείς να βρεις καλές πρακτικές και ιδέες εδώ.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ;

Οργανισμοί

Νέοι

Μη κυβερνητικοί, δημόσιοι
ή ιδιωτικοί οργανισμοί που
μπορούν να αιτηθούν εκ
μέρους της ομάδας νέων.

Πέντε (5) τουλάχιστον
νέοι 18-30 ετών που
διαμένουν νόμιμα στην
Κύπρο.
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ;
• Ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατική συμμετοχή
• Περιβάλλον και προστασία της φύσης
• Υγεία και ευεξία
• Εκπαίδευση και κατάρτιση
• Απασχόληση και επιχειρηματικότητα
• Δημιουργικότητα και πολιτισμός
• Φυσική αγωγή και αθλητισμός
• Κοινωνικές παροχές και κοινωνική πρόνοια
• Υποδοχή και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
• Πρόληψη καταστροφών και αποκατάσταση E

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ;
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικού πνεύματος
• Βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
• Αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων εντός κοινοτήτων
• Ενίσχυση απασχολησιμότητας
• Έκφραση δημιουργικότητας και ευθύνης
• Προσωπική, μορφωτική και κοινωνική εξέλιξη

ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ;
Η υποβολή αίτησης για Έργα Αλληλεγγύης είναι μια απλή διαδικασία και γίνεται μέσω
διαδικτυακών εντύπων. Η κάθε αίτηση θα αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση μόνοι σας ή αν θέλετε, θα μπορούσατε να
επιλέξετε να συνεργαστείτε με έναν έμπειρο οργανισμό για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης.
Στη φόρμα αίτησης, χρειάζεται να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με το Έργο, όπως
ο λόγος εκτέλεσης του Έργου, το όφελος που θα επιφέρει στην κοινότητα, τις
δραστηριότητες που αναμένεται να εκτελεστούν, κατά την προετοιμασία και
υλοποίηση της ιδέας.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ;
Ο καθοδηγητής είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει εργασιακή εμπειρία στον
τομέα της νεολαίας και να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη συμμετοχή της ομάδας.
Η κάθε ομάδα νέων που θα υλοποιήσει ένα Έργο Αλληλεγγύης μπορεί να υποστηριχθεί
από έναν ή περισσότερους καθοδηγητές. Ο καθοδηγητής μπορεί να συνδράμει στην
προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του έργου της ομάδας και να διαδραματίσει
διάφορους ρόλους ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου.
Επιπλέον, ένας καθοδηγητής μπορεί να διευκολύνει και να προωθήσει την ποιότητα
της μαθησιακής διαδικασίας του έργου και να βοηθήσει στον εντοπισμό και την
τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο τέλος του έργου. Οι καθοδηγητές
μπορεί να είναι εθελοντές ή επαγγελματίες, αλλά δεν πρέπει να είναι επικεφαλής
έργου, σύμβουλοι, μέλη της ομάδας ή Νόμιμος Εκπρόσωπος για το έργο.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΩ;
Για κάθε ομάδα νέων, το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 500 ευρώ, μηνιαίως
για δύο (2) μήνες το λιγότερο και δώδεκα (12) μήνες το μέγιστο. Με τη χρηματοδότηση
αυτή, καλύπτονται διάφορα κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση και την
υλοποίηση του έργου.
Οι νέοι που υλοποιούν ένα Έργο Αλληλεγγύης είναι δυνατό να έχουν υποστήριξη από
καθοδηγητή και η χρηματοδότηση είναι 1644 ευρώ για δώδεκα (12) μέρες το μέγιστο
(137 εύρω ανά μέρα). Μπορεί επίσης, αν χρειάζεται, να δηλωθεί και κόστος για
συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην ομάδα του έργου 1 ή για την υποστήριξη
συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, τα οποία αποτελούν ομάδα στόχο του
έργου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ YOUTHPASS;
To πιστοποιητικό Youthpass αποτελεί ένα ευρωπαϊκό μέσο αναγνώρισης για την
τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και ικανοτήτων, τα οποία αποκτώνται
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων Erasmus+ (Youth) και European Solidarity Corps. Συγκεκριμένα, είναι
ένα πιστοποιητικό που περιγράφει ό,τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, κατά τη
διάρκεια ενός Έργου Αλληλεγγύης.
Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό επίτευξης του Έργου,
σε περιπτώσεις όπως αυτή της προσωπικής συνέντευξης. Επίσης, αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο το οποίο θέτει σε εφαρμογή τις βασικές δεξιότητες που αποκτώνται στο
πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.
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Οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες είναι νέοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους συνομηλίκους
τους, επειδή αντιμετωπίζουν έναν ή περισσότερους παράγοντες αποκλεισμού και εμπόδια. Βλ. περισσότερα στις
σελ 9-10 του επίσημου Οδηγού.
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ΜΕΡΟΣ Β’ - ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ
Ι. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1. Οργανώστε την ομάδα σας
Συγκροτείστε ομάδα τουλάχιστον 5 νέων (18-30 ετών) από την κοινότητά σας
και διαμορφώστε την ομάδα σας με βάση μια κοινή ιδέα ή ένα κοινό θέμα.
2. Δημιουργήστε EULogin Λογαριασμό & Εγγραφείτε στην πύλη του Ευρωπαϊκού

Σώματος Αλληλεγγύης
Φροντίστε, έτσι ώστε, όλα τα μέλη της ομάδας να δημιουργήσουν λογαριασμό
και να εγγραφούν.
3. Αποκτήστε κωδικό ταυτοποίησης για την ομάδα σας (ΟΙD)
Ο «επικεφαλής της ομάδας» ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος και πραγματοποιεί
εγγραφή της ομάδας (της οποίας θα πρέπει να δώσετε όνομα) στο σύστημα εγγραφής
φορέων, ώστε να λάβει αναγνωριστικό αριθμό φορέα (Organisation ID – OID).
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ορίσετε κάποιον φορέα για να υποβάλει αίτηση εκ μέρους σας
(είτε έχει ήδη εγγραφεί στην πύλη συμμετεχόντων και διαθέτει OID είτε σκοπεύει να
αποκτήσει).
Μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα, αμέσως μόλις, εγγραφείτε και
αποκτήσετε τον προσωπικό αριθμό OID, ακόμη και προτού αυτός εγκριθεί.

4. Κάντε την έρευνά σας
Μελετήστε τον Οδηγό του Προγράμματος και συγκεκριμένα τις ειδικές οδηγίες (σελ. 619, 53-60) και βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας.
5. Αναπτύξτε το σχέδιό σας
• Εντοπίστε μια ανάγκη στην κοινότητά σας και σκεφτείτε πώς θέλετε να την
αντιμετωπίσετε.
• Καταγράψτε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου σας (στόχοι, ρόλοι μελών ομάδας,
αναμενόμενα αποτελέσματα, διάρκεια & χρονοδιάγραμμα, δραστηριότητες).
• Κατεβάστε το δείγμα της αίτησης, ώστε να αρχίσετε την προετοιμασία σας. Η αίτηση
σε καθοδηγεί να σχεδιάσεις το έργο σου αποτελεσματικά.
6. Υποβάλετε την αίτησή σας
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του εντύπου ESC30 - Έργα Αλληλεγγύης.
Μην ξεχάσετε, την Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration on Honour) που θα βρείτε στο Παράρτημα
της ηλεκτρονικής αίτησης, να την κατεβάσετε, να την τυπώσετε, να την υπογράψει ο νόμιμος
εκπρόσωπος (όχι οποιοδήποτε μέλος) και να την ανεβάσετε με την αίτησή σας.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα είναι συνέχεια δίπλα σας για να σας
βοηθήσει να προετοιμαστείτε σωστά, ώστε η αίτησή σας να είναι επιτυχής!
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ΙΙ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

80% της
χρηματοδότησης
λαμβάνεται
προκαταβολικά

Έναρξη
δραστηριοτήτων

Επίδραση
Ανατροφοδότηση

ΙΙ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αξιολόγηση
δραστηριοτήτων

Διάχυση
Αποτελεσμάτων

Υποβολή τελικής
έκθεσης

Καταβολή τελικού
ποσού
20% Χρηματοδότηση

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ
•
•
•
•
•
•

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας
Επίσημο έγγραφο ΦΠΑ (αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ) ή
απόδειξη απαλλαγής από τον ΦΠΑ
Νομική Οντότητα (για Φυσικό πρόσωπο)
Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων
Αντίγραφο IBAN ή Τραπεζικού λογαριασμού (χωρίς να φαίνονται συναλλαγές) για
επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων
Έντυπο εξουσιοδότησης για άτυπες ομάδες νέων
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
•

•
•
•
•
•
•

Αντίγραφο επίσημων εγγράφων νομικής υπόστασης (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής
του οργανισμού με το νόμιμο όνομα, τη διεύθυνση, τον εθνικό αριθμό εγγραφής και
το Διοικητικό Συμβούλιο, βεβαίωση εναρμόνισης με τον περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο του 2017(104(I)/2017) και τον
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 – όπου ισχύει)
Kαταστατικό Οργανισμού,
Πρόσφατη βεβαίωση από τον Έφορο για σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς
επιβεβαίωση Νόμιμου Εκπροσώπου,
επίσημο έγγραφο ΦΠΑ (αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ) ή
απόδειξη απαλλαγής από τον ΦΠΑ
Νομική Οντότητα (για Ιδιωτικό Οργανισμό)
Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων
Αντίγραφο IBAN ή Τραπεζικού λογαριασμού (χωρίς να φαίνονται συναλλαγές) για
επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
•

•
•
•
•
•
•

Αντίγραφο ψηφίσματος του νόμου, του διατάγματος, κανονισμού ή της απόφασης για
τη σύσταση του δημόσιου φορέα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που
αποδεικνύει την ιδιότητά του ως δημόσιου φορέα
Kαταστατικό Οργανισμού (αν υπάρχει)
Αντίγραφο επίσημης δημοσίευσης ή απόφασης για σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
προς επιβεβαίωση Νόμιμου Εκπροσώπου
Επίσημο έγγραφο ΦΠΑ (αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ) ή
απόδειξη απαλλαγής από τον ΦΠΑ
Νομική Οντότητα (για Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου)
Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων
Αντίγραφο IBAN ή αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (χωρίς να φαίνονται
συναλλαγές) για επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δράση

Έργα
Αλληλεγγύης

Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων

Για σχέδια που ξεκινούν

23 Φεβρουαρίου 2022

1η Ιουνίου 2022 - 31η Δεκεμβρίου 2022

4 Μαΐου 2022

1η Αυγούστου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022

4 Οκτωβρίου 2022

1η Ιανουαρίου 2023 - 31η Μαΐου 2023
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
•
•

Οδηγός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2022
Δείγμα Αίτησης (Ελληνικά)

ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Κεντρικά Γραφεία)

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λεωφόρος Αθαλάσσας 104

Πολυχώρος Νέων Λεμεσού

Στρόβολος 2024, Λευκωσία

Κανάρη 34, Α’ Δημοτική Αγορά

Tηλ. +357-22402688

Tηλ. +357-25871470

E-mail: esc@onek.org.cy
Ιστοσελίδα: https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/
ΜΚΔ: FB, Instagram
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