Subject: Informare - inantari pentru organizatiile de tineret locale/judetene - Consiliul Europei

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Fundaţia Europeană pentru Tineret (EYF, acronim în engleză), entitate a Consiliului
Europei, dorește să sprijine organizațiile de tineret care caută finanțare pentru a
organiza activități în cadrul campaniei pentru tineret din 2022 „Democracy Here.
Democracy Now”.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de grant este 16 mai 2022.
Organizațiile de tineret pot depune:
cereri de finanţare pentru activități-pilot care urmează să fie implementate de
organizațiile de tineret locale și naționale ca parte a campaniei.
 cereri de finanţare pentru activități internaționale care urmează să fie implementate în
2022 de către organizațiile internaționale de tineret sau organizațiile naționale de
tineret cu alţi parteneri de campanie.


Se va acorda prioritate:
- solicitărilor privind activități ce urmează să fie implementate în intervalul de timp stabilit,
așa cum este indicat în calendarul tematic al campaniei;
- solicitărilor pentru activități de sensibilizare sau educaționale, cum ar fi campanii de
sensibilizare, dezbateri și întâlniri cu părțile interesate din politica de tineret (funcționari
publici și reprezentanți aleși ai autorităților locale, regionale și naționale), ateliere și seminarii
pentru tineret.
Condiţii:
Pentru a fi eligibilă pentru finanțare EYF, cererea trebuie să se refere la activități care:
- sunt organizate în cadrul campaniei pentru tineret 2022;
- se desfășoară într-un stat membru al Consiliului Europei;
- au o legătură clară cu una sau mai multe dintre temele cheie ale campaniei: revitalizarea
democrației, participarea semnificativă a tinerilor și digitalizarea;
- încep înainte de octombrie 2022, cu un termen de execuție de maximum șase luni.

Important!
Pentru această cerere specială de candidaturi, se pot depune oricând cereri de grant înainte de
16 mai 2022, dar cererile vor fi evaluate numai după această dată. EYF își propune să

comunice rezultatul cererii în termen de 6-8 săptămâni după 16 mai, aşadar, proiectele ar
trebui să aibă data de începere nu mai devreme de începutul lunii iulie 2022. Numai
organizațiile înregistrate la EYF pot depune cereri. Instrucțiunile și criteriile de înregistrare
sunt disponibile aici (hyperlink ataşat).
Dacă decideți să depuneți o cerere, vă rugăm să menționați clar în partea de sus a cererii:
2022 Youth Campaign.

Cum se depune o cerere?
Informații despre procedura de aplicare și criteriile pentru ambele categorii se regăsesc pe
pagina de web a FET:
pentru cererile de grant destinate activităţilor-pilot (Ce este o activitate pilot, hyperlink
ataşat);
 pentru
cererile
de
granturi
pentru
activități
internaționale
(https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/international-activity).


Cu stima,
Echipa UNCJR

