
 
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους αιτούντες  

 
Θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους νέους από́ την Ελλάδα και τη Γερμάνιά να γνωριστούν. 
Οι νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή́ και την καθημερινότητα της 
χωράς -εταίρου. Ευελπιστούμε ότι χάρη στη συνύπαρξη θα αναπτυχτούν γνωριμίες, ακόμα 
και φίλιές. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος! Η αίτηση για επιδότηση από το ΕΓΙΝ είναι μια 

κοινή αίτηση μεταξύ ενός γερμανικού και ελληνικού φορέα. Η αίτηση χρηματοδότησης του 

προγράμματος υποβάλλεται από κοινού. Θεωρούμε ότι οι δύο εταίροι από την Ελλάδα και τη 
Γερμανία νιώθουν από κοινού υπεύθυνοι για την θεματική, οικονομική και οργανωτική 
προετοιμασία του προγράμματος. Ένας ισορροπημένος αριθμός συμμετεχόντων από τη 
Γερμανία και την Ελλάδα είναι απαραίτητος για να καταστεί δυνατή μια αυθεντική συνάντηση 
κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΓΙΝ. Κατά τον προγραμματισμό της 
ανταλλαγής, πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν περίπου ίδια ηλικία. Ο 
αριθμός των συνοδών πρέπει να είναι σε σχετική/κατάλληλη αναλογία με τους συμμετέχοντες. 
Η προσεκτική προετοιμασία και μελέτης αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική για την 
επιτυχία ενός προγράμματος και επιδοτείται οικονομικά́, εφόσον πραγματοποιούνται σχετικά 
έξοδα.  

 
Κριτήρια Χρηματοδότησης 

 
• Οι νέοι θα πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ́ 12 και 29 ετών.  
• Η συνάντηση διαρκεί́ τουλάχιστον 5 (στα ειδικά προγράμματα 4) και το 

μέγιστο 30 ημέρες.  
• Η μέγιστη διάρκεια των συναντήσεων προετοιμασίας και μελέτης 

αποτελεσμάτων των συνοδών ανέρχεται σε έως 3 ημέρες προγράμματος, 
διαφορετικά θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση ως ειδικό 
πρόγραμμα.  

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι περίπου ισάριθμοι από κάθε χώρα και 
να ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες ανά́ χώρα - εταίρο.  

• Ο αριθμός των συνοδών θα πρέπει να είναι σε σχετική αναλογία με τον 
συνολικό́ αριθμό́ των συμμετεχόντων.  

• Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή́ της συνεργασίας: Θα 
πρέπει να συντάξετε το πρόγραμμα από́ κοινού́ με την οργάνωση που 
συνεργάζεστε και να καταθέσετε από́ κοινού́ την αίτηση χρηματοδότησης.  

• Η συνάντηση δεν θα πρέπει να έχει τουριστικό χαρακτήρα.  
• Η χρηματοδότησή μας αποτελεί οικονομική επιδότηση και δεν καλύπτει τα 

συνολικά έξοδα του προγράμματος σας. 

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται:  

• Το πρόγραμμα, όπως διαμορφώθηκε, με στοιχεία αναφορικά́ με την 
ημερομηνία, το χρονοδιάγραμμα, τις δραστηριότητες του προγράμματος και 
το είδος διαμονής. Πρέπει επιπλέον να δηλώσετε  για κάθε τμήμα του 
προγράμματος εάν θα πραγματοποιηθεί́ από́ κοινού. 

• Εκτύπωση της διαδρομής, η κάλυψη της οποίας ζητείται, μεταξύ του τόπου 
διαμονής ή του τόπου αναχώρησης και του τόπου συνάντησης. (πχ. Google 
Maps)  

• Αντίγραφο του καταστατικού και το τελευταίο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα 
ΔΣ. (Αφορά τον ελληνικό φορέα) 

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού του προηγούμενου οικονομικού έτους. (Αφορά τον 
ελληνικό φορέα) 

 


