Τι είναι η Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local;
H Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local (https://www.europegoeslocal.eu) αποτελεί μια
πρωτοβουλία μεταξύ των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Erasmus+ και European Solidarity Corps, η οποία ξεκίνησε το 2016 με στόχο να βελτιώσει
την ποιότητα του youth work σε τοπικό επίπεδο μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας
μεταξύ όλων των πιθανών εμπλεκομένων οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά σε επίπεδο
των Δήμων στον τομέα της Νεολαίας.
Ποιος μπορεί να γίνει μέλος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας;
Ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας καλούνται να συμμετέχουν όσοι Δήμοι της Ελλάδας
επιθυμούν, μέσω ενός τακτικού εκπροσώπου και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου, οι
οποίοι θα ορίζονται από τον Δήμο.
Ποια τα προνόμια της συμμετοχής ενός Δήμου;
Κάθε Δήμος μέσα από τη συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα Εργασίας θα μπορέσει να:
•
•
•
•
•
•

Ενημερωθεί σε βάθος σχετικά με τα Προγράμματα Erasmus+/Νεολαία και
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από αυτά.
Έχει πρόσβαση σε καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη
Αναπτύξει το δίκτυο του με άλλους Δήμους απ’ όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη
Ενισχύσει την στρατηγική του αναφορικά με τη Νεολαία και το youth work.
Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για
το youth work.
Έχει προτεραιότητα συμμετοχής σε σεμινάρια κατάρτισης και συνεργασίας και
δραστηριότητες δικτύωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής σε όλη
την Ευρώπη.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις κάθε Δήμου – μέλος;

Κάθε Δήμος - μέλος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας έχει την υποχρέωση να:
•
•
•
•

Ορίσει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο με σχετική απόφαση.
Μεριμνήσει για την εκπροσώπησή του στην ετήσια εθνική συνάντηση και σε λοιπές
σύντομες συναντήσεις.
Προωθήσει τους στόχους, τα αποτελέσματα και τα εργαλεία της Στρατηγικής
Σύμπραξης.
Υλοποιήσει μία τουλάχιστον εκδήλωση με νέους και φορείς νεολαίας της τοπικής
και περιφερειακής κοινότητας σχετικά με τη Στρατηγική και τα Προγράμματα
«Erasmus+ για το τομέα Νεολαίας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και σε
συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων θα βρείτε στη σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ https://bit.ly/3RSIVax. Προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 17/10/2022. Για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο tcaseminars@inedivim.gr

