Σχετικά με το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό Νέων

1.

Ο σκοπός του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων είναι η ανάπτυξη μιας συμμετοχικής
διαδικασίας με σκοπό τη ενεργοποίηση των νέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο
Θεσσαλονίκης. Βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, η ΚΕΔΗΘ θα χρηματοδοτήσει
πρωτοβουλίες ομάδων νέων και ομάδων με νεανικό προσανατολισμό που σχετίζονται με το
στόχο του προγράμματος, δηλαδή την υλοποίηση έργων σε διάφορες τοποθεσίες των έξι
δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός Νέων είναι πρόγραμμα που αναπτύσσεται και υλοποιείται
από τη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ημερολόγιο

2.

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός Νέων λαμβάνει χώρα στο εξής χρονικό πλαίσιο:
●

●
●
●
●
●

21 Ιουνίου 2018: Επίσημη Παρουσίαση του Προγράμματος και συνάντηση
ενημερωτικού χαρακτήρα με φοιτητές και ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών για
εξοικείωση με την μεθοδολογία διαμόρφωσης προτάσεων
10 Σεπτεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018: Κατάθεση προτάσεων και υποβολή τους
στην πλατφόρμα
1 Ιανουαρίου - 15 Ιανουαρίου 2019: Έλεγχος, επιλογή και δημοσίευση των
προτάσεων που θα συμμετέχουν
15 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2019: Ψηφοφορία και Λήψη Αποφάσεων
1 Μαρτίου - 15 Δεκεμβρίου 2019: Υλοποίηση προτάσεων και επιτήρηση της
διαδικασίας
15 Δεκεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019: Απολογισμός και Αξιολόγηση Δράσης Επανασχεδιασμός για το επόμενο έτος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο σκοπός του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων είναι η ανάπτυξη μιας συμμετοχικής
διαδικασίας με σκοπό τη ενεργοποίηση των νέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Βάσει
των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου ΘεσσαλονίκηςΚΕΔΗΘ- θα χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες ομάδων νέων και ομάδων με νεανικό
προσανατολισμό που σχετίζονται με το στόχο του διαγωνισμού, δηλαδή την υλοποίηση έργων
σε διάφορες τοποθεσίες των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και
της δημοτικής ενότητας της Τριανδρίας.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο τουλάχιστον 10 έργων που προτείνονται
από τις ομάδες και απευθύνεται στην τοπική νεανική κοινότητα, έργα που θα συμβάλουν στην
ενεργό συμμετοχή των κατοίκων στην κοινωνική ζωή, θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους
και κοινοτικούς χώρους και θα παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.
Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε μια δημοκρατική
διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και ψήφισης για την υλοποίηση των πιο δημοφιλών
εξ αυτών με υπόβαθρο ένα αμεσότερο δημοκρατικό τρόπο δαπάνης (μέρους) του
προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΘ.
Η αποστολή του έργου είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η υποστήριξη των νέων και των ομάδων
που σχετίζονται με αυτούς στην ενεργό συμμετοχή τους στην αλλαγή της κοινωνίας μέσω μιας
βιώσιμης, υπεύθυνης και χωρίς αποκλεισμούς πολεοδομικής διαδικασίας μέσω της διανομής
χώρου, πολιτισμού, δύναμης, τη χαρά, το όραμα και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ενδυνάμωση των νέων, η κινητικότητα, η πληροφόρηση και
ο δομημένος διάλογος, στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, ενός
προγράμματος που αποτελεί μέρος της τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία.

Στόχοι της πρωτοβουλίας:
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι βασικότερες στοχεύσεις της διαδικασίας του
Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων:
●

Να εμπλακεί η τοπική κοινότητα μέσα από τον σχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων
για την νεολαία

●

Να ενεργοποιηθούν οι νέοι της πόλης και οι αντίστοιχες οργανώσεις τους μέσα από
αυτή την διαδικασία αστικής ανάπτυξης

●

Να ενισχυθεί η βιώσιμη συνεργασία μεταξύ τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών
οργανώσεων ·

●

Να δημιουργηθεί μία βιώσιμη σχέση συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των
τοπικών αρχών, των νέων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων νεολαίας και άλλων
φορέων που είναι υπεύθυνοι στον τομέα της νεολαίας

●

Να θεσπιστούν βιώσιμοι μηχανισμοί συμμετοχής για τους νέους και να δημιουργηθούν
καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ταλαντούχους νέους

●

Να προωθηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την υποστήριξη καινοτομιών και άλλων
δημιουργικών ιδεών των νέων

●

Να αναδειχθούν βιώσιμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την υποστήριξη σχεδίων και
δομών νεολαίας.

Υλοποίηση
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός Νέων είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύσσεται και
υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ).

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε κάθε οργανισμό που υλοποιεί δράσεις για τους νέους, σε φορείς
νεολαίας και σε κάθε νεανική ομάδα. Επιπλέον, μία πρωτοβουλία τουλάχιστον τριών (3) νέων
που ζουν στην Θεσσαλονίκη (συμπεριλαμβανομένων φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης) ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών έχουν επίσης δικαίωμα
συμμετοχής στην διαδικασία. Δεν υπάρχει περιορισμός στην κατάρτιση / εμπειρία, το φύλο,
την εθνότητα κ.λπ.
Μόνο οι πρωτοβουλίες που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΚΕΔΗΘ με θέμα
Συμμετοχικός Προϋπολογισμός Νέων γίνονται αποδεκτές. Μια ομάδα με το ίδιο όνομα και που
αποτελείται από τα ίδια μέλη ή κάποιος οργανισμός μπορεί να υποβάλλει έως και μία (1)
πρόταση συνολικά ανά κύκλο συμμετοχικού προϋπολογισμού.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΕΟΛΑΙΑ
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό για την Νεολαία πρέπει να
εντάσσονται σε μία από τις δέκα (10) θεματικές της τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία:
1. Οι Νέοι Συμμετέχουν στα Κοινά
2. Αστικό Τοπίο - Πράσινη Ανάπτυξη - Περιβάλλον
3. Καινοτομία - Νεανική Επιχειρηματικότητα
4. Κοινωνία των Πολιτών - Εθελοντισμός
5. Πολυπολιτισμικότητα - Κοινωνική Ένταξη
6. Οι Γενιές Επικοινωνούν
7. Τέχνες και Πολιτισμός
8. Αθλητισμός - Υγεία
9. Εξωστρέφεια - Νεανικός Τουρισμός
10. Προσβασιμότητα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι νεανικές προτάσεις προς χρηματοδότηση ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν
δράσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώ επιπλέον επιθυμητό είναι
οι προτάσεις να αφορούν τη συμμετοχή των νέων που ανήκουν σε διαφορετικές
κοινωνικο- πολιτιστικές ομάδες.
2. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3. Οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στις γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης (εκτός
του κέντρου) ενθαρρύνονται επίσης.
4. Το πρόγραμμα του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων δε θα υποστηρίξει
πρωτοβουλίες που δημιουργούν άμεσο οικονομικό όφελος από την συμμετοχή του
νεανικού κοινού της Θεσσαλονίκης. Η πρόσβαση στις προτεινόμενες δραστηριότητες

5.
6.
7.
8.
9.

του έργου θα πρέπει να είναι ελεύθερη για το κοινό (να μη χρεώνονται τέλη συμμετοχής
/ εισιτήρια εισόδου ή δωρεές).
Η διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμού ανταποκρίνεται με καινοτόμο τρόπο
σε προσδιορισμένες ανάγκες σε δημοτικό επίπεδο.
Τα σχέδια οφείλουν να παράγουν σαφή και ορατά αποτελέσματα που μπορούν να
επηρεάσουν τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα το νεανικό κοινό της πόλης.
Τα σχέδια προς χρηματοδότηση δε θα πρέπει να υποστηρίζονται από άλλους
(οικονομικούς και μη) πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τα σχέδια συντονίζονται και εφαρμόζονται από τους νέους και τις νεανικές
οργανώσεις.
Σε περίπτωση που μία πρωτοβουλία, η οποία έχει υποβληθεί δεν εμπίπτει σε μία από
τις κατηγορίες που προβλέπονται δεν θα χρηματοδοτείται.

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ
Προκειμένου να τηρηθούν τόσο οι αρχές αυτής της προσέγγισης όσο και η ισχύουσα
νομοθεσία, ορισμένες κατηγορίες δαπανών δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος:
1. Προτάσεις που δεν εντάσσονται στους στόχους και τις δραστηριότητες του
Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων (όπως αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο).
2. Προτάσεις που δεν βασίζονται στην τυποποιημένη μορφή του διαγωνισμού.
3. Αιτήσεις ατομικής χρηματοδότησης (π.χ. υποτροφίες, χορηγίες για μετακινήσεις) ·
4. Δάνεια, αναδρομικές δαπάνες έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
5. Πολιτικές πρωτοβουλίες.
6. Προτάσεις που ενθαρρύνουν την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τη βία και το μίσος.
7. Προτάσεις με μηνύματα διακρίσεων προς ορισμένες κοινωνικές/ εθνικές κατηγορίες.
8. Προτάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση καπνού / οινοπνεύματος.
9. Προτάσεις που ξεκίνησαν / υλοποιήθηκαν από άλλες ηλικιακές ομάδες.
Όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτή την προσέγγιση θα ελεγχθούν με βάση αυτές
τις προϋποθέσεις πριν υποβληθούν στην κοινή ψηφοφορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εγγραφή στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού γίνεται με τη συμπλήρωση και τη φόρτωση σε
ηλεκτρονική μορφή μιας φόρμας για το προς χρηματοδότηση σχέδιο/πρόταση μέσω της
ιστοσελίδας www.kedith.gr . Κατόπιν του σχετικού τεχνικού ελέγχου οι προτάσεις και εφόσον
οι πρωτοβουλίες πληρούν τις αρχές της διαδικασίας του συμμετοχικού προϋπολογισμού
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και ανεβαίνει δημόσια στην ιστοσελίδα.
Ένας οργανισμός ή μια ομάδα μπορεί να υποβάλει έως μία (1) πρόταση. Το σχετικό έντυπο
για τη συμμετοχή στη διαδικασία βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο www.kedith.gr .

Κάθε πρόταση θα κατατίθεται επίσημα στην ελληνική γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση των έργων που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό
προτού ανεβαίνουν στο σύστημα προς ψηφοφορία:
-

Από την άποψη της σκοπιμότητας του έργου: κάθε πρόταση υπό δημόσια ψηφοφορία
είναι ρεαλιστική και εφικτή.
Η επαλήθευση θα πραγματοποιηθεί τόσο κατά τη φάση προετοιμασίας των εντύπων
της πρότασης όσο και μετά την υποβολή των εντύπων.

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλεξιμότητας:
-

Η αίτηση υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.
Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση το ηλεκτρονικό έντυπο του διαγωνισμού και εγγράφηκε
στον διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΚΕΔΗΘ.
Το έργο προτείνεται από ομάδα τουλάχιστον τριών (3) νέων, των οποίων τα μέλη είναι
ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών.
Το έργο διεξάγεται εντός των 5 δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης
και της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας.
Το έργο παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε δημόσιες δραστηριότητες χωρίς οικονομικό
φραγμό (εισιτήριο).
Το σχέδιο σέβεται τις αρχές και τις αξίες του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων.

Επιπλέον, συνίσταται η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου neolaia@kedith.gr
πριν από την προθεσμία υποβολής των εντύπων, εάν μια ομάδα πρωτοβουλίας δεν είναι
σίγουρη κατά πόσο η πρωτοβουλία που προτείνουν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά ή όχι.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Τα έργα που πληρούν τις αρχές του συμμετοχικού προϋπολογισμού θεωρούνται επιλέξιμα
προς ψηφοφορία από τους νεαρούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης..
Ένας ψηφοφόρος έχει την ευκαιρία να ψηφίσει έως και μία (1) πρόταση. Η ψηφοφορία κλείνει
πριν από τα μεσάνυχτα την τελευταία ημέρα.
Μετά τη διαδικασία ψηφοφορίας, οι διοργανωτές θα ελέγξουν τυχαία τις ψήφους που έλαβαν
οι διάφορες προτάσεις
Ο κατάλογος των μη επιλέξιμων δαπανών στον προϋπολογισμό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
➔ Αλκοόλ, καπνό,
➔ Εξαγορές γης,
➔ Μέσα μετακίνησης,
➔ Συνδρομές τηλεφώνου,

➔ Άλλες αγορές εξοπλισμού ή αποθέματος,
➔ Μισθών ή οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος των μελών των ομάδων πρωτοβουλίας.

Επιπλέον, για τις άτυπες ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξαιρούνται
τα καθαριστικά, τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα φάρμακα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η συμπερίληψη μιας ομάδας πρωτοβουλίας και μιας πρότασης στη διαδικασία επιλογής
συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού και τη συμπερίληψη
προσωπικών δεδομένων στη βάση δεδομένων του οργανωτή.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.kedith.gr και τα στοιχεία επικοινωνίας που
παρουσιάζονται εκεί, αντίστοιχα στην ακόλουθη διεύθυνση: neolaia@kedith.gr

3. Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πού μπορώ να υποβάλλω τις ερωτήσεις μου για το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό
Νέων;
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το έργο μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση: neolaia@kedith.gr
-

- Πότε παραδίδονται τα χρηματικά ποσά για τις ψηφισθείσες πρωτοβουλίες;
Το χρήματα θα κατατεθούν στο φορέα υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας
και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα ή της
ομάδας.
- Ποια είναι η μέγιστη χρηματοδότηση που μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία;
Για τις τυπικές ομάδες το όριο χρηματοδότησης είναι 4.400 ευρώ (συνολικό ποσό).
Για τις άτυπες ομάδες το όριο χρηματοδότησης είναι 1.400 ευρώ (συνολικό ποσό).
- Τι είδους πρωτοβουλίες μπορούν να προταθούν;
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό Νέων πρέπει να εμπίπτουν
σε μία από τις παρακάτω 10 θεματικές, βασισμένες σε αυτές της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας 2014:

1. Οι Νέοι Συμμετέχουν στα Κοινά
2. Αστικό Τοπίο - Πράσινη Ανάπτυξη - Περιβάλλον
3. Καινοτομία - Νεανική Επιχειρηματικότητα
4. Κοινωνία των Πολιτών - Εθελοντισμός
5. Πολυπολιτισμικότητα - Κοινωνική Ένταξη
6. Οι Γενιές Επικοινωνούν
7. Τέχνες και Πολιτισμός
8. Αθλητισμός - Υγεία
9. Εξωστρέφεια - Νεανικός Τουρισμός
10. Προσβασιμότητα
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως δέκα (10)
δράσεις από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι χρηματοδοτηθείσες
δράσεις θα είναι αυτές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην κάθε κατηγορία,
δηλαδή χρηματοδότηση θα λάβει η πρώτη σε ψήφους πρόταση της εκάστοτε κατηγορίας.
Έπειτα από την υλοποίηση της πρότασης, ο φορέας συντάσσει έκθεση με οπτικοακουστικό
υλικό σχετικά με την πρωτοβουλία που έφερε εις πέρας.
- Ποιες προτάσεις χρηματοδοτούνται;
Συνολικά, θα χρηματοδοτηθούν 10 προτάσεις (1 πρόταση από τις προαναφερόμενες
κατηγορίες) με βάση το αποτέλεσμα των συνολικών ψήφων που έλαβαν από τη διαδικασία
της ανοιχτής ψηφοφορίας. Μόνο κριτήριο στην επιλογή των προτάσεων είναι η δημοτικότητά
τους ανάμεσα στο κοινό της πόλης, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, καθώς και ο
σεβασμός των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στον κανονισμό.
- Μπορούν οι πρωτοβουλίες να γίνουν έξω από το Δήμο Θεσσαλονίκης;
Όχι, τα έργα πρέπει να βρίσκονται στα πέντε (5) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου
Θεσσαλονίκης και της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας.
- Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την πρόταση μου;
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο χρονικό διάστημα μεταξύ
10 Σεπτεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου.

-

Μόνο τυπικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν προτάσεις;

Η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας διευκολύνει τη συμμετοχή της ομάδας στη δράση, δεν
αποτελεί, ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προτάσεων. Μπορούν,
δηλαδή, και άτυπες ομάδες τουλάχιστον τριών (3) ατόμων και ηλικίας 15-30 να υποβάλλουν
προτάσεις.

-

Τι συμβαίνει αν ο προϋπολογισμός μιας πρότασης υπερβαίνει το προκαθορισμένο
όριο χρηματοδότησης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων;

Στην περίπτωση αυτή, η υλοποίηση της δράσης κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο βαρύνει
τον φορέα που κατέθεσε την πρόταση με δικά του έξοδα.

-

Μπορεί πρόταση που κατατίθεται να αποκομίζει προσωπικό - οικονομικό κέρδος στο
φορέα της;

Βασική αρχή του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων 2019 αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση
των συμμετεχόντων στις προτεινόμενες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται.
-

Πως διεξάγεται η ψηφοφορία;

Η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.kedith.gr
-

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν ως ψηφοφόροι στην διαδικασία;

Η ψηφοφορία απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και όλων των προαναφερθεισών διακρίσεων.

