DZIAŁANIA

Komponent 1.
Pamięć europejska
Warsztaty, seminaria,
działania artystyczne i edukacyjne
związane z najnowszą historią Europy

Wnioskodawcy i partnerzy – tylko z krajów
uczestniczących w programie:
• Publiczne samorządy terytorialne/władze
regionalne
• Organizacje nienastawione na zysk, w tym
organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
stowarzyszenia ocalałych
• Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne
i badawcze
• Stowarzyszenia miast partnerskich
Wymagana minimalna liczba krajów
– łącznie z krajem lidera projektu:
• Projekt może być realizowany przez jedną
organizację z kraju UE, bez udziału partnerów
zagranicznych (konieczne jest wtedy wykazanie
europejskiego wymiaru projektu)

Maksymalny czas trwania projektu:
• 18 miesięcy
Przykładowe działania:
• Warsztaty
• Seminaria
• Konferencje
• Spotkania
• Wystawy
• Działania przygotowawcze 			
(np. opracowanie narzędzi ICT, badań, raportów)
Maksymalne dofinansowanie – w formie ryczałtu:
• 100 000 euro

SZCZEGÓŁY:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/pamiec-europejska/

DZIAŁANIA

Komponent 2.
Społeczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1.
Partnerstwo miast
Kilku- lub kilkunastodniowe spotkania
przedstawicieli władz lokalnych i obywateli

Wnioskodawcy i partnerzy – tylko z krajów
uczestniczących w programie:
• Miasta/władze miejskie
• Komitety do spraw partnerstwa
• Inne organizacje nienastawione na zysk,
reprezentujące samorządy terytorialne
Wymagana minimalna liczba krajów
– łącznie z krajem lidera projektu:
• 2 kraje , z czego co najmniej 1 partner z UE

Maksymalny czas trwania projektu:
• 21 dni
Przykładowe działania:
• Konferencje
• Spotkania z obywatelami
• Debaty
• Wystawy
• Seminaria
• Warsztaty
Maksymalne dofinansowanie – w formie ryczałtu:
• 25 000 euro

SZCZEGÓŁY:
http//:europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/

DZIAŁANIA

Komponent 2.
Społeczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.2.
Sieci miast
Długofalowe projekty współpracy
samorządów i organizacji
wokół wspólnego tematu

Wnioskodawcy – tylko z krajów uczestniczących
w programie:
• Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci
do spraw partnerstwa,
• Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz
regionalnych,
• Federacje/stowarzyszenia samorządów
terytorialnych,
• Organizacje nienastawione na zysk
reprezentujące samorządy terytorialne.
Partnerzy – tylko z krajów uczestniczących
w programie:
• Organizacje nienastawione na zysk, w tym
organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Maksymalny czas trwania projektu:
• 24 miesiące
Przykładowe działania – co najmniej 4 spotkania
podczas projektu:
• Konferencje
• Spotkania z obywatelami
• Debaty
• Seminaria
• Warsztaty
Maksymalne dofinansowanie – w formie ryczałtu:
• 150 000 euro

Wymagana minimalna liczba krajów
– łącznie z krajem lidera projektu:
• 4 kraje, z czego co najmniej 1 partner z UE

SZCZEGÓŁY:
http//:europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/

DZIAŁANIA

Komponent 2.
Społeczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3.
Projekty społeczeństwa
obywatelskiego
Kilkunastomiesięczne projekty NGO
oraz innych organizacji i instytucji

Wnioskodawcy – tylko z krajów uczestniczących
w programie:
• Organizacje nienastawione na zysk, w tym
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
• Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze
Partnerzy – tylko z krajów uczestniczących
w programie:
• Samorządy terytorialne/władze regionalne
• Organizacje nienastawione na zysk, w tym
organizacje społeczeństwa obywatelskiego
• Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze
• Komitety i sieci miast partnerskich
Wymagana minimalna liczba krajów
– łącznie z krajem lidera projektu:
• 3 kraje, z czego co najmniej 1 partner z UE

Maksymalny czas trwania projektu:
• 18 miesięcy
Przykładowe działania:
• Konferencje
• Spotkania z obywatelami
• Debaty
• Wystawy
• Seminaria
• Warsztaty
• Działania przygotowawcze 			
(np. opracowanie narzędzi ICT, badań, raportów)
Maksymalne dofinansowanie – w formie ryczałtu:
• 150 000 euro

SZCZEGÓŁY:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/

O PROGRAMIE

Cele i priorytety programu
„Europa dla obywateli”

Cele ogólne programu „Europa dla obywateli”:
1. Przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień
związanych z Unią, jej historią i różnorodnością
przez obywateli Unii,
2. Promowanie obywatelstwa europejskiego oraz
poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Priorytety programu „Europa dla obywateli”
na lata 2016-2020:
• Komponent 1. Pamięć europejska
• Upamiętnienie kluczowych punktów zwrotnych
w najnowszej historii Europy – zestawienie rocznic
traktowanych priorytetowo w kolejnych latach:

Cele szczegółowe programu
„Europa dla obywateli”:
3. Pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat
pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów
Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji
i tworzenie sieci kontaktów,
4. Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego
uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk
poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych,
promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu
w skali całej Unii.

Społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod
rządami reżimów totalitarnych
• Mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów totalitarnych
• Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii
Europejskiej
• Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie
• Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat
• Solidarność w czasach kryzysu
• Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów”
i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które
mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy
i wzajemne zrozumienie
• Debata nad przyszłością Europy

http://europadlaobywateli.pl/o-programie/priorytety
-2016-2020/

•

SZCZEGÓŁY:
http://europadlaobywateli.pl/o-programie/
http://europadlaobywateli.pl/o-programie/priorytety-2016-2020/

O PROGRAMIE

Harmonogram składania
wniosków w programie
„Europa dla obywateli”
w latach 2015-2020

Komponent

Termin
składania wniosków*

1. Pamięć
europejska

1 marca

od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków
do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu
TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

1 marca

od 1 lipca roku, w którym przypada terminu składania wniosków
do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu

2.1 Partnerstwo
miast

2.2 Sieci
miast

2.3 Projekty
społeczeństwa
obywatelskiego

1 września
1 marca
1 września

1 marca

Okres kwalifikowalności:
Projekty muszą się rozpocząć w okresie:

od 1 stycznia
do 31 września roku następującego po upływie tego terminu
od 1 lipca
do 31 grudnia roku, w którym przypada terminu składania wniosków
od 1 stycznia
do 30 czerwca roku następującego po upływie tego terminu
od 1 sierpnia roku, w którym przypada terminu składania wniosków
do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu
TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

*Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu brukselskiego ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin
składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny
dzień roboczy.
SZCZEGÓŁY:
http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/

O PROGRAMIE

Sposób wyliczenia grantu
w programie
„Europa dla obywateli”

Dofinansowanie w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast
Podstawą jest tu liczba zaproszonych uczestników
projektu z krajów kwalifikujących się do udziału
w programie, innych niż kraj goszczący.
Kwota przypadająca na liczbę uczestników w określonym przedziale jest podana w „Przewodniku
programowym” oraz generuje się automatycznie
we wniosku.
Przykład: Kwota dofinansowania kilkudniowego projektu
zakładającego wizytę 74 mieszkańców krajów partnerskich
w kraju goszczącym w celu udziału we wspólnej konferencji
i seminarium, wyniesie 12 000 euro. W ramach tej kwoty
ponoszone będą zarówno koszty związane z organizacją
wydarzenia (np. wynajem sal, zapewnienie tłumaczenia),
jak i jego promocją czy pobytem gości zagranicznych (np.
przejazdy, noclegi) oraz inne, konieczne dla skutecznej
realizacji projektu.

Dofinansowanie w Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w Działaniu 2.2. Sieci miast i Działaniu
2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.
Całkowita kwota dotacji jest sumą ryczałtów
przypadających na poszczególne wydarzenia
w projekcie, których koszt oblicza się na podstawie

liczby uczestników i liczby krajów reprezentowanych
podczas spotkania. Kwota przypadająca na każde
takie wydarzenie jest podana w „Przewodniku
programowym” oraz generuje się automatycznie
we wniosku.
Dodatkowo, w przypadku Komponentu 1. Pamięć
europejska i Działania 2.3. Projekty społeczeństwa
obywatelskiego, do budżetu projektu doliczyć
można koszt działań przygotowawczych (badań,
analiz, spotkań z ekspertami, tworzenia narzędzi
internetowych i komunikacyjnych) obliczany na podstawie ogólnej liczby osób w nich uczestniczących.
Przykład: Kwota dofinansowania projektu zakładającego
cztery spotkania (np. konferencje, seminaria, warsztaty),
z których każde odbędzie się z udziałem trzech krajów i 55
osób wyniesie 4 x 15 000 euro i pokryje nie tylko organizację
wydarzeń, ale też inne koszty niezbędne do skutecznego
zrealizowania projektu. Przy założeniu, że będzie to projekt
pamięci europejskiej, i że w działaniach przygotowawczych
uczestniczy 5 osób, realizatorzy mogą wnioskować
o dodatkowe 2 250 euro.

SZCZEGÓŁY:
http://europadlaobywateli.pl/o-programie/ogolne-zasady-finansowania

O PROGRAMIE

Wnioskodawcy w programie
„Europa dla obywateli”

O dofinansowanie w ramach dwóch komponentów
– Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, mogą aplikować:
• samorządy i podlegające im jednostki,
• instytucje i organizacje posiadające osobowość
prawną, nienastawione na zysk, działające
na terenie 28 państw członkowskich Unii
Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji,
Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski,
Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji,
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch
Dodatkowo w przyszłości, po podpisaniu odrębnych porozumień, w programie potencjalnie będą
także mogły brać udział:
• państwa kandydujące,
• państwa potencjalnie kandydujące,
• państwa EFTA będące stronami porozumienia
EOG.

Obecnie na liście krajów uczestniczących
w programie, a niebędących członkami UE,
znajdują się:
• Serbia,
• Czarnogóra,
• Macedonia,
• Albania,
• Bośnia i Hercegowina.
W większości działań proponowanych w ramach
programu, wymagany jest udział co najmniej
jednego partnera zagranicznego. We wszystkich
projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden
partner z kraju członkowskiego UE.
W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie
międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane,
szczególny nacisk należy położyć na wykazanie
europejskiego wymiaru projektu.

SZCZEGÓŁY:
http://europadlaobywateli.pl/o-programie/ogolne-zasady-finansowania/

