Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”
został powołany przez Komisję Europejską oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w celu informowania potencjalnych beneficjentów
o możliwościach pozyskiwania dotacji w ramach
Programu, organizowania szkoleń i spotkań
informacyjnych oraz prowadzenia bezpłatnych
konsultacji dotyczących wypełniania wniosków.

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41 (wejście główne), 00-540 Warszawa
tel.: +48 22 111 00 14 / +48 22 447 61 74
edo@iam.pl
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

Europa
dla obywateli
2014-2020

Cele programu „Europa dla obywateli”
2014-2020
przyczynianie się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności
Unii Europejskiej przez jej obywateli
wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla
społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii
wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości,
wspólnej historii i wartościach
zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu
UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki
Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania
i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo
obywatelskie
Tematyka:
• obywatelstwo europejskie,
• realne uczestnictwo w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej,
• wzajemne zrozumienie i edukacja międzykulturowa,
• solidarność, społeczne zaangażowanie i wolontariat.

2.1. Partnerstwo miast
Przykładowe działania:
• spotkania,
• konferencje,
• debaty obywateli miast partnerskich.
Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni.
Maksymalna kwota dotacji: 25 000 €.

Wnioskodawcy:
• miasta/władze miejskie,
• komitety ds. partnerstwa,
• inne organizacje nienastawione
na zysk, reprezentujące
samorządy terytorialne.

2.2. Sieci miast

Obszary dofinansowania
1. Pamięć europejska
Tematyka:
• pamięć o wspólnej przeszłości w wymiarze europejskim,
• europejska różnorodność kulturowa i wspólne wartości,
• przyczyny powstania totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy,
• tolerancja, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie.
Przykładowe działania:
• badania,
• wystawy,
• debaty publiczne,
• warsztaty,
• konferencje angażujące obywateli
z różnych grup docelowych.

Wnioskodawcy:
• władze lokalne i reprezentujące
je instytucje,
• organizacje pozarządowe,
• instytuty badawcze,
• inne instytucje lub organizacje
nienastawione na zysk.

Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.
Maksymalna kwota dotacji: 100 000 €.

Przykładowe działania:
• wymiana dobrych praktyk,
• spotkania wokół wspólnych tematów,
• tworzenie nowych rozwiązań
Maksymalny czas trwania projektu:
24 miesiące
Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €

Wnioskodawcy:
• miasta/władze miejskie,
• komitety/sieci miast partnerskich,
• inne poziomy samorządów,
• federacje/stowarzyszenia
samorządów,
• inne organizacje reprezentujące
samorządy.

2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Przykładowe działania:
• inicjatywy związane z polityką Unii,
• promocja społecznego zaangażowania,
• zbieranie i analiza opinii,
• wolontariat.

Wnioskodawcy:
• organizacje społeczeństwa
obywatelskiego,
• instytucje edukacyjne/kulturalne/
/badawcze.

Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.
Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €.

