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PRIORYTETY
I ZAGADNIENIA
TEMATYCZNE

Projekty realizowane w ramach programu „Europa dla obywateli” muszą być zgodne z celami
ogólnymi i szczegółowymi programu, i zarazem – nawiązywać do wyznaczonych przez Komisję
Europejską priorytetów. Priorytety zostały określone w zależności od Komponentu programu:

KOMPONENT 1. Pamięć o przeszłości Europy
Upamiętnianie momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy
Rok
składania
wniosku

Upamiętniane wydarzenie

2018

1918 Zakończenie I wojny światowej - powstanie państw narodowych i niepowodzenie
w budowaniu europejskiej współpracy i pokojowej koegzystencji
1938/1939 Początek II wojny światowej
1948 Początek zimnej wojny
1948 Kongres haski i integracja Europy
1968 Protesty i ruchy na rzecz praw obywatelskich, inwazja na Czechosłowację, protesty
studentów i kampania antysemicka w Polsce

2019

1979 Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz 40. rocznica pierwszych wyborów
bezpośrednich do Parlamentu w 1979 roku
1989 Demokratyczne rewolucje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz upadek muru
berlińskiego
2004 Piętnasta rocznica rozszerzenia Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowo-Wschodniej

2020

1950 Deklaracja Roberta Schumana
1990 Zjednoczenie Niemiec
2000 Ogłoszenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych
W ramach tego priorytetu wspierane są projekty zwiększające świadomość i rozumienie
mechanizmów propagandy i manipulacji, budowania reżimów totalitarnych, a także funkcjonowania społeczeństwa w reżimach totalitarnych oraz roli społeczeństwa obywatelskiego
w budowaniu demokracji i ochronie wartości, na których jest oparta - takich, jak prawa obywatelskie, praworządność, wolność słowa, otwarta debata, różnorodność, pluralizm.
Mechanizmy wykluczenia obywateli (na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu,
ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji): wyciąganie wniosków na przyszłość
W ramach tego priorytetu wspierane są projekty służące zwiększaniu rozumienia mechanizmu
stopniowego pozbawiania praw obywatelskich i wykluczenia społecznego, roli ideologii i propagandy w usprawiedliwianiu szykanowania i stosowania represji aż do ludobójstwa. Antysemityzm,
ksenofobia, homofobia i inne formy niechęci do uznania praw innych, będące częścią historii
Europy, mają stać się punktem wyjścia do rozumienia mechanizmu wybierania kozła ofiarnego
i budowania narracji prowadzącej do wykluczenia i marginalizacji.
Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej
W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące roli, jaką dla rozwoju demokracji,
ochrony praw obywatelskich, reform strukturalnych czy zwiększania standardów demokratycznych miało przystąpienie do Unii Europejskiej, szczególnie w młodych demokracjach. Projekty
powinny również stawiać pytanie o dalsze rozszerzanie Unii bądź podjęcie innej formy współpracy
UE z krajami sąsiadującymi.

KOMPONENT 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi, ekstremizmom
i rasizmowi w Europie
W ramach tego priorytetu wspierane są projekty poświęcone przyszłości integracji europejskiej,
poddające analizie osiągnięcia integracji i korzyści z niej płynące, służące rozumieniu historii
Europy i wyciąganiu z niej wniosków, oraz refleksji nad obecnie panującymi trendami i nastrojami w Europie. Projekty mają prowadzić do konstruktywnego dialogu z eurosceptycyzmem,
wyrażenia wizji przyszłej Europy, wypracowania nowej narracji dla Europy – zorientowanej
na obywateli, bardziej demokratycznej; ponadto mają zwiększać aktywność obywatelską i udział
obywateli w procesie decyzyjnym.
Wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu
W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące solidarności i dotychczasowych
mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe, ponoszenia współodpowiedzialności
i podejmowania wspólnych działań pomocowych – na poziomie Unii Europejskiej. Projekty
powinny wzmacniać postawy obywatelskie, promować różnego rodzaju działania na rzecz
innych, jak wolontariat (w tym Europejski Korpus Solidarności), działalność fundacji, organizacji
charytatywnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dobroczynność.
Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji
imigrantów i grup mniejszościowych
W ramach tego priorytetu wspierane są projekty zwiększające świadomość bogactwa kultur,
języków i tradycji mieszkańców Europy, wzmacniające dialog międzykulturowy, wzajemne
zrozumienie, akceptację i szacunek, promujące różnorodność i pluralizm. Priorytet ten szczególnie
dotyczy sytuacji uchodźców i imigrantów w krajach europejskich – realizowane działania mają
przezwyciężać stereotypy, przeciwdziałać stygmatyzacji imigrantów, grup mniejszościowych,
a także zwiększać rozumienie mechanizmu tworzenia stereotypów i budowania obrazu wroga.
2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
W ramach tego roku tematycznego wspierane są projekty i działania oparte na poszukiwaniu,
promowaniu i wzmacnianiu roli europejskiego dziedzictwa kulturowego jako kluczowego
dla tożsamości kulturowej. Projekty mają zwiększać rozumienie znaczenia kultury europejskiej,
wspólnego dziedzictwa, potrzeby ochrony jego skarbów, a także wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny i regionalny, roli dialogu międzykulturowego i poszukiwania wspólnych
wartości przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Strona internetowa programu „Europa dla obywateli” w Polsce:
www.europadlaobywateli.pl
Strona internetowa programu „Europa dla obywateli” w Europie:
www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Europejski Korpus Solidarności:
www.ec.europa.eu/info/strategy/eu-solidarity_pl
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego:
www.ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej, wspierający organizacje pozarządowe
i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze
społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką
obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego
oraz pamięci europejskiej.
CELE PROGRAMU „Europa dla obywateli”:

• przyczynianie

się do lepszego rozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej
przez jej obywateli

• wspieranie

obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii

• pogłębianie świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii
i wartości oraz celu Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu
jej obywateli poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów

• zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na poziomie
Unii poprzez rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii,
oraz promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu
w Unii Europejskiej.
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