„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.

Program „Europa dla obywateli” w Polsce
Punkt Kontaktowy programu
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel.: +48 22 447 61 74, +48 22 447 61 16
e-mail: edo@iam.pl
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli
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Cele programu „Europa dla obywateli”:

Program „Europa dla obywateli” zarządzany jest przez
Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli. W Polsce
informacje o programie, jego priorytetach i celach,
zasadach realizacji projektów i ich dofinansowania,
upowszechnia Punkt Kontaktowy programu „Europa
dla obywateli”.

a
kot
ow
sk
Mo

Piękna

Chopina

w
Jazdó

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

Matejki

Lennona

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
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wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz
poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii
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al. Ujazd

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

Program „Europa dla obywateli” w Europie
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego EACEA
Avenue du Bourget, 1
B-1049 Bruksela, Belgia
www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Publikacja została sfinansowana przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyraża ona jedynie opinie
autorów, a Komisja oraz MKiDN nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w zakresie wykorzystania informacji w niej zawartych.

OBSZARY DOFINANSOWANIA

2.1. Partnerstwo miast

2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Komponent 1. Pamięć Europejska

Działanie 2.1. wspiera projekty współpracy pomiędzy
samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli
na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się
społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Działanie 2.3. wspiera projekty realizowane przez
międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio
angażujące obywateli. Celem projektów jest
umożliwienie obywatelom o zróżnicowanych poglądach
rzeczywistego udziału w kształtowaniu polityki Unii
Europejskiej w dziedzinach związanych z celami
programu.

Komponent 1. wspiera projekty dotyczące wspólnej
historii europejskiej, refleksji nad przyczynami pojawienia
się reżimów totalitarnych oraz upamiętniające ich ofiary;
działania promujące postawy otwartości i tolerancji;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego i refleksję nad jego rolą
w rozwoju demokracji.
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 dofinansowania: 100 000 €

Komponent 2. Demokratyczne
zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Komponent 2. wspiera projekty służące zapewnieniu
udziału obywateli w procesie kształtowania polityki
Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć
mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej
poziomach – lokalnym, regionalnym oraz europejskim;
analizy obecnej sytuacji w Europie i przyszłości Unii
Europejskiej, zwiększania aktywności obywatelskiej
i budowania dialogu pomiędzy obywatelami.
Komponent podzielony został na trzy działania,
odpowiadające różnym grupom wnioskodawców,
okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych
projektów.

Przykładowe działania:
spotkania, konferencje, debaty obywateli miast
partnerskich.
Wnioskodawcy:
• miasta/władze miejskie
• gminy miejskie/wiejskie
• komitety ds. partnerstwa
• inne organizacje nienastawione na zysk,
reprezentujące samorządy terytorialne.
Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni
Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000 €

Przykładowe działania:
inicjatywy związane z polityką Unii Europejskiej,
promocja oraz wsparcie społecznego zaangażowania
i aktywności obywatelskiej, gromadzenie i analizowanie
opinii, wolontariat.
Wnioskodawcy:
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego
• instytucje edukacyjne, kulturalne, badawcze.
Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy
Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 €

2.2. Sieci miast
Działanie 2.2. wspiera projekt y zakładające
długofalową współpracę tematyczną wokół istotnych
dla wszystkich partnerów zagadnień. Celem działań
ma być wymiana dobrych praktyk, wypracowanie
nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy
zaangażowanymi organizacjami.
Przykładowe działania:
wymiana dobrych praktyk, spotkania wokół wspólnych
tematów, tworzenie nowych rozwiązań.
Wnioskodawcy:
• miasta/władze miejskie
• komitety/sieci miast partnerskich
• inne szczeble samorządu terytorialnego
• federacje/stowarzyszenia samorządów
• inne organizacje, reprezentujące samorządy.
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące
Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 €

TERMINY KONKURSU WNIOSKÓW

1 luty

1. Pamięć Europejska
2.1. Partnerstwo miast – I tura

1 marca

2.2. Sieci miast – I tura

1 września

2.1. Partnerstwo miast – II tura
2.2. Sieci miast – II tura
2.3. P
 rojekty społeczeństwa
obywatelskiego

