„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”:
 rzyczynianie się do lepszego rozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej
p
przez jej obywateli,
 spieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego
w
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii,

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

z achęcanie 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.

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli”
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

Publikacja została sfinansowana przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyraża ona jedynie opinie jej autorów, a Komisja oraz MKiDN nie mogą zostać
pociągnięte do odpowiedzialności w zakresie wykorzystania informacji w niej zawartych.
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Komponent 2.
Demokratyczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 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, maksymalnej kwocie dotacji oraz tematyce
realizowanych projektów:
Działanie 2.1 Partnerstwo miast
wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie
obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego
oraz wolontariatu.
Działanie 2.2 Sieci miast
wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną samorządów i organizacji partnerskich, tworzących sieć współpracy wokół istotnych dla wszystkich partnerów
zagadnień. Celem działań ma być wymiana dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami.
Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
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.
Więcej informacji:

S
 trona internetowa Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego EACEA, zarządzającej programem „Europa dla obywateli”:
www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

S
 trona internetowa polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”:
www.europadlaobywateli.pl

Priorytety tematyczne dla Komponentu 2.
Demokratyczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie
Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi
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, nastawionej na rozwój. Ponadto projekty mają zwiększać aktywność
obywatelską i udział obywateli w procesie decyzyjnym.

Wzmacnianie solidarności jako podstawowej wartości
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,
wzajemne zrozumienie i poszanowanie wspólnych wartości, a także promować
różnego rodzaju działania na rzecz innych, jak wolontariat, działalność fundacji,
organizacji charytatywnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia,
zwalczanie stygmatyzacji migrantów 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 migrantów, grup mniejszościowych, a także zwiększać rozumienie
mechanizmu tworzenia stereotypów i budowania obrazu wroga.

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.

