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Európa a polgárokért
Azon átfogó cél mellett, hogy az Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, a Program általános céljai a következők:
- a polgárok ismereteinek gyarapítása az Unióról, annak történelméről és sokszínűségéről;
- az európai polgárság érzésének erősítése és az uniós szintű civil szerepvállalás és demokratikus részvétel feltételeinek
javítása.
A Program célja

Alprogramok

Az egyedi célokat transznacionális szinten vagy európai dimenzióban kell megvalósítani:
- eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén növelni a tudatosságot az emlékezés, közös
történelmünk és értékeink, valamint az Unió célja, vagyis a béke, az uniós értékek és az Unió népei jólétének előmozdítása
tekintetében;
- az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése, az uniós politikai döntéshozatali folyamattal kapcsolatos
polgári ismeretek bővítése, valamint a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás és az önkéntesség lehetőségeinek
előmozdítása révén, uniós szinten.
1. ág: Európai emlékezet
2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
E terület intézkedései:
• Testvérvárosi program
• Városhálózatok
• Civil társadalmi projektek

1. ág – Európai emlékezet

Támogatást
igénylők köre

A szervezet típusa: Állami helyi/regionális hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a
túlélők szövetségeit, kulturális, ifjúsági, oktatási és kutatóintézeteket. Előnyben részesülnek a fiatalokat egyértelműen megszólító
projektek.
Partnerek száma: A projektnek legalább egy tagállam szervezeteit be kell vonnia. Előnyben részesülnek a transznacionális
projektek.
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Támogatható
tevékenységek
felsorolása

Ez az ág azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek a legtágabb értelemben vett európai kulturális sokszínűségről és közös
értékekről folytatott elmélkedésre ösztönöznek. Ebben az összefüggésben a célja azon projektek finanszírozása, amelyek az
önkényuralmi és a totalitárius rendszerek (különösen, de nem kizárólag, a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a
sztálinizmus és a totalitárius kommunista rendszerek) okain és Európa modern kori történelmében jelentkező következményein
való töprengésre és az áldozatokra való megemlékezésre invitálnak.
A közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit érintő tevékenységeket magában foglaló ág.
Különösen azok a tevékenységeket részesíti előnyben, amelyek a toleranciát, a kölcsönös megértést, a kultúrák közötti
párbeszédet mint a múlt meghaladásának és a jövő építésének eszközét ösztönzik, különös tekintettel a fiatalabb generáció
megszólítására.
Ezenkívül a projekteket transznacionális szinten (transznacionális partnerségek és hálózatok megteremtésével és
működtetésével) vagy egyértelmű európai dimenzióban kell megvalósítani.

Beadás határideje

Február 1.

Támogatás
mértéke
összege

és Az Emlékezetprojekt támogatásának legmagasabb adható összege: 100 000 EUR.

Támogathatósági
időszak/projekt
tartama

Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük a határidővel megegyező év szeptember 1-je és
a határidőt követő év február 28-a között.
A projektet az adott támogathatósági időszakban kell megvalósítani. A projektek maximális időtartama 18 hónap.

Testvérváros-intézkedés
Támogatást
igénylők köre
Támogatható
tevékenységek
felsorolása

A szervezet típusa: A városok/települések vagy a testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy a helyi hatóságokat
képviselő egyéb nonprofit szervezetek.
Partnerek száma: A projektbe legalább két támogatható ország (közülük legalább egy az EU tagállama) településeit kell
bevonni.
Ennek az intézkedésnek a célja, hogy azoknak a projekteknek nyújtson támogatást, amelyek partnervárosok széles körének
egymásra találását szeretnék megvalósítani a téma köré szervezett testvérvárosi rendezvényeken, a Program céljaival
összhangban és a többéves prioritásokat figyelembe véve. A testvérvárosi projekteknek 21 napon belül (a projekt maximális
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tartama alatt) kell megszervezniük a projekttevékenységeket.
A polgárok azon helyi és uniós szintű ösztönzésével, hogy vegyenek részt az európai szakpolitikai menetrend konkrét
kérdéseinek megvalósításában ez az intézkedés arra törekszik, hogy előmozdítsa a polgárok részvételét az Unió szakpolitikakialakítási folyamatában és lehetőséget teremtsen a társadalmi elköteleződésre és önkéntességre uniós szinten.
A testvérvárosi programot tág értelemben kell értelmezni, így azokra a településekre vonatkoznak, amelyek aláírták vagy
elkötelezték magukat, hogy aláírják a testvérvárosi megállapodásokat, továbbá azokra a településekre, amelyek a partnerség
más formáival segítik elő együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.
Beadás határideje
Támogatás
mértéke
összege

a) február 1.
b) szeptember 1.

és A Testvérvárosprojekt támogatásának legmagasabb adható összege: 25 000 EUR

Támogathatósági
időszak/projekt
tartama

Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
a) határidővel megegyező év július 1-je és a határidőt követő év március 31-e között
b) határidőt követő év február 1-je és október 31-e között
A projektnek az adott támogathatósági időszakban kell megkezdődnie, ami a benyújtott pályázatban megjelölt intézkedés
határidejétől függ. A testvérvárosi esemény maximális tartama: 21 nap.

Városhálózatok intézkedés

Támogatást
igénylők köre

A szervezet típusa: A városok/települések vagy a testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy hálózataik;
helyi/regionális hatóságok egyéb szintjei; helyi hatóságok szövetségei/társulásai. A helyi hatóságokat képviselő non-profit
szervezetek. A projektben érintett más szervezetek is lehetnek civil társadalmi szervezetek;
Partnerek száma: A projektbe legalább négy támogatható ország (amelyek közül legalább kettő EU tagállam) településeit kell
bevonni.
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Támogatható
tevékenységek
felsorolása

- a Program céljainak vagy többéves prioritásainak összefüggésében megtárgyalandó közérdekű témák köré szervezett
tevékenységeket integrálják;
- meghatározták azokat a célcsoportokat, amelyeknek a kiválasztott témák különösen fontosak és bevonják a közösség
témában aktív tagjait (azaz a szakértőket, a helyi társulásokat, a polgárokat, a polgárok témával közvetlenül érintett
csoportját stb.);
- mobilizálják a polgárokat Európában: a projektbe a meghívott résztvevők legalább 30 %-át kell bevonni. A „meghívott
résztvevők” nemzetközi résztvevők, akiket a támogatható partner(ek) küldött/küldtek.
a projektbe bevont városok közötti jövőbeli kezdeményezések és tevékenységek alapjául szolgálnak a tárgyalt kérdésekben és
feltehetőleg további közérdekű kérdésekben is.

Beadás határideje

a) március 1.
b) szeptember 1.

Támogatás
mértéke
összege

és A Városhálózati projekt támogatásának legmagasabb adható összege: 150 000 EUR.

Támogathatósági
időszak/projekt
tartama

Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
a) a határidővel megegyező év szeptember 1-je és a határidőt követő év február 28-a* között
b) a határidőt követő év március 1-je és augusztus 31-e között
A projektnek az adott támogathatósági időszakban kell megkezdődnie, ami a benyújtott pályázatban megjelölt intézkedés
határidejétől függ. A projekt időtartama legfeljebb 24 hónap.

Civil társadalmi projektek intézkedés
Támogatást
igénylők köre
Támogatható
tevékenységek
felsorolása

A szervezet típusa: nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket,
a projektbe bevont más szervezetek is lehetnek közjogi helyi/regionális hatóságok.
Partnerek száma: A projektben legalább három támogatható ország településeinek kell szerepelniük, amelyek közül legalább
kettő az EU tagállama
Ennek az intézkedésnek a célja a polgárokat közvetlenül bevonó nemzetközi partnerségek és hálózatok által támogatott
projektek támogatása. Ezek a projektek különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozását biztosítják az Unió
szakpolitikáihoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekben lehetőséget biztosítva nekik arra, hogy aktívan vehessenek részt az
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Unió szakpolitikái kialakításának folyamatában a Program céljaihoz kapcsolódó területeken. Emlékeztetőül, ez valamennyi
szinten és valamennyi intézményi közvetítővel megvalósítható és konkrétan a következőket foglalja magában: menetrendek
elkészítése, támogatás az előkészítés szakaszában és a szakpolitikai javaslatok megtárgyalásakor, visszajelzés a megvalósított
adott kezdeményezésekről. Ennek érdekében ezek a projektek arra kérik a polgárokat, hogy lépjenek fel közösen vagy vitassák
meg a Program többéves prioritásait helyi és európai szinten.
A projekt ösztönözze és szervezze a Program többéves prioritásaihoz kapcsolódó eszmecseréket, vitákat vagy egyéb
tevékenységeket, javasoljon európai szintű együttműködéssel és koordinációval kialakítható gyakorlati megoldásokat, továbbá
biztosítson konkrét kapcsolatot a fent említett szakpolitika-kialakítási folyamattal. A projekteknek nagy számú polgárt kell
bevonniuk a megvalósításba, céljuk pedig az legyen, hogy hozzák létre a területen aktívan tevékenykedő szervezetek közötti
hálózatépítés alapjait és ösztönözzék a hálózat kiépítését.
Ez az intézkedés azokat a projekteket támogatja, amelyeket az uniós szintű szolidaritás, társadalmi elkötelezettség és
önkéntesség lehetőségeit ösztönző nemzetközi partnerségek valósítanak meg.
A civil társadalmi projekteknek a tevékenységek alábbi típusai közül legalább kettőt tartalmazniuk kell:
- A társadalmi elkötelezettség és szolidaritás ösztönzése: közérdekű témákról folytatott vitákat/kampányokat/tevékenységeket
ösztönző tevékenységek az Unió jogai és kötelezettségei keretében és azok a tevékenységek, amelyek az európai politikai
napirendhez és szakpolitika-kialakítási folyamathoz kapcsolódnak.
- Véleménykérés: tevékenységek, amelyek célja, hogy megismerjék a polgárok véleményét, előnyben részesítve az alulról
felfelé építkező megközelítést (köztük a szociális hálózatok, webináriumok stb. alkalmazását) és a médiaműveltséget.
- Önkéntesség: az uniós és az Unión kívüli polgárok közötti szolidaritást ösztönző tevékenységek.
Beadás határideje
Támogatás
mértéke
és
összege
Támogathatósági
időszak/projekt
tartama

szeptember 1.
A civil társadalmi projekt támogatásának maximális összege: 150 000 EUR.
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük a határidőt követő év március 1-je és
augusztus 31-e között.
A projektet az adott támogathatósági időszakban kell megvalósítani. A projekt időtartama legfeljebb 18 hónap.
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