TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Neprofitne organizacije s pravnom osobnošću, općine
i lokalne vlasti ili druga javna tijela.

KAKO SUDJELOVATI?
Pročitajte vodič programa 2014. – 2020. kako biste
otkrili što bi vas moglo zanimati:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

TRAŽITE VIŠE INFORMACIJA
O GRAĐANSTVU EU-A?

IMATE LI PITANJA O PROGRAMU
EUROPA ZA GRAĐANE?
Obratite se kontaktnoj točki za program „Europa za
građane” u vašoj zemlji:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states
ili posjetite web-mjesto Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

PROGRAM
„EUROPA ZA
GRAĐANE”
2014. – 2020.

Posjetite portal građanstva EU-a:
www.ec.europa.eu/citizenship
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Program
„Europa za
građane”

Programom „Europa za građane” želi se potaknuti
građane EU-a da sudjeluju u razvoju Europske unije
i približe Europu njezinim građanima. Programom
se zahvaljujući financiranju projekata u kojima se
omogućuje sudjelovanje građana potiče poznavanje
zajedničke povijesti i vrijednosti Europe te širenje
osjećaja vlasništva.

ŠTO SE POTIČE?
EUROPSKO SJEĆANJE
Potpora za projekte kojima se istražuju uzroci totalitarnih režima u modernoj povijesti Europe i projekte o ostalim ključnim trenucima u novijoj europskoj
povijesti.

DEMOKRATSKI ANGAŽMAN
I GRAĐANSKO
SUDJELOVANJE
Potpora za projekte kojima se građanima omogućuje
sudjelovanje u demokratskom životu EU-a, počevši
od lokalnog demokratskog sudjelovanja do jačanja
položaja građana kako bi u potpunosti sudjelovali u
politici EU-a. Aktivnosti koje se podupiru: bratimljenja
gradova, mreže gradova i projekti civilnog društva.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA
PROJEKTI BRATIMLJENJA GRADOVA
Okupiti građane bratimljenih
gradova kako bi se raspravljalo
o europskim političkim temama
i razvile prilike za angažman
građana i volontiranje na razini
EU-a.

Rokovi:
svakog 1. ožujka
svakog 1. rujna
Iznos bespovratnih
sredstava:
najviše 25 000 EUR

MREŽA GRADOVA
Potaknuti gradove na
dugoročnu suradnju s drugim
gradovima kako bi istražili
dogovorene teme, dijelili
resurse i interese, stekli utjecaj
ili suočili se sa zajedničkim
izazovima.

Rokovi:
svakog 1. ožujka
svakog 1. rujna
Iznos bespovratnih
sredstava:
od 10 000 EUR do
150 000 EUR

PROJEKTI CIVILNOG DRUŠTVA
Pružiti mogućnost građanima da učinkovito sudjeluju u
oblikovanju politika na razini
EU-a i to poticanjem rasprava i predlaganjem praktičnih
rješenja zahvaljujući suradnji na
europskoj razini.

Rok:
svakog 1. ožujka
Iznos bespovratnih
sredstava:
najviše 150 000 EUR

PROJEKTI EUROPSKOG SJEĆANJA
Inicijative kojima se istražuju
uzroci totalitarnih režima koji
su okaljali modernu povijest Europe i proučavaju njezini drugi
ključni trenuci uzimajući u obzir
različita povijesna gledišta.

Rok:
svakog 1. ožujka
Iznos bespovratnih
sredstava:
najviše 100 000 EUR

