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Cele ogólne Programu 
 

• rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez 
umożliwienie współpracy 
i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, 
różnorodnej kulturowo, otwartej na świat Europy 

• rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej 
na wspólnych wartościach, historii i kulturze 

• umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE 
wśród obywateli 



 
 

Beneficjenci Programu 
• władze i organizacje lokalne, 
• organizacje badające europejski porządek publiczny 

(zespoły ekspertów), 
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
• organizacje pozarządowe, 
• związki zawodowe, 
• instytucje edukacyjne, 
• organizacje skupiające wolontariuszy, 
•  organizacje działające w dziedzinie sportu 

amatorskiego. 



 

    Program „Europa dla Obywateli” został 
uruchomiony na lata 2007-2013 decyzją Rady Unii 
Europejskiej w celu angażowania obywateli w 
realizację wspólnych, międzynarodowych 
projektów. Unia Europejska przeznaczyła 215 mln 
euro na wspieranie inicjatyw obywatelskich, które 
tworzyły przestrzeń do spotkań, dyskusji i 
wzajemnego poznania się Europejczyków. 



 
 

Uczestnicy Programu 

    

    W programie uczestniczyły kraje członkowskie UE 
oraz Macedonia, Albania, Bośnia i Hercegowina.  

 

    Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, 
instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytuty 
analityczne mogły składać wnioski o 
dofinansowanie w ramach czterech działań: 



 
 

Działania w Programie 

 

• Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy 

• Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie 
w Europie 

• Działanie 3: Razem dla Europy 

• Działanie 4: Aktywna pamięć europejska 



 

    Każde z działań miało odmienną specyfikę, a w 
związku z tym dofinansowane w programie projekty 
były bardzo różnorodne. 

    Przyjmowały one formę: spotkań, debat, 
konferencji, wydarzeń kulturalnych, gier miejskich, 
inscenizacji, badań, reportaży, filmów, 

multimedialnych zbiorów.  



     

    Wszystkie realizowane projekty  w Programie 
Europa dla Obywateli służyły : 

- nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu dialogu 
pomiędzy obywatelami różnych krajów,  

- pogłębianiu wiedzy ich uczestników na temat 
procesu integracji europejskiej oraz kultury i historii 
różnych krajów,  

- rozwijaniu postawy otwartości i tolerancji wobec 
innych narodowości, 



 

 

Beneficjenci Programu 

• Organy władz lokalnych i regionalnych => Działanie 1: 
Aktywni obywatele dla Europy 

 

     Organy samorządowe składały wnioski o dofinansowanie na 
projekty spotkań mieszkańców miast i tematyczne sieci 
miast partnerskich. Działania te służyły budowaniu i 
rozwijaniu długotrwałej i wielowymiarowej współpracy 
między miastami partnerskimi w Europie. Projekty 
bezpośrednio angażowały do działania nie tylko urzędników, 
ale przede wszystkim członków społeczności lokalnej, którzy 
podczas spotkań z obywatelami innych krajów europejskich 
wymieniali się doświadczeniami w różnych obszarach 
tematycznych. 



• Organizacje społeczeństwa obywatelskiego => Działanie 2: 
Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie 

 

     Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ośrodki 
analityczne miały możliwość uzyskania wsparcia 
strukturalnego w formie rocznej dotacji, która częściowo 
pokrywała koszty prowadzenia ich działalności i zapewniała 
stabilność finansową. W ramach działania 2. 
współfinansowane były także międzynarodowe projekty 
wydarzeń oraz produkcji i realizacji, które umożliwiały 
współpracę i wymianę dobrych praktyk między 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Europie. 



• Organizacje i instytucje kulturowe => Działanie 4: Aktywna 
pamięć europejska 

 

     Stowarzyszenia, organizacje, organy władz lokalnych i 
instytucje kulturowe, które realizowały projekty związane z 
podtrzymywaniem pamięci o historii Europy, mogły 
otrzymać dofinansowanie na realizację wydarzeń lub 
produkcję np. publikacji lub materiałów audiowizualnych. 
Działania w tym obszarze miały przyczynić się do 
upamiętnienia miejsc, świadków i wydarzeń czasów 

totalitaryzmu.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W latach 2007-2013  polskie instytucje złożyły 

prawie 1000 wniosków  

o dofinansowanie w ramach Programu Europa 

dla Obywateli 

 



 

     Działanie 1.1 –  ponad 700 złożonych wniosków z  
Polski,  

    

   344 projekty zostały zakceptowane do realizacji 



Polska w latach 2007-2013  była jednym z liderów pod 
względem liczby składanych wniosków. 

 Najwięcej wniosków składały instytucje z Francji, 
Włoch, Niemiec, Węgier oraz Polski. 



 
Rok 2010: 

 
 
 
 
 
 
 

W roku 2010 
złożonych 150 polskich wniosków  

dofinansowanych 75 
 

Polska - 3 miejsce w Europie  
pod względem ilości uzyskanych dofinansowań  

 
 

 



                           Rok 2013  

 
Dotację otrzymało 14 polskich instytucji, miast i gmin,  

 

Dało to Polsce 4 pozycję na 33 kraje uczestniczące w 

konkursie  



 

 

     Wg Komisji Program umożliwił uczestnictwo w   
projektach europejskich ponad  

5,5 mln Europejczyków 



Europejski Rok Obywateli 2013 

 

Priorytet I:  

Unia Europejska: wartości, prawa i możliwości dla 
obywateli. 

 

Priorytet II: 

Obywatelskie zaangażowanie w życie demokratyczne w 
Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

        

 



                                                                           
Działanie 1, Poddziałanie 1.2 

 



                                                                           
Działanie 2, 

Poddziałanie 2.3 

 



Europe for Citizens 2014 - 2020 

 

Proponowane komponenty:  
 

 

„Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie”   
 

oraz 
 

 „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” 



Pamięć europejska 

 

 

      * Działania podkreślające wspólne 
wartości i różnorodności 

 

     * Refleksja nt. przyczyn reżimów 
totalitarnych (szczególnie, ale nie 
wyłącznie nazizmu i stalinizmu  

 

     * Upamiętnienie ofiar reżimów 

 

     * Promocja działań na rzecz 
formowanie postaw tolerancji i 
pojednania (szczególnie wśród 
młodszego pokolenia) 

      2014 rok  – upamiętnienie rocznic 
historycznych 



II Demokratyczne zaangażowanie i 
uczestnictwo 

 

 *     Działania w zakresie szeroko 
rozumianego uczestnictwa 
obywatelskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem strukturalnych metod 
w zakresie długotrwałej stabilności 

 

 *     Pierwszeństwo będzie przyznawane 
inicjatywom i projektom wyraźnie 
związanym z europejską agendą 
polityczną 

 

 *      Projekty i inicjatywy rozwijające 
możliwości w zakresie solidarności, 
społecznego zaangażowania i 
wolontariatu na szczeblu Unii 

 

*       Projekty podkreślające wykluczenie 



 
Nabór 20.12.2013 

    Termin składania aplikacji upływa 20 grudnia 2013 r.   o godz. 

12.00  

     

    Minimalna kwota dofinansowania to 60 000 EUR, maksymalna 
zaś 600 000 EUR.  

     

    Wsparcie finansowe Unii nie może przekroczyć 70 % 
całkowitego budżetu. 



 
Wnioski mogą składać: 

» organizacje badające europejską politykę 
publiczną (ośrodki analityczne) lub organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez 
swoje stałe i regularnie prowadzone działania, 
wnoszą konkretny wkład w realizację celów 
programu Europa dla Obywateli, a ponadto: 

» posiadają osobowość prawną od co najmniej 
czterech lat, 

» działają na poziomie europejskim,  

» nie są nastawione na zysk, 

» mają siedzibą w jednym z krajów członkowskich 
UE, 



      Wymagania formalne: 

Č   rejestracja wnioskodawcy na portalu dla uczestników – 
Uwaga !  Nowość !!! 
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal)  

Č złożenie aplikacji w jednym z języków urzędowych UE, 

Č aplikacja wypełniona na oficjalnym formularzu i podpisana 
przez prawnego przedstawiciela, 

Čdołączenie wszelkich wymaganych dokumentów 

Č  złożenie aplikacji w terminie do 20 grudnia 2013 r. do godz. 
12.00 (w południe czasu brukselskiego). 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal


       

    Polską wersję ½ŀǇǊƻǎȊŜƴƛŀ Řƻ ǎƪƱŀŘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ 
można pobrać ze strony 
http://ec.europa.eu/citizenship/doc/pl_call_for_prop
osals.doc  

     

     Strona źródłowa – 
http://ec.europa.eu/citizenship/news-
events/news/06112013_callforproposals_en.htm  

http://ec.europa.eu/citizenship/doc/pl_call_for_proposals.doc
http://ec.europa.eu/citizenship/doc/pl_call_for_proposals.doc
http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/06112013_callforproposals_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/06112013_callforproposals_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/06112013_callforproposals_en.htm


 
Sieć Punktów Kontaktowych 

•                                             

   Austria   
  Belgia  

     Buğgaria  
          Chorwacja  

Cypr  
    Czechy  

       Finland ia   
    Francja  
    Niemcy  
   Grecja  
   Wňgry  

     Irlandia  
   Wğochy 
  Ğotwa  
 Litwa  
 Malta  

  Polska  
      Holandia  
      Rumunia   
      Sğowacja  
      Sğowenia  

       Hiszpania  
    Szwecja  

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/austria/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/bulgaria/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/finland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/slovakia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/slovenia/index_en.htm


Punkt Kontaktowy  

Europa dla Obywateli  

 

Instytut Adama Mickiewicza  

ul. Krucza 16/22  

00 -526 Warszawa  

tel/fax: 22 111 00 14  

www.europadlaobywateli.pl 

Aneta Stankowska 

astankowska@iam.pl 

 

 

http://www.europadlaobywateli.pl/
http://www.europadlaobywateli.pl/
mailto:astankowska@iam.pl

