
Europa dla obywateli 
 
Jest 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 ogólne programu 

 Przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią 
i różnorodnością przez obywateli Unii, 

 Promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego 
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii. 
 

Cele szczegółowe 

 Pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych 
wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów, 

 Zachęcanie do demokratycznego i  obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków 
w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie 
możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali 
całej Unii. 
 

Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie wspiera projekty 
służące zapewnieniu udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii  
w dziedzinach związanych z celami programu. Projekty mogą dotyczyć: 

 wpływu obywateli na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnym, 
regionalnym oraz europejskim;  

 analizy sytuacji w Europie i przyszłości Unii Europejskiej;  

 zwiększania aktywności obywatelskiej i budowania dialogu pomiędzy obywatelami.  
 
W ramach Komponentu 2 przewidziano Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa 
obywatelskiego wspierające projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci 
bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie 
obywateli o zróżnicowanych poglądach w  kształtowanie polityk Unii Europejskiej 
w dziedzinach związanych z celami programu i  jego priorytetami rocznymi. Może się 
to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów 
w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem 
konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem 
informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty 
powinny angażować jak najszerszą i liczną grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową 
współpracę. 
 
Projekty w ramach Działania 2.3. powinny również promować solidarność i pracę na rzecz 
innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami 
muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań: 
 



- 2 - 
 

 promowanie zaangażowania społecznego i solidarności, 
 gromadzenie opinii, 
 wolontariat. 

 
Wnioskodawcy 
Rodzaj organizacji: 
Organizacje   nienastawione   na zysk,   w tym   organizacje   społeczeństwa   obywatelskiego, 
Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze. 
Partnerzy: 
Samorządy terytorialne/władze regionalne, 
Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, 
Komitety i sieci miast partnerskich. 
Partnerstwo 
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów,  
z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Miejsce prowadzenia działań 
Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla 
obywateli”. 
Czas trwania projektu 
Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie 
terminu składania wniosku. 
Maksymalny czas trwania projektu:  
18 miesięcy. 
Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby 
wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób 
i krajów w nich uczestniczących i wynosi maksymalnie 70%. 
Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 €. 
Termin składania wniosków 
1 wrzesień 2020 (godz. 17:00) 
Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu): 

 podróże i pobyty uczestników wydarzeń, 

 wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne, 

 komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami, 

 koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji, 

 personel bezpośrednio związany z działaniem, 

 działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT. 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Joanna Drozd 

      Biuro Projektów Europejskich  
na podstawie materiałów umieszczonych na stronie: 
https://europadlaobywateli.pl/ 
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