
 

              
 

 

 

 
WEBINARIUM O PROGRAMIE „EUROPA DLA OBYWATELI” 

7 MAJA 2020  
 

organizator: Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” 

 
1) W imieniu Komisji Europejskiej programem zarządza AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY  

i SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (EACEA) w Brukseli: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

Agencja jest organem decyzyjnym w programie, tam również są składane i oceniane wnioski.  

 

2) W krajach uczestniczących w programie działają PUNKTY KONTAKTOWE, które zajmują się informowaniem  

o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programu, promowaniem i rozpowszechnianiem 

informacji o programie oraz zrealizowanych projektach. Zachęcam do zapoznania się ze STRONĄ POLSKIEGO 

PUNKTU KONTAKTOWEGO: https://europadlaobywateli.pl/  Na stronie wymienione są m.in. cele i priorytety 

programu, które powinny realizować Państwa projekty; komponenty i działania; ogólne zasady finansowania;  

kryteria przyznawania dotacji.  

 

3) „PRZEWODNIK PROGRAMOWY”: to podstawowy dokument określający zasady i harmonogram na dany rok  

w programie "Europa dla obywateli". Przewodnik dostępny jest w różnych wersjach językowych (w tym w 

polskiej) w formie pliku PDF na stronie Agencji Wykonawczej EACEA oraz stronie polskiego Punktu 

Kontaktowego „Europa dla obywateli”. Bezpośredni link do polskiej wersji „Przewodnika po programie na 

2020”: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_pl.pdf 

 

4) CELE I PRIORYTETY PROGRAMU: W trakcie spotkania podkreślałam, że 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.   

 

Cele programu wymienione są w I rozdziale „Przewodnika programowego”, natomiast dokument z dokładnie 

opisanymi priorytetami znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej EACEA . Polecam Państwa uwadze 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://europadlaobywateli.pl/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_pl.pdf


 

              
 

 

również broszurę "Priorytety i zagadnienia tematyczne" zamieszczoną w zakładce "Mediateka" - 

https://europadlaobywateli.pl/mediateka/  

 

5)  MAPA PROJEKTÓW: Pod linkiem: http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/ znajdą 

Państwo mapę Europy z zaznaczonymi projektami realizowanymi w ramach programu "Europy dla 

obywateli", we wszystkich krajach uczestniczących w programie. Dodatkowo w zakładce "Mediateka" na 

stronie internetowej naszego Punktu Kontaktowego https://europadlaobywateli.pl/mediateka/ znajduje się 

"Mapa projektów" w wersji PDF, w której opisane są przykłady projektów realizowanych w ramach programu 

z lat 2014-2017 z udziałem polskich wnioskodawców i partnerów. Przykłady dofinansowanych projektów 

mogą stanowić dla Państwa źródło inspiracji!  

 

6) RAPORT 2019 dotyczący projektów dofinansowanych w ramach Programu „Europa dla obywateli” w 2019 

roku. Publikacja prezentuje pełne spektrum projektów, w podziale na poszczególne Komponenty i Działania. 

W publikacji zamieszczone są m.in. dane statystyczne w odniesieniu do krajów uczestniczących w programie: 

https://europadlaobywateli.pl/raport-2019-program-europa-dla-obywateli/ 

 

7) POSZUKIWANIE PARTNERÓW: w zakładce "Partnerzy" na naszej stronie internetowej znajdą Państwo 

informację na temat organizacji, które poszukują partnerów do swoich projektów: 

https://europadlaobywateli.pl/partnerzy/  - być może któryś z projektów okaże się dla Państwa interesujący  

i zechcecie Państwo nawiązać partnerstwo?  

 

8)  PROCES APLIKOWANIA: proces aplikowania do programu "Europa dla obywateli" krok po kroku opisany jest 

w zakładce "Jak złożyć wniosek": https://europadlaobywateli.pl/jak-zlozyc-wniosek/   oraz na stronie Agencji 

(EACEA) w zakładce „Funding”. Przykładowo , wybierając otwarty konkurs na działanie 2.3 Projekty 

społeczeństwa obywatelskiego” - https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-

projects-2020_en.  

 

9) OGŁOSZENIE KONKURSU WNIOSKÓW: W zakładce "Funding" na stronie internetowej Agencji Wykonawczej 

EACEA znajduje się lista ogłoszonych konkursów wniosków: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/funding_en . Obecnie mogą Państwa składać wnioski w ramach działania 2.3 Projekty społeczeństwa 

obywatelskiego – czekamy na otwarcie konkursów w ramach Działania 2.1. Partnerstwo Miast oraz 2.2 Sieci 

miast. O ogłoszeniu konkursów wniosków poinformujemy w naszych kanałach komunikacji.  

 

10) HARMONOGRAM: Najbliższy termin składania wniosków trwa do 1 września 2020 r. Szczegółowe informacje 

znajdują się w „Przewodniku Programowym” oraz na stronie polskiego Punktu Kontaktowego - 

https://europadlaobywateli.pl/harmonogram/.  

 

11) ZASADY FINANSOWE: zasady dotyczące finansowania znajdują się w „Przewodniku Programowym” w 

rozdziale III na stronach 29-36. Szczególną uwagę zwrócę na przypis nr 13 (str. 31), w którym znajduje się 

link do decyzji Komisji Europejskiej na wykorzystanie płatności ryczałtowych w ramach programu "Europa dla 

obywateli": http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:166ac3f7-4986-405d-9b34-

d0c6eee563d1/commission-decision.pdf . 

 

12) MEDIATEKA: publikacje i broszury informacyjne przygotowane przez polski Punkt Kontaktowy „Europa dla 

obywateli” znajdują się pod linkiem: https://europadlaobywateli.pl/mediateka/ 
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