Цели и приоритети на програмата

Общи цели на програмата за програмен период 2014-2020:
•
•

да допринесе за разбирането на гражданите на Съюза на неговата
история и разнообразие
да насърчи европейското гражданство и да подобри условията за
гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.

Специфичните цели следва да имат ясно
изразено европейско измерение:
•

Постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история и цел
на ЕС да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите
народи, като се стимулират дебатът, взаимодействието между
европейските граждани и изграждането на мрежи.

•

Насърчаване на демократичното и гражданско участие на ниво ЕС,
като се развива разбирането на гражданите за процесите по създаване
на политиките на Съюза и насърчаване на възможностите за социална
и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на
равнището на Съюза.

Структура на програмата

Направление 1: Европейска памет за миналото
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие
• Побратимяване на градове
• Мрежи от градове
• Проекти на гражданското общество

Критерии за допустимост
Допустими кандидати:
• Местните власти и организации; Европейски изследователски
организации по публична политика (мозъчни тръстове); Граждански
групи; Организации на гражданското общество; Неправителствени
организации; Образователни институции;
Участващи държави:
• Държавите членки на ЕС;
• Страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ),
които са част от Европейското икономическо пространство;
• *Албания, Сърбия, Черна Гора и Македония.

Програмни приоритети за период 2016 2020
Направление 1: Европейска памет за миналото
Проекти, които се фокусират върху честването на определящи моменти и
отправни точки в съвременната история на Европа
1936 Начало на Испанската гражданска война
1956 Политическа и социална мобилизация в Централна Европа
1991 Начало на войната в Югославия
1951 Приемане на Конвенцията за статута на бежанците на ООН

Програмни приоритети за период 2016 2020
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско
участие
Проекти, които се фокусират върху една или комбинация от следните
теми:
• Остракизъм и репресии срещу гражданското общество по време на
тоталитарните режими - уроците на миналото и тяхната актуалност
днес
• Преход към демокрация, процесът на присъединяване към
Европейския съюз и европеизация
• Дебатът за бъдещето на Европа и нарастващият евроскептицизъм
• Солидарност по време на криза
• Борба срещу стигматизацията на понятието "имигрант" и създаване
на контра-дискурс, насърчаващ междукултурния диалог и
устойчивото развитие

Направление 1: Европейска памет за
миналото
Постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите
ценности и целта на Съюза.
••••••••••••••••••••••••
Краен срок за кандидатстване: 1 март

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект:
€100 000
Максималната продължителност на проект: 18 месеца
Брой партньори: В проекта трябва да участват организации от поне 1
държава членка. Предпочитание се дава на транснационалните проекти

Направление 2: Демократична
ангажираност и гражданско участие
Мярка 2.1 Побратимяване на градове
Подпомага проекти, в които широк кръг граждани от побратимени
градове се обединяват около теми, съответстващи на целите на
програмата

••••••••••••••••••••••••
Краен срок за кандидатстване: 1 март
Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект:
€25 000
Максималната продължителност на проект: 21 дни
Брой партньори: Проектът трябва да включва общини от поне 2
допустими по програмата държави, от които поне едната е държава —
членка на ЕС

Направление 2: Демократична
ангажираност и гражданско участие
Марка 2.2 Мрежи от градове
Общините и асоциациите, които работят заедно по обща тема в
дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от градове с цел поустойчиво сътрудничество.

••••••••••••••••••••••••
Краен срок за кандидатстване: 1 март и 1 септември
Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект:
€150 000
Максималната продължителност на проект: 24 месеца
Брой партньори:Проектът трябва да включва общини от поне 4
допустими до програмата държави, от които поне едната е държава —
членка на ЕС

Направление 2: Демократична
ангажираност и гражданско участие
Мярка 2.3 Проекти на гражданското общество
Целта е чрез тази мярка да се подпомагат проекти, зад които стоят
транснационални партньорства и мрежи с пряко участие на гражданите
••••••••••••••••••••••••

Краен срок за кандидатстване: 1 март
Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект:
€150 000
Максималната продължителност на проект: 18 месеца
Брой партньори:Проектът трябва да включва организации от поне 3
допустими по програмата държави, от които поне едната е държава —
членка на ЕС

Европейска памет за миналото
Постигане на по-добро разбиране за миналото,
общата история, общите ценности и целта на
Съюза

Побратимяване на градове
Подпомага проекти, в които широк кръг
граждани от побратимени градове се
обединяват около теми, съответстващи на
целите на програмата

Мрежи от градове
Общините и асоциациите, които работят заедно
по обща тема в дългосрочен план, могат да
изграждат мрежи от градове с цел по-устойчиво
сътрудничество
Проекти на гражданското общество
Целта е чрез тази мярка да се подпомагат
проекти, зад които стоят транснационални
партньорства и мрежи с пряко участие на
гражданите.

1 март
€100 000

1 март
1 септември

€25 000

1 март
1 септември
€150 000

1 март
€150 000

Основни стъпки при изготвяне на
проектно предложение
Запознайте се в детайли с програмата и нейните приоритети
Формулирайте конкретна и ясна проектна идея; проучете възможностите
за партньорства; обърнете особено внимание на силните си страни
Изгответе подробен план за изпълнение на проекта; планирайте
подготвителните си дейности и бюджет
Регистрирайте се в системата ECAS; изтеглете и
попълнете електронния формуляр

Национален център за контакт
Имате въпроси относно програма "Европа за гражданите"? Нуждаете се от
повече информация за направленията и начина на кандидатстване,
крайни срокове, бюджет и партньори? Свържете се с нас!
Адрес: Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" 17,
1040 София
Телефон: 0882 50 67 78
Имейл: europeforcitizenspoint@mc.government.bg
Facebook: www.facebook.com/ecpbulgaria

