
KONTAKT

Za wdrożenie Programu na poziomie wspólnotowym odpowiedzialna jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Na poziomie krajów członkowskich za jego promocję odpowiadają 

punkty kontaktowe Europa dla Obywateli (ECP), które udzielają informacji o możliwościach pozyskiwania fun-

duszy wspólnotowych, pomagają w poszukiwaniu partnerów do projektów oraz w wypełnianiu wniosków.

Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce (ECP Poland):

Instytut Adama Mickiewicza

ul. Mokotowska 25

00-560 Warszawa

tel: +48 (0-22) 44 76 125

faks: +48 (0-22) 44 76 152

www.europadlaobywateli.pl

edo@iam.pl





Działanie 1 Aktywni 
obywatele dla Europy
Poddziałanie 1 
Partnerstwo miast 
(town-twinning)
1.1 Spotkania mieszkańców 

miast partnerskich

1.2 Tworzenie tematycznych 

sieci miast partnerskich

Poddziałanie 2 
Projekty obywatelskie i środki 
wsparcia 
2.1 Projekty obywatelskie 

2.2 Środki wsparcia

Działanie 3
Razem dla Europy
Działanie to jest bezpośrednio 

nadzorowane przez Komisję 

Europejską, dlatego też nie 

ma w nim zastosowania 

konkursowa droga wyboru 

projektów.

Działanie 4
Aktywna pamięć 
europejska
Obejmuje ono działania 

związane 

z upamiętnianiem miejsc, 

archiwów 

i ofiar deportacji reżimów 

nazistowskiego 

i stalinowskiego.

Działanie 2 Aktywne 
społeczeństwo 
obywatelskie w Europie
Poddziałanie 1 
Strukturalne wsparcie dla 
organizacji badających 
europejską politykę publiczną
Poddziałanie 2
Strukturalne wsparcie dla 
organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego na poziomie 
europejskim
Poddziałanie 3
Wsparcie dla projektów 
inicjowanych przez 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego

bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej

w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać

społeczeństwo obywatelskie Unii Europejskiej,

•  rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach,

historii i kulturze,

• umacnianie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli,

•  pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy 

szanując i promując różnorodność kulturową oraz językową, wnoszą wkład w dialog

międzykulturowy.
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• państwa członkowskie Unii Europejskiej,

• Chorwacja, Macedonia oraz Albania.

W zależności od działania/poddziałania na poziomie krajowym:

• władze i organizacje lokalne,

• organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów),

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego,

• organizacje pozarządowe,

• związki zawodowe,

• instytucje edukacyjne,

• organizacje wolontariackie,

• organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego.

UCZESTNICY PROGRAMU

CELE PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI


