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Cele Programu Europa dla Obywateli

Projekty organizowane w ramach Programu Europa dla Obywateli powinny:

•  stworzyć obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej 

i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co 

pomoże rozwijać obywatelstwo Unii Europejskiej,

• rozwijać poczucie tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze,

• umacniać poczucie odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli,

•  pogłębiać tolerancję i wzajemne zrozumienie między obywatelami Europy, którzy szanując i promując 

różnorodność kulturową i językową, wnoszą wkład w dialog międzykulturowy.

Priorytety Programu 

Europa 

dla Obywateli

W ramach Programu priorytetowo 

traktuje się tematy, które szczególnie 

promują aktywne obywatelstwo 

europejskie. Są to w szczególności:

•  przyszłość Unii Europejskiej i jej 

wartości podstawowe,

•  aktywne obywatelstwo europejskie: 

partycypacja i demokracja w Europie,

• dialog międzykulturowy,

•  jakość życia ludzi w Europie: 

zatrudnienie, spójność społeczna 

i zrównoważony rozwój,

• skutki polityki UE dla społeczeństw.

Zagadnienia horyzontalne 

Programu Europa 

dla Obywateli

Przy planowaniu projektów, które starają się 

o dofinansowanie z Programu Europa dla Obywateli, 

projektodawcy powinni wziąć pod uwagę poniższe 

zagadnienia horyzontalne Programu:

• wartości europejskie,

•  kształcenie incydentalne w zakresie aktywnego 

obywatelstwa europejskiego,

•  wolontariat — przejaw aktywnego obywatelstwa 

europejskiego,

• ponadnarodowość a wymiar lokalny,

• różnorodność kulturowa i językowa,

• twórcza wymiana doświadczeń,

• równy dostęp do Programu,

• brak dyskryminacji ze względu na płeć,

• solidarność międzypokoleniowa.

In
fo

rm
a

c
je

 o
g

ó
ln

e

Europa dla Obywateli 2007-2013 to Program promujący 

aktywne obywatelstwo europejskie w kontekście 

zaangażowania obywateli w proces integracji europejskiej. 

Ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej w grudniu 2006 roku Program wprowadził ramy 

prawne mające na celu pomoc organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego oraz jednostkom 

samorządów lokalnych wspierającym integrację 

w Europie.
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Społeczeństwa obywatelskie każdego z demokratycznych krajów członkowskich 

Unii Europejskiej są uprawomocnione do samoorganizowania się i podejmowania 

działań umacniających więź między innymi obywatelami krajów UE.  

Unia Europejska pragnie promować model demokracji uczestniczącej, w której 

obywatele 27 państw aktywnie biorą udział w życiu Wspólnoty, a poprzez dialog 

obywatelski przełamują bariery językowe i kulturowe. Projekty realizowane 

w ramach Programu Europa dla Obywateli powinny wcielić w życie słowa Roberta 

Schumana: Europa musi powstawać przez konkretne czyny tworzące najpierw 
solidarność w działaniu. 

Program Europa dla Obywateli wspiera różne przedsięwzięcia zwiększające 

integrację europejską, które mogą przybierać formę wolnych spotkań, konferencji, 

paneli dyskusyjnych, zawodów sportowych lub konkursów. Nawiązane kontakty 

mogą, a nawet powinny być podtrzymywane przez prowadzenie wspólnych stron 

internetowych lub blogów. 
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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 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

Działanie 3 

Razem dla Europy

Działanie to jest bezpośrednio nadzorowane 

przez Komisję Europejską, dlatego też nie ma 

w nim zastosowania konkursowa droga wyboru 

projektów.

Komisja Europejska finansuje kampanie 

i materiały promocyjne, wydarzenia medialne 

mające na celu promocję Programu, prezentację 

najlepszych praktyk i rozpowszechnianie 

rezultatów projektów; przeprowadza badania 

i analizy. 

Działanie 4 

Aktywna pamięć 

europejska

Obejmuje ono działania związane 

z upamiętnianiem miejsc, archiwów 

i ofiar deportacji reżimów nazistowskiego 

i stalinowskiego.
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43

Program Europa dla Obywateli 
został podzielony na wymienione 
poniżej działania i poddziałania. 
Część z nich obejmuje aktywności 
istniejące jeszcze przed 
powstaniem Programu, takie jak 
partnerstwo miast czy wspieranie 
organizacji pozarządowych. 
Pozostałe – panele dyskusyjne 
i organizacja dużych wydarzeń 
medialnych – to pomysły wyrosłe 
z dotychczasowych doświadczeń, 
odpowiadające na nowe wyzwania 
stojące przed integracją europejską.
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Uczestnicy Programu

Państwami uczestniczącymi w Programie Europa dla Obywateli są:

•  państwa członkowskie Unii Europejskiej,

•  Chorwacja, Macedonia oraz Albania.

W zależności od działania/poddziałania:

•  władze i organizacje lokalne,

•  organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów),

•  grupy obywateli,

•  organizacje społeczeństwa obywatelskiego,

•  organizacje pozarządowe,

•  związki zawodowe,

•  instytucje edukacyjne,

•  organizacje skupiające wolontariuszy,

•  organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego.

Budżet Programu

Całkowity budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 215 milionów euro 

i został podzielony na poszczególne działania: 

Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu),

Działanie 2 Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu),

Działanie 3 Razem dla Europy (10% budżetu),

Działanie 4 Aktywna pamięć europejska (około 4% budżetu).

Funkcjonowanie

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 funduszy wspólnotowych, organizują 

szkolenia, a także 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

www.iam.pl

edo@iam.pl
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Serdecznie 

zapraszamy 

do współpracy!
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Poddziałanie 1 

Partnerstwo miast

1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich 

1.2. Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

W spotkaniach mieszkańców miast partnerskich uczestniczą 

obywatele, korzystając z partnerstwa między miastami w celu 

rozwijania silnych, nieformalnych i osobistych relacji między sobą. 

Spotkania takie powinny umacniać zaangażowanie uczestników 

w integrację europejską.

Poddziałanie 2 

Projekty obywatelskie i środki 

wsparcia

2.1. Projekty obywatelskie

2.2. Środki wsparcia

W ramach tego poddziałania wspierane są rozmaite projekty 

o wymiarze ponadnarodowym i międzysektorowym, bezpośrednio 

angażujące obywateli. Celem jest badanie innowacyjnych metodologii 

i strategii zachęcania obywateli do aktywnego udziału w działaniach 

na poziomie europejskim oraz stymulowania dialogu pomiędzy 

obywatelami i instytucjami Europy.

1

2

DZIAŁANIE 1

Aktywni obywatele dla Europy

Celem tego działania jest 

wspieranie projektów spotkań 

społeczności lokalnych 

z całej Europy w celu 

lepszego poznania historii 

krajów członkowskich, 

wymiany doświadczeń 

i budowania trwałych 

przyjaźni paneuropejskich.
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1.2. Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

1. Wnioskodawca

•  miasto, 

•  lokalny/regionalny organ władzy (lub)

•  federacja/stowarzyszenie władz lokalnych (albo)

•  organizacja nienastawiona na zysk lub komitet do 

spraw partnerstwa mające status prawny (osobowość 

prawną), reprezentujące władze lokalne.

2. Projekty kwalifikowane

•  w projekcie muszą brać udział władze miast z co 

najmniej 4 państw uczestniczących, z których 

przynajmniej jedno jest państwem członkowskim UE,

•  w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 30 

zaproszonych uczestników. Zaproszeni uczestnicy 

to uczestnicy zagraniczni wysłani przez miasta 

partnerskie,

•  co najmniej 30% uczestników każdego wydarzenia 

musi pochodzić z innych państw biorących udział 

w Programie niż państwo zapraszające,

•  maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 

miesiące,

• maksymalny czas każdego wydarzenia wynosi 21 dni,

•  należy przewidzieć co najmniej 3 wydarzenia 

w ramach jednego projektu. 

3. Kalendarz składania wniosków

Aktualny kalendarz składania wniosków dostępny jest na 

naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl

4. Zasady finansowania

Grant wyliczany na podstawie stawek ryczałtowych

Dotacja na projekt sieci miast partnerskich obliczana 

jest głównie na podstawie liczby uczestników 

wydarzeń w podziale na liczbę dni. Kwota dotacji może 

się zwiększyć o kwotę zryczałtowaną na narzędzia 

komunikacyjne (płyta CD/DVD, witryna internetowa, 

publikacja). Można się również zwrócić o dodanie 

do kwoty dotacji kosztów koordynacji.

W zależności od tego, czy uczestnik jest określony jako 

lokalny, czy zagraniczny, oraz w zależności od miejsca, 

w którym odbywa się wydarzenie, stosuje się różne 

stawki zryczałtowane za osobodzień. 

Stawka ryczałtowa dla lokalnego uczestnika spotkania 

w Polsce wynosi 23,47 euro.

Stawka ryczałtowa dla zagranicznego uczestnika 

spotkania w Polsce wynosi 36,35 euro.

Przy obliczaniu dotacji uwzględnia się maksymalnie 

400 dni uczestnictwa (1 osoba uczestnicząca 

w wydarzeniu przez 1 dzień = 1 dzień uczestnictwa).

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 000 euro.

Minimalna kwota dotacji wynosi 10 000 euro. 
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Poddziałanie 1. Partnerstwo miast

1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich

1. Wnioskodawca

•  miasto, w którym odbywa się spotkanie,

•  lokalny/regionalny organ władzy,

•  organizacja nienastawiona na zysk lub komitet do spraw 

partnerstwa mające status prawny (osobowość prawną), 

reprezentujące władze lokalne.

Spotkanie może się odbyć w danym mieście tylko raz 

w roku.

2. Projekty kwalifikowane

•  w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 25 

zaproszonych uczestników, przy czym co najmniej 5 

z każdego zaproszonego miasta,

Zaproszeni uczestnicy to uczestnicy zagraniczni wysłani 

przez miasta partnerskie.

•  co najmniej połowa uczestników powinna być spoza 

samorządu lokalnego lub urzędu miasta,

• maksymalny czas trwania projektu – 21 dni.

3. Kalendarz składania wniosków

Aktualny kalendarz składania wniosków dostępny jest 

na naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl

4. Zasady finansowania

Grant wyliczany na podstawie stawek ryczałtowych

Dotację na koszty organizacyjne oblicza się, mnożąc 

liczbę uczestników z zaproszonych miast przez liczbę dni 

spotkania oraz przez stawkę dzienną obowiązującą 

w kraju, w którym odbywa się spotkanie – dla Polski stawka 

dzienna wynosi 11,09 euro. 

Stawki dzienne stosowane w różnych krajach oblicza 

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), 

uwzględniając koszty utrzymania w poszczególnych 

krajach.

Dotację na koszty podróży oblicza się dla każdej 

zaproszonej delegacji, mnożąc liczbę uczestników przez 

liczbę przebytych kilometrów (odległość przebyta tam 

i z powrotem dla podróży w dwie strony) i przez stawkę 

ryczałtową w wysokości 0,027 euro/km/uczestnika.

Przy obliczaniu dotacji uwzględnia się maksymalnie 400 

dni uczestnictwa (1 osoba uczestnicząca w wydarzeniu 

przez 1 dzień = 1 dzień uczestnictwa).

Maksymalny grant na projekt wynosi 22 000 euro.

Minimalny grant na projekt wynosi 2500 euro.
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2.2. Środki wsparcia

1. Wnioskodawca

•  stowarzyszenie lub federacja organów lokalnych (albo)

•  organizacja nienastawiona na zysk, posiadająca status 

prawny (osobowość prawną).

Musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących 

w Programie.

2. Projekty kwalifikowane

•  projekt musi obejmować co najmniej 2 państwa 

uczestniczące, w tym przynajmniej jedno państwo 

członkowskie UE,

•  działania muszą zostać zorganizowane w jednym 

z państw uczestniczących w Programie,

• maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy,

•  należy przewidzieć co najmniej 2 wydarzenia w ramach 

jednego projektu.

3. Kalendarz składania wniosków

Aktualny kalendarz składania wniosków dostępny jest 

na naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl

4. Zasady finansowania

Szczegółowy budżet

Kwotę dotacji oblicza się na podstawie 

zbilansowanej, szczegółowej prognozy budżetowej 

z kwotami podanymi w euro. Do sporządzenia 

prognozy należy wykorzystać tabelę dołączoną

do formularza wniosku.

Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej 

stawki wynoszącej 80% kwalifikowanych kosztów 

danego projektu. Co najmniej 20% całkowitych 

szacunkowych kwalifikowanych wydatków trzeba 

zatem pokryć ze źródeł innych niż budżet Unii 

Europejskiej. Przyznana kwota nie może w żadnym 

wypadku przekroczyć tej, o którą wnioskowano.

Maksymalna kwalifikowana kwota dotacji wynosi 

100 000 euro.

Minimalna kwalifikowana kwota dotacji wynosi 

30 000 euro.

Prefinansowanie

Jeśli Agencja Wykonawcza nie ma zastrzeżeń co do 

zdolności finansowych beneficjenta, grant zostanie 

wypłacony w dwóch transzach (50% kwoty przed 

realizacją projektu i 50% po jego zakończeniu). 
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Poddziałanie 2. Projekty obywatelskie i środki wsparcia

2.1. Projekty obywatelskie

1. Wnioskodawca

•  lokalny organ władzy lub

•  organizacja społeczeństwa obywatelskiego 

nienastawiona na zysk, mająca status prawny 

(osobowość prawną).

Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z państw 

uczestniczących w Programie.

2. Projekty kwalifikowane

•  projekt musi obejmować co najmniej 5 państw 

uczestniczących, w tym przynajmniej jedno państwo 

członkowskie UE,

•  w projekcie musi brać udział co najmniej 200 

uczestników,

•  co najmniej 20% uczestników projektu musi pochodzić 

z kwalifikujących się państw, innych niż państwo będące 

gospodarzem wydarzenia,

• maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

3. Kalendarz składania wniosków

Aktualny kalendarz składania wniosków dostępny jest 

na naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl

4. Zasady finansowania

Szczegółowy budżet

Kwotę dotacji oblicza się na podstawie zbilansowanej, 

szczegółowej prognozy budżetowej z kwotami podanymi 

w euro. Do sporządzenia prognozy należy wykorzystać 

tabelę dołączoną do formularza wniosku.

Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki 

wynoszącej 60% kwalifikowanych kosztów danego 

projektu. Co najmniej 40% całkowitych szacunkowych

kwalifikowanych wydatków trzeba zatem pokryć ze źródeł 

innych niż budżet Unii Europejskiej. Przyznana kwota 

nie może w żadnym wypadku przekroczyć tej, o którą 

wnioskowano.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 euro.

Minimalna kwota dotacji wynosi 100 000 euro.

Prefinansowanie 

Jeśli Agencja Wykonawcza nie ma zastrzeżeń co do 

zdolności finansowych beneficjenta, grant zostanie 

wypłacony w dwóch transzach (50% kwoty przed realizacją 

projektu i 50% po jego zakończeniu). 
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Poddziałanie 1 

Strukturalne wsparcie 

dla organizacji badających 

europejską politykę publiczną 

(think tanks)

Poddziałanie 2 

Strukturalne wsparcie 

dla organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego na poziomie 

europejskim

Poddziałanie 3

Wsparcie dla projektów 

inicjowanych przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego

1

2

3
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DZIAŁANIE 2

Aktywne społeczeństwo 

obywatelskie w Europie

Działanie to wspiera organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego 

i zespoły ekspertów tworzących 

szczególne więzi między 

poszczególnymi obywatelami 

a Unią Europejską.
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Aby zapewnić zespołom ekspertów i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego realizującym cele ogólnoeuropejskie 

stabilność i możliwości niezbędne do rozszerzania i systematyzowania działań na szczeblu europejskim, organizacjom 

proponuje się wsparcie strukturalne, określane jako „dotacje operacyjne” na bieżącą działalność. Dotacje operacyjne 

zapewniają wsparcie finansowe obejmujące część kosztów operacyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zwykłych 

działań wybranej organizacji. Wsparcie to może zostać przyznane, w zależności od pewnych

kryteriów, w formie rocznej dotacji lub wieloletniego partnerstwa. Wieloletnie partnerstwo jest mechanizmem współpracy 

nawiązywanej między daną organizacją a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, w ramach 

której przyznawane są konkretne dotacje. Takie partnerstwo w ramach tego zaproszenia

mogłoby zostać zawarte na okres trzech lat.
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Poddziałanie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji 

badających europejską politykę publiczną (think tanks)

Poddziałanie 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim

1. Wnioskodawca

Poddziałanie 1

•  organizacje badające lub analizujące europejski 

porządek publiczny (think tanks– ośrodki analityczne);

Poddziałanie 2

•  organizacje społeczeństwa obywatelskiego na poziomie 

europejskim:

 •  centralne organizacje (platformy) europejskie,

 •  sieci europejskie,

 •  organizacje prowadzące działalność o dużym wpływie 

na poziomie europejskim.

•  organizacje społeczeństwa obywatelskiego związane 

z pamięcią europejską;

•  ogólnoeuropejskie platformy organizacji.

2. Projekty kwalifikowane

Działania organizacji wnioskującej muszą w namacalny 

sposób przyczyniać się do rozwoju i realizacji 

szczegółowych

celów i priorytetów tematycznych programu „Europa dla 

obywateli”. 

Program prac organizacji wnioskującej na kolejny rok lub 

trzyletni program strategiczny (w przypadku wieloletniego 

partnerstwa) muszą obejmować działalność statutową, 

w szczególności konferencje, seminaria, okrągłe stoły, 

działalność reprezentacyjną, komunikację i waloryzację 

oraz inne stałe europejskie działania.

3. Kalendarz składania wniosków

Zaproszenia do składania wniosków zamieszczane są na 

stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego na około 3 miesiące przed corocznym 

naborem: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/ 

4. Zasady finansowania

Wnioskodawcy obliczają wysokość grantu operacyjnego, 

w zależności od własnej decyzji, na podstawie stawek 

ryczałtowanych przyznawanych na każdy dzień roboczy 

pracowników organizacji w roku realizacji działań lub 

zbilansowanej, szczegółowej prognozy budżetowej.

Prefinansowanie 

Jeśli Agencja Wykonawcza nie ma zastrzeżeń co do zdolności 

finansowych beneficjenta, grant zostanie wypłacony w dwóch 

transzach (do 80% kwoty przed realizacją projektu i 20% po 

jego zakończeniu).
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Poddziałanie 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego
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1. Wnioskodawca

•  organizacja nienastawiona na zysk,

•  organizacja społeczeństwa obywatelskiego, mająca 

osobowość prawną i rozwijająca swoją działalność 

na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 

lub europejskim.

Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z państw 

uczestniczących w Programie.

2. Projekty kwalifikowane

Projekty mogą być przygotowane w jednej z dwóch 

poniższych form:

•  projekty wydarzeń, które obejmują głównie: konferencje, 

seminaria, sympozja, warsztaty, debaty, posiedzenia, 

spotkania, szkolenia, działania społeczno-kulturowe 

albo

•  projekty produkcji i realizacji, które obejmują głównie: 

publikacje, strony internetowe, audycje radiowe/

telewizyjne, produkcję materiałów audiowizualnych, 

sondaże opinii publicznej, badania, analizy, produkcję 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, stosowanie 

nowych technologii informacyjnych.

W każdym wydarzeniu w ramach projektu muszą 

uczestniczyć co najmniej 2 państwa, w tym przynajmniej 

jedno państwo członkowskie UE. Działania muszą być 

przeprowadzone w jednym z krajów uczestniczących 

w Programie.

Co najmniej 40% kwalifikujących się uczestników musi 

pochodzić z kwalifikujących się państw innych niż kraj, 

w którym beneficjent organizuje projekt. Uczestnicy muszą 

być uznani za uczestników zagranicznych.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

3. Kalendarz składania wniosków

Aktualny kalendarz składania wniosków dostępny jest 

na naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl

4. Zasady finansowania

W zależności od typu projektu grant wylicza się 

na podstawie stawek ryczałtowych lub szczegółowego 

budżetu.

Dotacje na projekty imprez według grantu wyliczanego 

na podstawie stawek ryczałtowych

Kwotę dotacji na projekty złożone w ramach tego 

poddziałania oblicza się na podstawie liczby uczestników 

imprez i liczby dni. Kwota dotacji może się zwiększyć 

o kwotę zryczałtowaną, pod warunkiem że wytwarzane 

są również narzędzia komunikacyjne.

Projekt jako całość musi zakładać co najmniej 50 dni 

uczestnictwa (1 osoba uczestnicząca w imprezie przez 

1 dzień = 1 dzień uczestnictwa), aby został uznany 

za kwalifikujący się.

Przy obliczaniu dotacji uwzględnia się maksymalnie 400 

dni uczestnictwa (1 osoba uczestnicząca w wydarzeniu 

przez 1 dzień = 1 dzień uczestnictwa).

Całkowitą kwotę dotacji oblicza się, dodając:

•  całkowite kwoty, o które wnioskowano dla każdego 

wydarzenia,

•  wnioskowaną kwotę na narzędzia komunikacyjne, jeśli 

zakłada się je w projekcie. 

Obliczenia kwoty dotacji na każde wydarzenie dokonuje 

się następująco:

W zależności od tego, czy uczestnik jest lokalny, 

czy zagraniczny, oraz w zależności od miejsca, 

w którym odbywa się impreza, stosuje się różne stawki 

zryczałtowane za osobodzień. 

Dla uczestnika lokalnego stawka zryczałtowana w Polsce 

wynosi 25,22 euro.

Dla uczestnika zagranicznego stawka zryczałtowana 

w Polsce wynosi 55,83 euro.

Narzędzia komunikacyjne, na które można uzyskać 

dofinansowanie, to:

•  publikacje,

•  produkcja na płycie DVD lub CD-ROM,

• witryna internetowa.

Dotacja ryczałtowa przyznawana na każdy z tych trzech 

rodzajów narzędzi komunikacyjnych wynosi 1500 euro. 

Beneficjenci mogą otrzymać dotację na maksymalnie 

trzy różne narzędzia komunikacyjne (tj. nie na dwa 

produkty tego samego rodzaju). Zatem całkowita 

maksymalna stała kwota dotacji przeznaczonej 

na narzędzia komunikacyjne wynosi 4500 euro.

Dotacje na projekty produkcji i realizacji obliczane 

na podstawie szacunkowego budżetu

Kwotę dotacji oblicza się na podstawie zbilansowanej, 

szczegółowej prognozy budżetowej z kwotami podanymi 

w euro. Do sporządzenia prognozy należy wykorzystać 

tabelę dołączoną do formularza wniosku.

Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki 

wynoszącej 60% kwalifikowalnych kosztów danego 

działania. Co najmniej 40% całkowitych szacunkowych 

kwalifikowalnych wydatków trzeba zatem pokryć 

ze źródeł innych niż budżet Unii Europejskiej. Przyznana 

kwota nie może w żadnym wypadku przekroczyć tej, 

o którą wnioskowano.

Maksymalna kwota dotacji – 55 000 euro. 

Minimalna kwota dotacji – 10 000 euro.

Prefinansowanie 

Jeśli Agencja Wykonawcza nie ma zastrzeżeń co do 

zdolności finansowych beneficjenta, grant zostanie 

wypłacony w dwóch transzach (50% kwoty przed 

realizacją projektu i 50% po jego zakończeniu). 
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1. Wnioskodawca

•  organizacje nienastawione na zysk, mające osobowość 

prawną, z siedzibą w państwie uczestniczącym 

w Programie,

 •  organizacje pozarządowe,

 •  stowarzyszenia ocalonych, 

•  stowarzyszenia rodzin ofiar, 

•  opiekunowie miejsc pamięci, 

•  muzea,

•  władze lokalne i regionalne,

•  federacje, 

•  zespoły ekspertów,

•  instytucje naukowe, 

•  organizacje działające w dziedzinie wolontariatu itp.

DZIAŁANIE 4

Aktywna pamięć europejska

Działanie to ma na celu podkreślenie 
fundamentalnych wartości, na podstawie 
których zbudowano Unię Europejską, takich 
jak wolność, demokracja i poszanowanie 
praw człowieka. Aby w pełni docenić ich 
znaczenie, konieczne jest zachowanie 
pamięci o czasach, gdy nazizm i stalinizm 
łamały te zasady. Europa może zachować 
pamięć o przeszłości, w tym także o jej 
ciemnych stronach, upamiętniając ofiary 
i chroniąc miejsca oraz zbiory archiwalne 
związane z przesiedleniami. 
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4. Zasady finansowania

W zależności od typu projektu grant wylicza się 

na podstawie stawek ryczałtowych lub szczegółowego 

budżetu.

Dotacje na projekty imprez według grantu wyliczanego 

na podstawie stawek ryczałtowych

Kwotę dotacji na projekty złożone w ramach tego 

poddziałania oblicza się na podstawie liczby uczestników 

imprez i liczby dni. Kwota dotacji może się zwiększyć 

o kwotę zryczałtowaną, pod warunkiem że wytwarzane 

są również narzędzia komunikacyjne.

Projekt jako całość musi zakładać co najmniej 50 dni 

uczestnictwa (1 osoba uczestnicząca w imprezie przez 

1 dzień = 1 dzień uczestnictwa), aby został uznany 

za kwalifikujący się.

Przy obliczaniu dotacji uwzględnia się maksymalnie 400 

dni uczestnictwa (1 osoba uczestnicząca w wydarzeniu 

przez 1 dzień = 1 dzień uczestnictwa).

Całkowitą kwotę dotacji oblicza się, dodając:

•  całkowite kwoty, o które wnioskowano dla każdego 

wydarzenia,

•  wnioskowaną kwotę na narzędzia komunikacyjne, jeśli 

zakłada się je w projekcie. 

Obliczenia kwoty dotacji na każde wydarzenie dokonuje 

się następująco:

W zależności od tego, czy uczestnik jest lokalny, 

czy zagraniczny, oraz w zależności od miejsca, 

w którym odbywa się impreza, stosuje się różne stawki 

zryczałtowane za osobodzień. 

Dla uczestnika lokalnego stawka zryczałtowana w Polsce 

wynosi 25,22 euro.

Dla uczestnika zagranicznego stawka zryczałtowana 

w Polsce wynosi 55,83 euro.

Narzędzia komunikacyjne, na które można uzyskać 

dofinansowanie, to:

•  publikacje,

•  produkcja na płycie DVD lub CD-ROM,

• witryna internetowa.

Dotacja ryczałtowa przyznawana na każdy z tych trzech 

rodzajów narzędzi komunikacyjnych wynosi 1500 euro. 

Beneficjenci mogą otrzymać dotację na maksymalnie 

trzy różne narzędzia komunikacyjne (tj. nie na dwa 

produkty tego samego rodzaju). Zatem całkowita 

maksymalna stała kwota dotacji przeznaczonej 

na narzędzia komunikacyjne wynosi 4500 euro.

Dotacje na projekty produkcji i realizacji obliczane 

na podstawie szacunkowego budżetu

Kwotę dotacji oblicza się na podstawie zbilansowanej, 

szczegółowej prognozy budżetowej z kwotami podanymi 

w euro. Do sporządzenia prognozy należy wykorzystać 

tabelę dołączoną do formularza wniosku.

Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki 

wynoszącej 60% kwalifikowalnych kosztów danego 

działania. Co najmniej 40% całkowitych szacunkowych 

kwalifikowalnych wydatków trzeba zatem pokryć 

ze źródeł innych niż budżet Unii Europejskiej. Przyznana 

kwota nie może w żadnym wypadku przekroczyć tej, 

o którą wnioskowano.

Maksymalna kwota dotacji – 55 000 euro. 

Minimalna kwota dotacji – 10 000 euro.

Prefinansowanie 

Jeśli Agencja Wykonawcza nie ma zastrzeżeń co do 

zdolności finansowych beneficjenta, grant zostanie 

wypłacony w dwóch transzach (50% kwoty przed 

realizacją projektu i 50% po jego zakończeniu). 
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2. Projekty kwalifikowane

Projekty mogą być przygotowane w jednej z dwóch 

poniższych form:

•  projekty wydarzeń, które obejmują głównie: konferencje, 

seminaria, sympozja, warsztaty, debaty, posiedzenia, 

spotkania, szkolenia, działania społeczno-kulturowe 

albo

•  projekty produkcji i realizacji, które obejmują głównie: 

publikacje, strony internetowe, audycje radiowe/

telewizyjne, produkcję materiałów audiowizualnych, 

badania opinii publicznej, badania, analizy, produkcję 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, stosowanie 

nowych technologii informacyjnych.

Projekty muszą zawierać co najmniej jeden z poniższych 

elementów, ale wnioskodawców zachęca się do ich 

łączenia:

• ochrona,

• upamiętnienie,

• refleksja,

• tworzenie sieci.

3. Kalendarz składania wniosków

Aktualny kalendarz składania wniosków dostępny jest 

na naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl
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Jak złożyć wniosek?

Formularz on-line

(do pobrania ze strony Agencji: http://eacea.
ec.europa.eu/eforms) należy wysłać najpóźniej do 

godziny 12.00 w dniu wyznaczonym jako ostateczny 

termin składania wniosków.

Wymagane załączniki należy wysłać w dniu 

wyznaczonym jako termin składania wniosków 

pocztą lub pocztą kurierską na podany obok adres. 

Załączniki powinny zostać opatrzone numerem 

wniosku nadanym podczas aplikowania on-line. 

Decyduje data stempla pocztowego lub data 

na potwierdzeniu nadania przesyłki poleconej 

wydanym przez służby pocztowe lub kuriera.

EACEA

Unit P7 Citizenship

Action 1/2/4 – w zależności od wniosku

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)

B-1140 Bruksela, Belgia

Kiedy i jak ogłasza się 

wyniki?

Wnioskodawcy powinni otrzymać informacje o wyniku 

procedury wyboru w trakcie czwartego miesiąca 

po ostatecznym terminie składania wniosków.

Wykazy wybranych projektów będą publikowane 

na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały wybrane, 

zostaną o tym pisemnie poinformowani.

Wnioskodawcy z państw członkowskich UE, których 

wnioski zostały przyjęte, otrzymają decyzję w sprawie 

przyznaniu dotacji, zaś wnioskodawcy spoza UE, 

których wnioski zostały przyjęte – umowę w sprawie 

przyznania dotacji.
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Widoczność Programu

Wszystkie działania finansowane w ramach Programu 

Europa dla Obywateli muszą się przyczyniać do jego 

promowania. Dlatego też wydarzenia oraz projekty 

organizowane w ramach Programu powinny wyraźnie 

informować o otrzymanym wsparciu finansowym 

z Komisji. W kontaktach z mediami też należy informować 

o grancie ze środków Komisji.

Planując projekt, organizatorzy powinni wziąć pod uwagę 

kryteria, jakimi kieruje się Komisja przy przyznawaniu 

grantów. Są to:

Kryteria jakościowe – 80% wszystkich punktów 

możliwych do zdobycia w ramach procedury oceny. 

Kryteria jakościowe dotyczą:

1.  Związku projektu z celami i priorytetami Programu 

(25% punktów) 

Projekty powinny mieć związek z:

• ogólnymi celami Programu,

• szczegółowymi celami poddziałania,

• stałymi i rocznymi priorytetami Programu,

• zagadnieniami horyzontalnymi Programu.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona spotkaniom 

dotyczącym obchodów Dnia Europy (9 maja), 

np. w ramach Działania 1. 

2.  Znaczenia projektu i proponowanych metod 

(25% punktów)

•  jakość ram projektu (aktywne zaangażowanie 

wszystkich projektodawców w Projekt, definicja 

Programu, jakość etapu oceny),

• j akość treści i metodologii projektu (tematyka istotna 

dla grupy uczestników, zastosowanie odpowiedniej 

metodologii, aktywne zaangażowanie uczestników 

i społeczności lokalnej w projekt, wymiar europejski).

Kryteria jakościowe i ilościowe brane pod uwagę przy ocenie 

wniosku

3. Wpływu (15% punktów)

•  wpływ projektu na uczestników (tzn. zwiększenie 

ich wiedzy na temat zagadnień związanych z UE 

oraz zaangażowanie w integrację europejską), efekt 

zwielokrotnienia.

4.  Widoczności i działania uzupełniającego 

(15% punktów)

•  zapewnienie odpowiedniego zasięgu projektu (widoczność 

projektu i Programu Europa dla Obywateli, działania 

uzupełniające, rozpowszechnianie i wykorzystanie 

wyników, również na poziomie politycznym; konkretne 

plany działań na przyszłość obejmujące udział władz 

lokalnych i regionalnych oraz obywateli).

Kryteria ilościowe obejmują 20% punktów możliwych 

do zdobycia w ramach procedury oceny. Obejmują one:

1. Zasięg geograficzny i wpływ (10% punktów)

• liczba zaangażowanych krajów,

•  wnioskodawcy składający wniosek po raz pierwszy,

•  liczba państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej 

po 1 maja 2004 r. wraz z Chorwacją.

2. Grupę docelową (10% punktów)

•  liczba uczestników – w tym osób z grup 

defaworyzowanych – zrównoważona pod względem płci,

• liczba zaangażowanych młodych ludzi.
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Składając formularz wniosku o dotację, wnioskodawca 

zobowiązuje się do poszanowania ogólnych zasad 

Programu, jak również do przestrzegania terminów 

i obowiązku przedłożenia sprawozdania końcowego. 

Agencja przykłada szczególną wagę do właściwego 

administracyjnego i finansowego zarządzania projektami. 

Wszelkie zmiany w harmonogramie działań należy zgłosić 

na piśmie do zatwierdzenia Agencji. Zmiany nie mogą 

naruszać zasadniczej koncepcji projektu. 
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Jakie zobowiązania wynikają 

z przyznania grantu?

Jak przygotować 

dobry wniosek?
•  przejrzyście i szczegółowo przedstawić Program(-y) 

konferencji/warsztatów,

•  wyjaśnić wpływ organizowanych imprez na przyszłą 

współpracę między uczestniczącymi miastami, gminami 

lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

•  stosować różnorodne metody realizacji Programu 

(wykłady, debaty, dyskusje, warsztaty),

•  skupić się na informacyjnych i edukacyjnych wartościach 

Programu,

•  omówić politykę europejską i jej wdrażanie na poziomie 

lokalnym, kwestię budowania i przyszłości Unii 

Europejskiej,

•  przygotować akcję zachęcającą do debaty i wymiany 

doświadczeń między uczestniczącymi miastami,

•  zaprosić lokalnych ekspertów (w charakterze prelegentów 

lub uczestników) specjalizujących się w dziedzinach 

wybranych na temat konferencji,

• opisać sposób promocji planowanej imprezy.

Adresy przydatnych 

stron internetowych
•  Punkt kontaktowy Programu Europa dla Obywateli

http://europadlaobywateli.pl
•  Przewodnik Programowy Europa dla Obywateli 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/
documents/EACEA_2008_0185_PL.pdf

•  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
•  Związek Miast Polskich

http://www.zmp.poznan.pl/
•  Kalendarz terminów składania wniosków

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/
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Broszura została sfinansowana przy wsparciu Komisji Europejskiej. Wyraża ona opinie jedynie jej autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w zakresie 

wykorzystywania informacji w niej zawartych.

This brochure has been funded with support from the European Commission. It reflects the views only of the author, and the Commission cannot be responsible for any use which 

may be made of the information contained therein.
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