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Program Evropa za državljane 
2007–2013

Ta informativna brošura nudi splošen pregled programa 
Evropa za državljane in vseh njegovih akcij z dejanskimi primeri 

projektov, ki so bili financirani v okviru programa.
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Unija državljanov
Moč EU je v raznolikosti in potencialu 
njenih skoraj 500 milijonov prebi-
valcev. Program Evropa za državljane 
pomaga spodbujati razumevanje med 
Unijo in njenimi državljani, si prizadeva 
poglobiti zavedanje tega, kaj pomeni 
biti Evropejec, in pomaga razvijati čut 
za evropsko identiteto.

Cilji programa
Cilji programa so:
•	 spodbuditi državljane k aktivni vklju-

čitvi v proces evropske integracije; 
•	 pomagati državljanom, da razvijejo 

občutek evropske identitete; in 
•	 krepiti medsebojno razumevanje 

med evropskimi državljani. 

Glavne značilnosti programa:
•	 državljane spodbuja, da se vključijo 

v izmenjave in dejavnosti zunaj nji-
hovih nacionalnih meja; 

•	 spodbuja razpravo in razmišljanje o 
temeljnih vrednotah EU; 

•	 spodbuja povezovanje v mreže in 
•	 veča zmožnost NVO in raziskovalnih 

organizacij, da prispevajo k oblikova-
nju politik na ravni EU. 

Iz rezultatov programa se bo mogoče 
učiti, kako oblikovati politike aktivnega 
državljanstva v Evropi.

Prednostne teme programa
•	 Aktivno evropsko državljanstvo
•	 Prihodnost Unije in njene temeljne 

vrednote
•	 Medkulturni dialog
•	 Blaginja ljudi v Evropi: zaposlovanje, 

socialna kohezija in trajnostni razvoj
•	 Vpliv politik EU v družbah 

Poleg teh glavnih prednostnih tem 
program opredeljuje tudi številne krat-
koročne letne prednostne naloge, ki 
obravnavajo spreminjajoče se okoli-
ščine. Informacije o teh nalogah so na 
voljo na spletni strani Državljanstvo: 
http://ec.europa.eu/citizenship/pro-
gramme-priorities/doc16_en.htm

Štiri akcije
Akcija 1: „Aktivni državljani za Evropo“ je 
namenjena povezovanju ljudi iz različ-
nih delov Evrope in s tem spodbujanjem 
medsebojnega razumevanja, zavesti, da 
EU pripada svojim državljanom, ter ra-
zvoja evropske identitete. Osredotočena 
je na pobratenje mest ter na projekte dr-
žavljanov in podporne ukrepe. 

Akcija 2: „Aktivna civilna družba v Evropi“, 
katere cilj je pomagati evropski civilni 
družbi pri igranju aktivnejše vloge na 
evropskem prizorišču, tako da nudi pod-
poro NVO, sindikatom, možganskim tru-
stom, združenjem in drugim nevladnim 
organom. 

Pregled

http://ec.europa.eu/citizenship/programme-priorities/doc16_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/programme-priorities/doc16_en.htm
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Pregled

V okviru Akcije 3: „Skupaj za Evropo“  si 
Evropska komisija prizadeva okrepiti po-
jem evropskega državljanstva z učinko-
vitimi odmevnimi dogodki, ki bodo ljudi 
navdihnili, da se poistovetijo z evropskim 
projektom, in jim pomagali, da spoznajo, 
da je vrednote mogoče deliti tudi zunaj 
nacionalnih meja. Komisija bo za boljše 
razumevanje aktivnega evropskega dr-
žavljanstva izvajala tudi študije, ankete 
in javnomnenjske raziskave. 

Akcija 4: „Aktivno evropsko spomi-
njanje“ je namenjena ohranjanju bo-
lečega spomina na žrtve nacizma in 
stalinizma, da bi se iz tega lahko učili  
o vrednotah, kot so mir, stabilnost in 
demokracija, ki so nam v današnji Evro-
pi samoumevne.

Sodelujoče države  
(Stanje dne 1. 1. 2011)
•	 27 držav članic
•	 Hrvaška (od leta 2007)
•	 Nekdanja jugoslovanska republika 

Makedonija (od leta 2009)
•	 Albanija (od leta 2009)

 Te informacije se lahko spreminja-
jo; prosimo, obiščite spletno stran 
Državljanstvo1 

1   http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm

Upravičeni prijavitelji
•	 NVO in organizacije civilne družbe
•	 Lokalni organi
•	 Možganski trusti
•	 Sindikati
•	 Zveze
•	 Izobraževalne ustanove
•	 Mreže prostovoljcev in organizacije, 

ki so dejavne na področju prosto-
voljnega dela

•	 Športne zveze
•	 Občine in odbori za pobratenje mest 

(v zvezi z akcijo 1) 
•	 Združenja preživelih, združenja dru-

žin žrtev, spomeniki in muzeji (v zve-
zi z akcijo 4)

Proračun 2007–2013 
215 milijonov EUR 

Kdo izvaja program Evropa za drža-
vljane
•	 Za upravljanje programa je odgovor-

na Evropska komisija.
•	 Za izvajanje programa je odgovorna 

Izvajalska agencija za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo.

•	 Države članice in druge sodelujoče 
države imajo posvetovalno vlogo 
prek „programskega odbora“.

•	 „Točke Evrope za državljane“ (PEC)2 
so odgovorne za ciljno razširjanje in-
formacij o programu v širši javnosti.

2   Seznam PEC je na voljo na: http://ec.europa.eu/
citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm

http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm
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Cilj te akcije je povezati ljudi iz različnih 
delov Evrope in tako spodbuditi med-
sebojno razumevanje, zavest, da EU 
pripada svojim državljanom, ter razvoj 
evropske identitete, ki bo dopolnjevala 
lokalno in regionalno identiteto. Spod-
buja srečanja, izmenjave in razprave 
med evropskimi državljani iz različnih 
držav in s pomočjo različnih sredstev.

Akcija 1 financira in podpira različne de-
javnosti: srečanja državljanov v okviru 
pobratenja mest in projekte sodelujočih 
državljanov. Cilj podpornih ukrepov je 
pomagati organizacijam na terenu, da 
razvijejo visokokakovostne dejavnosti.

Pobratenje mest 
 
Pobratenje mest je že dalj časa po-
memben mehanizem razvoja aktiv-
nega evropskega državljanstva in ob-
čutka skupne identitete. Ena izmed 
glavnih prednosti pobratenja mest je, 
da neposredno vključuje veliko števi-
lo državljanov, s čimer prikazuje kori-
sti povezovanja EU na lokalni ravni in 
pomaga državljanom iz različnih držav 
članic, da se povežejo in razvijejo ob-
čutek skupne evropske identitete.
 
 

 
Srečanja državljanov na podlagi 
pobratenja mest 
Srečanja državljanov so tradicionalen 
mehanizem, ki se uporablja pri pobra-
tenju mest. Komisija podpira srečanja 
širokega razpona državljanov in sku-
pin državljanov iz pobratenih mest, 
partnerstvo med občinami pa vodi  
v razvoj močnih, neformalnih in oseb-
nih odnosov med državljani.

Za ta srečanja mora biti značilna aktivna 
civilna udeležba. To je mogoče doseči  
z vključevanjem lokalne skupnosti v na-
črtovanje in izvajanje projekta, omogo-
čanjem aktivne vloge udeležencev na 

Akcija 1:  
Aktivni državljani za Evropo

http://ec.europa.eu/citizenship/programme-actions/doc30_en.htm
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Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo

razstavah, delavnicah, skupnih kulturnih 
uprizoritvah itd. ter z zagotavljanjem, da 
si bodo za ta srečanja dejansko skupaj 
prizadevala vsa vključena mesta. 

Trajanje projekta: 
največ 21 dni na posamezno srečanje. 

Dodeljevanje dotacij: 
najvišja dotacija, ki jo je mogoče odo-
briti, je 25 000 EUR na projekt. Če v pro-
jektu sodeluje vsaj deset mest, je mo-
goče zaprositi za največ 40 000 EUR na 
projekt. Najnižja dotacija, ki jo je mo-
goče odobriti, je 5 000 EUR.

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 

Kako naredim uspešen projekt?
Najprej poskrbite, da bo vaša prijava ja-
sna in dobro strukturirana. Predložite 
jasno in popolno dokumentacijo s po-
drobnim in informativnim programom 
srečanja, ki ga pripravljate. Nekaj nami-
gov, kako lahko naredite vašo prijavo za 
projekt čim uspešnejšo: 
•	 Preden začnete sestavljati prijavo, 

obvezno preberite celoten vodnik 
po programu.

•	 Bodite pozorni na prednostne teme 
programa Evrope za državljane in 
letne prednostne naloge ter elemen-
te, ki so vključeni v koncept pobrate-
nja mest. 

•	 Pripravite jasno in podrobno pred-
stavitev načrtovanega programa za 
srečanje.

•	 Pojasnite, kaj se bo dogajalo, kakšna 
je vloga udeležencev in kaj se bodo 
iz tega naučili.

•	 Zagotovite, da bo program srečanja 
določal aktivno vlogo za udeležence.

•	 Pojasnite, kako bo v srečanje vklju-
čena lokalna skupnost (med pripra-
vo, samim srečanjem in morebitnim 
nadaljnjim spremljanjem).

•	 Pojasnite, kako bo o srečanju obve-
ščena javnost in kakšna bo njegova 
odmevnost.

 NAMIGI
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Reichelsheim 
Prihodnost Evropske unije – Posle-
dice in vidiki širitve v luči nemško-
francoskega, nemško-poljskega in 
nemško-madžarskega partnerstva na 
podlagi pobratenja mest (The Future 
of the European Union – Consequen-
ces and Perspectives of Enlargement 
in View of German-French, German-
Polish and German-Hungarian Town 
Twinning Partnerships)
•	 Cilj: srečanje, organizirano za namen 

priprave na širitev pobratenja mest  
z vključitvijo dveh novih mest.

•	 Dejavnosti: dobra kombinacija de-
lavnic, posredovanj, umetniških do-
godkov, dejavnosti za šolarje ter niza 

razprav o evropskih vprašanjih, pove-
zanih z lokalnim okvirom. Potekalo je 
tudi nekaj dejavnosti za šolarje, kot 
so učenje evropske himne, poslikava 
majic in pripravljanje tipičnih nacio-
nalnih jedi.

•	 Udeleženci: med 280 udeleženci so 
bili mestni uradniki iz mest gostite-
ljev in povabljenih mest, učenci, uči-
telji ter ljudje iz ogroženih socialnih 
in gospodarskih okolij.

•	 Rezultati: veliko pridobljenega zna-
nja o temah, o katerih so razpravljali 
udeleženci; srečanje je pripravilo te-
ren za vključitev dveh novih mest in  
s tem širitev dvostranskega odnosa 
pri pobratenju mest.

Primer

Program Evropa za državljane 2007-2013



Mreže pobratenih mest
Ena izmed glavnih novosti na področju 
pobratenja mest v programu za obdo-
bje 2007–2013 je vključevanje v mre-
že. Mesta sodelujejo s svojimi lastnimi 
partnerji iz pobratenih mest in hkrati  
s partnerji svojih partnerjev. S pomočjo 
tega lahko preučijo določeno temo, 
imajo skupna sredstva in interese ter 
pridobijo vpliv ali se soočijo s skupnimi 
izzivi. Podpora povezovanju v mreže 
jim bo pomagala, da to sinergijo kar 
najbolj izkoristijo.

Trajanje projekta: 
projekt traja največ 24 mesecev, posa-
mezni dogodek pa največ 21 dni. 

Dodeljevanje dotacij: 
najvišja dotacija, ki jo je mogoče 
odobriti, je 150  000  EUR, najnižja pa 
10  000  EUR. Izračun dotacij temelji na 
pavšalnih zneskih.

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 

9

Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo
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Kako naredim uspešen projekt?
Najprej poskrbite, da bo vaša prijava 
jasna in dobro strukturirana. Predložite 
jasno in popolno dokumentacijo s po-
drobnim in informativnim programom 
srečanja, ki ga pripravljate. Nekaj nami-
gov, kako lahko naredite vašo prijavo 
za projekt čim uspešnejšo: 
•	 Pripravite jasno in podrobno pred-

stavitev programa(-ov) konference/
delavnice. 

•	 Pojasnite vpliv dogodkov na prihodnje 
sodelovanje med vključenimi mesti.

•	 Za izvedbo programa projekta upo-
rabite različne komunikacijske meto-
de (predavanja, razprave, pogovori, 
delavnice).

•	 Poudarek namenite informativni in 
izobraževalni vrednosti programa 
projekta.

•	 Razpravljajte o evropskih politikah in 
njihovem izvajanju na lokalni ravni 
ter o izgradnji in prihodnosti Evrop-
ske unije.

•	 Pripravite akcijski načrt, ki spodbuja 
razpravo in izmenjavo izkušenj med 
udeleženimi mesti.

•	 Povabite lokalne strokovnjake (kot 
govornike ali udeležence), ki so speci-
alizirani za tematska področja, izbra-
na v skladu s temo vašega dogodka.

NAMIGI

Program Evropa za državljane 2007-2013
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Dimos Amaroussion
Forum državljanov EU in občinskih 
uradnikov: Boj za kakovostna mesta 
(Q-cities), boj za boljše vsakodnevno 
življenje (EU Citizens and Municipal 
Officers Forum: Fighting for Q-cities, 
fighting for a better daily life)
•	 Dejavnosti: tematska konferenca in 

štiri vzporedne delavnice o izmenja-
vi najboljših praks z razširjenim geo-
grafskim pokritjem. Glavni predmet 
srečanja in dejavnosti je bil tridelen: 
prvič, vključiti vse zainteresirane stra-
ni v vseevropski proces ukrepov za 
dvig kakovosti; drugič, institucionali-
zirati, utrditi in razširiti prvo Evropsko 
mrežo kakovostnih mest pod ime-
nom „Mreža kakovostnih mest (Q-ci-
ties Network)“ za namen sistematične 
izmenjave znanja in strokovnih izku-
šenj; in tretjič, podpisati „Evropsko 
zaprisego kakovosti“ pod okriljem 
mreže za namen zagotovitve „kulture 
kakovosti“ v občinskih službah in iz-
gradnje novih vezi na podlagi pobra-
tenja med njenimi člani.

•	 Udeleženci: politični predstavniki 
lokalnih organov in občin, institucije, 
NVO, strokovnjaki na področju kako-
vosti, specializirani izvajalci dejavno-
sti, univerze in državljani.

•	 Spremljanje/nadaljevanje: mreža 
kakovosti projekta organizira kon-
ference že tri leta in je vzpostavila 
mrežo partnerstev, podpisala statut 
in razširila sodelovanje na druge dr-
žave in občine.

•	 Rezultati: nova pobratenja z zainte-
resiranimi mesti; vzpostavitev prve 
Evropske mreže kakovostnih mest  
s pobratenimi mesti; podpis zaprise-
ge kakovosti EU in zavezanost članov 
k združevanju njihovih prizadevanj 
za boljšo kakovost življenja državlja-
nov ter polno, aktivno evropsko dr-
žavljanstvo za njihove občinske or-
gane. Izdelan je bil DVD o forumu, ki 
vključuje predstavitev „kakovostnih 
mest“ ter informacije o konferenci in 
njenih rezultatih.

Primer

Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo
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Projekti državljanov
Akcija 1 podpira oblikovanje nove 
skupine projektov državljanov, katerih 
cilj je povečati udeležbo državljanov  
v procesu EU prek inovativnih dejav-
nosti. Ukrepi bi lahko vključevali obli-
kovanje zborov in žirij državljanov, 
prek katerih bi lahko Evropejci sporo-
čali svoja stališča o različnih vprašanjih,  
povezanih z EU. 

Projekti državljanov bi morali upora-
bljati inovativne metode za združeva-
nje državljanov z različnih družbenih 
področij, ki bodo sodelovali pri sku-
pnih evropskih vprašanjih na lokalni 
ravni in ravni EU ali razpravljali o njih 
(preseljevanje, varnost, zaposlovanje, 
okolje, večkulturnost itd.)

Ta ukrep je bil preizkušen na nizu pilo-
tnih projektov3, ki so se začeli z razpi-
som aprila 2006 in so potekali do po-
letja leta 2007. Pri izboru projektov so 
se predvsem upoštevale eksperimen-
talne in inovativne metode za krepitev  
udeležbe državljanov. 

Trajanje projekta: 
največ 12 mesecev. 

Dodeljevanje dotacij: 
znesek dotacije bo izračunan na pod-
lagi uravnoteženega in podrobnega 
predvidenega proračuna, izražene-
ga v evrih. Dotacija ne sme preseči 
60  %  skupnih upravičenih stroškov 
projekta. Najvišja dotacija, ki jo je mo-
goče odobriti, je 250 000 EUR, najnižja 
pa 100 000 EUR.

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 

3   http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/
doc379_en.htm
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http://ec.europa.eu/citizenship/programme-actions/doc38_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/doc379_en.htm
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Kako naredim uspešen projekt?
Prijavitelji bodo v nadaljevanju našli 
nekaj namigov za izboljšanje kakovo-
sti vsebine predlaganih projektov. Ker se 
projekt ocenjuje na podlagi informacij iz 
prijave, je zelo pomembno, da prijavitelji 
predložijo jasno in popolno dokumenta-
cijo s podrobnim, dobro strukturiranim 
in informativnim programom srečanja.

•	 Izbira udeležencev  
V prijavi za projekt mora biti razlože-
na metoda za izbiro državljanov, ki 
bodo sodelovali v zboru (naključna 
izbira, na podlagi vnaprej oprede-
ljenih meril). Posebno pozornost je 
treba nameniti vključevanju povsem 
navadnih državljanov z različnimi 
demografskimi, družbenimi in stro-
kovnimi ozadji ter državljanov, ki  
v evropskih projektih sami po sebi 
ne bi sodelovali.

•	 Oblikovanje mnenja  
V prijavi za projekt morajo biti ra-
zložene metode za usmerjanje pro-
cesa za oblikovanje posamičnih in 
skupnih mnenj. Treba je zagotoviti 

vešče povezovanje zaradi spodbu-
janja razprave, posvetiti pozornost 
manjšinskim mnenjem in spodbujati 
sodelovanje vsakega posameznika.

•	 Kakovost informacij  
V prijavi za projekt mora biti razlože-
no, kako bodo sodelujoči prejemali 
informacije o izbrani(-h) temi(-ah). 
Prijavitelj projekta mora zagotoviti 
uravnoteženo zagotavljanje infor-
macij udeležencem in upoštevanje 
različnih pogledov. Pri izbiranju vi-
rov informacij je treba spodbujati  
pristop od spodaj navzgor.

Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo
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Pobuda za zbor evropskih državlja-
nov: regionalni in evropski vidiki; 
kakšna bo vloga podeželja v jutrišnji 
Evropi? (European Citizens' Panel ini-
tiative: regional and European per-
spectives; what role for rural areas in 
tomorrow's Europe?)
Cilj zbora evropskih državljanov je bil 
spodbuditi prispevek od spodaj navzgor 
s strani državljanov iz desetih različnih 
regij Evrope k razpravi o prihodnosti 
evropskih politik, ki vplivajo na podeže-
lje. Namen pobude je bil oblikovati me-
hanizem, ki bi evropskim državljanom 
omogočil, da sestavijo in razširijo pre-
dloge o prihodnosti podeželja v Evropi 
na podlagi celovitih in nepristranskih 
informacij, ki jih posredujejo oblikovalci 
odločitev, strokovnjaki in zainteresira-
ne strani. Rezultati so bili predstavljeni 
institucijam in glavnim zainteresiranim 
stranem na evropski ravni. Priporočila 
državljanov se pošiljajo institucijam, ki so 

podprle delo zbora na regionalni ravni 
(regionalni organi, fundacije itd.), poleg 
tega pa se bodo razširjala tudi v javnosti.

Pobuda je potekala na dveh ravneh: re-
gionalni in evropski. 
•	 Na regionalni ravni so se državljani, ki 

so bili naključno izbrani, da bi s tem 
odrazili raznolikost lokalnega prebi-
valstva, udeleževali zborov, da bi raz-
pravljali o vprašanjih podeželja in pri-
poročili rešitve svojim oblikovalcem 
politik. To delo je temeljilo na infor-
macijah, ki so jih posredovale ključne 
zainteresirane strani in strokovnjaki  
z interesom za podeželje. 

•	 Na evropski ravni se je določeno števi-
lo državljanov iz vsakega regionalne-
ga zbora srečalo na tridnevni razpravi 
v Bruslju, kjer so poseben premislek 
namenili usmerjanju pozornosti na 
širok niz evropskih izzivov, povezanih 
z vlogo podeželja v prihodnosti. 

Primer

Program Evropa za državljane 2007-2013



Podporni ukrepi

Dejavnosti pobratenja mest, ki jih pod-
pira EU, običajno prinesejo bogastvo 
izkušenj in strokovnega znanja. Če se 
takšne informacije ne bi razširjale, bi se 
prav gotovo lahko v celoti izgubile ali 
pa ne bi koristile vsem zainteresiranim 
stranem, ki bi jim sicer lahko. 
 
Da bi se izboljšala kakovost dejavno-
sti pobratenja mest, ki se financirajo 
v okviru akcije 1, so bili vzpostavljeni 
podporni ukrepi za namen financiranja 
izmenjave dobre prakse, združevanja 
izkušenj in spodbujanja oživitve miru-
jočih odnosov pri pobratenju mest.
 
Te podporne ukrepe bi morali usmerja-
ti in upravljati posredniški organi s širo-
kim strokovnim znanjem in izkušnjami 
na zadevnem področju, pri čemer bi 
morali uporabljati učinkovita orodja za 
izboljšanje kakovosti projektov.

Evropska komisija vzpostavlja partner-
stva z ustreznimi organizacijami, ki jih 
izbere v okviru odprtega in pregledne-
ga postopka, ter sofinancira podporne 
ukrepe, ki jih te organizacije izvajajo.

Trajanje projekta: 
največ 12 mesecev. Predvideti je treba 
vsaj dva dogodka na projekt. 

Dodeljevanje dotacij: 
znesek dotacije bo izračunan na pod-
lagi uravnoteženega in podrobnega 
predvidenega proračuna, izraženega 
v evrih. Dotacija ne sme preseči naj-
višje stopnje, ki znaša 80  % upraviče-
nih stroškov zadevne akcije. Najvišja 
dotacija, ki jo je mogoče odobriti, je 
100 000 EUR, najnižja pa 30 000 EUR.

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 

15
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Podporni ukrepi so lahko v različnih 
oblikah, kot so:
•	 svetovanje zaradi zagotavljanja prak-

tičnih nasvetov za pripravo in vodenje 
kakovostnih projektov (od postop-
kov za oddajo prijave do notranjega 
ocenjevanja projekta);

•	 usposabljanja, ki odgovornim za de-
javnosti pobratenja mest omogoča-
jo, da nadgrajujejo svoje poznavanje 
koncepta in prakse pobratenja mest 
ter bolje razumejo evropski okvir in 
delajo v njem;

•	 nacionalni ali nadnacionalni dogod-
ki, ki spodbujajo koncept pobratenja 
mest med lokalnimi organi;

•	 orodja, ki pospešujejo iskanje par-
tnerjev in mrežno povezovanje ter 
izboljšujejo ozaveščenost in poveču-
jejo zanimanje za pobratenje mest, 
na primer prek publikacij, avdiovizu-
alnih gradiv in spletnih strani;

•	 izmenjave dobrih praks in nabira-
nje izkušenj pri podpori pobratenju 
mest v Evropi.

NAMIGI

Program Evropa za državljane 2007-2013
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Svet evropskih občin in regij – nemški 
oddelek
Organizacija: nemški oddelek Sveta 
evropskih regij in občin predstavlja oko-
lje za izmenjavo izkušenj med nemški-
mi lokalnimi organi na področju pobra-
tenja mest in evropske integracije. V ta 
oddelek spada približno 600 lokalnih 
organov iz Nemčije.

Cilj: pripraviti naslednje evropsko sre-
čanje državljanov v okviru pobratenih 
mest (2011), mobilizirati lokalne in 
regionalne akterje, spodbujati pobra-
tenje mest kot pomembno orodje za 
tesneje povezano Evropo in razmisliti 
o prihodnosti pobratenja mest.

Dejavnosti: v projekt so vključeni trije 
seminarji v treh državah partnerkah 
(Estoniji, Malti in Nemčiji). Cilj teh sre-
čanj je zbrati akterje, ki so vključeni  
v pobratenje mest in ki prihajajo iz raz-
ličnih geografskih področij v Evropi. 
Prvo srečanje v Estoniji združuje akter-
je s severa (iz Švedske, Finske, Danske, 
Estonije, Latvije, Združenega kralje-

stva in Irske); drugo srečanje na Malti 
združuje akterje z juga (iz Portugalske, 
Španije, Italije, Slovenije, Bolgarije, Hr-
vaške, Črne gore, Nekdanje jugoslo-
vanske republike Makedonije, Albanije, 
Grčije, Malte in Cipra); zadnji seminar  
v Nemčiji pa združuje akterje iz Srednje 
Evrope (Francije, Belgije, Nizozemske, 
Luksemburga, Nemčije, Avstrije, Če-
ške republike, Poljske, Slovaške, Ma-
džarske in Romunije).

Vsak izmed teh seminarjev bo posku-
sil analizirati stanje pobratenja mest  
v ustreznih državah, opredeliti lokalne 
akterje, ki bodo poslani na evropsko 
srečanje državljanov v okviru pobrate-
nih mest, in pripraviti vsebino sklepne 
deklaracije evropskega srečanja.

Udeleženci: akterji pri pobratenju mest 
in nacionalna združenja Sveta evrop-
skih regij in občin; predstavniki iz raz-
ličnih držav, izbrani na lokalni in regio-
nalni ravni, civilni akterji in institucije na  
lokalni, regionalni in evropski ravni.

Primer

Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo
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Akcija 2:  
Aktivna civilna družba v Evropi

Program Evropa za državljane 2007-2013

Civilna družba je glavna sestavina evrop-
ske družbe. Nevladne organizacije (NVO), 
organizacije civilne družbe, možganski 
trusti, dobrodelne organizacije, zdru-
ženja in sindikati igrajo ključno vlogo  
v javnem življenju. Takšno vlogo je treba 
razvijati na ravni EU in prav za to si priza-
deva „aktivna civilna družba v Evropi.“ 

Organizacije civilne družbe predsta-
vljajo edinstveno vez med državljani in 
vlado, saj prenašajo glas državljanov in 
spodbujajo njihovo aktivno udeležbo  
v političnem procesu. Poleg tega so 
možganski trusti in raziskovalne orga-
nizacije politike neprecenljive vredno-
sti za zagotavljanje vizije o prihodnosti 
ter oblikovanje zamisli in priporočil  
o tem, kako reševati zapletena vpraša-
nja, kot so politike EU, aktivno evropsko 
državljanstvo, identiteta in vrednote. 

Cilj akcije 2 programa Evropa za drža-
vljane je pomagati in spodbujati orga-
nizacije civilne družbe k sodelovanju na 
evropski ravni s spodbujanjem ukrepov, 
razprav in razmislekov o evropskem  
državljanstvu in demokraciji, skupnih 
vrednotah, skupni zgodovini in kulturi.

Strukturna podpora za možganske 
truste in organizacije civilne družbe
Ta akcija podpira organizacije civilne 
družbe in možganske truste kot edin-
stvene vezi med evropskimi državljani 
in EU. 

Raziskovalne organizacije evropske javne 
politike imajo posebno vlogo pri obliko-
vanju zamisli in razmislekov o evropskih 
vprašanjih, o aktivnem evropskem drža-
vljanstvu in evropskih vrednotah ter pri 
prispevanju k razpravi na evropski ravni.

Organizacije civilne družbe na evropski, 
državni, regionalni in lokalni ravni so 
pomembni elementi dejavne udeležbe 
državljanov v družbi in prispevajo h kre-
pitvi vseh vidikov javnega življenja.

Da bi tem organizacijam omogočila,  
da razširijo in strukturirajo svoje dejav-
nosti na evropski ravni, Evropska ko-
misija nudi podporo v obliki dotacij za 
poslovanje, ki delno pokrivajo njihove 
tekoče stroške. 

Trajanje projekta:
letni ali večletni. 

Dodeljevanje dotacij: 
glejte pogoje v ustreznih razpisih (po-
vezave so na voljo na koncu brošure)

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 
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Strukturna podpora za možganske 
truste: Prijatelji Evrope (Friends of 
Europe)
Cilj ukrepa Prijatelji Evrope (FOE) je 
okrepiti institucionalno zmogljivost 
raziskovalnih organizacij evropske jav-
ne politike, da bodo lahko ponujale 
nove zamisli in razmišljanja o evrop-
skih vprašanjih, aktivnem evropskem 
državljanstvu ali evropskih vredno-
tah. Sofinanciranje je namenjeno kot 
spodbuda za širjenje stikov po vsej 
Evropi in za delo na ključnih koncep-
tih na področju aktivnega evropskega 
državljanstva, kot sta vloga in delova-
nje evropske demokratične strukture  
in udeležba državljanov. 

Leta 2009 se je organizacija lotila or-
ganiziranja približno 50 projektov, da 
bi združila oblikovalce politik na visoki 
ravni tako iz EU kot posameznih držav, 
NVO, vodje podjetij, medije in civilno 
družbo. Razprave so zajemale šest ob-
sežnih vprašanj: 
•	 vloga Evrope v svetu in njen vpliv na 

mednarodnem prizorišču; 
•	 konkurenčnost EU na notranjem trgu; 
•	 prihodnost Evrope in institucionalna 

reorganizacija EU; 
•	 energetika in okolje; 
•	 evropska družba, vključno z zdrav-

jem, izobraževanjem in družbenimi 
vidiki; 

•	 mednarodni razvoj. 

Ukrep FOE izvaja tudi niz informativnih 
dejavnosti in dejavnosti razširjanja, vključ-
no z objavo približno 46 poročil in esejev. 
Člani izdajajo dvomesečnik in objavljajo 
spletno glasilo o vseevropski politiki v an-
gleščini in francoščini ter se lahko pohvali-
jo s 100 000 bralci v 170 državah.

Strukturna podpora organizacijam 
civilne družbe: Evropski svet neprido-
bitnih organizacij (CEDAG)
CEDAG, evropsko platformo nacional-
nih nepridobitnih organizacij, krov-
nih organizacij in nacionalnih zdru-
ženj splošnega interesa, je leta 1989  
v Bruslju ustanovilo več nepridobitnih 
združenj, organizacij civilne družbe in 
krovnih organizacij, da bi se slišal glas 
nepridobitnega sektorja. 

Mrežo CEDAG sestavlja 32 nacionalnih 
nepridobitnih krovnih organizacij iz 
21 evropskih držav.

Izjava CEDAG: „Delovanje v okviru pro-
grama 'Evropa za državljane', v partner-
stvu z Izvajalsko agencijo za izobraževa-
nje, avdiovizualno področje in kulturo, je 
bila izjemna priložnost, ki nam je omo-
gočila, da smo dinamizirali našo podla-
go, izboljšali kakovost naših obstoječih 
mrež in razširili našo politično vizijo na 
nove sektorje in evropske države.“  

Primeri

Akcija 2: Aktivna civilna družba v Evropi
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Podpora projektom, za katere dajo 
pobudo organizacije civilne družbe
Organizacije civilne družbe predsta-
vljajo veliko priložnost za vključevanje 
državljanov ali zastopanje njihovih in-
teresov v evropski razpravi. Eden izmed 
načinov za izgradnjo trajnih vezi v Uniji 
je pomagati tem organizacijam, da 
bodo sodelovale pri skupnih vpraša-
njih na ravni EU. 

Evropska komisija podpira konkretne 
skupne projekte organizacij civilne 
družbe – delujočih na regionalni, na-
cionalni ali evropski ravni – iz različnih 
sodelujočih držav. Ti projekti morajo 
obravnavati vprašanja evropskega 
interesa in se osredotočiti na iskanje 
konkretnih rešitev v okviru čezmejne-
ga sodelovanja ali usklajevanja. 

Takšno sodelovanje lahko poteka v raz-
ličnih oblikah, na primer kot seminarji, 
tematske delavnice, seminarji za uspo-
sabljanje, priprava in razširjanje publika-
cij, informativne kampanje, umetniške 
delavnice, dogodki, povezani z amater-
skim športom, civilne pobude itd.

Dejavnosti povezovanja v mreže bi si 
morale prizadevati za vzpostavitev te-
meljev in spodbujanje oblikovanja dol-

gotrajnih in trdnih mrež med organiza-
cijami civilne družbe iz različnih držav, 
ki so dejavne na določenem področju. 

Trajanje projekta: 
največ 18 mesecev. 

Dodeljevanje dotacij: 
zahtevana dotacija ne sme presega-
ti 70  % skupnih upravičenih stroškov 
projekta. Najvišja dotacija, ki jo je mo-
goče odobriti, je 150 000 EUR, najnižja 
pa 10 000 EUR.

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 

Program Evropa za državljane 2007-2013
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Akcija 2: Aktivna civilna družba v Evropi

NAMIGI
Kako naredim uspešen projekt?
Predvsem poskrbite, da bo vaša pri-
java jasna in strukturirana. Predložite 
jasno in popolno dokumentacijo s po-
drobnim in informativnim programom 
srečanja, ki ga pripravljate. Nekaj nami-
gov, kako lahko naredite vašo prijavo 
za projekt čim uspešnejšo: 
•	 Pojasnite, katere cilje želite doseči, 

zakaj ste se odločili za ta projekt ter 
zakaj je pomemben za vrednote in 
zamisli programa Evropa za drža-
vljane.

•	 Opredelite ciljno skupino in pojasni-
te, zakaj je bila ta skupina izbrana.

•	 Pripravite podroben akcijski načrt,  
v katerem je navedeno, katere nalo-
ge bodo opravljene ter kdo in kdaj 
jih bo opravil.

•	 Opišite vlogo vseh partnerskih orga-
nizacij pri načrtovanju, izvajanju in 
nadaljnjem spremljanju projekta.

•	 Če organizirate dogodek, natančno 
opišite njegovo obliko, dnevni red, 
sodelujoče skupine, metode in orod-
ja, ki bodo uporabljena, itd.

•	 Če načrtujete „izdelek“, kot je publi-
kacija, internetna stran itd., ga na-
tančno opišite in po možnosti pre-
dložite model.

•	 Navedite, kako nameravate izvajati 
nadaljnje spremljanje vašega projek-
ta in kakšno sodelovanje boste vzpo-
stavili s svojim(-i) partnerjem(-i).

•	 Pojasnite, kako boste zagotovili od-
mevnost projekta.



Babel International – EUReporter
•	 Dejavnosti: projekt je izvajala sple-

tna revija cafebabel.com, katere 
glavna uredniška ekipa, ki jo tvorijo 
profesionalni novinarji, se nahaja  
v Parizu. Babel International se za-
naša na lokalne ekipe, ki jih tvorijo 
predvsem prostovoljci iz 19 držav. 
Projekt je obsegal 11 lokalnih raz-
prav in niz intervjujev, ki jih je opra-
vilo približno 60 mladih „novinarjev 
državljanov“ v 11 evropskih mestih. 
Glavna uredniška ekipa je te mlade 
novinarje izbrala iz svoje mreže in jih 
poslala v različna mesta, da bi pisali 
o nekaterih pomembnih vprašanjih, 

ki so bila izpostavljena na raz-
pravah. Članki so bili obja-

vljeni v obliki, ki dopušča 
nadaljnje spletne izme-
njave in razprave. 

•	 Udeleženci, občinstvo in geografija: 
projekta se je udeležilo 60 mladih no-
vinarjev državljanov iz vse Evrope ter 
lokalne organizacije civilne družbe, ki 
so sodelovali na razpravah, organizi-
ranih v okviru projekta. Občinstvo je 
obsegalo 300 000 obiskovalcev sple-
tne strani cafebabel.com na mesec 
ter udeležence na lokalnih razpravah. 

•	 Trajanje: projekt je trajal 11 mese-
cev. 

•	 Rezultati: članki novinarjev so bili 
objavljeni na spletni strani cafeba-
bel.com, kjer je bilo o njih mogoče 
razpravljati v blogih in na spletnih 
forumih skupnosti. Projekt je vsem 
mladim novinarjem, ki so bili poslani 
v različna evropska mesta, ponudil 
mobilnost in mednarodno učno iz-
kušnjo, pripomogel pa je tudi k orga-
nizaciji razprav z evropsko tematiko 
na lokalni ravni.

Primer
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Akcija 3: Skupaj za Evropo

Evropski državljani na splošno prepo-
znavajo koristi EU, njenega prispevka 
k uspehu Evrope in njen položaj v sve-
tu. Vendar pa evropski državljani veli-
kokrat čutijo nekakšno odtujenost od 
institucij Unije in pogosto ne razumejo 
prav dobro, kako te delujejo. To je de-
loma posledica pomanjkanja učinkovi-
te komunikacije med EU in navadnimi 
državljani. Akcija „Skupaj za Evropo“ se 
loteva prav tega vprašanja. 

Čeprav večina Evropejcev meni, da so 
vprašanja v zvezi z EU precej zapletena 
in oddaljena, verjamejo v demokrati-
čen ugled Unije. Želijo si tudi, da bi EU 
postala bolj nepogrešljiv del njihovih 
nacionalnih političnih okolij. Kljub 

temu na milijone Evropejcev zaradi po-
manjkanja znanja nima možnosti, da 
bi igralo aktivnejšo vlogo na ravni EU. 
Skoraj štiri petine državljanov priznava, 
da ne razumejo strukture EU in da niso 
prepričani, na koga bi se lahko obrnili  
s svojimi vprašanji ali pomisleki.

Da bi pomagala rešiti te in tudi druge 
pomisleke državljanov ter slednje pri-
bližala Uniji, si Komisija v zadnjih letih 
vztrajno prizadeva zagotavljati boljše 
in dostopnejše informacije o Evropi,  
s katerimi bi okrepila vlogo državlja-
nov, jih vključila v razpravo o evropskih 
vprašanjih in jih spodbudila, da poma-
gajo oblikovati prihodnost Unije.

Akcija 3:  
Skupaj za Evropo
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Cilj te akcije je povečati razumevanje 
pojma „aktivno evropsko državljan-
stvo“, da bi se Evropa približala nje-
nim državljanom. To je mogoče doseči  
s tremi nizi ukrepov:

Odmevni dogodki so namenjeni oza-
veščanju o EU s pritegovanjem pozor-
nosti javnosti in medijev v vsej Evropi 
in vključevanjem vseh tistih, ki želijo 
aktivno sodelovati v evropski razpravi. 
Ta ukrep je namenjen podpori dogod-
kov, ki so bistveni z vidika svojega ob-
sega in področja uporabe in ki državlja-
nom EU pomagajo razviti večji občutek 
pripadnosti evropski skupnosti.

Te dogodke – kot so forumi, spominske 
slovesnosti, praznovanja, umetniške pri-
reditve, konference, podelitve nagrad, 
dnevi odprtih vrat itd. – bo organizirala 
Komisija v sodelovanju z državami čla-
nicami in drugimi ustreznimi partnerji. 

Študije pomagajo Komisiji pri ustvar-
janju boljšega razumevanja aktivnega 
evropskega državljanstva in sorodnih 
vprašanj. S pomočjo tega orodja se 
bodo naročale in izvajale študije, anke-
te in javnomnenjske raziskave o števil-
nih vprašanjih. 

Orodja za informiranje in razširjanje 
informacij pomagajo Komisiji in eki-
pam, vključenim v posamezne projek-
te in pobude, da obveščajo o dejav-
nostih in rezultatih programa Evropa 
za državljane kakor tudi o sorodnih 
nacionalnih in lokalnih dejavnostih. Ta-
kšna orodja vključujejo spletne strani 
in internetne portale, letake, poročila, 
glasila ter video, avdio in multimedij-
ske izdelke.

•	 Te dejavnosti neposredno upravlja 
Evropska komisija, zato se prijave 
za projekte ne bodo obravnavale.

•	 Odgovoren subjekt: Evropska komi-
sija – DG COMM – Enota C2
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Evropo od opustošenja, ki ga je povzro-
čila 2. svetovna vojna, ločujejo desetle-
tja miru, stabilnosti in blaginje. Toda da 
bi zagotovili, da se napake iz preteklo-
sti ne bi več ponovile, da bi znali ceniti 
sedanjost in da bi načrtovali potek pri-
hodnosti, je pomembno, da ohranimo 
spomin na to obdobje. 

Veliki vojni prejšnjega stoletja sta že 
daleč za Evropo in bosta zagotovo 
potonili še globlje v meglicah časa, ko 
bodo preminili vsi tisti, ki so ju prežive-
li. Travme so se zgodile tako davno, da 
je danes povsem enostavno imeti te-
meljne vrednote EU – kot so svoboda, 
demokracija in spoštovanje človekovih 
pravic – za samoumevne. 

Dediščina nacizma in stalinizma pou-
darja, kako pomembne in dragocene 
so naše sedanje demokratične vre-
dnote. S spominjanjem žrtev ter ohra-
njanjem krajev in arhivov, povezanih 
z deportacijami, ter neštetimi drugimi 
dejavnostmi se lahko Evropejci – pred-
vsem mlajše generacije – iz teh temač-
nih poglavij naše zgodovine učijo, kako 
živeti v sedanjosti in prihodnosti. 

Z ohranjanjem spomina na grozodej-
stva in zločine v preteklosti lahko drža-
vljani premislijo o izvoru EU in zgodo-
vini evropske integracije, ki je ohranila 
mir med njenimi članicami in jim po-
magala doseči današnjo blaginjo. Na 
teh temeljih lahko si ljudje lahko za-
stavijo pot, ki vodi v takšno Evropo, 
v kateri želijo živeti v prihodnosti. To 
je ozadje akcije 4: ‘„Aktivno evropsko 
spominjanje“.

Pred samim začetkom programa Evro-
pa za državljane v letu 2007 je Komi-
sija financirala niz projektov, poveza-
nih z ohranjanjem spomina4, in sicer 
v okviru kampanje za demokracijo, ki 
se je pričela leta 2005 za namen obe-
ležitve 60. obletnice padca nacizma.

Cilj akcije 4 je dvojen: „spodbuditi delo-
vanje, razpravljanje in razmislek v zvezi 
z evropskim državljanstvom in demo-
kracijo, skupnimi vrednotami, skupno 
zgodovino in kulturo“, in „s predstavlja-
njem evropskih vrednot in dosežkov 
približati Evropo njenim državljanom 
in ob tem ohranjati spomin na njeno 
preteklost“.

4  http://ec.europa.eu/citizenship/pilot-projects/
doc379_en.htm

Akcija 4:  
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Podpora bo zagotovljena tistim projek-
tom, ki ohranjajo kraje zgodovinskega 
in družbenega interesa, povezane  
z nacizmom in stalinizmom, kot so 
koncentracijska taborišča iz 2. svetov-
ne vojne. Ohranjanje izkušenj tistih, ki 
so preživeli vojno – ter spomina na mi-
lijone, ki so umrli – bi moralo pomagati 
današnjim generacijam, predvsem pa 
mladim, da razumejo žrtvovanje njiho-
vih prednikov. 

Trajanje projekta: 
največ 12 mesecev. 

Dodeljevanje dotacij: 
dotacija, ki jo je mogoče odobriti, ne 
sme presegati 60 % skupnih upraviče-
nih stroškov projekta. Najvišja dotacija, 
ki jo je mogoče odobriti, je 55 000 EUR, 
najnižja pa 10 000 EUR.

Odgovoren subjekt: 
to akcijo upravlja Izvajalska agencija, 
Oddelek P7 Državljanstvo. 

Program Evropa za državljane 2007-2013
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NAMIGI

Akcija 4: Aktivno evropsko spominjanje

Primer

Pozabljeni – Sosedje, ki so izginili – 
Poklon otrokom žrtvam holokavsta
•	 Dejavnosti: potujoča razstava v okvi-

ru obsežnega projekta „Sosedje, ki so 
izginili“ v Nemčiji, Italiji, Združenem 
kraljestvu in ZDA. Zgodovina projek-
ta sega v leto 1999 in Izobraževalni 
in kulturni center Judovskega mu-
zeja v Pragi. Tistega leta so študenti 
raziskali lokalne arhive in zbrali ustna 
zgodovinska pričevanja prič in preži-
velih o otrocih, ki so izginili iz njihove 
soseske med 2. svetovno vojno. Na 
podlagi njihovega dela je nastala 
razstava slik, iz katere se je na koncu 

oblikovala ta potujoča razstava.
•	 Udeleženci/občinstvo: mladi ljudje, 

stari od 12 do 21 let.
•	 Trajanje: projekt je trajal 11 mese-

cev.
•	 Rezultati in geografija: ker je bila 

razstava zastavljena kot mednaro-
dna, potujoča razstava, je projekt do-
bil močno evropsko in mednarodno 
razsežnost in dosegel tudi veliko od-
mevnost, saj je pritegnil več kot 1 300 
študentov iz vse Evrope. Vzpostavlje-
na je bila tudi mreža organizacij, ki se 
ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi.

Kako naredim uspešen projekt?
•	 Pojasnite, katere cilje želite doseči, za-

kaj ste se odločili za ta projekt ter zakaj 
je pomemben za vrednote in zamisli 
programa Evropa za državljane.

•	 Opredelite ciljno skupino in pojasni-
te, zakaj je bila ta skupina izbrana.

•	 Pripravite podroben akcijski načrt,  
v katerem je navedeno, katere dejav-
nosti bodo opravljene ter kdo in kdaj 
jih bo opravil.

•	 Opišite vlogo partnerskih organiza-
cij, če te obstajajo, pri načrtovanju, 
izvajanju in nadaljnjem spremljanju 
projekta.

•	 Če organizirate dogodek, natančno 
opišite njegovo obliko, dnevni red, 
sodelujoče skupine, metode in orod-
ja, ki bodo uporabljena, itd.

•	 Če načrtujete „izdelek“, kot je publi-
kacija, internetna stran itd., ga na-
tančno opišite in po možnosti pre-
dložite model.

•	 Navedite, kako nameravate izvajati 
nadaljnje spremljanje vašega projek-
ta in kakšno sodelovanje boste vzpo-
stavili s svojim(-i) partnerjem(-i).

•	 Pojasnite, kako boste zagotovili od-
mevnost projekta.
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Prijava in izbirni postopek

Vodnik po programu
Vodnik po programu5 Evropa za dr-
žavljane nudi podrobne informacije 
o merilih o izpolnjevanju pogojev za 
vsako posamezno akcijo programa. 
Izvajalska agencija za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo6 
(EACEA) vodi potek programa.

Spletna stran EACEA vsebuje obsežne 
praktične informacije7 o programu 
Evropa za državljane: možnosti finan-
ciranja, posebne razpise, dokazila itd. 
Priporočljivo je, da to spletno stran re-
dno obiskujete, da bi dobili najnovejše 
informacije o možnostih financiranja.

Vodnik po programu nudi celovit in 
temeljit pregled za vse tiste, ki želijo 
zvedeti več o podrobnostih programa 
Evropa za državljane. Razdeljen je na tri 
glavne razdelke: 
•	 razdelek A, ki vsebuje uvod v program 

Evropa za državljane, opisuje njego-
ve glavne cilje, prednostne teme in 
strukturo ter pojasnjuje, kako se deli 
na različna področja dejavnosti;

5   http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/pro-
gramme/documents/EACEA_2008_0185_SL.pdf
6   http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
7   http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

•	 razdelek B opisuje, kdo izvaja pro-
gram Evropa za državljane in kolikšen 
je razpoložljiv proračun za sedemle-
tno trajanje programa. Opredeljuje 
tudi merila o izpolnjevanju pogojev 
in pravila udeležbe. 

•	 Razdelek C opisuje značilnosti akcij, 
cilje vsake izmed akcij in zasnovo, 
upravičenost in financiranje vsakega 
ukrepa. Poleg tega ta razdelek vse-
buje tudi namige, kako se uspešno 
prijaviti.

Čeprav vodnik po programu vsebuje 
veliko informacij o proračunih in na-
činu prijave, so možnosti financiranja 
za nekatere akcije in ukrepe programa 
Evropa za državljane objavljene tudi  
v okviru občasnih razpisov, izmed kate-
rih ima vsak svoj določen rok.

Vodnik se bo dopolnjeval ves čas traja-
nja programa.

Program Evropa za državljane 2007-2013
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Prijava in izbirni postopek

Kako se prijaviti
Za izpolnitev pogojev je treba predlo-
žiti prijavo za dotacijo:
•	 na ustreznem prijavnem obrazcu;
•	 v predvidenem roku; in
•	 s strani „pravne osebe“ s sedežem  

v eni izmed sodelujočih držav.

Prijavitelj mora biti nepridobitna orga-
nizacija. Prijava mora upoštevati tudi 
posebna merila o izpolnjevanju pogo-
jev za določeno zadevno akcijo.

Izbirni postopek
Postopek prijave projekta in izbire ob-
sega štiri stopnje: 
•	 Preverjanje izpolnjevanja pogojev 

(prijave se ocenijo na podlagi meril 
o izpolnjevanju pogojev in meril za 
izključitev). 

•	 Ocenjevanje (ocenjevalni odbor EA-
CEA – ki ga sestavljajo osebje agen-
cije, uradniki iz Evropske komisije in 
zunanji strokovnjaki – oceni vse pri-
jave na podlagi jasnih in preglednih 
meril).

•	 Izbor (dotacije se dodelijo na pod-
lagi izbirnih meril in razpoložljivih 
finančnih sredstev).

•	 Obvestilo o dodelitvi dotacije za 
uspešne prijave. 
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Kako do publikacij EU
Publikacije, ki so naprodaj:
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•	 z	naročilom	v	knjigarni,	z	navedbo	naslova,	založnika	in/ali	številke	ISBN;
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•	 na	predstavništvih	ali	delegacijah	Evropske	komisije.	Njihovi	kontaktni	podatki	so	na 
 voljo na povezavi http://bookshop.europa.eu ali po telefaksu +352 2929-42758.
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