ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»;

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα, δήμοι και τοπικές αρχές ή άλλοι δημόσιοι φορείς.

Επικοινωνήστε με το σημείο επαφής «Ευρώπη για τους
πολίτες» στη χώρα σας:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-forcitizens-programme-in-the-member-states

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διαβάστε τον Οδηγό Προγράμματος για την περίοδο 2014-20
και δείτε τι υπάρχει για σας:

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ;

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού
εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού
(EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
2014-2020

Επισκεφτείτε την πύλη για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια:
www.ec.europa.eu/citizenship

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ! ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ! ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!

Προγραμμα
«Ευρωπη για
τους πολιτες»

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει ως
στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες της ΕΕ να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτες της. Με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες,
το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες
της Ευρώπης και ενθαρρύνει μια αίσθηση κυριότητας.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ
Υποστήριξη για προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τα
αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη
ιστορία της Ευρώπης, καθώς και για προγράμματα
που συνδέονται με άλλες καθοριστικές στιγμές της
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ
Υποστήριξη για έργα που επιτρέπουν στους πολίτες να
συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, αρχίζοντας
από την τοπική δημοκρατία έως την ενδυνάμωση των
πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική της
ΕΕ. Υποστηριζόμενες δραστηριότητες: αδελφοποίηση
πόλεων, δίκτυα πόλεων και προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ
Συναντήσεις πολιτών από
αδελφοποιημένες πόλεις για να
συζητηθούν θέματα σχετικά με την
ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και
να αναπτυχθούν ευκαιρίες για τη
συμμετοχή των πολιτών και για τον
εθελοντισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Προθεσμίες:
Κάθε 1η Μαρτίου
Κάθε 1η Σεπτεμβρίου
Ποσό επιχορήγησης:
25 000 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο

ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ
Οι πόλεις ενθαρρύνονται να
συνεργάζονται με άλλες πόλεις
σε μακροπρόθεσμη βάση για
να εξερευνούν συμφωνημένα
ζητήματα, να μοιράζονται πηγές
ή ενδιαφέροντα, να αποκτούν
επιρροή ή να αντιμετωπίζουν κοινές
προκλήσεις.

Προθεσμίες:
Κάθε 1η Μαρτίου
Κάθε 1η Σεπτεμβρίου
Ποσό επιχορήγησης:
μεταξύ 10 000 και
150 000 ευρώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα
να συμμετέχουν αποτελεσματικά
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
της ΕΕ, τονώνοντας τον διάλογο
και προτείνοντας συγκεκριμένες
λύσεις μέσω της συνεργασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προθεσμία:
Κάθε 1η Μαρτίου
Ποσό επιχορήγησης:
150 000 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο

ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν
τα αίτια των απολυταρχικών
καθεστώτων που αμαύρωσαν τη
σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης,
εξετάζοντας τις άλλες καθοριστικές
στιγμές της και λαμβάνοντας υπόψη
διάφορες ιστορικές προοπτικές.

Προθεσμία:
Κάθε 1η Μαρτίου
Ποσό επιχορήγησης:
100 000 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο

