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TISZTELT OLVASÓ!

A kézikönyv legfőbb célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik az Európa a polgárokért program-

ban szeretnének pályázni. A kézikönyvet úgy alkottuk meg, hogy a tervezés és kivitelezés során felmerülő 

nehézségek elkerülhetők legyenek, és minél sikeresebb pályázatok szülessenek.

 Az első fejezet bemutatja az Európa a polgárokért program alapelveit, működési feltételeit és azt, 

hogy ki működteti a programot. A második és harmadik fejezet az egyes akciók bemutatásával foglalko-

zik, iletve ismerteti a projektben való részvétel előnyeit és várható hasznát. Emellett konkrét példákon 

keresztül mutatja be az egyes akciók sajátosságait és azokban rejlő lehetőségeket. A következő fejezet a 

partnerkeresésben nyújt segítséget, míg az ötödik fejezet a projekt előkészítésének állomásain kalauzolja 

végig az olvasót. A hetedik fejezetben a program tartalmi és formai követelményeiről olvashatunk.

 Az ezt követő fejezetek a bírálat menetéről és a sikeres pályázatot követő teendőkről adnak tájékoz-

tatást.

Minden olvasónak eredményes pályázást és sikeres projektmegvalósítást kívánok!

A szerkesztõ

Az Európa a polgárokért program pályázatait (a 3. alprogram kivételével) a brüsszeli székhelyû Oktatási, 

Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.

A magyar pályázókat a Tempus Közalapítvány keretein belül mûködõ Nemzeti Kontaktpont segíti.

http://www.tka.hu >> Pályázatok >> Európa a polgárokért

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

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

Kiadványunk pályázati segédlet, amelyet többéves pályáztatói tapasztalataink alapján állítottunk össze. 

Ugyanakkor felhívjuk rá a figyelmet, hogy az Európa a polgárokért program hivatalos pályázati útmutató-

jában foglaltak a mindenkor mérvadók, ezért ezt feltétlenül tanulmányozzák át pályázás elõtt.

Impresszum

Szerkesztette: Horváth Katalin
Kiadványszerkesztő: Baukó Bernadett

Kiadja: Tempus Közalapítvány
A kiadásért felel: Tordai Péter igazgató
Nyomdai kivitelezés: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

Kiadványunk megjelenését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
és az Európai Bizottság támogatta.
A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik 
az Európai Bizottság áláspontját.

Tempus Közalaíptvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Infóvonal: (061)2371320
E-mail: info@tpf.hu
Internet: www.tka.hu
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Az információs pontok listája az EACEA oldalán található meg:     

http://ec.europa.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en.htm

A magyar információs pont elérhetősége:

Tempus Közalapítvány

1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Tel: +36/1 2371300

Fax:+36/1 2391329

Kapcsolattartó: Horváth Katalin, www.tka.hu, e-mail: katalin.horvath@tpf.hu

Az Európa a polgárokért program szerkezete

>> I. Aktív polgárokat Európának 

• testvérvárosi találkozók,

• testvérvárosok tematikus hálózata, 

• állampolgári projektek, 

• kísérő intézkedések  

>> II. Aktív civil társadalmat Európának

• működési támogatás az európai politikai kutatóintézeteknek, 

• működési támogatás az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek, 

• civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek 

>> III. Együtt Európáért 

• nagy nyilvánosságú események, tanulmányok 

>> IV. Aktív Európai Emlékezet

E program keretében elsőbbséget élveznek bizonyos, az aktív európai polgári szerepvállalás fejlődése 

szempontjából különös jelentőséggel bíró témák.

Ezek a témák a következők:

Az Európai Unió jövője és az Európai Unió alapvető értékei

Az Európai Unió fontos és gyors változásai szükségessé teszik a polgárok és a civil társadalmi szerveze-

tek részvételét az Európa jövőjéről szóló mélyreható, hosszú időre szóló elmélkedésekben. Az Európa a 

polgárokért program ennek megvalósításához igen fontos eszköznek számít. Felhasználható a társadal-

makon belüli strukturált párbeszéd létrehozására, tekintettel „az Európai Unió iránt érzett tulajdonosi 

szemlélet megerősítésére az állampolgárok körében”.

 Az Európai Unió alapvető értékei közé tartoznak az emberi jogok, a tolerancia, a szolidaritás, valamint 

a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem. Az ezekről a témákról folytatott párbeszédet a prog-

ram kiemelten támogatja.

       I.  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
A PROGRAMRÓL

Az Európai Bizottság programja, az Európa a polgárokért program 2007-től 2013-ig tart. Erre az időszakra 

215 millió euró áll rendelkezésre. A program szerepe, hogy igazi kapocs legyen Európa és az állampolgá-

rok között.

 A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül szükséges. A program ennek 

érdekében támogatja különböző országok polgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy talál-

kozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, 

de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.  

Ki működteti az Európa a polgárokért programot?

Az Európai Bizottság

Az Európa a polgárokért program működtetéséért teljes mértékben az Európai Bizottság felel. Az Európai 

Bizottság kezeli a költségvetést, valamint folyamatosan meghatározza a programra vonatkozó kiemelt 

témaköröket, célokat és kritériumokat. Ezen túlmenően európai szinten irányítja és felügyeli a program 

általános végrehajtását, utógondozását és értékelését.

Az Európai Bizottságot munkájában egy végrehajtó ügynökség segíti.

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Az Európa a polgárokért program legtöbb alprogramjának végrehajtásáért a 2005. január 14-i 2005/56/

EK európai bizottsági határozattal létrehozott Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynök-

ség (EACEA) felel. Feladata a projektek teljes életciklusának irányítása.

Nemzeti Információs Pontok

A program résztvevő országaiban, vagyis a 27 EU tagországban, Albániában, Macedóniában és Horvát-

országban Nemzeti Információs Pontok kerültek felállításra. A feladatuk a program népszerűsítése és a 

pályázók gyakorlati információval való ellátása. 
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Aktív európai polgári szerepvállalás: részvétel és demokrácia Európában

A program központi eleme az aktív európai polgári szerepvállalás fogalma. Olyan módszerek, eszközök 

kidolgozására van szükség, melyek segítenék az állampolgárok aktív részvételét Európa építésében. 

A kultúrák közötti párbeszéd

Az Európai Unió egymást követő bővítései, az egységes piac megteremtése és az állampolgárok országok 

közötti áramlása fokozzák az európai állampolgárok közötti kölcsönhatásokat. Ezért az európai polgárok-

nak meg kell tanulniuk kihasználni lehetőségeiket ebben az új, kibővített társadalomban is. A program 

lehetőséget kínál arra, hogy különböző programokon keresztül erősítsük az állampolgárok európai iden-

titását, és lehetőséget kínáljunk arra, hogy megismerjék egymás kultúráját.

Az európai lakosság jóléte: foglalkoztatás, társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés

Az európai társadalmakban gyors változás zajlik. Közös kihívást jelentenek az olyan kérdések, mint a 

globalizáció, a tudás alapú társadalom felé való átmenet, a demográfiai változások, a bevándorlás és 

a növekvő mértékű individualizmus. Az Európa a polgárokért program ösztönzi az említett kérdésekkel 

foglalkozó kezdeményezéseket, európai távlatokba helyezve az emberek mindennapi élettapasztalatait, 

egyben megmutatva, miként növelheti jólétüket az EU a változó környezetben.

Az uniós politikák hatása a társadalmakra

A program célkitűzése, hogy közelebb vigye Európát polgáraihoz. Ehhez a feladathoz nagyon fontos 

szempont, hogy a polgárok tisztában legyenek az európai uniós politikák és a különböző szakpolitikai 

területek intézkedései által elért eredményekkel.

A programnak ezért ösztönöznie kell az olyan kezdeményezéseket, amelyek lehetőséget adnak a polgá-

roknak az ilyen eredmények felismerésére, megvitatására, értékelésére és a véleményformálásra.

Részt vevő országok: az Európai Unió 27 tagállam, Horvátország, Albánia, Macedónia

Pályázók köre:

• Helyi hatóságok és szervezetek 

• Európai közpolitikákat kutató szervezetek 

• Állampolgári csoportok 

• Civil szervezetek 

• Nonprofit, nem kormányzati szervezetek 

• Kamarák 

• Oktatási intézmények 

• Önkéntes munkával foglalkozó szervezetek 

• Amatőr sporttal foglalkozó szervezetek 

(A felsorolás nem kizárólagos, illetve pályázattípusonként eltérő lehet.) 

Miért érdemes részt venni az Európa a polgárokért programban?

A pályázat adminisztratív és pénzügyi része könnyen teljesíthető még azoknak is, akiknek nincs gyakorla-

tuk a pályázásban. Igaz, hogy a pályázati űrlapok csak angol, német és francia nyelven érhetők el, de az is 

megengedett, hogy az űrlapot ettől függetlenül mindenki a saját anyanyelvén töltse ki, kivéve a program 

összefoglalóját. A legtöbb pályázati típusban átalánydíjas támogatás igényelhető, ami azt jelenti, hogy a 

költségekkel nem kell tételesen elszámolni, hanem szabadon felhasználhatók. 

 A támogatás utófinanszírozású, de a testvérvárosi találkozók kivételével, valamennyi programtípus 

esetén kérhető 50%-os előfinanszírozás. Általánosságban elmondható, hogy a projekt megvalósításához 

nem kell önrész (az átalánydíjas elszámolások esetében). Amennyiben a kért támogatást ügyesen hasz-

náljuk fel, akkor a támogatás összege elegendõnek bizonyul a projekt végrehajtásához. 

 A program lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a különböző országok állampolgárai megismerjék egymást, 

tényleges ismereteket szerezzenek az Európai Unióról, és megtapasztalják az uniós polgárság nyújtotta 

előnyöket.  

 Elsősorban a civil szervezeteknek és önkormányzatoknak nyújtotta lehetőségek felbecsülhetetlenek 

a mai világban, amikor a civil szféra és a kormányzati szervek számára korlátozott anyagi lehetőségek 

állnak rendelkezésre. A projektek további hozadéka lehet újabb pályázatok megvalósítása, mint például 

Comenius iskolai együttműködési program, illetve gazdasági kapcsolatok is kialakulhatnak a közös mun-

ka során. 



      
      II. SZERVEZET ÉS FELÉPÍTÉS

Aktív polgárok Európáért

Program 

típusa
Pályázók köre

Partnerek 

száma

Résztvevők 

száma
Időtartam

Támogatás 

összege

Testvérvárosi 

találkozók

Önkormányzat, 

jogállással rendel-

kező non-profit 

szervezete, test-

vérvárosi bizott-

ság, egyesület

Min. 2 ország
Min. 25 részt-

vevő
Max. 21 nap

5000 – 25 000 

EUR/projekt

Tematikus 

hálózatok

Önkormányzat, 

jogállással rendel-

kező non-profit 

szervezete, test-

vérvárosi bizott-

ság, egyesület

Min. 4 ország

Min. 30 fő A 

résztvevők 30%-

ának külföldinek 

kell lennie.

Max. 24 hónap

min. 3 esemény 

és 1 esemény 

max. 21 nap

10 000 – 

150 000 EUR/

projekt

Állampolgári 

projektek

Helyi hatóság, 

jogállással rendel-

kező non-profit 

szervezet

Min. 5 ország

Min. 200 fő A 

résztvevők 20%-

ának külföldinek 

kell lennie.

Max. 12 hónap

100 000 – 

250 000 EUR/

projekt

(40% önrész 

szükséges) 

Kísérő intézke-

dések

Helyi hatósá-

gok egyesülete, 

szövetsége, 

jogállással rendel-

kező non-profit 

szervezet

Min. 2 ország Max. 12 hónap

30 000 – 

100 000 EUR/

projekt

(20% önrész 

szükséges)

Aktív civil társadalom Európában

Program típusa Pályázók köre Partnerek száma Időtartam Támogatás összege

Strukturális 

támogatás európai 

politikai kutatóin-

tézeteknek

Európai politikai 

kutatóintézetek
Nem kell 1 költségvetési év Évenként változik

Strukturális 

támogatás európai 

szintű civil szerve-

zeteknek

Európai szintű 

civil szervezetek
Nem kell 1 költségvetési év Évenként változik

Civil szervezetek 

által kezdeménye-

zett projektek

Nem kormány-

zati szerveze-

tek, jogállással 

rendelkező civil 

szervezetek

Min. 2 ország Max. 18 hónap

„Esemény” jellegű projekt: 

átalánydíj alapú támogatás

10 000-150 000 EUR

„Előállítás és megvalósítás” 

jellegű projektek esetén 30% 

önrész

10 000-150 000 EUR

Aktív európai emlékezet

Program típusa Pályázók köre Partnerek száma Időtartam Támogatás összege

Aktív európai 

emlékezet

Jogállással és a 

részt vevő ország-

ban székhellyel 

rendelkező non-

profit szervezet

Lehet, de nem 

szükséges
Max. 12 hónap

„Esemény” jellegű projekt: 

átalánydíj alapú támogatás

„Előállítás és megvalósítás” 

jellegű projekt: 10 000 – 

55 000 EUR/projekt 

40% önrész
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pedig az argentaniak Bajára. Az itt töltött egy hét alatt a város által szervezett kirándulások segítségével 

a résztvevők megismerhették Baja és környéke múltját és jelenét. A fogadó családok között személyes 

barátságok alakultak, és a bajaiak meghívást kaptak jövő nyárra Argentanba.

 Július 11-től 14-ig egy 12 fős marosvásárhelyi, erdőszentgyörgyi, valamint zombori városi vezetőkből 

és hivatali dolgozókból álló küldöttséget fogadtak. Ők a Halfőző Fesztiválra érkeztek, hiszen minden 

évben meghívást kapnak a testvérvárosok vezetői, hogy részt vegyenek az ünnepségeken.

 A program zárásaként nemzetközi művészeti alkotótáboron vehettek részt marosvásárhelyi, erdő-

szentgyörgyi, zombori és bajai fiatalok, illetve kísérő tanárok július 20-tól 27-ig. A Veránkán megren-

dezett tábor címe a „Duna folyam, mely szétválaszt, de egyben összeköt minket” volt. A tábor témája 

a víz, a vízi élet, a természetes és az épített környezet tanulmányozása és feldolgozása volt akvarell és 

collográphia technikával. Nagyon sok és értékes munka készült a táborban, melyet egy hónapig állítot-

tak ki a Polgármesteri Hivatal első emeletén. Az elkészült alkotások vándorkiállítás keretében eljutnak a 

többi településre is.

A projekt hozadéka: európai identitás erősítése, kultúrák közötti párbeszéd, egymás kultúrájának megis-

merése, barátságok kialakulása.

Tematikus hálózatok: A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok 

fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok 

cseréjét. 

A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében megrendezett konferenciákat és mű-

helymunkákat.

A téma kiválasztásánál arra kell figyelnünk, hogy összhangban legyen a program célkitűzéseivel, illetve 

olyan téma kerüljön kiválasztásra, ami egyébként is számot tart a résztvevők érdeklődésére. A program 

végrehajtása során használjunk minél többfajta módszert, melyek a következők lehetnek: előadások, 

viták, megbeszélések, műhelymunkák.

Projektpélda

Település: Tata

Időpont: 2008. május

Testvérvárosok: Alkmaar (Hollandia), Gerlingen (Németország), Dammarie-les-Lys (Franciaország), Aren-

zano, Montebelluna (Olaszország), Szőgyén (Szlovákia), Szováta (Románia), Pińczów  (Lengyelország)

Téma: Konferencia a gyermekek jogairól és a gyermekek jólétéről

A konferencia hozadéka:

• Ismeretszerzés a gyermekjogokról nemzetközi kontextusban. 

•  Tata testvérvárosai „legjobb gyakorlatainak” bemutatása a következő területeken: – a gyermekek joga-

inak tiszteletben tartása a közintézményekben – jobb fizikai és infrastrukturális környezet teremtése a 

gyermekek fejlődése számára. 

•  Rendszeres párbeszéd / tapasztalatcsere kezdeményezése a gyermekek jogaival és jólétével kapcsolat-

ban a részt vevő városok között.
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       III. TARTALOM ÉS CÉLOK

Aktív polgárok Európáért

Testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az 

önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Támogatott tevékenységekre néhány példa: találkozó, konferencia, workshopok, tábor.

A sikerhez elengedhetetlen, hogy a helyi lakosságot is bevonjuk a projekt megvalósításába. Egyrészt 

azért, mert a program célja, hogy a polgárokat aktív szerepvállalásra ösztönözzük, lehetőséget teremt-

sünk arra, hogy megismerjék egymást, egymás kultúráját, másrészt az önkéntes munkának nagy jelen-

tősége van a pályázat megítélésében. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a találkozó során olyan témák 

kerüljenek megvitatásra, amely mindenki érdeklődésére számot tart, másrészt olyan program kerüljön 

kidolgozásra, amelyen a település tagjai, illetve a külföldi vendégek is szívesen vesznek részt. Fontos, 

hogy a program céljai között szerepeljen európai uniós ismeretek átadása, kulturális tevékenység, amely 

hozzájárul a kultúrák közötti párbeszéd kialakításához. A május 9-én (Európa Nap) megrendezésre kerülő 

testvérvárosi találkozókat kiemelten kezelik.

Projektpélda

Az alábbi példa már megvalósult testvérvárosi találkozót mutat be. A programok sokszínűsége azt mu-

tatja, hogy testvérvárosi találkozók kapcsán milyen sokrétű programok kerülhetnek megvalósításra.

Település: Baja

Időpont: 2008. július 7. – 28.

Testvérvárosok: Argentan (Franciaország), Marosvásárhely (Románia), Erdőszentgyörgy (Románia) és 

Zombor (Horvátország)

2008. július 7-től 15-ig 57 argentani lakost láttak vendégül, akik bajai családoknál voltak elszállásolva. 

Már több mint 10 éves hagyomány, hogy egyik évben a bajaiak látogatnak el Argentanba, másik évben 



•  Új módszerek bemutatása a gyermekek emberjogi képzése terén (az Európa Tanács Compass és        

Compasito kézikönyvei alapján).

• A gyermekjogok ismertebbé tétele Tatán és a testvérvárosokban. 

Állampolgári projektek: Különböző háttérrel rendelkező polgárok számára nyújtanak arra lehetőséget, 

hogy európai témákban kifejthessék véleményüket, és erről tájékoztassák a helyi döntéshozókat.

Támogatható tevékenységek:

•  az állampolgárok véleményének összegyűjtése az Európát a jövőben érintő néhány lényeges kihívás-

ról; 

•  állandó módszer bevezetése az állampolgárok közötti aktív párbeszéd és vita ösztönzésére az uniós 

politika egyes, a mindennapi életüket érintő területeiről; 

•  olyan mechanizmusok megteremtése, amelyek révén az európai polgárok fejlesztik civil kompetenciáju-

kat, és az európai szintű politikai döntéshozókhoz intézett ajánlások formájában tudják megfogalmazni 

véleményüket az európai integrációs folyamatról; 

•  az európai polgárok és az EU intézményei közötti párbeszéd ösztönzése, a polgárok részvételével az EU 

politikái és azok hatása terén, valamint biztosítva a polgárok véleményének megfelelő utókövetését az 

EU intézményeinek részéről. 

Projektpélda

Projekt címe: Európai polgárok fóruma

Résztvevők: Regionális operátorok, alapítványok, döntéshozó európai, állami, regionális és önkormány-

zati szervek, az Európa Bizottságon belül a DG EAC (Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság, mód-

szertani tanácsadók

Az összes európai polgár számára kulcsfontosságú kérdés a vidéki övezetek szerepe és jövője a holnap 

Európájában. Az Európai Polgárok Fóruma egy olyan kísérleti kezdeményezés, mely arra biztatja tíz eu-

rópai régió polgárait, hogy fejtsék ki véleményüket a vidéki övezeteket érintő politikákról. A regionális 

fórumokat 9 országban szervezték meg. A fórumok eredményeit a regionális hatóságok számára hozzá-

férhetővé tették. Ez a kezdeményezés egy Brüsszelben tartandó Európai Fórumban fog kicsúcsosodni, 

melyen a polgárok megfogalmazzák azokat a közös javaslatokat, melyeket a politikai döntéshozók és a 

nagyközönség elé terjesztenek majd. 

További információ: www.citizenspanel.eu

Kísérő intézkedések célja az alprogram keretében végrehajtott projektek továbbfejlesztése és minő-

ségük javítása; ennek formája lehet például bevált gyakorlatok cseréje, az érintettek tapasztalatainak 

egymás közötti megosztása, illetve a képzések segítségével új készségek kifejlesztése.

A támogatható tevékenységek formája sokféle lehet:

•  Konzultációs lehetőség annak érdekében, hogy gyakorlati információkkal segítsék az előkészítés alatt 

álló és a már futó, jó minőségű projekteket. 

•  Tréningek, melyek célja, hogy a testvérvárosi találkozók tevékenységéért felelős személyek képesek le-

gyenek jobban eligazodni a pályázás menetében, és jobban megértsék, és magukévá tegyék az európai 

gondolkodást. 

•  Nemzeti vagy nemzetközi események szervezése annak érdekében, hogy a testvérvárosi találkozók 

lehetőségét minél több helyi önkormányzattal megismertessék. 

•  Eszközök, melyek segítségével elő tudják mozdítani a partnerkeresést és a hálózatosodást is, valamint 

fel tudják hívni a figyelmet a testvérvárosokra. Ezek az eszközök lehetnek például kiadványok, audiovi-

zuális eszközök és weboldalak. 

•  Jó gyakorlatok cseréje és a tapasztalatok összegyűjtése az európai testvérvárosok támogatásával kap-

csolatban. 

Civil szervezetek által kezdeményezett projektek: 

Különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya lehet:

•  egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kam-

pány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, képzés, kiállítás, stb.; 

•  vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntés-

hozókat, állampolgárokat, stb.; 

•  közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a demokráciáról, bevonva szakér-

tőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében; 

• hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet tartós hálózata. 

A fenti felsorolás is azt mutatja, hogy a civil szervezetek számára nagyon sokféle témájú és típusú pro-

jekt megvalósítására van lehetőség. Ennél a pályázattípusnál különbséget kell tenni „esemény” jellegű 

és „előállítás és megvalósítás” jellegű projektek között. „Esemény” jellegű projekteken azt értjük, ha a 

projekt során különböző események: konferencia, workshop, kiállítás vannak túlsúlyban. Az „előállítás és 

megvalósítás” jellegű projektek esetén pedig inkább a promóciós tevékenységek kapnak nagyobb hang-

súlyt: weboldal készítés, televíziós műsor stb.

Projektpélda

Szervezet: AHA Színház

Időpont: 2008. október

Részt vevő országok: Hollandia, Szlovákia, Csehország

Az AHA színpad debütálása 2002. május 24-én történt. Ezt az előadást követte számos színdarab, verses 

összeállítás, és különböző irodalmi művek színpadi adaptációi. 2006-ban, Prágában a cseh hajléktalanok 

színtársulatával közösen előadták a Tanuljunk nyelveket! című Örkény-egypercest. Ez adta az ötletet, 

hogy 2008 októberében holland, szlovák, cseh és magyar szereplőkkel közösen, angolul vigyék szín-

padra Charles Dickens Karácsonyi énekét. A színdarabban négy ország hajléktalan színjátszói, valamint 

fogyatékkal élők, szegénységi küszöb alatt élő hajléktalansággal veszélyeztetett emberek vettek részt. A 

szervezők nagyon fontosnak tarják a nemzetközi kapcsolatokat és tapasztalatcserét, mert bebizonyoso-

dott számukra, hogy a különböző országokban a problémák hasonlóak, de a megoldások különbözősége 

segítségükre lehet, ha ezt a hazai sajátosságra át tudják ültetni. 
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A projekt hozadéka: A projektben hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek vettek részt, ezért lehetőségük 

volt a velük kapcsolatosan felmerülő problémák megvitatására, jó példák átvételére, melyeket a hazai 

sajátosságok figyelembevételével tudták alkalmazni.

Aktív európai emlékezet

A támogatandó projektek fő célja, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus áldozatainak emlé-

két, hogy a mostani és jövőbeni generációk is tudják és megértsék, mi és miért történt a koncentrációs 

táborokban és más tömeges kivégzések helyszínein.

A civil szervezetek által kezdeményezett projektekhez hasonlóan a projekt során sokféle tevékenység 

kerülhet megvalósításra. Négy nagy tevékenységi kör határozható meg:

•  Megőrzés:          

A megőrzés célja, hogy a tömeges kivégzések és deportálások helyszínét megőrizzék, illetve gondos-

kodjanak az ott emelt emlékhelyek, megmaradt dokumentumok megőrzéséről. 

•  Megemlékezés           

A megemlékezés célja, hogy megőrizzük azoknak az embereknek az emlékét, akik a sztálinizmus vagy a 

nácizmus áldozatai voltak, illetve emlékezzünk azokra az emberekre is, akik segítséget nyújtottak az ül-

dözötteknek. Ennek alapján a projekt témája lehet: egy emlékhelyen rendezett ünnepség egy évforduló 

megünneplése vagy egy emléképület felavatása céljából. A projekt céljai között szerepelhet az egyéni 

sorsok kutatása vagy az áldozatokról szóló dokumentációs anyag fejlesztése is.

•  Párbeszéd         

Tényleges eseményekről folytatott párbeszéd szakértők, szemtanúk, döntéshozók bevonásával. Emel-

lett szót kell ejtenünk a demokratikus alapelvek és az emberi jogok megsértésének okairól és formái-

ról.

• Hálózatépítés

A projekt során arra is van lehetőség, hogy a hasonló területen működő szervezetek hálózatot alkossa-

nak egymással. A hálózatépítés során sor kerülhet például az e területen érzékelt kihívásokról folytatott 

eszmecserére, illetve az új pedagógiai eszközökkel vagy archiválási módszerekkel kapcsolatos bevált gya-

korlatok megosztására.

Projektpélda

Szervezet: Holocaust Közalapítvány

Időpont: 2008. május 23-25.

Téma: Nemzetközi Holocaust Konferencia Balfon

A konferencia helyszínének azért Balfot választották a szervezők, mert Balfon és környékén számos kény-

szermunkatábor működött a II. világháború utolsó hónapjaiban. A konferencia alapkőletétellel kezdődött 

az 1945. március 31-i SS-vérengzés megújított emlékhelyénél. A nap során koszorúzásra került sor a balfi 

embermentők újrarendezett emlékkövénél is, a balfi művelődési házban pedig az 1944-45. évi kényszer-

munka – erődépítés – történetét feldolgozó állandó kiállítás nyílt. Ezt követően magyar, osztrák és szlo-

vák történészek részvételével került sor a tudományos konferenciára, amelyen a szakemberek egyebek 

között a háborús kényszermunka tudományos feltárásának helyzetét elemezték, szóltak a szellemi élet 

veszteségeiről, valamint a Sopron vidéki német lakosság háború utáni kitelepítéséről is. 

A konferencián túlélők is beszámoltak azokról a borzalmakról, melyeket személyesen éltek át, és a részt-

vevők ellátogattak Ilona-majorba is, ahová a tífuszban szenvedő munkaszolgálatosokat gyűjtötték össze, 

és ahol sokukkal végeztek is.

A projekt hozadéka: A projekt keretében egy magyar és német nyelvű, iskolai felhasználásra készült do-

kumentumfilmet is készítettek, melynek célja a zsidók üldöztetésének és a háborús kényszermunkának 

a bemutatása. 
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      IV. PARTNERKERESÉS

A partnerkeresés eleinte nehéz feladatnak tűnhet, de többféle segítség is a rendelkezésre áll. A testvérvá-

rosi kapcsolatoknál és a tematikus hálózatoknál adottak a partnerek, hiszen mindkét alprogram esetében 

az együttműködések testvérvárosi kapcsolatok keretében valósulhatnak meg.

 A többi alprogram esetén a személyes kapcsolatok – mind a magán, mind a szakmai jellegűek – jó 

kiindulási pontot nyújtanak.

 A Tempus Közalapítvány egy angol nyelvű adatbázist hozott létre, amelyben magyar és külföldi szer-

vezetek egyaránt regisztrálhatnak, és egymásra találhatnak:

www.tka.hu >> Pályázatok >> Európa a polgárokért >> Partnerkeresés

Az Európai Bizottság is létrehozott egy partnerkereső oldalt testvérvárosi találkozókhoz:   

http://www.twinning.org/en/page/where-do-i-start.html

  

A siker érdekében érdemes a fent említett lehetőségek közül egyszerre többet is, vagy akár mindet ki-

használni. 

      V. PROJEKTMENEDZSMENT

A kézikönyv első felében megvalósult projektek kerültek bemutatásra, ebben a fejezetben a projektek 

gyakorlati megvalósítására kínálunk lehetséges módszereket.

a) Projektötlet
A projektötlet általában egy felmerülő igényre, problémára adandó válasz, vagy egy lehetőség, amelynek 

kihasználását a projekt elősegítheti. Célszerű a különböző ötleteket a partnerekkel és a célcsoportokkal 

egyeztetni, és ezután kiválasztani azt, amelyik leginkább valós igényeken alapul.

b) Projekttervezés
•  Meg kell határozni az elérendő célt, és a cél eléréséhez szükséges végrehajtandó tevékenységeket, és 

sorrendjüket. 

• Felelős személyek kijelölése, hatáskörük meghatározása.

•  Partnerek megkeresése abból a célból, hogy részt kívánnak-e venni a projektben. Esetleg szándéknyilat-

kozat bekérése tőlük, hogy ezzel is bizonyítsák, hogy szándékaik komolyak.

•  Pénzügyi tervet kell készíteni ahhoz, hogy látszódjon, hogy a támogatás mértéke elegendő lesz-e a 

kitűzött célok eléréséhez vagy további forrásokra van szükség. 

•  Nagyon fontos alapelv a projektek pénzügyi tervezésével kapcsolatban, hogy szigorúan csak a projekt 

időtartama alatt felmerülő, azzal szoros összefüggésben lévő költségeket tüntethetünk fel a projekt 

költségvetésében.

•  Nem elegendő, ha csak költségek és bevételek nagyságát tervezzük meg, szükséges megbecsülni a 

pénzmozgás időpontjait is.



c) Végrehajtás
•  A projekt kezdetén hasznos egy projektindító találkozót szervezni, ahol a projektben érintett összes fél 

részvételével kerülhet sor a projekt megvalósítási lépéseinek tisztázására és annak rögzítésére, hogy a 

projekt során milyen gyakran találkoznak, és ezekre a találkozókra pontosan mikor kerül sor.

•  Érdemes készíteni egy tennivalók listáját, melyben feltüntetjük, hogy az adott feladat végrehajtásáért 

ki a felelős, illetve rögzíteni kell, hogy a feladat megvalósításának mi a határideje. 

•  Projektcsapaton belül leghatékonyabbak a rendszeres találkozók. A projekt jellegétől függően érdemes 

heti/kétheti, illetve havi megbeszéléseket tartani, ahol alkalom nyílik arra, hogy mindenki beszámoljon 

az általa elvégzett feladatokról, és közösen megbeszélhessék a következő találkozóig felmerülő felada-

tokat. 

•  A projekt folyamatos nyomonkövetése azért fontos, mert így hamarabb derül fény az esetleges prob-

lémákra, és ennek megfelelõen hamarabb is tudjuk azokat megoldani. Menet közben az is kiderülhet, 

hogy az eredeti elképzelésekhez képest változtatásokra van szükség, és ezek átbeszélésére a találkozók 

nyújtanak alkalmat.

•  A találkozókon születetett megállapodásokról, teendőkről érdemes feljegyzést készíteni, és azt eljuttat-

ni minden résztvevőknek a későbbi félreértések elkerülése végett.

•  A kapcsolattartás módja, különösen nemzetközi partnerek esetén nem mindig egyszerű. Rendszeres 

találkozókra esetleg nincs lehetőség, ilyen esetekben jól jönnek a modern technika vívmányai, pl. videó-

konferencia, Skype, megosztott dokumentumok, stb.

d) Láthatóság biztosítása
Fontos, hogy a projekt témája összhangban legyen a program célkitűzéseivel. Biztosítani kell, hogy a 

programban résztvevők annak tudatában legyenek, hogy európai programban vesznek részt, melyet az 

Európai Bizottság támogat. Ezért a programban támogatott tevékenységeknél és termékeknél egyértel-

műen jelezni kell (többek között az európai logók használatával), hogy bizottsági támogatásban része-

sültek.

 A projektpartnereknek meg kell ragadniuk minden alkalmat arra, hogy tevékenységeik a megvalósítás 

előtt és a megvalósítás során megfelelő nyilvánosságot kapjanak a (helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi) 

médiában.

e) Disszeminációs tevékenység: az eredmények terjesztése
Törekedni kell arra, hogy a programban elért eredményeket minél szélesebb körben terjesszük, és minél 

több emberhez eljussanak. A disszeminációs tevékenységhez segítséget nyújthat különböző kommu-

nikációs eszközök létrehozása, melyet a program külön költségkerettel támogat: létrehozhatunk kiad-

ványokat, DVD/CD-ROM, weboldal, illetve ebben a tevékenységben is fontos szerep jut a médiának. A 

disszeminációs tevékenységnek nemcsak a projekt végén kell jelentkeznie, hanem a projekt teljes idő-

tartama alatt folyamatosan. Fontos, hogy az eredmények terjesztésére is konkrét tervvel rendelkezünk, 

hiszen ezt a pályázatban is fel kell tüntetnünk. 

f) Zárás, értékelés, beszámoló
•  A projekt végén érdemes a partnerekkel együtt egy záró konferenciát tartani, ahol értékeljük a projek-

tet, megvizsgáljuk, hogy a pályázatban feltüntetett projekt céljait sikerült-e elérni. 

•  Milyen nehézségek merültek fel a projekt végrehajtása során, hogyan sikerült ezeket a problémákat 

megoldani, illetve elkerülhetők lettek volna ezek a problémák. 

•  Sorra venni a projekt hozadékait. Megállapítani, hogy érdemes volt-e belevágni a projektbe, ha igen 

miért, ha nem, miért nem.

• A partnerek közötti együttműködés megfelelő volt-e, illetve legközelebb mire kell jobban figyelni.

•  Záró beszámoló elkészítése. A beszámolóval kapcsolatos elvárásokat a projekt megkezdése előtt érde-

mes áttanulmányozni azért, hogy tudjuk, hogy a projekt során milyen dokumentációkat kell elkészíte-

nünk, és a pénzügyi elszámolást milyen formában várják el tőlünk.

•  A beszámolóban be kell mutatnunk azokat a változásokat, amik a projekt eredeti tervétől eltértek. Ter-

mészetesen ennek okait is meg kell indokolni.

Jó tanácsok pályázóknak
•  A pályázati kiírást olvassuk el figyelmesen, majd időről időre olvassuk el újra, mert mindig lehet olyan 

információ, ami első alkalommal elkerülte a figyelmünket. 

•  Írjuk össze, hogy a pályázati űrlapon kívül milyen egyéb dokumentumokat kell beszereznünk. Ehhez is 

készítsünk munka- és humánerőforrás tervet, amely tartalmazza, hogy melyik dokumentumot ki és 

mikor szerzi be.

•  A projektötletet gondoljuk végig, dolgozzuk ki az elképzelésünket, és csak ezután kezdjük el a pályázati 

űrlap kitöltését.

Formai tudnivalók
•  Győződjünk meg róla, hogy szervezetünk jogosult-e a pályázásra, illetve olyan szervezeteket válasszunk 

partnerként, akik a pályázatban meghatározott feltételeknek megfelelnek.

•  Figyeljünk arra, hogy a pályázati űrlapot megfelelő példányszámban és formában nyújtsuk be. Fontos, 

hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az eredeti űrlapon szerepelnie kell a pályázó szervezet felelős 

vezetőjének eredeti aláírásának és szervezete eredeti pecsétjének.

•  Figyeljünk arra, hogy a pályázati űrlapon pontos adatok szerepeljenek, és az űrlap minden rovatát 

kitöltsük.

• Tartsuk be a pályázati űrlapon meghatározott terjedelmi korlátokat.

•  Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a beadási határidőkre, illetve a tervezett tevékenység kezdete és vége 

a pályázati típusnál meghatározott megvalósulási időszakra essen.

•  A költségvetés elkészítésénél ügyeljünk arra, hogy az igényelt támogatás ne legyen se több, se kevesebb 

a pályázati útmutatóban meghatározott összegeknél. 

•  A pályázat a benyújtást követően kap egy regisztrációs számot, melyre a pályázattal kapcsolatos későb-

bi kommunikáció során minden esetben hivatkozni kell.
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Tartalmi tudnivalók:
•  A projektben szereplő valamennyi partner esetében határozzuk meg a feladatokat, azonban kötelező 

kinevezni egy projektvezetőt, akinek a személyében valamennyi fél megállapodik. A projektvezető az a 

személy, aki a projekt tartalmi és pénzügyi megvalósításáért felel.

•  A projekt céljainak összhangban kell lenniük a program célkitűzéseivel, azonban ezek általános vonásain 

túl kell mutatniuk. A projekt tartalmára és célcsoportjaira vonatkozó konkrét, mérhető célokat is meg 

kell fogalmaznunk, és ezzel egyértelművé tenni a pályázatunk létjogosultságát. 

•  A költségtervezésnek összhangban kell lennie a leírt tevékenységekkel. A tervezésnél figyelnünk kell a 

költséghatékonyság betartására. 

• Partnerek kiválasztása: előny, ha minél több ország képviselteti magát a projektben.

E
U

R
Ó

P
A

 A
 P

O
L

G
Á

R
O

K
É

R
T

 P
R

O
G

R
A

M
2

2
 | 2

3

      

      VI. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az adott pályázati évre érvényes pályázati határidőket és pályázati feltételeket az Európai Bizottság 

évente megjelenő Pályázati felhívása tartalmazza. A felhívás elérhető az Unió összes hivatalos nyelvén, 

így magyarul is. 

 A Bizottság év közben is bővítheti a pályázati típusok körét, ezért érdemes figyelemmel követni az 

alábbi honlapokat:

1. EACEA honlapja: http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens

2. Tempus Közalapítvány honlapja: www.tka.hu >> Pályázatok >> Európa a polgárokért

3. Európai Bizottság honlapja: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

A TKA a pályázati határidőket megelőzően tájékoztató rendezvényeket szervez, melynek időpontjairól a 

TKA honlapján (www.tka.hu) lehet tájékozódni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelmények

Kizárólag azok a pályázatok vehetnek részt a bírálati folyamatban, amelyek eleget tesznek a pályázatok 

benyújtásával kapcsolatos formai követelményeknek, ezért komoly hangsúlyt kell fektetni e szempontok 

betartására. 



Valamennyi pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

•  aláírt és dátummal ellátott erkölcsi nyilatkozat;

http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011 >> Application

•  a pályázó által aláírt és a bank részéről hitelesített pénzügyi igazolás űrlapja (banki adatok), és  banki 

kivonat. A pénzügyi igazolás űrlap mintája a következő helyen érhető el: 

http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011 >> Application

•  megfelelően kitöltött és aláírt „jogi személy” űrlap. Testvérvárosi bizottságok/szövetségek esetében a 

jogi személy űrlaphoz csatolni kell a testvérvárosi bizottság/szövetség létrehozását tanúsító hivatalos 

okiratot (alapító okirat, cégbejegyzési okirat a bejegyzés napjával és helyével, alapszabály stb.), vala-

mint a kapcsolódó esetleges frissítéseket vagy változásokat. Az adószámmal (az adott űrlapon HÉA 

néven szerepel) rendelkező pályázóknak a jogi személy űrlappal együtt egy hivatalos adóigazolást is el 

kell küldeniük. A „jogi személy” űrlap mintája a következő helyen érhető el: 

http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011 >> Application

•  a szervezet alapító okirata, vagy egy aláírt nyilatkozat arról, amelyben kifejtik, hogy a nemzeti törvé-

nyek értelmében miért nem szükséges, hogy alapító okirattal rendelkezzenek.

•  ha a kért támogatás meghaladja a 25 000 eurót, az állami szervnek nem minősülő pályázóknak pályá-

zatukkal együtt be kell adniuk a szervezet eredmény-kimutatását és mérlegét az utolsó lezárt pénzügyi 

évről. Ebben az esetben a „pénzügyi kapacitás” űrlapot is ki kell tölteni. Az űrlap a következő helyen 

érhető el: http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011 >>  

Application

Leggyakoribb formai hibák:

•  A jogi személy űrlap esetén háromfajta űrlap érhető el: egyéneknek, közjogi személyeknek és magán-

vállalatoknak szóló űrlap. Ebben a programban az egyénekre szóló űrlap nem tölthető ki, mivel egyének 

nem pályázhatnak. A kormányzati szerveknek a közjogi személyekre, a nem kormányzati szerveknek 

pedig a magánvállalatoknak szóló űrlapot kell kitölteniük. A jogi személy űrlaphoz csatolni kell az alapí-

tó okirat egy másolatát vagy ennek hiányában ezzel azonos értékű hivatalos dokumentumot.

•  Amennyiben az űrlapon feltüntetik az adószámot (HÉA-szám), ne felejtsenek el csatolni egy hivatalos 

dokumentumot (pl. alapító okirat, APEH igazolás).

•  Nagyon fontos, hogy a bankszámlaszám megadásánál az IBAN (országkód, Magyarország esetén: HU + 

két szám) számról ne feledkezzenek meg, mert ennek hiányában nem tudják átutalni a támogatást. 

A pályázat tartalmi követelményei

A projektek minősége eddig is jelentős mértékben esett latba, azonban a jövőben még fontosabb, hogy 

minőségi pályázatok készüljenek, ugyanis a Bizottság még nagyobb figyelmet kíván fordítani a földrajzi 

kiegyensúlyozottságra. Ez azt jelenti, hogy azonos minőségű pályázatok esetében azt a projektet fogják 

előnyben részesíteni, amelyik olyan országból érkezik, ahol a benyújtott pályázatok száma alacsonyabb.  
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      VII. PÁLYÁZATI ŰRLAP

A pályázati űrlapok a Tempus Közalapítvány honlapjáról és az EACEA honlapjáról érhetők el.

A TKA honlapján az alprogramok leírása alatt található a link (pályázati dokumentumok), mely elvezet 

a szükséges oldalra.

 Az EACEA honlapján az alábbi oldal tartalmazza az alprogramok pályázati űrlapjaihoz vezető linket: 

http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011

Az űrlapok három nyelven, angol, német és francia nyelven elérhetők, azonban kitölthetők magyarul is, 

kivéve a projekt összefoglalóját, de ezt az űrlapon külön jelzik.  

A pályázati űrlapot postai úton már nem kell feladni, csak on-line kell elküldeni. Aláírni az erkölcsi nyilat-

kozatot (declaration of honour) kell, melynek az aláírt és beszkennelt változatát kell az űrlaphoz csatolni.

• A pályázati űrlapokat csak számítógéppel lehet kitölteni, kézzel kitöltött űrlapot nem fogadnak el.

•  A pályázó intézmény hivatalos képviselőjének a pályázati űrlapot az arra megjelölt helyen alá kell írnia, 

és le kell pecsételnie. 

•  Az on-line pályázati ûrlap beadási határideje adott nap dél, míg a papírformátumú mellékletek feladá-

sának határideje adott nap éjfél.

•  A pályázati csomagot érdemes ajánlott küldeményként feladni annak érdekében, hogy kérdéses esetek-

ben igazolni tudjuk a feladás megtörténtét. 

• A pályázati űrlapokat a Végrehajtó Ügynökség címére kell feladni, mely alprogramonként eltérõ:

http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011 >> Application



 Az alábbiakban azzal a szempontrendszerrel szeretnénk megismertetni Önöket, amely alapján a pá-

lyázatok bírálata történik.

 A projekt tartalmi bírálatával kapcsolatban minőségi és mennyiségi követelmények kerültek megfo-

galmazásra.

 A minőségi követelmények 80%-ban esnek latba egy pályázat elbírálásánál, míg a mennyiségi köve-

telmények 20%-ban számítanak.

Minőségi kritériumok

•   A program célkitűzéseivel és prioritásaival való összhang (az elérhető pontszám 25%-a)

Ennél a pontnál azt vizsgálják, hogy a projekt mennyire van összhangban a program általános célkitű-

zéseivel, illetve az alprogram célkitűzéseivel. Pl. A program általános célkitűzései közé tartozik az állam-

polgárok aktivizálása. Amennyiben a projekt olyan jellegű, amelyben minél több állampolgárt vonunk 

be, és bízzuk meg őket konkrét feladatokkal, akkor projektünk összhangban van a program általános 

célkitűzéseivel.

 Fontos, hogy a projekt során érintsük a program állandó és évenként meghatározott témáinak egy 

részét, mert a témák megadásával pont az a cél, hogy orientálják a pályázókat a témaválasztásban. 

Azonban arra is figyelnünk kell, hogy ezek a témák ne csak szlogenként jelenjenek meg a pályázatunk-

ban, hanem tényleges tevékenységek kapcsolódjanak hozzá. Részletesen mutassuk be, hogy ezeknek a 

tevékenységeknek megvalósítása hogyan történne.

•  A projekt és javasolt módszerek megfelelőssége (az elérhető pontszám 25%-a)

Fontos, hogy a projektünk minél kidolgozottabb legyen, a program leírása részletes legyen, pontosan 

jelöljük meg, hogy kinek mi lesz a feladata. Fejtsük ki azt is, hogy az általunk meghívott célcsoportoknak 

miért lesz érdekes a megadott téma, a program megvalósítása során milyen módszereket alkalmazunk 

(előadás, workshop, vita stb.). Fordítsunk arra figyelmet, hogy minél több résztvevőt, illetve helyi lakost 

vonjunk be tevékenyen a projektbe, és ezt mutassuk is be a pályázatban. Ne felejtsük el, hogy erről a 

pályázatban is részletesen írjunk.

• Hatás (az elérhető pontszám 15%-a)

A projekt hatása a résztvevőkre (pl. testvérvárosi találkozók esetén milyen mértékben növekedett a 

résztvevők uniós ismeretei, az Unió iránti elkötelezettségük stb.) Nagyon pozitívan értékelik azt is, ha 

a projekt megvalósítása során újabb projektek kerülnek előkészítésre (pl. középiskolák esetén Comenius 

iskolai együttműködés projekt), illetve gazdasági, kulturális együttműködések alakulnak ki.

• Ismertség és nyomon követés (az elérhető pontszám 15%-a)

Nem feledkezhetünk el a disszeminációs tevékenységről sem, melynek feladata az elért eredmények 

terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására 

fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. Ez magába foglalja mind a projektek során 

megszületett termékek (kiadvány, DVD stb.), mind a projektmegvalósítás tapasztalatainak (projektme-

nedzsment, együttműködés, módszertan stb.) átadását. Fontos azonban, hogy az elért eredmények a 

közvetlen résztvevők körén túl is eljusson másokhoz. Ehhez segítségünkre lehet a helyi média, létrehoz-

hatunk kommunikációs eszközöket is: kiadvány, DVD/CD-ROM, weboldal. 

Fontos, hogy a disszeminációs stratégiánk is jól átgondolt legyen, és ebben az esetben is készítsünk cse-

lekvési tervet. A disszeminációs tevékenység elkészítése során nem árt az alábbi kérdéseket átgondolni:

• Milyen jellegű információkat szeretnének terjeszteni?

• Kinek kívánják terjeszteni (milyen célcsoportnak)?

•  Az információk terjesztését hogyan kívánják megtenni, milyen eszközök és kommunikációs csatornák 

révén, milyen módszerekkel?

• Mikor kerüljön sor a disszeminációs lépésekre?

• Kik legyenek a szereplői (mely partnerintézmények, illetve személyek)?

• Mennyibe kerül?

Mennyiségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető pontszám 20%-át a mennyiségi kritériumok teszik ki.

• Földrajzi hatás (az elérhető pontszám 10%-a)

 •  A részt vevő országok száma;        

Előnyös, ha vegyesen, minél több régi és új tagországot vonunk be a projektbe, különös tekintettel 

a programhoz újonnan csatlakozott országokra. 

 •  A részt vevő szervezetek száma;       

Minél nagyobb szabású egy projekt, azaz minél több országból minél több résztvevő vesz részt a 

projektben, annál nagyobb a projekt támogatottsága.

• Célcsoport (az elérhető pontszám 10%-a)

 •  Minél többfajta célcsoportot vonunk be minél nagyobb számban, annál jobb a projekt megítélése. 

Hátrányos helyzetűek és fiatalok bevonása különösen előnyös, valamint az is, ha figyelünk a nemek 

közötti egyenlőségre. 

 • a projekt által közvetetten elért emberek száma.
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VIII. BÍRÁLAT MENETE

1. Formai bírálat: űrlap és mellékletek ellenőrzése

2. Tartalmi bírálat: a fent megadott kritériumok alapján

3.  Kiválasztás: A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások és a kiegyensúlyozott földrajzi elosztás figye-

lembevételével.

A Végrehajtó Ügynökség levélben értesíti a pályázókat az eredményről a benyújtási határidőt követő 

negyedik hónap során.

A kiválasztott projektek jegyzékét a következő weboldalon teszik közzé:    

http://eacea.ec.europa.eu >>Europe for Citizens >> Funding opportunities 2011 

         

         IX. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

A pályázóknak a projekt lezárását követő két hónapban teljesíteniük kell beszámolási kötelezettségüket. 

 A hivatalos zárójelentés-űrlapok a Végrehajtó Ügynökség weboldalán a http://eacea.ec.europa.eu 

>> Europe for Citizens >> Beneficiaries 2010 címen érhetők el, amelyben be kell számolni a projekt 

eredményeiről, összevetve azokat a kezdeti célokkal. A zárójelentéshez mellékelni kell a projekt keretében 

létrehozott kiadványokat vagy termékeket.

http://eacea.ec.europa.eu >>Europe for Citizens >> Beneficiaries 2011

      X. INFORMÁCIÓS PONTOK

2008 óta a programban részt vevő országokban, így Magyarországon is elérhető az Európa a polgárokért 

programmal foglalkozó információs pont. A magyar információs pont a Tempus Közalapítvány égisze 

alatt működik.

 Az információs pont közvetítő szerepet tölt be az Európai Bizottság és a (leendő) pályázók között. 

A pályázókat tájékoztatjuk a programmal kapcsolatos változásokról, új akciókról, és a Bizottság felé is 

jelezzük a pályázók észrevételeit. 

 A program akcióit minél több emberrel szeretnénk megismertetni, ennek érdekében rendszeresen 

szervezünk célcsoportonként információs napokat. Pályázatíró napokat is tartunk annak érdekében, hogy 

minél sikeresebb pályázatok szülessenek. Levélben, telefonon és személyesen is lehetőség van kérdezni. 

 Havonta készítünk hírlevelet. A hírlevélben foglalkozunk a program kiemelt témáival, hírt adunk a 

változásokról, a pályázati eredményekről, és meghirdetjük az információs és pályázatíró napokat. A hír-

levélre bármikor lehetőség van feliratkozni az alábbi oldalon: 

www.tka.hu >> Hírlevél >> Európa a polgárokért:civileknek, önkormányzatoknak, polgároknak

A sikeres magyar pályázatok megismertetése érdekében disszeminációs füzetet hoztunk létre, melyben 

minden akcióról mutatunk be jó példákat. 

www.tka.hu >> Könyvtár >> Európa a polgárokért

 

2008-ban az előző évhez képest jelentősen nőtt a sikeres pályázatok száma. A legnagyobb siker a Civil 

szervezetek által kezdeményezett projektben figyelhető meg, ahol a nyertes projektek száma 2007-hez 

képest 2008-ra megduplázódott.

A magyarországi információs pont elérhetősége:

Tel.: 237-1300

E-mail: katalin.horvath@tpf.hu

Internet: www.tka.hu >> Pályázatok >> Európa a polgárokért

Személyes konzultációra is lehetőség van, azonban előtte időpont egyeztetése szükséges.



Valamennyi információs pont elérhetősége: 

http://eacea.ec.europa.eu >> Europe for Citizens >> National Agencies

Kiadványunk pályázati segédlet, amelyet többéves pályáztatói tapasztalataink alapján állítottunk 

össze. Ugyanakkor felhívjuk rá a figyelmet, hogy az Európa a polgárokért program hivatalos pá-

lyázati útmutatójában foglaltak a mindenkor mérvadók, ezért ezt feltétlenül tanulmányozzák át 

pályázás elõtt. 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

(kézirat lezárásának idõpontja: 2011. március)
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