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EURÓPSKEJ ÚNIE

Pre koho je
program určený
Grantový program EÚ Európa pre občanov
je určený pre:
— miestnu a regionálnu územnú samosprávu
(mestá, obce, kraje)
— mimovládne neziskové organizácie
— občianske združenia
— think tanky
— vedecké a vzdelávacie inštitúcie či múzeá
Ktoré krajiny môžu byť žiadateľmi
/partnermi v programe EpO?
— členské krajiny EÚ
+ Srbsko
+ Čierna Hora
+ Macedónsko
+ Albánsko
+ Bosna a Herzegovina
+ Kosovo

Cieľom programu
je priblížiť Európu
jej občanom
Hlavné ciele programu:
— prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli
Únii, jej histórii a rozmanitosti;
— posilňovať inštitút občianstva EÚ a zlepšovať
podmienky na demokratickú a občiansku
participáciu na úrovni EÚ.
Štruktúra programu
Program Európa pre občanov sa realizuje
prostredníctvom dvoch oblastí:
— Oblasť 1: Európska pamäť: zvyšovať
informovanosť o pamäti, spoločnej histórii,
hodnotách a cieli EÚ.
— Oblasť 2: Podpora demokracie a občianskej
participácie: podporovať demokratickú
a občiansku účasť občanov na úrovni Únie.
Medzi opatrenia v tejto oblasti patria:
— družobné mestá,
— siete medzi mestami,
— projekty občianskej spoločnosti.

Oblasť 1

Opatrenie 2.2

Európska pamäť
Podpora organizácií, ktoré sa zaoberajú
totalitnými režimami alebo inými určujúcimi
a kľúčovými momentmi v nedávnej
európskej histórii (20. a 21. storočie).

oficiálnej webovej stránke
http://www.europapreobcanov.sk/
stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie,
audiovizuálny sektor a kultúru
https://eacea.ec.europa.eu/
Kontakt:
Európsky kontaktný bod Slovensko
Národné osvetové centrum
Adresa: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
E-mail: europapreobcanov@nocka.sk
Telefón: +4212 2047 1290, +4212 2047 1291

Podpora sietí medzi partnerskými mestami,
ktoré sa zameriavajú na riešenie spoločných
tém a problémov.
Pravidelná uzávierka

1. marec
1. september

Pravidelná uzávierka

1. február

Max. výška grantu

150 000 €

Max. výška grantu

100 000 €

Max. dĺžka projektu

24 mesiacov

Max. dĺžka projektu

18 mesiacov

Min. počet partnerov

Min. počet partnerov

odporúča sa aspoň
1 zahraničný partner

min. 3 zahraniční
partneri

Min. počet účastníkov
projektu

25 (min. 30 % účastníkov

Min. počet účastníkov
projektu

Ďalšie informácie o programe
Európa pre občanov nájdete na:

Siete medzi mestami

25

zo zahraničia)

Opatrenie 2.3

Oblasť 2

Podpora demokracie
a občianskej
participácie
Opatrenie 2.1

Družobné mestá
Podpora krátkodobých podujatí/stretnutí,
ktoré spájajú občanov z partnerských miest
prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.
Pravidelná uzávierka

1. február
1. september

Max. výška grantu

25 000 €

Max. dĺžka projektu

21 dní

Min. počet partnerov

min. 1 zahraničný
partner

Min. počet účastníkov
projektu

25 zahraničných
účastníkov

Projekty občianskej
spoločnosti
Podpora projektov, ktoré sa zameriavajú
na zapájanie občanov do aktivít priamo
súvisiacich s politikami EÚ a cieľmi programu.
Pravidelná uzávierka

1. september

Max. výška grantu

150 000 €

Max. dĺžka projektu

18 mesiacov

Min. počet partnerov

min. 2 zahraniční
partneri

Min. počet účastníkov
projektu

25

