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Az EACEA/07/08 ajánlattételi felhívás összefoglalása

A polgárok projektjei

„Európa a polgárokért” program

1. alprogram, 2.1 intézkedés

(2008/C 104/09)

1. Célkitűzések és leírás

Ez az ajánlattételi felhívás az 1. alprogram 2.1 intézkedése keretében – a polgárok projektjei az „Európa a
polgárokért” programon (1) belül – arra az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívásra segít választ
találni, hogy hogyan lehetne áthidalni a szakadékot a polgárok és az Európai Unió között. Célja, hogy
eredeti, innovatív módszereket tárjon fel, amelyek alkalmasak az állampolgári részvétel serkentésére, valamint
az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszéd ösztönzésére.

Az ajánlattételi felhívás speciális célkitűzése, hogy támogassa az állampolgárok olyan csoportjait, amelyek
lehetővé teszik:

a) az állampolgárok véleményének összegyűjtését az Európát a jövőben érintő néhány lényeges kihívásról
(lásd a témákat);

b) állandó módszer bevezetését az állampolgárok közötti aktív párbeszéd és vita ösztönzésére az uniós poli-
tika egyes, a mindennapi életüket érintő területeiről;

c) olyan mechanizmusok megteremtését, amelyek révén az európai polgárok fejlesztik civil kompetenciá-
jukat, és az európai szintű politikai döntéshozókhoz intézett ajánlások formájában tudják megfogalmazni
véleményüket az európai integrációs folyamatról;

d) az európai polgárok és az EU intézményei közötti párbeszéd ösztönzését, a polgárok részvételével az EU
politikái és azok hatása terén, valamint biztosítva a polgárok véleményének megfelelő utókövetését az EU
intézményeinek részéről.

A program pályázóit felkérik arra, hogy projektjeikben helyezzenek hangsúlyt a következő kiemelt témák
közül legalább egyre:

– Kultúrák közötti párbeszéd.

– Új intézményi fejlemények: új lendület az aktív európai polgári részvételben.

– A nők részvétele a politikai életben.

– Sport az aktív polgárságért és a társadalmi integrációért.

– A kreativitás és innováció európai éve, 2009.
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(1) Hivatkozás: Az Európai Parlament és a Tanács (2006. december 12.) 1904/2006/EK határozata a 2007–2013-as időszakra
az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 32. o.).



2. Támogatható pályázók

A támogatásra való jogosultsághoz a pályázóknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

– Állami szerveknek vagy jogállással és jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit szervezeteknek kell
lenniük. A természetes személyek, azaz a magánszemélyek ennek megfelelően nem támogathatók.

– A támogatható országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.

A projektnek legalább négy különböző, a pályázó saját országán kívüli támogatható országból szár-
mazó partnerszervezetet kell összefognia, amelyek eleget tesznek a fentiekben meghatározott támogatha-
tósági kritériumoknak.

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:

a) Az Európai Unió 27 tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egye-
sült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, a
Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.

b) Horvátország.
c) A más országok részvételéről szóló megállapodásokra vonatkozó információk megtekinthetők a webolda-

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

3. Költségvetés és a projekt időtartama

Az ajánlattételi felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés
920 000 EUR becsülhető. A megítélt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt támogatható költ-
ségei teljes összegének 60 %-át, a részletes költségvetési becslésben meghatározottak szerint. A támogatás
összege minden esetben 75 000 EUR és 150 000 EUR között lesz.

A tevékenységeket 2008. december 1. és 2009. február 28. között kell elkezdeni. A tevékenységeknek kötele-
zően 2009. december 31. előtt kell befejeződniük. A projektek időtartama legfeljebb 10 hónap lehet.

4. Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2008. július 1-jéig kell elküldeni az Ügynökséghez.

5. További információk

A pályázati felhívás teljes szövege, a pályázati nyomtatvány és valamennyi kapcsolódó dokumentum elérhető
az Ügynökség (EACEA) honlapján:

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

A pályázatokat a teljes szövegben előírt követelmények szerint kell összeállítani és az előírt formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani.
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