
Ajánlattételi felhívás 2010 – „Európa a polgárokért” program (2007–2013) 

A programba tartozó fellépések végrehajtása: „Aktív polgárokat Európának”, „Aktív társadalmat 
Európában” és „Aktív Európai Emlékezés” 

(2010/C 340/14) 

BEVEZETÉS 

Ez az ajánlattételi felhívás a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a 
polgárokért” című program létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1904/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozaton alapul ( 1 ). Az ajánlattételi felhívás részletes feltételei megtalálhatók az „Európa a polgá
rokért” program programismertetőjében, amely az Európa weboldalon jelent meg (lásd a VII. pontot). A 
programismertető az ajánlattételi felhívás szerves részét képezi. 

I. Célkitűzések 

Az „Európa a polgárokért” című program egyedi céljai az alábbiak: 

— találkozási lehetőséget nyújtani a helyi közösségek lakóinak szerte Európában, hogy kicserélhessék 
tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, tanulhassanak a történelemből és építhessék a jövőt, 

— a civil társadalom európai szintű együttműködése révén támogatni az európai polgársággal és a demok
ráciával, a közös értékekkel, történelemmel és kultúrával kapcsolatos megmozdulásokat, eszmecseréket 
és gondolatokat, 

— közelebb hozni Európát a polgárokhoz, az európai értékek és vívmányok népszerűsítése által, miközben 
a múlt emlékei sem merülnek feledésbe, 

— ösztönözni valamennyi résztvevő ország polgárainak és civil társadalmi szervezeteinek együttműködését 
– hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez, és rávilágítva mind Európa sokféleségére, mind egysé
gére –, különös tekintettel azon tevékenységekre, amelyek célja az Európai Uniót 2004. április 30-án 
alkotó és az ezt követően csatlakozott tagállamok polgárai közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása. 

II. Támogatásra jogosult pályázók 

A program a programban részt vevő országok valamelyikében székhellyel rendelkező valamennyi kezde
ményező számára nyitva áll, amennyiben (az intézkedésektől függően): 

— államháztartási szerv, vagy 

— jogállással (jogi személyiséggel) rendelkező nonprofit szervezet. 

A program egyes fellépései azonban a szervezetek meghatározott körét veszik célba. A pályázó szervezetek 
támogathatóságát ezért minden esetben kifejezetten az adott intézkedésre/részintézkedésre vonatkozó prog
ramismertető határozza meg. 

A program keretében támogatható országok a következők: 

— az EU tagállamai ( 2 ), 

— Horvátország, 

— Albánia, 

— Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.
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( 1 ) HL L 378., 2006.12.27., 32. o. 
( 2 ) Az EU 27 tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finn

ország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyar
ország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.



III. Támogatható fellépések 

Az „Európa a polgárokért” című program aktív európai polgári részvételt előmozdító projekteket támogat. 

Ez az ajánlattételi felhívás az „Európa a polgárokért” című program következő fellépéseire vonatkozik, 
amelyek kétféle támogatásban részesülhetnek: projekt- és működési támogatások 

1. fellépés: „Aktív polgárokat Európának” 

1 . i n t é z k e d é s : Testvérváros-program 

Ez az intézkedés olyan tevékenységeket céloz meg, amelyek európai polgárok testvérvárosi tevékenység 
keretein belül történő közvetlen cseréjével kapcsolatosak, vagy azt segítik. 

1.1. intézkedés: Testvérvárosok polgárainak találkozói (projekttámogatás) 

Ez az intézkedés olyan tevékenységeket céloz, amelyek európai polgárok testvérvárosi tevékenység keretein 
belül történő közvetlen cseréjével kapcsolatosak, vagy azt segítik. A projektben legalább két részt vevő 
ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az EU tagállama. A projektbe a meghívott 
településekről legalább 25 nemzetközi résztvevőt kell bevonni. A találkozó legfeljebb 21 napos lehet. A 
támogatás maximálisan megítélhető összege projektenként 25 000 EUR. A legkisebb odaítélhető összeg 
5 000 EUR. 

A testvérvárosok polgárai számára szervezett találkozók tekintetében nyújtott támogatások célja, hogy 
társfinanszírozzák a fogadó város szervezési költségeit és a meghívottak útiköltségeit. A támogatást átalány
összegek alapján számítják ki. 

1.2. intézkedés: Testvérvárosok hálózatának kialakítása (projekttámogatás) 

Ez az intézkedés a testvérvárosi kapcsolatok alapján létrejött hálózatok fejlődését támogatja, amelyek 
fontosak a települések közötti tartós, szervezett, intenzív és sokoldalú együttműködés biztosításához, és 
ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy a program maximális hatást érhessen el. A projekt keretében legalább 
három eseményt kell megrendezni. Legalább négy részt vevő ország településeit kell átfognia, amelyek közül 
legalább egy az EU tagállama. A projektbe a meghívott településekről legalább 30 nemzetközi résztvevőt kell 
bevonni. A projekt időtartama legfeljebb 24 hónap; az egyes események legfeljebb 21 napig tartanak. 

Ezen a pályázati típuson belül a támogatás maximálisan megítélhető összege projektenként 150 000 EUR. A 
legkisebb odaítélhető összeg 10 000 EUR. A támogatást átalányösszegek alapján számítják ki. 

2 . i n t é z k e d é s : A polgárok projektjei és az azokat kísérő kezdeményezések 

2.1. intézkedés: A polgárok projektjei (projekttámogatás) 

Ez az intézkedés az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívásra segít választ találni: hogyan lehetne 
áthidalni a szakadékot a polgárok és az Európai Unió között? Célja, hogy olyan eredeti, innovatív módsze
reket tárjon fel, amelyek alkalmasak a polgári részvétel serkentésére, valamint az európai polgárok és az 
Európai Unió intézményei közötti párbeszéd ösztönzésére. 

A projektben legalább öt részt vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az EU 
tagállama. A projektbe legalább 200 résztvevőt kell bevonni. A projekt időtartama legfeljebb 12 hónap. 

A támogatás összegét az euróban készített, egyensúlyban lévő, részletes előzetes költségvetés alapján 
számítják ki. A megítélt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt támogatható költségei teljes 
összegének 60 %-át. A legkisebb támogatási összeg 100 000 EUR lesz. Ezen a pályázati típuson belül a 
támogatás maximálisan megítélhető összege projektenként 250 000 EUR. 

2.2. intézkedés: Kísérő intézkedések (projekttámogatás) 

Ennek a intézkedésnek a célja azon tevékenységek támogatása, amelyek eredményeképpen olyan hosszan 
tartó partnerségek és hálózatok jöhetnek létre, amelyek azáltal, hogy az aktív európai polgárságot elősegítő 
különböző érintettek jelentős számát érhetik el, hozzájárulnak a program célkitűzéseinek jobb megvalósu
lásához és maximalizálják a program általános hatását és hatékonyságát.
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A projektben legalább két részt vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az 
EU tagállama. Az időtartam legfeljebb 12 hónap. Projektenként legalább két eseményt kell megrendezni. 

A támogatás összegét az euróban készített, egyensúlyban lévő, részletes előzetes költségvetés alapján 
számítják ki. A támogatás nem haladhatja meg az érintett programra vonatkozó támogatható költségek 
legfeljebb 80 %-át. A legkisebb odaítélhető összeg 30 000 EUR. Ezen az intézkedésen belül a támogatás 
maximálisan megítélhető összege projektenként 100 000 EUR. 

2. fellépés: „Aktív civil társadalmat Európában” 

1. és 2. intézkedés: Strukturális támogatás az európai politikai kutatóintézeteknek és az európai uniós szintű 
civil társadalmi szervezeteknek (működési támogatások ( 1 )) 

1 . i n t é z k e d é s – strukturális támogatás az európai politikák kutatóintézeteinek („szellemi műhelyek”) – 
célja az európai politikák kutatóintézeteinek (szellemi műhelyek) munkájának támogatása, amelyek új ötle
tekkel és meglátásokkal járulhatnak hozzá az európai témákhoz, az európai szintű aktív polgársághoz és az 
európai értékekhez. 

2 . i n t é z k e d é s – strukturális támogatás az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek – az európai 
dimenzióban működő civil társadalmi szervezeteknek kíván cselekvőképességet és stabilitást biztosítani 
európai tevékenységeik fejlesztéséhez. Ezzel a strukturált, koherens, aktív civil társadalom európai szinten 
történő kialakulásához kíván hozzájárulni. 

A támogathatóság időszakának meg kell felelnie a pályázó költségvetési évének, amelyet a szervezet igazolt 
elszámolásai bizonyítanak. Amennyiben a pályázó költségvetési éve megegyezik a naptári évvel, a támogat
hatóság időszaka január 1-jétől december 31-ig tart. A naptári évtől eltérő költségvetési évvel működő 
pályázók esetében a támogathatóság időszaka a költségvetési évük első napjától számított 12 hónapos 
időszak. 

A támogatást két különböző módszer szerint lehet kiszámítani: 

a) Átalányalapú költségvetés; 

b) Tényleges költségeken alapuló költségvetés. A támogatás összegét az euróban készített, egyensúlyban 
lévő, részletes előzetes költségvetés alapján számítják ki. A támogatás nem haladhatja meg az érintett 
programra vonatkozó támogatható költségek legfeljebb 80 %-át. 

A támogatás maximális összege 100 000 EUR. 

3 . i n t é z k e d é s : Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása (projekttámo
gatás) 

Ezen intézkedés célja a különböző részt vevő országokból származó civil társadalmi szervezetek által 
ösztönzött konkrét projektek támogatása. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére kell töre
kedniük, valamint hozzá kell járulniuk a különböző kultúrák kölcsönös megértésének előmozdításához és a 
közös értékek európai szintű együttműködés révén történő felismeréséhez. 

A projektben legalább két részt vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az 
EU tagállama. A projektek időtartama legfeljebb 18 hónap. 

A támogatást két különböző módszer szerint lehet kiszámítani, a tevékenységbeli különbségeknek megfe
lelően egyedi szabályokkal: 

a) „Esemény jellegű” projektekre vonatkozó, átalánydíjakon alapuló költségvetés. 

b) „Előállítás és megvalósítás jellegű” projektekre vonatkozó, tényleges költségeken alapuló költségvetés. 
Ilyen esetekben a kért támogatás nem haladhatja meg az érintett fellépés támogatható költségeinek 
70 %-át.
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( 1 ) Ez az ajánlattételi felhívás a 2012-es pénzügyi évre szóló éves működési támogatásokra vonatkozik.



A támogatás maximális összege 150 000 EUR. A legkisebb odaítélhető összeg 10 000 EUR. 

4. fellépés: „Aktív Európai Emlékezés” (projekttámogatás) 

Az e fellépés keretében támogatott projektek célja, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus 
áldozatainak emlékét, a jelen és a jövő generációival pedig alaposabban megismertessék és megértessék, 
hogy mi és miért zajlott a táborokban és más tömeges polgári kivégzések helyszínein. 

A projekt időtartama legfeljebb 12 hónap. 

A támogatást két különböző módszer szerint lehet kiszámítani: 

a) Átalányon és átalányösszegen alapuló költségvetés az „esemény-projektek” esetében. 

b) „Előállítás és megvalósítás jellegű” projektekre vonatkozó, tényleges költségeken alapuló költségvetés. 
Ilyen esetekben a kért támogatás nem haladhatja meg az érintett program támogatható költségeinek 
60 %-át. 

A támogatás maximális összege 55 000 EUR. A legkisebb odaítélhető összeg 10 000 EUR. 

IV. Odaítélési kritériumok 

A projekttámogatások esetében: 

Minőségi kritériumok (az elérhető pontok 80 %-a): 

— a projekt tekintetében az „Európa a polgárokért” program céljainak és prioritásainak való megfelelés (az 
elérhető pontszám 25 %-a), 

— a projekt és a javasolt módszerek minősége (25 %), 

— hatás (15 %), 

— ismertség és nyomon követés (15 %). 

Mennyiségi kritériumok (az elérhető pontok 20 %-a): 

— földrajzi hatás (10 %), 

— célcsoport (10 %). 

A működési támogatások esetében: 

Minőségi kritériumok (az elérhető pontok 80 %-a): 

— a projekt tekintetében az „Európa a polgárokért” program céljainak és prioritásainak való megfelelés (az 
elérhető pontszám 30 %-a), 

— a munkaprogram megfelelősége, koherenciája és teljessége (20 %), 

— a munkaprogram hatása (10 %), 

— hozzáadott európai érték (10 %), 

— a tevékenységek ismertsége, valamint az eredmények elterjesztése és hasznosítása az európai polgárok és 
más érintett felek körében (10 %). 

Mennyiségi kritériumok (az elérhető pontok 20 %-a): 

— földrajzi hatás (10 %), 

— célcsoport (10 %).
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V. Költségvetés 

A 2011-re előirányzott költségvetés a következő fellépésekre 

1. fellépés, 1.1. intézkedés Testvérvárosok polgárainak találkozói 7 043 000 EUR 

1. fellépés, 1.2. intézkedés Testvérvárosok tematikus hálózatának kialakítása 4 528 000 EUR 

1. fellépés, 2.1. intézkedés A polgárok projektjei 1 308 000 EUR 

1. fellépés, 2.2. intézkedés Kísérő intézkedések 1 207 000 EUR 

2. fellépés, 3. intézkedés Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett 
projektek támogatása 

2 807 000 EUR 

4. fellépés Aktív Európai Emlékezés 1 781 000 EUR 

A jelen ajánlattételi felhívás végrehajtása függ az Európai Unió 2011. évi költségvetésének a költségvetéséi hatóság 
általi elfogadásától. 

VI. A fellépésekre vonatkozó benyújtási határidők 

Fellépések Benyújtási határidő 

1. fellépés, 1.1. intézkedés Testvérvárosok polgárainak találkozói február 1. 
június 1. 

szeptember 1. 

1. fellépés, 1.2. intézkedés Testvérvárosok tematikus hálózatának kialakítása február 1. 
szeptember 1. 

1. fellépés, 2.1. intézkedés A polgárok projektjei június 1. 

1. fellépés, 2.2. intézkedés Kísérő intézkedések június 1. 

2. fellépés, 1. és 2. intézkedés Strukturális támogatás az európai politikai kutatóinté
zeteknek (szellemi műhelyeknek) és az európai szintű 
civil társadalmi szervezeteknek 

október 15. 

2. fellépés, 3. intézkedés Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett 
projektek támogatása 

február 1. 

4. fellépés Aktív Európai Emlékezés június 1. 

A pályázatokat legkésőbb a benyújtási határidőben meghatározott utolsó napon (brüsszeli idő szerint déli) 
12 óra előtt kell benyújtani. Ha a benyújtási határidő hétvégére esik, akkor a hétvégét követő első 
munkanap tekintendő a benyújtás határidejének. 

A pályázatokat a következő címre kell elküldeni: 

EACEA 
Unit P7 Citizenship 
Applications — ‘Measure XXX’ 
Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17) 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Csak a megfelelően kitöltött és a pályázó nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, 
hivatalos elektronikus pályázati űrlapon (eForm) benyújtott pályázatokat veszik figyelembe.
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A papír alapon, postai úton, faxon vagy közvetlenül e-mailben benyújtott pályázatokat további elbírálás 
céljából nem fogadják el. 

VII. További információ 

A projektpályázatok benyújtására vonatkozó részletes feltételek és a pályázati formanyomtatványok megta
lálhatók az „Európa a polgárokért” program legutóbbi módosításokat is tartalmazó ismertetőjében, a követ
kező weboldalakon: 

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

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség: 

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