
Előadó: Szilvási Zoltán 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT 

PROGRAM 2007-2013. 

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament 
és az Európai Unió Tanácsa megállapodott az 
Európa a polgárokért program létrehozásáról, 
amely 

 

Megteremti a jogi keretet az „aktív európai 
polgári részvételt”, azaz a polgároknak és a 
civil társadalom szervezeteinek az európai 
integráció folyamatában való szerepvállalását 
előmozdító tevékenységek és szervezetek 
széles körének támogatásához. 



ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 

 Együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a 
polgárok részére egy egyre inkább egyesülő, 
demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, 
amelyet a kulturális sokszínűség egyszerre egyesít és 
gazdagít; ezáltal az európai uniós polgári öntudat 
fejlesztése 

 A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló 
európai identitás kialakítása 

 Az állampolgárok körében annak a szemléletnek a 
megerősítése, hogy részesei az Európai Uniónak 

 Az európai polgárok közötti kölcsönös megértés 
megerősítése, tiszteletben tartva és népszerűsítve a 
kulturális és nyelvi sokszínűséget, egyúttal 
hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez. 



AZ EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 

KIEMELT TÉMÁI 

 Az Európai Unió jövője és az Európai Unió alapvető 
értékei 

 Aktív európai polgári szerepvállalás: részvétel és 
demokrácia Európában 

 A kultúrák közötti párbeszéd európai éve – 2008. 

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

 Az uniós politikák hatása a társadalomra 



AZ EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 

SZERKEZETE  

 1. Alprogram: Aktív polgárokat Európának 
         Testvérváros-program 
         1.1 testvérvárosok polgárainak találkozója, 
         1.2 testvérvárosok tematikus hálózatának kialakítása 
         Az állampolgári projektek és az azokat kísérő kezdeményezések 
 

 2. Alprogram: Aktív Civil társadalmat Európában 
         Strukturális támogatás az európai politikai kutatóintézeteknek 
         („szellemi műhelyek”) 
         Strukturális támogatás az európai színtű civil társadalmi  
         szervezeteknek 
         Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek tám. 
 

 3. Alprogram: Együtt Európáért 
         Nagy nyilvánosságú események, Tanulmányok 
         A tájékoztatás és az eredmények terjesztésének eszközei 
 

 4. Alprogram: Aktív európai megemlékezés 



1. ALPROGRAM – 

AKTÍV POLGÁROKAT 

EURÓPÁNAK 

Cél 

 Találkozási lehetőséget nyújtani a helyi 

közösségek lakóinak szerte Európában, hogy 

kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és 

értékeiket, tanulhassanak a történelemből és 

építhessék a jövőt.  

 Találkozók, csereprogramok, eszmecserék 



2 pályázati típus: 
 

 1. Testvérváros program 

   Kihasználja a testvérvárosi kapcsolatokat ápoló 
települések közötti, helyi szinten létrehozott 
kapcsolatokat, ezzel előmozdítva a csereprogramokat 
és az együttműködést. 

2 tevékenység típus: 

1.1 Testvérvárosok polgárainak találkozója 

1.2 Testvérvárosok tematikus hálózatának 
kialakítása 

 

 

 2. Az állampolgári porjektek és az azokat kísérő 
kezdeményezések 

    (2007. év végén lesz részletezve (a polgárok 
részvételének innovatív módszereit kutatja) 



1. TESTVÉRVÁROS PROGRAM 

 1.1 Testvérvárosok polgárainak találkozója 
 

Cél 
 

A testvérvárosokból összehozzon különféle 
állampolgárokat és állampolgári csoportokat, és 

ennek eredményeként a polgárok szilárd, 
informális és személyes kapcsolatokat 

alakíthassanak ki. Mindez az önkormányzatok 
közötti partnerségen kell alapuljon. 

 
 A találkozók három jellemzője 
    az európai integráció iránti elkötelezettség 
    barátságok Európában 
    aktív részvétel 



FELTÉTELEK 

 már meglévő vagy tervezett (2 éven belül aláírandó) 
testvérváros-megállapodás 

 

 minden egyes érintett településnek testvérvárosi 
kapcsolatban kell állnia legalább egy résztvevő településsel 

 

 minimális részvétel: 

     - Kétoldalú találkozón 10 résztvevő a meghívott 
településről, 

     - Többoldalú találkozón legalább 5-5 résztvevő a meghívott  

        településekről 
 

 Nem lehet a meghívott csoportok résztvevőinek több mint 
fele választott helyi önkormányzati képviselő vagy 
önkormányzati tisztviselő. 

 

 Legfeljebb 21 napos. 



MENNYISÉGI KRITÉRIUMOK 

 – KÜLÖNLEGES FIGYELEM 

új testvérváros-megállapodásokra irányuló 

javaslatok 

 legalább három támogatható ország 

különleges események alkalmával rendezett 

találkozók – pl. testvérvárosi évfordulók, díjak 

odaítélése, Európa napjának megünneplése 

 fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok 

részvétele, nemek közötti egyenlőség 

biztosítását célzó projektek 



FINANSZÍROZÁS 

 A támogatásokat átalánydíjak alapján számítják. 

 

 Támogatás projektenként: 

minimum 2.000 euró, maximum 20.000 euró 

 

 Előfinanszírozás nem fizethető. 



1.2 TESTVÉRVÁROSOK TEMATIKUS 

HÁLÓZATA 

 A települések között a kölcsönös érdeklődést kiváltó 
témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök 
lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott 
eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. 

 

Cél 
 

A testvérvárosi kapcsolatok sora révén létrejött 
hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a 

testvérvárosok közötti tematikus együttműködés 
fejlesztésére. 

 

Az együttműködés lehetővé teszi, hogy fejlesszék, 
strukturálják és megerősítsék a testvérvárosi 

kapcsolatok stratégiai dimenzióját. 



Feltételek 

meghatározott célcsoport 

a Program kiemelt témájával kell foglalkozzon 

alapul kell szolgálniuk az érintett városok 
közötti jövőbeni kezdeményezésekhez és 
cselekvésekhez 

 

Támogatható szervezetek és tevékenységek 

 települések és testvérvárosi bizottságok 

helyi és regionális önkormányzatok 

helyi hatóságokat képviselő szövetségek 

konferenciák és műhelymunkák, és az ezekkel 
összefüggésben létrehozott kommunikációs 
eszközök (kiadvány, dvd/cd-rom, weboldal) 



FINANSZÍROZÁS 

 Átalányösszegeken és átalánydíjon alapuló rendszerben. 
 

 Támogatás projektenként: 

    minimum 3.500 euró, 
 

    kommunikációs eszközre: maximum 

     4.500 euró 

 

 

 



 

 

 

Külön kategória 
 

A testvérvárosi hálózatoknak szóló többéves 
projektek 

 



HATÁRIDŐK 
 2008. április 1. és 2009. március 31. között 
    Beadás: 2007. december 1. 
 

 2009. április 1. és 2010. március 31. között 
    Beadás: 2008. december 1. 
 

 2010. április 1. és 2011. március 31. között 
    Beadás: 2009. december 1. 
 

 2011. április 1. és 2012. március 31. között 
    Beadás: 2010. december 1. 
 

 2012. április 1. és 2012. március 31. között 
    Beadás: 2011. december 1. 
 

 2013. április 1. és 2014. március 31. között  
    Beadás: 2012. december 1. 



 

 

 

Köszönöm  

figyelmüket! 
 

 


