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Кой може да получи
финансиране?

Програма "Европа за гражданите"
спомага за доближаването на
Съюза до неговите граждани.
Програмата финансира проекти и
дейности, изпълнявани от различни
неправителствени организации,
местни власти и
научноизследователски центрове
от цяла Европа. Специфичните цели
на програмата за програмен
период 2014 – 2020 год. са да
допринесе за по-доброто
разбиране на гражданите за
миналото, общата история и
ценности на Съюза, както и да
насърчи демократичното и
гражданското участие и
възможностите за социална и
междукултурна ангажираност и
доброволческа дейност на ниво ЕС.

•
•
•
•
•

Какво е
финансирането?
Програмата има общ бюджет от €
187 718 000 за седемте години
(2014—2020 год.), като в периода
2014-2017 год. финансира 17
български проектни предложения
на обща стойност € 1 636 750.

•
•
•
•
•

Неправителствени организации
Местни власти
Мозъчни тръстове
Търговски съюзи
Федерации или сдружения ан
местни власти
Организации на гражданското
общество с нестопанска цел
Научноизследователски
институции
Комитети по побратимяване
Доброволчески организации
Културни организации

Какви дейности се
финансират?
Допустимите за финансиране
дейности включват:
•
•
•
•
•

Изследователска дейност
Неформално образование
Дебати/конференции
Иновационни методи за работа
Доброволческа дейност.

Какво финансиране може да получи
моята организация?

Предоставяните от програмата безвъзмездни средства за дейности
финансират проектни предложения в две направления:

Европейска
памет за
миналото:
Демократична
ангажираност и
гражданско
участие:

Отбелязване на ключови моменти и
отправни точки в най-новата
история на Европа
Безвъзмездно финансиране: до € 100
000 за проекти с максимална
продължителност 18 месеца.

Насърчаване на дебата за бъдещето
на Европа и стимулиране на
активното гражданско участие
• Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ – Проекти,
включващи общини от поне две страни.
Безвъзмездно финансиране: до € 25 000 за проекти с
максимална продължителност 21 дни.
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•

Мярка 2.2 „Мрежи от градове“ – Проекти,
включващи общини от поне четири страни.
Безвъзмездно финансиране: до € 150 000 за проекти
с максимална продължителност 24 месеца.

•

Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“Проекти, включващи организации от поне три
страни. Безвъзмездно финансиране: до € 150 000 за
проекти с максимална продължителност 18 месеца.

Трябва ли да имам
европейски
партньори?
Да. Програма "Европа за
гражданите" насърчава
трансграничните сътрудничества и
дейности с ясно изразен европейски
мащаб. Ако все още нямате
европейски партньори, свържете се
с нас, за да Ви предложим
организации, подходящи за
планираните от Вас дейности.

Как мога да науча
повече?
Свържете се с Националния център
за контакт във Вашата страна или
посетете страницата на
Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура.
Национален център за контакт по
програма „Европа за гражданите“ се
администрира от Министерство на
културата и предоставя
информация, съвети и техническа
помощ на всички заинтересовани
страни. Центърът организира
информационни събития и срещи,
обучителни семинари, спомага за
търсенето на партньори и улеснява
комуникацията с Европейската
комисия.

Как и кога мога да
кандидатствам?
Кандидатстването става онлайн
чрез подаването на електронен
формуляр. Преди да започнете
подготовката на проектното си
предложение трябва да
регистрирате организацията си в
Портала за участници на
Европейската комисия.
За 2019 год. програма „Европа за
гражданите“ ще финансира
дейности със следните крайни
срокове за кандидатстване:
•

Направление 1: Европейска
памет за миналото - 1 февруари
2019 год.

•

Мярка 2.1 "Побратимяване на
градове" - 1 февруари 2019 год.

•

Мярка 2.2 "Мрежи от градове" 1 март 2019 год.

•

Мярка 2.3 "Проекти на
гражданското общество" – 1
септември 2019 год.

За повече информация посетете
официалната страница на програма
"Европа за гражданите": http://
eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en

Свържете се с нас!
Национален център за контакт

www.facebook.com/ecpbulgaria
email: europeforcitizenspoint@mc.government.bg
http://mc.government.bg/
тел.: +359 2 94 00 895; +359 882 50 67 78

