ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA
Demokrati, EU-medborgarskap, Gemensam historia, Värderingar, Samverkan

Syftet med programmet är att skapa samhörighet mellan Europas medborgare och att minska
avståndet mellan EU:s institutioner och medborgarna. Syftet är också att samla medborgare från
europeiska samhällen för ömesidigt utbyte av erfarenheter och värderingar, och för att utveckla nya
metoder för verksamhet och samverkan för framtiden.

Mål med ett Europa för medborgarna
Det övergripande målet med ett Europa för medborgarna
är att uppmuntra verksamhet, debatt och reflektion med
koppling till EU-medborgarskap, demokrati och
gemensamma värderingar, gemensam historia och kultur,
samtidigt som minnet av det förflutna värnas.

Kort om Ett Europa för
medborgarna
o Budget: 1,65 miljarder kr (185 miljoner euro)
o Tidigare program: Ett Europa för medborgarna
o Ansvarig svensk myndighet: Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vem kan delta?
Ett Europa för medborgarna riktar sig till kommuner,
regionala och lokala myndigheter, medborgarorganisationer och föreningar. Programmet riktar sig
också till medborgarorganisationer som verkar på
europeisk nivå, forskningsorgan och expertgrupper inom
EU-politik
(exempelvis
tankesmedjor),
non-profit
organisationer som till exempel museer eller
läroinrättningar och vänortssamarbete.

Delprogram: Europeiskt
ihågkommande
Programområdet inom europeiskt ihågkommande
uppmuntrar verksamhet, debatt och reflektion med
koppling till EU-medborgarskap, demokrati och
gemensamma värderingar, gemensam historia och kultur,
samtidigt som minnet av det förflutna värnas. Finansiering
finns att söka för långsiktig verksamhet och projekt som
värnar om ett aktivt europeiskt ihågkommande för att
bevara platser, minnesmärken och arkiv som anknyter till
deporteringar och förföljelser av människor.

Delprogram: Demokratiskt
engagemang och deltagande
Demokratiskt engagemang och deltagande syftar till att
samla medborgare från europeiska samhällen för
ömsesidigt utbyte av erfarenheter och värderingar och
utveckla nya metoder för samverkan. Olika former av
samarbete och tematiska nätverk uppmuntras.
Delprogrammet för demokratiskt engagemang och
deltagande riktar sig också till organisationer utan
vinstsyfte, som bedriver verksamhet på lokal, regional,
nationell eller europeisk nivå.

Tidsplan
Programmet har antagits av EU-kommissionen och
utlysningar för projekt och program finns nu upplagda.

Vilka länder ingår i programmet?
Till en början kan endast EU:s medlemsländer delta i
programmet, men nya programländer kommer att tas
med allteftersom programavtal mellan länder och EU
ingås.
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Mer information om Ett Europa för medborgarna
Arbetsplan för ett Europa för medborgarna – http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizensprogramme/index_en.htm
Kontaktpersoner på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – www.mucf.se
Registreringsverktyg för organisationer – www.ec.europa.eu/education
EU-kommissonen – www.eacea.ec.europa.eu
Utlysningar – www.ec.europa.eu/culture
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