
Kansalaisten 
Eurooppa 
- ohjelma 

meille 
kaikille 

Ketkä voivat hakea tukea?

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta voivat 
hakea tukea voittoa tavoittelemattomat organi-
saatiot, joilla on juridinen henkilöllisyys. Näitä 
voivat olla yhdistykset, järjestöt, ajatuspajat, 
eurooppalaiset kattojärjestöt ja foorumit, oppi-
laitokset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot.

Tukea haetaan keskitetysti toimeenpanoviras-
to EACEA:sta sähköisellä hakemuksella.

Lisätietoa ohjelmasta

Opetushallituksen verkkosivut:
cimo.fi/kansalaisten_eurooppa 
oph.fi

Toimeenpanovirasto EACEA
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Ota yhteyttä

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman yhteyspiste 
toimii Suomessa Opetushallituksessa. Yhteys-
pisteestä saa lisätietoja ohjelmista sekä neuvon-
taa hakemiseen liittyvissä käytännön asioissa: 
kansalaisteneurooppa@oph.fi

Liity Kansalaisnet-sähköpostilistalle
https://lista.edu.fi/sympa/info/kansalaisnet

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

 Kansalaisten Eurooppa

 KansalaistenEurooppa

Opetushallitus 2017: 5A

Kuvat: Mainostoimisto RED
Taitto: Mainostoimisto RED

Paino: Kopio Niini Oy 11/2018, 3. painos 1000kpl

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. 
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Euroopan unionin Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelma tukee toimintaa, joka edistää aktii-
vista kansalaisuutta ja osallistumista, yhtei-

siä eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä sekä 
kansalaisten keskinäistä ymmärrystä. Ohjel-

ma kattaa vuodet 2014–2020.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat 
osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja 

yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja erilaiset

järjestöt ja yhdistykset.



Minkälaisen 
Euroopan 
sinä haluat?
Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 
miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kan-
salainen on myös EU-kansalainen. 
Identiteettimme Euroopan kansalaisina muo-
vautuu joka päivä.

Euroopan unioni ja Euroopan kansalaisuus 
ovat tulosta kansalaisten aktiivisesta 
osallistumisesta poliittisiin prosesseihin ja 
kansalaisyhteiskuntaan sekä kotimaissaan 
että Euroopan tasolla.

EU:n kansalaisilla on mahdollisuudet 
käyttää oikeuksiaan ja puolustaa keskeisiä 
arvojaan, joita ovat sananvapaus, ihmisoi-
keuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, suvait-
sevaisuus, oikeusvaltioperiaate, 
solidaarisuus sekä rasismin ja muukalais-
vihan torjunta.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoit-
teena on rohkaista EU-kansalaisia ottamaan 
isompi rooli Euroopan unionin kehittämisessä 
ja tuoda Eurooppa lähemmäksi 
kansalaisiaan. Ohjelmasta rahoitetaan hank-
keita, jotka edistävät yhteisiä arvojamme, 
muistuttavat yhteisestä historiastamme sekä 
lisäävät yhteistyötä ja tietoa Euroopan unio-
nista ja sen toiminnasta.

Mitä ohjelmasta 
tuetaan?
Euroopan muistiperintö

Euroopan muistiperintö on tukimuoto hank-
keille jotka kannustavat pohtimaan Euroopan 
monimuotoisuutta ja yhteisiä arvoja niiden 
laajimmassa merkityksessä. Tukimuodon avulla 
käsitellään esimerkiksi Euroopan lähihistorian 
totalitaaristen järjestelmien syitä sekä muiste-
taan niiden uhreja. Euroopan muistiperintö tukee 
myös Euroopan historian merkittävien hetkien ja 
vaiheiden käsittelyä.

Etusijalla ovat hankkeet, jotka edistävät 
suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärtämystä, 
kulttuurien välistä vuoropuhelua 
ja sovinnollisuutta.

Hakuaika: päättyy vuosittain 

1.2.
Maksimituki: 

100 000 €

Kuntien verkostot

Kuntien verkostot tukevat pitkäkestoista 
temaattista yhteistyötä yhdessä sovituista 
aiheista. Monipuolinen verkostoyhteistyö 
ja tiedonvaihto lisäävät hankkeiden 
merkitystä.

Hakuaika: päättyy vuosittain 

1.3. ja 1.9.
Maksimituki: 

150 000 € 

Kansalaishanke

Kansalaishankkeet tukevat kansalaisten 
mahdollisuuksia osallistua EU:n politiikkaan. 
Kansalaiskeskustelu lisääntyy ja Euroopan 
tason yhteistyön avulla saadaan aikaan pai-
kallisia ratkaisuja.

Hakuaika: päättyy vuosittain 

1.9.
Maksimituki: 

150 000 €

Demokraattiseen toimintaan osallistu-
minen ja kansalaisvaikuttaminen

Demokraattiseen toimintaan osallistuminen 
rohkaisee ja auttaa kansalaisten osallistumista 
Euroopan unionin demokraattiseen elämään 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla paikallisdemokra-
tiasta EU-politiikkaan asti. Tuettuja toimia ovat:

-  ystävyyskuntatapaamiset (Town Twinning)

-  kuntien verkostot  (Networks of Towns)

-  kansalaishankkeet (Civil Society Projects).

Ystävyyskuntatapaamiset

Town Twinning -hankkeet tuovat yhteen eri mai-
den kuntalaisia keskustelemaan konkreettisista 
Euroopan politiikan kysymyksistä. Hankkeilla 
lisätään kansalaisvaikuttamista unionin päätök-
sentekoprosessissa sekä luodaan tilaisuuksia 
osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaeh-
toistoimintaan unionin tasolla.

Ystävyyskuntatoiminta hahmotetaan laajalla ta-
solla, ystävyyskuntasopimus ei ole välttämätön 
osapuolten välillä, mutta halu tehdä yhteistyötä 
jonkin teeman ympärillä on!

Hakuaika: päättyy vuosittain 

1.2. ja 1.9.

Maksimituki: 

25 000 € 
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https://lista.edu.fi/sympa/info/kansalaisnet

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
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Paino: Kopio Niini Oy 11/2018, 3. painos 1000kpl

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. 
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Euroopan unionin Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelma tukee toimintaa, joka edistää aktii-
vista kansalaisuutta ja osallistumista, yhtei-

siä eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä sekä 
kansalaisten keskinäistä ymmärrystä. Ohjel-

ma kattaa vuodet 2014–2020.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat 
osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja 

yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja erilaiset

järjestöt ja yhdistykset.


