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Vem kan ansöka bidrag?

Bidrag ur programmet Ett Europa för medbor-
garna kan ansökas av icke vinstdrivande orga-
nisationer som är juridiska personer. Sådana 
är exempelvis föreningar, förbund, tankesmed-
jor, europeiska takorganisationer och forum, 
läroinrättningar, kommuner och andra offentli-
ga organisationer.

Bidrag ansöks centraliserat med det verkstäl-
lande organet EACEA:s elektroniska formulär.

Närmare information om  
programmet

Utbildningsstyrelsens webbplats: 
cimo.fi/ett_europa_for_medborgarna
oph.fi

Det verkställande organet EACEA
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Kontakta oss

I Finland är kontaktpunkten för Ett Europa 
för medborgarna är i Utbildningsstyrelsen. 
Kontaktpunkten ger närmare information om 
programmen samt råd i praktiska frågor om 
ansökan: kansalaisteneurooppa@cimo.fi

Gå med på e-postlistan Kansalaisnet
https://lista.edu.fi/sympa/info/kansalaisnet

Följ oss i sociala medier

 Kansalaisten Eurooppa
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Publikationen har finansierats med bidrag från  
Europeiska kommissionen. Kommissionen ansvarar  
inte för publikationens innehåll.

EU-programmet Ett Europa för medborgarna 
stöder verksamhet som främjar aktivt med-
borgarskap och delaktighet, gemensamma 
europeiska värderingar och identitet samt 

medborgarnas inbördes förståelse.  
Programmet pågår åren 2014–2020.

Alla intressegrupper som främjar europeiskt  
medborgarskap och europeisk integration kan delta 
i programmet Ett Europa för medborgarna, speciellt 

lokala och regional myndigheter samt olika föreningar 
och organisationer.



Ett hurdant 
Europa vill du ha?
Det bor över 500 miljoner människor i  
Europeiska unionens medlemsländer. Varje 
medborgare i ett medlemsland är också EU-
medborgare. Vår identitet som medborgare i 
Europa utformas varje dag.

Europeiska unionen och europeiskt medbor-
garskap är resultatet av medborgarnas aktiva 
deltagande i politiska processer och det civila 
samhället såväl i hemlandet som på euro-
peisk nivå.

EU-medborgarna har möjlighet att utnyttja 
sina rättigheter och försvara sina centrala 
värderingar som inbegriper yttrandefrihet, 
respekt av mänskliga rättigheter, jämlikhet, 
tolerans, rättsstatsprincipen, solidaritet samt 
motarbetande av rasism och främlingsfient-
lighet.

Programmet Ett Europa för medborgarna har 
som mål att föra Europa närmare sina medb-
orgare och att sporra EU-medborgare till att 
ta en större roll i utvecklingen av Europeiska 
unionen. Programmet finansierar projekt som 
främjar våra gemensamma värderingar, för 
fram vår gemensamma historia, ökar samar-
betet och kunskaperna om Europeiska unio-
nen och dess verksamhet.

Vad stöder 
programmet?
Europeiskt ihågkommande

Europeiskt ihågkommande är en stödform för 
projekt som uppmuntrar till reflektion över 
mångfalden i Europa och de gemensamma 
värderingarna i så vid bemärkelse som möjligt. 
Exempelvis kan man behandla orsakerna till de 
totalitära regimerna i Europas nutidshistoria och 
hedra minnet av regimernas offer. Europeiskt 
ihågkommande stöder också verksamhet som 
fokuserar på avgörande ögonblick och händelser 
i Europas nutidshistoria.

Projekt som arbetar för tolerans, ömsesidig 
förståelse, interkulturell dialog och försoning 
ges prioritet.

Ansökningstid: slutar årligen den 

1.2.
Högsta bidragsbelopp: 

100 000 €

Nätverk mellan kommuner

Nätverken mellan kommuner stöder långva-
rigt tematiskt samarbete kring ett gemen-
samt avtalat ämne. Mångsidigt nätverkssa-
marbete och informationsutbyte bidrar till 
projektens goda resultat.

Ansökningstid: slutar årligen den 

1.3. ja 1.9.
Högsta bidragsbelopp: 

150 000 € 

Projekt för civilsamhället

Projekten för civilsamhället stöder medbor-
garnas möjligheter att bli delaktiga i EU-po-
litiken. Den allmänna debatten ökar och med 
hjälp av samarbete på europeisk nivå skapas 
lokala lösningar.

Ansökningstid: slutar årligen den 

1.9.
Ansökningstid: slutar årligen den 

150 000 €

Demokratiskt deltagande och 
medborgarengagemang

Demokratiskt deltagande uppmuntrar och 
hjälper medborgare att delta i det demokratiska 
livet inom Europeiska unionen på alla sam-
hällsnivåer från lokaldemokrati till EU-politik. 
Verksamhet som beviljas bidrag:

-  vänortsträffar (Town Twinning)

-  nätverk mellan kommuner  
    (Networks of Towns) och

-  projekt för det civila samhället  
    (Civil Society Projects).

Vänortsträffar

Town Twinning-projekten för samman kom-
muninvånare från olika länder för att diskutera 
konkreta frågor inom europeisk politik. Pro-
jekten ökar medborgarnas engagemang i EU:s 
beslutsprocess, skapar möjligheter att delta i 
det civila samhället och volontärverksamhet 
på EU-nivå.

Vänortsverksamheten definieras på ett brett 
plan, vänortsavtal behövs inte mellan parterna, 
men det som måste finnas är vilja att samarbe-
ta kring ett visst tema!

Ansökningstid: slutar årligen den 

1.2. ja 1.9.

Högsta bidragsbelopp: 

25 000 € 
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läroinrättningar, kommuner och andra offentli-
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Närmare information om  
programmet

Utbildningsstyrelsens webbplats: 
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eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Kontakta oss

I Finland är kontaktpunkten för Ett Europa 
för medborgarna är i Utbildningsstyrelsen. 
Kontaktpunkten ger närmare information om 
programmen samt råd i praktiska frågor om 
ansökan: kansalaisteneurooppa@cimo.fi

Gå med på e-postlistan Kansalaisnet
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