
Ett EU-program som stödjer
aktivt medborgarskap

Europa för
medborgarna
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EU-programmet Europa för medborgarna är 
ett viktigt verktyg för att EU:s medborgare 
ska kunna spela en större roll i unionens 
utveckling. Genom programmet fi nansieras 
projekt och verksamheter där medborgarna 
kan utveckla nya metoder och projekt som 
binder samman den europeiska nivån med 
människors vardag.
Inom programmet fi nns 2 programområ-

den: Europeisk Hågkomst och Demokratisk 
delaktighet och engagemang som i sin tur är 
uppdelad i 3 olika åtgärder.

Vad är Europa för

EU-programmet Europa för medborgarna är 
ett viktigt verktyg för att EU:s medborgare
ska kunna spela en större roll i unionens 
utveckling. Genom programmet fi nansieras 
projekt och verksamheter där medborgarna
kan utveckla nya metoder och projekt som 
binder samman den europeiska nivån med 
människors vardag.
Inom programmet fi nns 2 programområ-

den: Europeisk Hågkomst och t Demokratisk 
delaktighet och engagemang som i sin tur är 
uppdelad i 3 olika åtgärder.

1. Europeisk
hågkomst
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1. Europeisk
hågkomst
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Europeisk hågkomst syftar till att refl ektera 
över EU:s grundläggande värden såsom frihet, 
demokrati och mänskliga rättigheter. Refl ektio-
nen bör ske med hjälp av Europas samtidshis-
toria och vara framåtblickande.
Projekten kan exempelvis knyta an till vad vi 

kan lära av de totalitära regimer som fanns i 
Europa under 1900-talet eller hur Berlinmurens 
fall har betydelse för dagens Europa. 

Förslag på aktiviteter
Forskningsstudier, utbildningsinsatser, konfe-
renser, utställningar.

Ni kan söka
Kommuner, landsting, ideella organisationer, 
forskningsinstitut, muséer med fl era.

Kriterier
Projektet kan pågå under max 18 månader.
Projekt med samarbetspartners från fl era län-

der prioriteras men även projekt med enbart 
en EU-medlemsstat kan godkännas.
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Demokratisk delaktighet och engagemang är 
uppdelat i tre olika åtgärder: Vänortssamarbete, 
Nätverk av städer och Projekt för det civila sam-
hället.

    1. Vänortssamarbete
Vänortsprojekten för samman medborgare från 
olika länder för att diskutera ett tema som har 
betydelse för deltagarnas vardag och som kopp-
lar an till EU:s politik. Syftet är att främja sam-
hällsengagemang och ett aktivt deltagande i EU:s 
beslutsprocesser.

Förslag på aktiviteter
Seminarier, studiebesök, möten i anslutning till 
festivaler.

Ni kan söka
Kommuner, vänortskommittéer samt ideella 
organisationer med mandat att företräda kom-
muner.

Kriterier
Ett projekt måste ha samarbetspartners från 
minst två länder och ha minst 25 inbjudna delta-
gare. Aktiviteten kan pågå i max 21 dagar.

2. Nätverk av städer
Nätverksprojekten samlar medborgargruppering-
ar och experter från fl era olika länder för var-
aktiga tematiska samarbeten. Samarbetena ska 
bestå av en rad olika aktiviteter som utmynnar i 
utbyte av goda exempel och metodutveckling.
 
Förslag på aktiviteter
Workshops och konferenser.

Demokratisk delaktighet och engagemang är 
uppdelat i tre olika åtgärder: Vänortssamarbete, 
Nätverk av städer och Projekt för det civila sam-
hället.

    1. Vänortssamarbete
Vänortsprojekten för samman medborgare från
olika länder för att diskutera ett tema som har 
betydelse för deltagarnas vardag och som kopp-
lar an till EU:s politik. Syftet är att främja sam-
hällsengagemang och ett aktivt deltagande i EU:s 
beslutsprocesser.

Förslag på aktiviteter
Seminarier, studiebesök, möten i anslutning till 
festivaler.

Ni kan söka
Kommuner, vänortskommittéer samt ideella 
organisationer med mandat att företräda kom-
muner.

Kriterier
Ett projekt måste ha samarbetspartners från
minst två länder och ha minst 25 inbjudna delta-
gare. Aktiviteten kan pågå i max 21 dagar.

2. Nätverk av städer
Nät k j kt l db i

2. Demokratisk delakt
och engagemang

Broschyr UfM.indd   6Broschyr UfM.indd   6 2014-11-06   13:47:112014-11-06   13:47:11



Ni kan söka
Kommuner, regionala myndigheter samt ideella 
organisationer med mandat att företräda kom-
muner. Ideella organisationer kan också vara 
samarbetspartner i projekten.

Kriterier
Ett projekt måste involvera minst fyra samarbets-
länder och arrangera minst fyra aktiviteter. Ett 
projekt måste ha minst 30 procent deltagare från 
andra länder. Projektet kan pågå i max två år.

3. Projekt för det civila samhället
Det civila samhällets projekt syftar till att invol-
vera EU:s medborgare i aktiviteter som kopplar 
an till EU:s politiska beslutsprocesser.  Aktivite-
terna ska gynna solidaritet, samhällsengagemang 
och frivilligarbete.

Förslag på aktiviteter
Debatter, kampanjer, enkäter, webbinarier, konfe-
renser.  

Ni kan söka
Organisationer utan vinstsyfte i det civila samhäl-
let, även utbildnings-, kultur- och forskningsin-
stitut. Kommuner kan vara samarbetspartner i 
projekten.

Kriterier
Ett projekt måste involvera minst tre länder. Pro-
jektet kan pågå i max 18 månader.

Ni kan söka
Kommuner, regionala myndigheter samt ideella 
organisationer med mandat att företräda kom-
muner. Ideella organisationer kan också vara 
samarbetspartner i projekten.

Kriterier
Ett projekt måste involvera minst fyra samarbets-
länder och arrangera minst fyra aktiviteter. Ett 
projekt måste ha minst 30 procent deltagare från 
andra länder. Projektet kan pågå i max två år.

3. Projekt för det civila samhället
Det civila samhällets projekt syftar till att invol-
vera EU:s medborgare i aktiviteter som kopplar 
an till EU:s politiska beslutsprocesser.  Aktivite-
terna ska gynna solidaritet, samhällsengagemang 
och frivilligarbete.

Förslag på aktiviteter
Debatter, kampanjer, enkäter, webbinarier, konfe-
renser.  

Ni kan söka
Organisationer utan vinstsyfte i det civila samhäl-
let, även utbildnings-, kultur- och forskningsin-
stitut. Kommuner kan vara samarbetspartner i 
projekten.

aktighet
ang
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Ansökan
Ansökan skickas till det centrala programkontoret 
för utbildning, audiovisuella medier och kultur 
(EACEA) i Bryssel.

Ansökningsblankett
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/
funding_en   

Ansökningsdatum
Ansökningsdatumen varierar för de olika åtgär-
derna inom programmet.

1 mars
• Europeisk Hågkomst
• Projekt för det civila samhället

1 mars och 1 september
• Vänortssamarbete
• Nätverk av städer

Bidragets storlek
Bidragets storlek baseras på antalet deltagare, 
i de fl esta åtgärderna kombineras antalet delta-
gare med antalet partnerländer.
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Vem gör vad? 
Informerar
Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor (MUCF) ansvarar 
för att informera om programmet i Sverige och 
hjälpa potentiella projektägare i ansökningspro-
cessen. Myndigheten fi nns i Stockholm.

Handlägger
Det centrala programkontoret för utbildning,
audiovisuella medier och kultur (EACEA) 
handlägger ansökningarna, skriver kontrakt och 
håller kontakten med bidragsmottagarna. EACEA 
fi nns i Bryssel.

Ansvarar
Europeiska kommissionen utvecklar program-
met, beslutar om prioriteringar och står för den 
övergripande budgeten.
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Programländer
Alla EU:s 28 medlemsländer.

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg

Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike.

Medverkande länder
Programmet är öppet för EU:s 28 medlemsländer. 
Under programmets gång kan det bli möjligt för 
EES-länderna och kandidatländer till EU att delta i 
programmet. För aktuell information se:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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För mer information

Facebook
Fortlöpande information om Europa för
Medborgarna hittar du på Facebook. Följ oss där:
www.facebook.com/Europa-for-Medborgarna

MUCF – Din kontakt i Sverige
Läs mer på Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågors webbplats:
www.mucf.se/europa-medborgarna

EACEA
Information från det centrala programkontoret
för utbildning, audiovisuella medier och kultur
(EACEA) fi nns här:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Europa för
medborgarna
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