Programul Europa Pentru Cetățeni 2014-2020
Componenta 2 Implicare democratică și participare civică
Proiecte ale societății civile
(apel lansat- termen depunere 01.01.2018-01.03.2018)

Componenta 2 Implicare democratică și participare civică urmărește la nivelul Uniunii
Europene promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare
civică și democratică, încurajarea participării democratice a cetățenilor, sprijinirea participării
concrete la procesul de elaborare a politicilor UE, vizând participarea civică, cu accent pus pe
activitățile legate direct de politicile Uniunii, precum și inițiative pentru a dezvolta posibilități
de înțelegere reciprocă, de învățare interculturală, de solidaritate, de implicare în societate și de
voluntariat.
Solicitanții pot fi organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile,
instituții de educație, de cultură sau de cercetare. Un proiect trebuie să implice 4 țări eligibile,
dintre care cel puțin una să fie stat membru al UE.
Componenta 2 include trei tipuri de activități eligibile: înfrățirea între localități
(promovarea participării civice în procesul de elaborare a politicilor UE și să dezvolte
oportunități de angajament societal și de voluntariat), rețele de orașe (oferă finanțare
municipalităților și asociațiilor care doresc să dezvolte rețele de localități pentru a face
cooperarea mai durabilă), proiecte ale societății civile (implementate de parteneriatele
transnaționale care promovează oportunități de solidaritate, angajare socială și voluntariat la
nivelul Uniunii.
Un proiect al societății civile trebuie să includă cel puțin două dintre următoarele
tipuri de activități:
a) promovarea angajamentului și a solidarității societății: activități care promovează
dezbateri / campanii / acțiuni pe teme de interes comun în cadrul drepturilor și
responsabilităților cetățenilor Uniunii și care fac legătura cu agenda politică
europeană și procesul de elaborare a politicilor.
b) adunarea de opinii: activități care vizează culegerea opiniilor individuale ale
cetățenilor care favorizează o abordare de jos în sus (inclusiv utilizarea rețelelor
sociale, seminarii web etc.) și alfabetizarea în domeniul mass-mediei.
c) Voluntariat: activități care promovează solidaritatea între cetățenii Uniunii și
dincolo de acestea. Tipul organizației: organizații non-profit, inclusiv organizații ale

societății civile, instituții educaționale, culturale sau de cercetare, alte organizații
implicate în proiect pot fi și autorități publice locale / regionale.
Un proiect trebuie să implice organizații din cel puțin 3 țări eligibile dintre care cel
puțin două sunt state membre ale UE, iar valoarea maximă eligibilă pentru un proiect este
150.000 de euro.
Data deschiderii apelului de proiecte este 1 ianuarie 2018, iar data închiderii depunerii
de proiecte este1 martie 2018.

