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1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesolev konkursikutse, mis käsitleb meetme 1 allmeedet 2.1 „Kodanike projektid programmi „Kodanike
Euroopa” raames” (1), on ette nähtud aitamaks lahendada Euroopa Liidu praegust olulist väljakutset, nimelt
seda, kuidas kaotada lõhe kodanike ja Euroopa Liidu vahel. Konkursikutse eesmärk on uurida algupäraseid ja
uuenduslikke meetodeid, mis suudaksid edendada kodanikuosalust ning elavdada dialoogi Euroopa kodanike
ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel.
Kõnealuse konkursikutse erieesmärgid on toetada kodanike arutlusringe, mis võimaldavad:
a) koguda kodanike arvamusi teatavate oluliste Euroopa ees seisvate küsimuste kohta (vt teemasid);
b) tõhustada meetodit, millega edendatakse kodanikevahelist aktiivset suhtlemist ja arutelu Euroopa Liidu
teatavates poliitikavaldkondades, mis mõjutavad kodanike igapäevaelu;
c) luua mehhanisme, mis võimaldavad Euroopa kodanikel arendada kodanikupädevust, kujundada vaateid ja
arvamusi Euroopa integratsiooniprotsessi kohta Euroopa tasandi poliitikakujundajatele esitatavate soovituste vormis;
d) toetada dialoogi Euroopa kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, kaasates kodanikke Euroopa
Liidu poliitika ja selle mõju küsimustesse ning tagades, et Euroopa Liidu institutsioonid järgivad asjakohaselt kodanike arvamusi.
Käesoleva programmi raames toetust taotlejatel palutakse käsitleda oma projektides vähemalt ühte järgmistest prioriteetsetest teemadest:
— kultuuridevaheline dialoog;
— uued institutsionaalsed arengud — Euroopa kodanikuaktiivsuse uus ajend;
— naiste osalemine poliitikas;
— sport kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse kaasatuse nimel;
— Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta 2009.
(1) Viide: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks
2007–2013 programm „Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (ELT L 378, 27.12.2006, lk 32).
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2. Abikõlblikud taotlejad
Toetuse saamiseks peab taotleja täitma järgmised nõuded:
— olema iseseisva õigusvõimega juriidilisest isikust avalik-õiguslik asutus või mittetulundusühendus.
Seega ei saa füüsilised isikud — st üksikisikud — taotlusi esitada;
— olema registreeritud abikõlblikus riigis.
Projekt peab kaasama partnerorganisatsioone, mis vastavad eespool määratletud abikõlblikkuse kriteeriumidele, vähemalt neljast abikõlblikust riigist peale taotleja asukohariigi.
Taotleja peab olema registreeritud ühes järgmistest riikidest:
a) Euroopa Liidu 27 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka,
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia,
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik;
b) Horvaatia;
c) teavet lepingute kohta, millega kehtestatakse teiste riikide osalemine, leiate meie veebilehelt:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.
3. Eelarve ja projekti kestus
Käesoleva konkursikutse alla kuuluvate projektide kaasrahastamiseks on ette nähtud 920 000 EUR. Toetuseks eraldatav summa ei või ületada 60 % projekti üksikasjalikus eelarveprognoosis esitatud projekti abikõlblike kulude kogusummast. Iga toetuse suurus on vahemikus 75 000 EUR kuni 150 000 EUR.
Tegevused peavad algama ajavahemikus 1. detsembrist 2008 kuni 28. veebruarini 2009. Tegevused peavad
lõppema enne 31. detsembrit 2009. Projektide pikim kestus on 10 kuud.
4. Tähtaeg
Taotlused tuleb saata täitevasutusele hiljemalt 1. juuli 2008.
5. Lisateave
Konkursikutse täisteksti, taotluste vormid ja kõik seotud dokumendid leiate täitevasutuse (EACEA)
veebilehelt:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Taotlused peavad vastama konkursikutse täistekstis sätestatud tingimustele ning taotlused tuleb esitada ettenähtud vormidel.
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