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1. Cele i opis
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków, dotyczące działania 1, poddziałania 2.1 — projekty obywatelskie w ramach programu „Europa dla Obywateli” (1), zostało opracowane z myślą o przyczynieniu się do
rozwiązania jednego z kluczowych problemów Unii Europejskiej dzisiaj, mianowicie — jak zmniejszyć przepaść między obywatelami a Unią Europejską. Zaproszenie, o którym mowa wyżej, ma na celu poszukiwanie
oryginalnych i innowacyjnych metod mogących zachęcić obywateli do uczestniczenia w dialogu między
obywatelami Europy a instytucjami Unii Europejskiej i do stymulowania takiego dialogu.
Szczegółowe cele powyższego zaproszenia do składania wniosków mają stanowić wsparcie dla paneli
obywatelskich, które umożliwiają:
a) gromadzenie opinii obywateli na temat niektórych ważnych wyzwań, którym Europa musi sprostać w
przyszłości (patrz tematy);
b) utrwalenie metody stymulowania aktywnego współdziałania i dyskusji między obywatelami na temat
niektórych obszarów polityki UE, mających wpływ na ich codzienne życie;
c) stworzenie mechanizmów, które pozwolą obywatelom Europy rozwinąć umiejętności obywatelskie,
formułować poglądy i opinie na temat procesu integracji europejskiej w formie zaleceń dla decydentów
na szczeblu europejskim;
d) zachęcanie do dialogu pomiędzy obywatelami Europy a instytucjami UE, wzmocnienie roli obywateli w
kształtowaniu polityk UE i ich oddziaływania oraz zapewnienie odpowiedniego reagowania przez instytucje UE na opinie obywateli.
Zachęcamy wnioskodawców do uwzględnienia w swoich projektach co najmniej jednego z poniższych
tematów priorytetowych:
— dialog międzykulturowy,
— nowe zmiany instytucjonalne: nowy bodziec dla aktywnego obywatelstwa europejskiego,
— udział kobiet w życiu politycznym,
— sport na rzecz aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej,
— europejski rok kreatywności i innowacji 2009.
(1) Odniesienie: Decyzja nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca
program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013
(Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 32).
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2. Kwalifikujący się wnioskodawcy
Aby zakwalifikować się do ubiegania o dotację, wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
— musi być organem publicznym lub organizacją o celach niezarobkowych posiadającą status prawny i
osobowość prawną. W związku z tym, osoby fizyczne nie kwalifikują się do udziału,
— musi mieć siedzibę w kraju kwalifikującym się do programu.
W projekt muszą być zaangażowane organizacje partnerskie z co najmniej czterech różnych kwalifikujących się krajów innych niż kraj wnioskodawcy, spełniających kryteria kwalifikacyjne określone
powyżej.
Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:
a) 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republica Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone
Królestwo.
b) Chorwacja;
c) Informacje dotyczące umów ustalających uczestnictwo innych krajów dostępne są na stronie internetowej
pod adresem: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
3. Budżet i czas trwania projektu
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach tego zaproszenia
do składania wniosków jest oszacowany na 920 000 EUR. Przyznana dotacja nie może przekraczać 60 %
całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu podanych w szczegółowym preliminarzu budżetowym.
Każda dotacja wyniesie od 75 000 do 150 000 EUR.
Działania muszą się rozpocząć między 1 grudnia 2008 r. a 28 lutego 2009 r. Działania muszą się zakończyć przed 31 grudnia 2009 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 10 miesięcy.
4. Termin składania wniosków
Wnioski należy składać do Agencji nie później niż 1 lipca 2008 r.
5. Dalsze informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków, formularz wniosku i wszystkie związane z tym dokumenty
dostępne są na stronie internetowej Agencji (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnej wersji zaproszenia i należy złożyć je na przeznaczonych do tego celu formularzach.
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