


A program célja 

a polgárok 

ismereteinek 

javítása az EU 

történelméről & 

sokszínűségéről 

az európai 

polgárság 

megerősítése 

az uniós szintű polgári 

és demokratikus 

részvétel feltételeinek 

javítása 



A program felépítése 

1. ág: 

Európai 
emlékezet 

2. ág: 

Demokratikus 
szerepvállalás és 
polgári részvétel 

Testvérváros 
program 

Városok 
hálózatai 

Civil 
társadalmi 
projektek 





nemzetközi 

jelleg & 

helyi dimenzió 

kultúrák közötti 

párbeszéd 

egyenlő 

hozzáférés 

önkéntesség 

Általános 

jellemzők 

Európai Szolidaritási 

Testület 



Szempontok 

újszerű 
tevékenységek 

innovatív 
munkamódszerek világosan 

megjelenő és 
kidolgozott 

európai dimenzió 

disszemináció 

multiplikátor 
hatás 



Támogatható 

országok 

• az EU 28 tagállama 

 

• Szerbia, Montenegró, 

Macedón Köztársaság 

• Albánia 

• Bosznia-Hercegovina 

BREXIT 



EURÓPAI 

EMLÉKEZET 

európai 

történelmi 

fordulópontok 

civil társadalom 

és polgári részvétel 

totalitárius 

rendszerekben 

intolerancia 

megjelenési 

formái: 

üzenet a 

jelen számára 

demokratikus 

átmenet, 

belépés az EU-ba 

PRIORITÁSOK 



Európai emlékezet 

a közelmúlt 

meghatározó 

európai eseményei 

modern európai 

önkényuralmi 

rendszerek 

 legalább 1 tagállam 
 

 nemzetközi projektek előnyben 
 

 100 000 € 
 

 a támogatható országokban  
 

 18 hónap 

 

 



Pályázók és 

partnerek (EE) 

 Helyi / regionális állami hatóságok vagy 

nonprofit szervezetek, ideértve: 
 

 civil társadalmi szervezetek; túlélők 

 szövetségei; ifjúsági, oktatási és kutatási 

 szervezetek; testvérvárosi szövetségek 



Demokratikus szerepvállalás és 

polgári részvétel 

euroszkepticizmus 
megértése, 

eszmecsere Európa 
jövőjéről 

kultúrák közötti 
párbeszéd, 

kölcsönös megértés 
elősegítése 

szolidaritás 

válságos időkben 

Kulturális 
örökség európai 

éve 2018 

PRIORITÁSOK 



Testvérváros program 
 

vitára ösztönzés 
 

az uniós 

döntéshozatali 

folyamatokban 

való részvétel 

előmozdítása 
 

 

 min. 25 meghívott 

résztvevő 
 

 25 000 € 
 

 a projektben részt 

vevő támogatható 

országokban 
 

 max. 21 nap 

 

 



Pályázók & partnerek (TT) 

városok / települések, azok 

testvérvárosi bizottságai 
 

más, helyi önkormányzatokat képviselő 

nonprofit szervezetek 

Legalább 2 támogatható ország 

(ebből 1 EU tagállam) 



Városok hálózatai 

 legalább 30% 

meghívott résztvevő 
 

 150 000 € 
 

 a támogatható 

országokban 
 

 projektenként min. 4 

esemény 
 

 max. 24 hónap 

 

 
FENNTARTHATÓSÁG! 

Bevált gyakorlatok cseréje 

Szakmai együttműködések 

tartósabbá tétele 



Városok hálózatai 
Pályázók: 

 városok / települések; ill. ezek testvérvárosi 

bizottságai vagy hálózatai 

 más szintű helyi / regionális hatóságok 

 helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei 

 helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit 

szervezetek 

 

Partnerek: 

 nonprofit civil társadalmi szervezetek 

 legalább 4 támogatható ország települése 

 (ebből legalább 2 EU tagállam) 

 



Civil társadalmi projektek 

nemzetközi partnerségek támogatása 

polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek 

 min. 3 támogatható 

ország  

 150 000 € 

 támogatható országokban 

 max. 18 hónap 



Civil társadalmi 

projektek 
Pályázók: 

 Nonprofit szervezetek 

 Civil társadalmi szervezetek 

 Oktatási, kulturális és kutatóintézetek 

 

Partnerek: 

 Helyi / regionális állami hatóságok 

 Nonprofit szervezetek 

 Civil társadalmi szervezetek 

 Oktatási, kulturális és kutatóintézetek 

 Testvérvárosi bizottságok és hálózatok 

 



Határidők 

Benyújtási 

határidő 

Támogathatósági 

időszak 

március 1. 

szeptember 1. 

augusztus 1. – január 31. (EE, CTP) 

július 1. – március 31. (TT) 

július 1. – december 31. (VH) 

január 1. – szeptember 30. (TT) 

január 1. – június 30. (VH) 

visszamenőleges 

támogatás nincs 



Megpályázható támogatás 

ÁTALÁNY ALAPÚ FINANSZÍROZÁS 

tevékenységek száma 

résztvevők száma országok száma 



Előfinanszírozás 

Testvérváros projekteknél nincs 

EE, VH, CTP projekteknél van 

A támogatás max. összegének 40-60%-áig 

Megállapodás aláírását követő 30 napon belül 

60 000 € felett előfinanszírozási garancia 
kérhető 







Európa a polgárokért 

információs pont 
 

Frank Nóra (programkoordinátor) 
 

www.europaapolgarokert.hu 

europaapolgarokert@tpf.hu 

06 1 237 1300 / 249 
 

      europa.a.polgarokert 
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