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• Európa a polgárokért 2014-2020 

– Célkitűzések, prioritások 

– Struktúra 

• Támogathatósági kritériumok 

• Odaítélési kritériumok 

• Pályázatok benyújtása 

 



Európa a polgárokért program(EfC) 
2014-2020 

•A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE  

• A 2007-2013-as program folytatása 
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A program fő célkitűzései 
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Az Unió működésének, 
történetének és 
sokszínűségének 

megértése 

Az európai szintű 
polgárság megerősítése 



Egyedi célkitűzések 
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Növelni a tudatosságot közös történelmünk, 
értékeink, az emlékezés és az Unió céljainak 

előmozdítása érdekében 

Uniós szintű demokratikus és polgári részvétel 
ösztönzése 



Struktúra: Ágak – Intézkedések – Támogatási módok 

•Európai emlékezés Európai emlékezés 

•Testvérváros-program 

•Városok hálózatai 

•Civil társadalmi projektek 

Demokratikus 
szerepvállalás és 
polgári részvétel 
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Pályázók és partnerek 
Résztvevő országok és 
Esetlegesen részt vevő országok 
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28 EU tagállam 

+ 

Szerbia, 
Montenegro, 
Macedónia és 

Albánia 

Bosznia-
Hercegovina 
és Koszovó 

Támogathatósági kritériumok 



Benyújtási határidők 

2016. március 1. 

 

REM: 2016. augusztus 1.  – 2017. január 31. 

CSP: 2016. augusztus 1. – 2017. január 31. 

TT: 2016. július 1.  – 2017   márius 31. 

NT: 2016. július 1. – 2017. december 31. 

 

2016. szeptember 1. 
TT: 2017. január 1. – 2017. szeptember 30. 

NT: 2017. január 1. – 2017. június 30-ig 
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Odaítélési kritériumok 
 

 

- Összhang a program és a programág céljaival – 30% 

- A projekt tevékenységi tervének minősége – 35% 

- Terjesztés (Disszemináció) – 15% 

- Hatásosság és polgári részvétel – 20% 
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Pályázatok leadása 

Programismertető:  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en 

- A pályázatokat e-űrlapon kell benyújtani (elektronikus pályázati 
űrlap) 

- PIC – Résztvevő azonosító kód 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/org
anisations/register.html  
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"Európa a polgárokért" kapcsolattartó pontok (PEC) 
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• Nemzeti struktúrák, helyi szintű segítségnyújtás és 
disszemináció 

• Magyarország: Tempus közalapítvány 

• A kapcsolattartók elérhetőségéről a következő 
helyen tájékozódhatnak 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 
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http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en  
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http://ec.europa.eu/citizenship/  
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http://ec.europa.eu/citizenship/


http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/sharing-
experiences/index_en.htm  
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Köszönöm figyelmüket… 

EACEA - Unit C1 Europe For Citizens 
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A) 
B-1049 Brussels - Belgium 
Fax:+32 2 296 23 89 

 

 1. ág: Európai emlékezés 
eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu 

 

 2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel 
eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu (Civil társadalmi projektek) 

eacea-c1@ec.europa.eu  (Testvérváros program, Városok hálózatai) 

 

 Működési támogatások 
eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu 

 

   

15 

mailto:eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
mailto:eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
mailto:eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
mailto:eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
mailto:eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu

