
                                                                      1. Alprogram- Aktív polgárok Európáért 

1.1   Pályázati típus-Testvértelepülések 

                         polgárainak találkozói 

 

 

A pályázatot az Európai unió az Európa a polgárokért program keretén belül 

támogatta. Ez a pályázat az Európai Bizottság támogatásával jött létre. 

 

PROGRAM CÉLJA 
 
Európát közelebb hozni a polgárokhoz és teljes 
mértékben hozzájárulni az európai légkör kialakításához. A polgároknak 
lehetőségük van a határon átnyúló kapcsolatok kialakítására, támogatni az 
együttműködést és az európai gondolatokat. 

                        

 
A támogatási akciónak két típusa van. Az Európa a polgárokért kétféle 
lehetőséget nyújt: 
 

A. Pályázati lehetőségek (A költségek pontosan meghatározott célokra és 
meghatározott időtartamra vonatkoznak. A kérvényben  leírt  tevékenységek 
a pályázat elbírálása után kötelező érvényűek. Felhasználás: 
1.Alprogram,1.1Pályázati típus; 1.Alprogram,1.2Pályázati 
típus;2.Alprogram, 2.3 Pályázati típus; 1.Alprogram,2.1 Pályázati típus; 
1.Alprogram,2.2Pályázati típus; 4. Alprogram  

B. Szellemi műhelyek    (a támogatást a szervezet működtetési kiadásaira lehet 
felhasználni ). Felhasználás: 2. Alprogram, Pályázati típus 1 és 2. Alprogram, 
Pályázati típus 2 

 

A KÖVETKEZŐ  AKCIÓKAT  TÁMOGATJA A PROGRAM 

 
1. Alprogram- Aktív polgárok Európáért 

 
 

1.1 Pályázati típus – Testvérvárosok polgárainak találkozói 

1.2 Pályázati típus – A testvérvárosok közötti hálózat kiépítése 

2.1 Pályázati típus – Állampolgári projektok 

2.2 Pályázati típus – pályázati támogatások és kísérő  
kezdeményezések 

 

 

Európa 
a polgárokért                                                               
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2. Alprogram-Aktív civil társadalom Európában 

 
 

2.1 Pályázati típus – Strukturális támogatás az európai politikai 
kutatóintézeteknek („ szellemi műhelyek “) 

2.2 Pályázati típus – Strukturális támogatás európai  szintű civil 
társadalmi szervezeteknek 

2.3 Pályázati típus – Civil társadalmi szervezetek által 
kezdeményezett projektek támogatása 

 

 

3.Alprogram – Együtt Európáért 

 
Ezt a programot folyamatosan a művelődésért és kultúráért felelős Bizottság irányítja  

 
 

4.Alprogram – Aktív európai megemlékezés 

 
Ennek az alprogramnak a célja a nácizmus és a sztálinizmus áldozatairól való 

megemlékezés 

 

 
 
KI VEHET RÉSZT AZ EURÓPA A  POLGÁROKÉRT  

PROGRAMBAN ? 

A helyi szervezetek, csoportok, társulások, civil szervezetek, 

önkéntes csoportok, amatőr sportszervezetek. 

 

  

Szlovák nyelvű tájékoztató a 
www.europapreobcanov.sk 
honlapon található. 

Angol nyelvű tájékoztató a 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/  
oldalon található. 

http://www.europapreobcanov.sk/
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
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