Despre
program și obiective principale
Europa pentru Cetățeni este programul Uniunii Europene care își propune să
promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea
unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe

aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea,
democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor
europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în
proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.

Europa pentru cetățeni are două componente: Memoria europeană și Implicare

democratică și participare civică, precum și o acțiune orizontală de valorizare a
proiectelor prin analiză, diseminare și utilizare a rezultatelor.

Potențiali
beneficiari
autorități publice locale/regionale;

organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, asociații ale
supraviețuitorilor;

organizații sau instituții culturale, de tineret, educaționale și de cercetare;
asociații ale orașelor înfrățite;

orașe, municipalități sau comitete de înfrățire.

EUROPE FOR CITIZENS
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Activități eligibile
Componenta Memorie istorică europeană
Scopurile acestei componente sunt acelea de a contribui la înțelegerea de către cetățeni a
Uniunii Europene, a istoriei și a diversității sale și de a crește gradul de conștientizare a
memoriei istorice, a istoriei și a valorilor comune, precum și a scopului UE.
Componentă sprijină activitățile care invită la reflecție asupra diversității culturale europene
și asupra valorilor comune în sensul cel mai larg. Se vor finanța proiecte care reflectă asupra
cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei și comemorează victimele
crimelor acestora. Această componentă se referă și la alte momente definitorii și puncte de
referință în istoria europeană recentă.

Componenta Implicare democratică și participare civică
Scopurile acestei componente sunt acelea de a promova cetățenia europeană și a
îmbunătăți condițiile de participare civică și democratică la nivelul UE, de a încuraja
participarea democratică a cetățenilor la nivelul UE și de a sprijini participarea concretă la
procesul de elaborare a politicilor UE.
Această componentă sprijină activități care vizează participarea civică în sensul cel mai
larg, cu2un accent special pe activitățile legate direct de politicile Uniunii, și inițiative care
dezvoltă posibilități de înțelegere reciprocă, de învățare interculturală, de solidaritate, de
implicare în societate și de voluntariat la nivelul UE.
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Componenta
include trei măsuri specifice:
înfrățire între localități
rețele de orașe
proiecte ale societății civile
Buget total
Programul are un buget total de 187 718 000 EUR pentru perioada 2014-2020 și este gestionat
de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene.
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Informații suplimentare pe https://europapentrucetateni.eu/

