
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – DG EAC NR 68/04

„PROMOWANIE AKTYWNEGO OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO”

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ STOWARZYSZEŃ I FEDERACJI
ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI EUROPEJSKIMI

(2004/C 252/06)

1. CELE I OPIS

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków służy wspieraniu inicjatyw poświęconych szczególnym
tematom związanym z celami programu dotyczącymi wspierania aktywnego obywatelstwa europejskiego,
prowadzonych przez: a) organizacje pozarządowe, b) stowarzyszenia i federacje związane ze sprawami
europejskimi, uczestniczące w dialogu europejskim.

Proponowane projekty powinny mieć związek z przynajmniej jednym obszarem tematycznym oraz
zachęcać do rozważań i debaty na temat konsolidacji Unii Europejskiej i/lub promować i propagować jej
wartości i cele:

a) promowanie i propagowanie wartości i celów Unii Europejskiej;

b) zbliżenie obywateli do Unii Europejskiej i jej instytucji oraz zachęcenie ich do częstszego angażowania
się w działania tych instytucji;

c) ścisłe zaangażowanie obywateli w rozważania i debaty na temat budowy Unii Europejskiej;

d) pobudzanie inicjatyw przez organizacje działające na rzecz promowania aktywnego i zaangażowanego
obywatelstwa.

Obszary tematyczne

a) Organizacje pozarządowe:

i) prawa i obowiązki związane z obywatelstwem Unii Europejskiej w celu podnoszenia świadomości
i zrozumienia oraz lepszego zastosowania;

ii) promowanie idei wspierania integracji obywateli zamieszkujących w Państwach Członkowskich, do
których nie przynależą narodowościowo, z miejscowym społeczeństwem na szczeblu lokalnym
(wraz z lepszym dostępem do edukacji, szkoleń i zatrudnienia);

iii) wzmacnianie aktywnego obywatelstwa na podstawie i za pośrednictwem praw zagwarantowanych
w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

iv) solidarność międzypokoleniowa, ochrona praw dzieci;

v) społeczeństwo oparte na zasadach pluralizmu (tolerancja, solidarność i poszanowanie odmienności)
oraz niedyskryminacji.

b) Stowarzyszenia i federacje związane ze sprawami europejskimi:

i) wspieranie dialogu i rozważań dotyczących wartości etycznych i duchowych rozwoju europej-
skiego;

ii) rozwijanie powiązań między etyką a polityką z uwzględnieniem promowania aktywnego obywatel-
stwa europejskiego;

iii) przyszłość Unii i promowanie jej wartości na forum międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście
ciągłego dialogu międzykulturowego;

iv) badanie możliwości rozwoju tożsamości europejskiej, która szanuje różnorodność kulturową
i opiera się na niej;

v) angażowanie różnych grup etnicznych i/lub religijnych w Europie w celu promowania zrozumienia,
szacunku i tolerancji między tymi grupami.
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2. UPRAWNIONE ORGANIZACJE

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia i federacje związane ze sprawami
europejskimi, które mają osobowość prawną i są zarejestrowane w jednym z krajów wymienionych
poniżej, są niezależnymi organami publicznymi, mają odpowiednie kwalifikacje oraz zasoby finansowe i
operacyjne niezbędne do ukończenia projektu, jak również są powszechnie znane jako kierujące się zasa-
dami moralności i uczciwości.

Prawo do składania wniosków mają organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia/federacje związane ze
sprawami europejskimi, które posiadają status prawny oraz siedzibę w jednym z następujących krajów:

— 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej na dzień 1 maja 2004 r. (Austria, Belgia, Cypr, Republika
Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,
Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Słowacka, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjed-
noczone Królestwo);

— Kraje EOG/EFTA zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu EOG;

— Rumunia i Bułgaria, dla których warunki uczestnictwa zostaną określone zgodnie z Układami Europej-
skimi, ich dodatkowymi protokołami oraz decyzjami odpowiednich Rad Stowarzyszenia;

— Turcja, dla której warunki uczestnictwa zostaną określone zgodnie z Umową Ramową zawartą między
Wspólnotą Europejską a Republiką Turecką w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tureckiej w
programach Wspólnoty (1).

3. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Łączny budżet wsparcia projektów przeznaczony dla:

a) organizacji pozarządowych: wynosi w przybliżeniu 2,85 mln EUR.

Projekty powinny zawierać wnioski o finansowanie w wysokości pomiędzy 35 000 EUR
a 70 000 EUR, nieprzekraczające 60 % łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;

b) stowarzyszeń i federacji związanych ze sprawami europejskimi: wynosi w przybliżeniu 1,32 mln EUR.

Projekty powinny zawierać wnioski o finansowanie w wysokości do 35 000 EUR i nieprzekraczające
60 % łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt musi rozpocząć się między 1 maja 2005 r. a 1 listopada 2005 r.

Maksymalny łączny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski muszą zostać złożone do 30 listopada 2004 r.

5. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Informacje szczegółowe oraz formularze wniosków są dostępne na serwerze EUROPA w Internecie pod
następującym adresem Komisji Europejskiej:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

Wnioski o finansowanie muszą być zgodne z warunkami określonymi w informacjach szczegółowych
i złożone na udostępnionych formularzach wniosków.

12.10.2004C 252/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 61 z 2.3.2002, str. 29.


