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* Europa piliečiams biuro Lietuvoje veikla finansuojama remiant Europos Komisijai ir LR Kultūros ministerijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus

požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Programa „Europa piliečiams“
yra skirta paskatinti piliečius aktyviai dalyvauti
Europos integracijos procesuose, ugdant Europos
identiteto jausmą bei tarpusavio supratimą
europiečių tarpe.

Programos administravimas:
Europos Komisijos Komunikacijos
generalinis direktoratas - atsakingas už
politinius sprendimus, susijusius su programa
(prioritetų formavimas, struktūrinis dialogas su
sektoriais, biudžeto formavimas ir pan.).
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros
vykdomoji agentūra (EACEA, Briuselyje) atsakinga už programos vykdymą (priima
paraiškas, valdo finansinę paramą, vykdo
projektų ekspertavimą, sudaro sutartis, rengia
vykdomojo komiteto posėdžius ir pan.)
„Europa piliečiams“ biurų tinklas Europoje
– atsakingas už informacijos apie programą
sklaidą nacionaliniu lygmeniu, teikia techninę
pagalbą paraiškas teikiančioms
organizacijoms, rengia seminarus, mokymus,
bendradarbiauja ieškant partnerių ir pan.

Programa įgyvendinama nuo 2007 m. iki 2013 m.
Bendras programos biudžetas – 215 mln. eurų.
Paramos dydis nuo 5000 iki 250 000 eurų (priklausomai
nuo priemonės)

Programos bendrieji tikslai:
• suteikti piliečiams galimybę veikti kartu ir dalyvauti
kuriant Europą,
• plėtoti pilietiškumą,

• ugdyti Europos identiteto jausmą,
• skatinti piliečių jausmą, kad jie – Europos Sąjungos
šeimininkai,
• didinti pakantumą ir Europos piliečių tarpusavio
supratimą.

2013 metų prioritetinės temos
2013 m. programos prioritetais numatoma prisidėti prie „2013-ųjų
Europos piliečių metų“ nustatytų tikslų:

•

didinti informuotumą apie Europos vertybes, Sąjungos piliečių
teises ir galimybes, kurias suteikia ES;

•

skatinti piliečių dalyvavimą demokratiniame ES gyvenime.

Programos „Europa piliečiams“ dalyviai

Projekto organizatoriai, partneriai ir
dalyviai gali būti iš:
• bet kurios iš 27-ių ES valstybės
narės,
• arba/ir iš Kroatijos, Albanijos,
Makedonijos, Serbijos, Bosnijos
ir Hercegovinos, Juodkalnijos.

Programos struktūra
1 veiksmas. Aktyvių piliečių Europa (45 %)
1.1. Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai.
1.2. Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai.
2.1. Piliečių projektai.
2.2. Remiamosios priemonės.
2 veiksmas. Aktyvi Europos pilietinė visuomenė (31 %)
2.1. Struktūrinė parama Europos politikos tyrimo organizacijoms
(“idėjų kalvėms”).
2.2. Struktūrinė parama Europos lygmens pilietinės visuomenės
organizacijoms.
2.3. Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems
projektams.
3 veiksmas. Kartu Europos labui (10 %)
4 veiksmas. Gyva Europos atmintis (4 %)

1 veiksmas. Miestų giminiavimasis
1.1 Miestų giminiavimosi veiklai
skirti piliečių susitikimai

1.2 Susigiminiavusių miestų
tinklai

Susigiminiavusių miestų piliečių
susitikimai, kurie pasinaudojant
savivaldybių partneryste:

Teminių susigiminiavusių miestų
tinklų kūrimo bei plėtojimo
projektai, kuriais:

− padeda gilinti žinias tarp piliečių ir
kultūrų;
− skatina piliečius aktyviau dalyvauti
Europos lygmens veikloje ir ugdo
aktyvų pilietiškumą;
− stiprina dalyvių ryžtą siekti Europos
integracijos (pvz. dalijantis patirtimi,
atskleidžiant bendrą paveldą,
parodant solidarumą).

-

-

aktualizuojamos bendros Europos
piliečius siejančios temos ir klausimai,
skatinamas ar užtikrinamas
įvairiapusis, intensyvus ir organizuotas
susigiminiavusių miestų tinklų
bendradarbiavimas,
Padedami pamatai būsimiems
dalyvaujančių miestų iniciatyvoms ir
veiksmams ateityje.

1 veiksmas. Miestų giminiavimasis
1.1 Miestų giminiavimosi veiklai
skirti piliečių susitikimai
Paraiškos teikiamos:
3 kartus per metus
(vasario 1 d., birželio 1 d. ir
rugsėjo 1 d.)
Paraiškas teikia:
Savivaldybės, giminiavimosi
komitetai,
ne pelno organizacijos,
atstovaujančios vietos valdžios
istituciją.
Partneriai:
Bent dviejų šalių partneriai.

1.2 Susigiminiavusių miestų
tinklai
Paraiškos teikiamos:
2 kartus per metus
(vasario 1 d. ir rugsėjo 1 d.)
Paraiškas teikia:
Savivaldybės, giminiavimosi
komitetai, kitų lygmenų vietos ar
regioninės valdžios institucijos, vietos
valdžios institucijų federacijos ar
asociacijos, ne pelno organizacijos,
atstovaujančios vietos valdžios
institucijas.

Partneriai
Bent keturių šalių partneriai

1 veiksmas. Miestų giminiavimasis
1.1 Miestų giminiavimosi veiklai
skirti piliečių susitikimai
Projektas:
- 1 susitikimas
- susitikimo trukmė – iki 21 d.
Projekto dalyviai:
- 25 kviestiniai dalyviai (iš kitų miestų, nei
vyksta renginys)
- bent pusė renginio dalyvių turi būti ne
savivaldybių atstovai.
Paramos dydis:
- nuo 5000 € iki 25 000 €
- apskaičiuojamas pagal užsienio dalyvių
skaičių (numatyto dydžio sumos).
Supaprastintas biudžetas
Neprivalomas bendrafinansavimas
Nėra išankstinio apmokėjimo

1.2 Susigiminiavusių miestų
tinklai
Projektas:
- projekto trukmė – iki 24 mėn.
- bent 3 susitikimai
- susitikimas – iki 21 d.
Dalyviai:
- mažiausiai iš 4 šalių

Paramos dydis:
- nuo 10 000 € iki 150 000 €
- apskaičiuojama pagal renginių dalyvių
skaičių (numatyto dydžio sumos),
renginių trukmę. Papildoma parama
skiriama koordinavimo išlaidoms ir
komunikacijos priemonėms.
Supaprastintas biudžetas
Neprivalomas bendrafinansavimas

4 veiksmas
Gyva Europos atmintis
Svarbiausių su deportacijomis susijusių vietų ir archyvų išsaugojimas
bei nacizmo ir stalinizmo aukų atminimo įamžinimas.
Pagrindinis projektų tikslas –
išlaikyti gyvą atmintį apie
nacizmo ir stalinizmo aukas ir
siekti, kad dabartinė bei
būsimosios kartos daugiau žinotų
ir geriau suprastų tai, kas vyko
koncentracijos stovyklose ir kitose
masinių civilinių gyventojų
žudynių vietose, ir kodėl.

4 veiksmas
Gyva Europos atmintis
Paraiškas teikia:
pelno nesiekiančios organizacijos (juridiniai asmenys):

pvz. tremtinių asociacijos, aukų šeimų asociacijos,
memorialai, muziejai, vietos ar regiono savivaldos
institucijos, mokslinių tyrimų grupės ir institutai, švietimo
įstaigos, savanoriškos veiklos organizacijos,
bendruomenės
Partneriai:
neprivalomi (bet rekomenduojami)

4 veiksmas
Gyva Europos atmintis
Kalendorius
Paraiškos teikiamos:
iki 2013 m. birželio 3 d.
Projekto trukmė:
iki 18 mėn.
Projekto pradžia:
tarp 2013 m. gruodžio 1 d. – 2014 m. gegužės 31 d.
Remiamų projektų sąrašo paskelbimas:
ne vėliau kaip spalio mėn.

Galimos veiklos
• Masinės deportacijos ir
žudynių vietų, istorinių
paminklų ir dokumentacijos
išsaugojimas.
• Aukų atminimui skirti
renginiai.
• Nacizmo ir stalinizmo kaip
istorinių reiškinių refleksija.
• Organizacijų
bendradarbiavimas,
tarptautinių tinklų kūrimas.
• Institucijų, dirbančių
atminties srityje, darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo mainai

Veiklos
Renginių projektai:
seminarai, diskusijos, teminės ar
kūrybinės dirbtuvės, tinklų
susitikimai, mokymai, įvairios
iniciatyvos ir pan.

Gamybos ir realizavimo projektai:
leidiniai, tinklapiai, TV/radijo
programos, audiovizualiniai leidiniai,
nuomonės apklausos, studijos,
edukacinės medžiagos leidyba,
parodos.

4 veiksmas

Parama renginiams

Parama gamybai

Paramos dydis:
minimali parama - 10 000 €, maksimali – 100 000 €
Supaprastintas biudžetas,
kuris nustatomas sudedant:

Išsamus biudžetas

a) renginių dalyvių skaičių (nustatyto
dydžio parama dalyvių grupių
intervalais), ir renginio dienų
skaičių;
b) komunikacijos priemones
(CD/DVD, tinklalapis, publikacija)

Iš ES skiriama iki 70 % tinkamų
planuojamų išlaidų
(privalomas papildomas
finansavimas – 30 %).

c) partnerių koordinacines išlaidas

Papildomas finansavimas
neprivalomas.

Projekto ciklas
Projekto vykdytojas

Informavimas apie
finansavimą

Paraiškos
pateikimas

Programos
vadovas/
Kvietimas

Tinkamumas

Vertinimas

Atmetimo raštai
Paraiškos gavimo
patvirtinimas

EACEA

Sprendimas

Kontraktas

Projektų patvirtinimas

Informavimas
Ekspertai

Įgyvendinimas

Galutinė
ataskaita

Avanso
išmokėjimas

Ataskaitos
tvirtinimas

Galutinis
išmokėjimas

Pasikeitimai 2013 metais

• Nereikia paštu siųsti papildomų dokumentų; papildomus
dokumentus bus prašoma pateikti vėlesnėse projekto
vertinimo stadijose;
• finansinio pajėgumo forma bus reikalaujama projektams,
kurių biudžetas didesnis nei 60 000 eurų (netaikoma
viešojo sektoriaus institucijoms);
• atsiskaitymui bus reikalaujama pateikti eAtaskaitą.

Paramos skyrimo kriterijai: Kokybės kriterijai
Vertinant paraiškas 80 % taškų bus skiriama už kokybę.

Paramos skyrimo kriterijai: Kiekybės kriterijai
Vertinant paraiškas 20% taškų bus skiriama už kiekybę.

Dažniausios klaidos teikiant projektus:
• projekto idėja neatitinka programos tikslų;
• projektas aktualus ne tarptautiniu, o vietiniu mastu
(Europinės dimensijos trūkumas);

• nepakankamai motyvuotas (ar akivaizdžiai netolygiai
paskirstytas) partnerių bendradarbiavimas;
• mažas projekto rezultatų pasiekiamumas (pvz. mažas
dalyvių skaičius, neišplatinami gaminiai);
• nepakankamai įtraukiami piliečiai;

• neatskleidžiamas ES politikos ar ES vertybių poveikis
per projekte nagrinėjamą temą.

Kiti sėkmę lemiantys veiksniai:
• įtraukite kuo didesnius dalyvių kiekius (tiesioginius ir
netiesioginius);
• įtraukite kuo daugiau skirtingų šalių (partneriai, dalyviai,
sklaida);
• parodykite platų projekto rezultatų matomumą ir sklaidą;
• projekte siūlykite naujus metodus.

Ateities programa
„Europa piliečiams” (2014 – 2020)

2011 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijai pateiktas
Tarybos reglamento pasiūlymas, kuriuo būtų nustatoma
2014 – 2020 m. laikotrapio programa “Europa piliečiams”.
Bendrasis programos tikslas - labiau išsaugoti atminimą ir
didinti piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu
gebėjimus.

Ateities programa
„Europa piliečiams” (2014 – 2020)
Programos struktūra:

1 kryptis. Atminimas ir Europos pilietiškumas
Siekiama remti organizacijas, skatinančias su Europos integracija ir istorija
susijusius tarpvalstybinio lygmens arba aiškų europinį aspektą turiničius debatus
ir veiklą.

2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas
Siekiama plėsti piliečių suvokimą ir plėtoti jų gebėjimus dalyvauti Europos
Sąjungos politikos formavimo procese, sudaryti galimybes solidarumui,
visuomenės įsipareigojimui ir savanorystei Sąjungos lygmeniu.

3 kryptis. Rezultatų panaudojimas
Horizontalusis aspektas. Dėmesys skiriamas aukščiau minėtų krypčių projektų
rezultatų analizei, sklaidai, perdavimui ir panaudojimui.

Ateities programa
“Europa piliečiams” (2014 – 2020)
Kokie veiksmai bus finansuojami?
- Piliečių susitikimai, miestų giminiavimasis
- tarpvalstybinės partnerystės, tinklų kūrimas ir jų palaikymas
- parama europinės svarbos organizacijoms
- bendruomenės stiprinimas ir debatai pilietiškumo klausimais
- ES lygmens renginiai
- debatai ir tyrimai, susiję su svarbiais Europos istorijos įvykiais (ypatingai
atkriepiant dėmesį į nacizmo ir stalinizmo nusikaltimus)
- svarstymai ir debatai bendrųjų temų vertybėmis
- informavimo apie ES institucijas ir jų veikimą iniciatyvos
- veiksmai, kuriais siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus
- tyrimai su pilietiškumu ir piliečių dalyvavimu susijusiais klausimais
- parama programos informacinėms ir konsultacinėms struktūroms
valstybėse narėse

Ateities programa
„Europa piliečiams” (2014 – 2020)
Programos biudžetas

2014 – 2020 m. laikotarpiui programos reikmėms siūlomas 229 mln.
biudžetas.
• 1 kryptis. Atminimas ir Europos pilietiškumas - 42,6 mln. eurų (18,6 %)
- iš jų 20,6 mln. eurų Atminties projektams (9%)
• 2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas – 139,45
mln. eurų (60,8 %)

• 3 kryptis. Rezultatų panaudojimas – 23,95 mln. eurų (10,45 %)
• Administravimo išlaidos - 26 mln. eurų (10,1 %)

Daugiau informacijos apie programą
• Vykdančiosios agentūros EACEA tinklalapyje
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship
• Europos Komisijos tinklalapyje
http://ec.europa.eu/citizenship
• Lietuviškame tinklalapyje www.pilieciams.eu
(ir/ar jame užsiprenumeravus naujienlaiškį)
• Tarptautinių kultūros programų centre.
Z. Sierakausko g. 15, Vilniuje.

Programos „Europa piliečiams“ biuras
Kur mus rasti?
Vilniuje, Z. Sierakausko g. 15
arba apsilankyti lietuviškame tinklalapyje www.pilieciams.eu
arba parašyti el.paštu info@pilieciams.eu
arba paskambinti (8~5) 2616687

Ką mes darome?
• teikiame informaciją apie programą „Europa piliečiams“ bei
galimybę pasinaudoti jos parama Lietuvos organizacijoms;
• rengiame informacinius seminarus bei mokymus;
• individualiai konsultuojame paraiškų rengimo klausimais;
• tarpininkaujame organizacijoms, ieškančioms partnerių savo
projektams Europos šalyse.

Ačiū už dėmesį

Z. Sierakausko g. 15, Vilnius
Tel. (8~5) 261 66 87

