
Program 
EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Razpis 2019



Cilji

Evropa za državljane

• prispevati k seznanjenosti državljanov z EU, njeno 
zgodovino in raznolikostjo

• spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za 
državljanstvo in demokratično udeležbo na ravni EU

• spodbujati mir, vrednote EU in blaginjo

• razviti razumevanje procesa oblikovanja politik EU

• spodbujati priložnosti za družbeno in medkulturno 
udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni EU
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Sklop 1 - Evropski spomin

Dejavnosti

- spodbujanje razmisleka o evropski kulturni raznolikosti in 
skupnih vrednotah

- proučevanje vzrokov in posledic avtoritarnih in totalitarnih
režimov

- počastitev spomina na žrtve zločinov

Upravičeni prijavitelji in partnerji

- javni lokalni/regionalni organi
- neprofitne organizacije, vključno z organizacijami civilne

družbe, združenji preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, 
izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami

Število partnerjev
Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj ene države članice. 

Prednost imajo mednarodni projekti.

Kraj izvajanja dejavnosti Katerakoli država, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Proračun
Najvišji znesek: 100.000 €. Pavšal glede na število udeležencev

in držav.

Trajanje projekta Največ 18 mesecev.



Sklop 1: Evropski spomin – prioritete 2019

1. Spominske svečanosti pomembnejših zgodovinskih prelomnic v 
nedavni evropski zgodovini

• 1919 Konec 1. svetovne vojne – mirovne pogodbe (Versajska ipd.)

• 1939 Konec španske državljanske vojne v evropski perspektivi

• 1979 Volitve v Evropski parlament (prvi direktno izvoljen EP)

• 1989 Demokratična revolucija v Sr. in V Evropi in padec berlinskega zidu

• 2004 15 let EU širitve v Sr. in V Evropi

2. Civilna družba in državljanska udeležba pod totalitarnimi režimi

3. Antisemitizem, ksenofobija, homofobija in druge oblike ne 
sprejemanja: lekcije za sedanjost

4. Demokratična tranzicija in pridruževanje Evropski uniji



Projekt sklopa Evropski spomin

Being refugee: a European narrative / Biti begunec: Evropska zgodba

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Prikazovanje zgodb in zgodovine beguncev v Evropi 20. in 21. stoletja v prostorih, ki so 

tradicionalno posredniki zgodovine - v muzejih.

Predmeti, ki so nekoč pripadali beguncem, in so razstavljeni v partnerskih institucijah 

projekta, pripovedujejo zgodbe, ki nas opominjajo, da je begunstvo splošna evropska 

izkušnja – dejstvo, ki ga je potrebno izpostaviti in deliti kot del splošne evropske kulturne 

zavesti.

Partnerji: Muzej Vzhodne Bosne (Tuzla – BA), Pomorski in zgodovinski muzej hrvaškega 

primorja (Reka – HR), Vojvodinski muzej (Novi Sad – RS), Muzej novejše zgodovine Slovenije 

(Ljubljana – SI), Dunajski muzej (Dunaj – AT), Univerza Eberhard Karls v Tübingenu (Tübingen 

– DE), Univerza v Leipzigu (Leipzig – DE), Univerza Lazarski (Varšava – PL)

Trajanje projekta: 18 mesecev, januar 2017–junij 2018

Vrednost projekta: 100.000 EUR

Spletna stran: http://www.muzej-nz.si/biti-begunec-evropska-zgodba/



Sklop 2: Demokratično delovanja in državljanska
udeležba – prioritete 2019 (za vse tri ukrepe)

• razprava o prihodnosti Evrope in izzivi evroskepticizma

• spodbujanje solidarnosti v času krize

• spodbujanje medkulturnega dialoga in vzajemnega 
razumevanja ter boj proti stigmatizaciji migrantov in 
manjšin 



Razprava o prihodnosti Evrope in izzivi evroskepticizma

• kakšno Evropo si želijo, dolgoročna vizija 
prihodnosti Evropske skupnosti (Bela knjiga o 
prihodnosti Evrope)

• evroskepticizem

• razumevanje koristi EU in njenih dosežkov, 
pripadnost Evropi

• usmerjenost v državljane, pogled v prihodnost, 
konstruktivne razprave, vključevanje mladih



Spodbujanje solidarnosti v času krize

• predstavitev in ocena obstoječih evropskih 
solidarnostnih mehanizmov (mehanizem EU za civilno 
zaščito, solidarnostni sklad, ESM European stability 
mehanizem, mehanizem za premestitev beguncev, 
strukturni skladi, European solidarity corps …)

• drugi možni kanali (prostovoljstvo, donacije, skladi, 
dobrodelne organizacije, množično 
financiranje/crowdfunding…)

• dodana vrednost intervencije EU v času krize (vključno z 
omejitvami)

• dvigniti zavedanje o pomembnosti evropskega 
integracijskega procesa, ki temelji na solidarnosti in 
skupnih vrednotah (Evropska solidarnostna enota)



Medkulturni dialog, migranti in manjšine

• medkulturni dialog/sodelovanje med državljani 
držav članic in migranti

• preseganje stereotipov

• rušenje stigmatizacije

• promocija raznolikosti, tolerance in 
spoštovanje skupnih vrednot



Sklop 2 - Ukrep Pobratenje mest

Dejavnosti
- povezovanje raznolike skupine partnerskih mest na dogodku

pobratenja mest okoli tem, skladnih s cilji EZD

Upravičeni prijavitelji in partnerji
- mesta, občine
- odbori za pobratenje, ki zastopajo lokalne organe
- neprofitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe

Število partnerjev
Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo

pogoje. Vsaj ena država mora biti članica EU.

Kraj izvajanja dejavnosti Upravičena država, ki sodeluje v projektu.

Proračun

Najvišji znesek: 25.000 €. Pavšal glede na število udeležencev.

Projekt mora vključevati vsaj 25 povabljenih mednarodnih
udeležencev, ki jih je poslal partner.

Trajanje projekta Največ 21 dni.



Izračun dotacije za pobratenje mest

Število 
udeležencev

Pavšalni
znesek

25-40 5.040

41-55 7.560

56-70 10.080

71-85 12.095

86-100 14.615

101-115 16.630

116-130 18.145

131-145 20.160

146-160 22.175

161-175 24.190

>175 25.000



Vir: http://www.lu-
ptuj.si/projekti/med
narodni-
projekti/sodobnost

http://www.lu-ptuj.si/projekti/mednarodni-projekti/sodobnost


Sklop 2 - Ukrep Mreže mest

Dejavnosti
- vzpostavljanje mreže mest za bolj trajnostno sodelovanje pri

skupni temi, izmenjava dobrih praks

Upravičeni prijavitelji in partnerji

- mesta, občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže
- druge ravni lokalnih/regionalnih organov
- zveze/združenja lokalnih organov
- neprofitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe

Neprofitne organizacije civilne družbe lahko sodelujejo kot
partnerji!

Število partnerjev
Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo

pogoje. Vsaj dve državi morata biti članici EU.

Kraj izvajanja dejavnosti
Različne države partnerice v projektu. Potrebno je izvesti vsaj štiri

dogodke na projekt.

Proračun

Najvišji znesek: 150.000 €. Pavšal glede na število udeležencev in 
držav.

Projekt mora vključevati vsaj 30 % povabljenih mednarodnih
udeležencev, ki jih je poslal partner in izpolnjujejo pogoje.

Trajanje projekta Največ 24 mesecev.



New ideas for old buildings
Projekt »New ideas for old buildings » je izvajalo 7 majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana, ki so se srečevali s skupnim 
problemom ekonomskega in družbenega nazadovanja in željo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest in izboljšanje kakovosti 
življenja prebivalcev. Glavni cilj projekta je bil razvoj skupnih usmeritev, kako s sodelovanjem javnosti bolje uporabljati nepremičnine v javni 
lasti in oblikovanje 7 akcijskih načrtov, kako oživljati nepremičnine v javni lasti s konkretnimi projekti in skupnimi pobudami lokalnih in evropskih 
partnerjev.
Z izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja vključenih občin in partnerskih nevladnih organizacij, so s projektom:
- povečali vključenost prebivalcev v odločanje o upravljanju z javno lastnino in trajnostnem urbanem razvoju;
- poiskali konkretne rešitve za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti v partnerskih mestih;
- razvili dolgoročno in na izkušnjah temelječo platformo za upravljanje nepremičnin v javni lasti v majhnih in srednje velikih evropskih mestih.

7 dogodkov:
Dogodek 1: Ajdovščina (Slovenija), 28.–30. 9. 2015
Udeleženci: 63 državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz Slovenije in 20 iz sedmih drugih držav
Namen dogodka je bil zagnati projekt, okrepiti mrežo sodelovanja in razviti rešitve za revitalizacijo praznih stavb v Ajdovščini, s posebnim 
poudarkom na glavnem trgu, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave dobrih praks, izkušenj in znanja.
Dogodek 2: Nikšić (Črna Gora), 8.–10. 12. 2015
Udeleženci: 84 državljanov, od katerih jih 58 prihaja iz Črne Gore in 26 iz 5 drugih držav 
Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja, povečati vključenost javnosti v odločanje o upravljanju z javnimi nepremičninami v Nikšiću ter 
tako prispevati k trajnostnemu urbanemu razvoju, kot tudi spodbujati konkretne rešitve za boljšo uporabo javnih nepremičnin v Črni Gori.
…
Dogodek 6: Oberhausen(Nemčija), 6–9. 9. 2016
Udeleženci: 77 državljanov, od katerih jih 51 prihaja iz Nemčije ter 26 iz 9 drugih držav
Namen dogodka je bil okrepiti mrežo sodelovanja, spodbujati participativni način in pristop od spodaj navzgor pri upravljanju z javnimi 
nepremičninami in pri trajnostnem urbanem razvoju, s posebnim poudarkom na učinkovitem upravljanju praznih stavb v Oberhausnu v povezavi 
z inovativnimi modeli za sodelovanje, sobivanje in sožitje beguncev in domačinov.
Dogodek 7: Maribor (Slovenija), 1.–2. 12. 2016
Udeleženci: 129 državljanov, od katerih jih 90 prihaja iz Slovenije ter 39 iz 6 drugih držav
Namen dogodka je bil zaključiti projekt in okrepiti mrežo sodelovanja. Skupaj s partnerji so nadalje raziskovali in poskusili razviti rešitve za 
revitalizacijo praznih stavb v Mariboru, s posebnim poudarkom na Pekarni, s pomočjo vključevanja državljanov v proces odločanja in izmenjave 
dobrih praks, izkušenj in znanja.        
Partnerstvo:
Prijavitelj je Občina Ajdovščina, skupaj pa je v projektu 10 partnerjev iz Slovenije, Črne Gore, Nemčije, Srbije, Latvije in Hrvaške.
Trajanje projekta: 1. 7. 2015–30. 6. 2017, 24 mesecev
Vrednost projekta: 150.000 EUR
Kontakt: Občina Ajdovščina, http://newideasforoldbuildings.eu

http://newideasforoldbuildings.eu/


Sklop 2 - Projekti civilne družbe

Dejavnosti
- nadnacionalna partnerstva, zbiranje mnenj, 

spodbujanje priložnosti za solidarnost, družbeno
udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni EU, razprave …

Upravičeni prijavitelji in partnerji

- neprofitne organizacije, vključno z organizacijami civilne
družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi
ustanovami

Javni lokalni/regionalni organi lahko sodelujejo kot
partnerji!

Število partnerjev
Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj treh držav, ki 

izpolnjujejo pogoje, od teh morata biti vsaj dve državi 
članici EU.

Kraj izvajanja dejavnosti Katerakoli država, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Proračun
Najvišji znesek: 150.000 €. Pavšal glede na število 

udeležencev in držav.

Trajanje projekta Največ 18 mesecev.



European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD) 

Cilj projekta: Zbrati stališča in pričakovanja državljanov EU glede primernosti uporabe 

metode »množicanja« prek interneta (crowdsourcing) za javno razpravo o prihodnosti 

Evrope. 

8 mednarodnih dogodkov v Ljubljani, Londonu, Amsterdamu, Parizu, Atenah, Helsinkih, 

Rigi in Bruslju, na katerih je sodelovalo 437 udeležencev. 

Vsebine razprav: različni vidiki »množicanja« kot oblike e-sodelovanja pri sprejemanju 

odločitev na ravni Evropske unije, predstavljeni uveljavljeni primeri in platforme na 

nacionalni ravni v državah članicah ter v okviru delavnic oblikovana priporočila 

državljanov za vzpostavitev pilotnega primera na evropski ravni. Priporočila so bila 

predstavljena evropskim odločevalcem in javnosti na zaključni konferenci. 

Prosto dostopna knjižnica spletnih virov na temo »množicanja« kot načina krepitve 

demokratične udeležbe in spodbujanja aktivnega državljanstva.

Trajanje projekta: 1. 9. 2016–28. 2. 2018, 18 mesecev

Vrednost projekta: 147.750,00 EUR

Sklop/ukrep programa: 2.3 Projekti civilne družbe

Kontakt: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, www.inepa.si/eucrowd/

http://www.inepa.si/eucrowd/


Izračun dotacije za evropski zgodovinski spomin, mreže
mest, projekte civilne družbe

Število 
udeležencev   →   
Število držav ↓

25/50 51/75 76/100 101/125 126/150 151/175 176/200 201/225 226/250 251/275 276/300 >300

1-3 12.600 15.120 17.640 20.160 22.680 25.200 27.720 30.240 32.760 35.280 37.800 37.800

4-6 15.120 17.640 20.160 22.680 25.200 27.720 30.240 32.760 35.280 37.800 40.320 40.320

7-9 17.640 20.160 22.680 25.200 27.720 30.240 32.760 35.280 37.800 40.320 42.840 42.840

10-12 20.160 22.680 25.200 27.720 30.240 32.760 35.280 37.800 40.320 42.840 45.360 45.360

13-15 22.680 25.200 27.720 30.240 32.760 35.280 37.800 40.320 42.840 45.360 47.880 47.880

>15 25.200 27.720 30.240 32.760 35.280 37.800 40.320 42.840 45.360 47.880 50.400 50.400





Upravičeni stroški

• stroški osebja
• potni stroški, dnevnice udeležencev 

dogodkov
• stroški najema prostorov, prevodi
• stroški komuniciranja (diseminacija)
• stroški usklajevanja
• stroški raziskav in informacijskih orodij
Predhodno financiranje:
- Pobratenje mest – NE
- REM, NT, CSP – med 40% in 60 %



Izbirna merila

• 30 % skladnost s cilji programa in 
programskega sklopa

• 35% kakovost načrta dejavnosti 
projekta

• 15 % razširjanje

• 20 % učinek in vključenost državljanov



PRIJAVA

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


EZD v številkah - prijavitelji in partnerji iz
Slovenije

Razpis 2015

5 vodilnih partnerjev + 48 partnerskih organizacij

Razpis 2016

7 vodilnih partnerjev + 39 partnerskih organizacij

Razpis 2017

11 vodilnih partnerjev + 65 partnerskih organizacij

Razpis 2018

12 vodilnih partnerjev + 67 partnerskih organizacij
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Evropski spomin Pobratenje mest Mreže mest Projekti civilne družbe

Prijave iz Slovenije v letu 2018

Vse SLO vloge Odobrene SLO vloge



CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana   |   Tel.: +386 1 620 94 50   |   Fax: +386 1 620 94 51
E-mail: info@cmepius.si   |   www.cmepius.si

Darja Sekula Krstič
darja.sekula-krstic@cmepius.si


