
EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Novo mesto, 20. 1. 2020

Predstavitev je informativna ni pravno zavezujoča.



Cilji

» prispevati k seznanjenosti državljanov z EU, njeno zgodovino 

in raznolikostjo

» spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za 

državljansko 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

• 2014 – 2020 187.718.000 EUR 

• Razpis 2020: 25,8 mio EUR
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Kdo lahko sodeluje?

Prijavitelji in partnerji:

• javni organi ali nepridobitne organizacije s statusom pravne 
osebe,

• sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu.

Sodelujoče države:

• 28 članic Evropske unije,

• države pristopnice-Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna 
Makedonija, Črna Gora, Srbija in Kosovo
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Koledar 2020
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Sklop in ukrep Rok za oddajo Obdobje upravičenosti: projekti se morajo začeti

med

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin

4. februar 1. september 2020 in  28. februar 2021

Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba

Pobratenje mest

4. februar 1. julij 2020 in 31. march 2021

1. september 1. februar 2021 in 31. oktober 2021

Mreže mest

3. marec 1. september 2020 in 28. februar 2021

1. september 1. marec 2021 in 31. avgust 2021

Projekti civilne družbe

1. september 1. marec 2021 in 31. avgust 2021
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Sklop 1: Evropski spomin –
prioritete 2020

1. Spominske svečanosti pomembnejših zgodovinskih prelomnic v 
nedavni evropski zgodovini

• 1950 Deklaracija Roberta Schumana

• 1990 Ponovna združitev Nemčije

• 2000 Razglasitev Evropske listine o temeljnih pravicah

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
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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/
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Sklop 2: Demokratično delovanje 
in državljanska udeležba

Prioritete 2020 (za vse tri ukrepe)
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Prioritete 2020 – Sklop 2

• razprava o prihodnosti Evrope in izzivi evroskepticizma

• spodbujanje solidarnosti kot osnovnega koncepta

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

• Kako do volivcev (predvsem mladi)

• usmerjenost v državljane, pogled v prihodnost, 
konstruktivne razprave, vključevanje mladih
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Spodbujanje solidarnosti kot 
osnovnega koncepta

• 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)

12



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
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Izračun dotacije za pobratenje 
mest
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Priporočila
• 3 -5 dnevni program za enkraten dogodek

• Vključevanje relevantnih govorcev in inštitucij

• Vključevanje lokalnih nevladnih organizacij

• Povezava med izbrano temo in evropsko 
zakonodajo/priporočila/smernice/ukrepi/direktive

• Izberite 1 prednostno temo 
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Pobratenje mest

• Občina Železniki

• EVROPSKE MANJŠINE - POZABLJENA DEDIŠČINA, JEZIK IN 
TRADICIJA BOGATIJO NAŠO SKUPNO EVROPSKO KULTURO

• 26. junija 2019 do 1. julija 2019

• 8 partnerjev (SI, HR, AT, IT, MK, HU, BE, SI)

• 25.000 EUR

• Poročilo
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Obcina Zelezniki.docx
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Od mreže mest se pričakuje, da 
bodo:

• Povezovale vrsto dejavnosti o temi(ah) skupnega interesa, 
ki bod obravnavane v okviru ciljev ali letnih prednostnih 
nalog programa

• Imele opredeljene ciljne skupine za katere so teme 
pomembne

• Podlaga za prihodnje pobude med mesti
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Izračun dotacije za evropski zgodovinski 
spomin, mreže mest, projekte civilne družbe
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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 %

25



Izbirna merila

• 30 % skladnost s cilji programa in programskega sklopa

• 35% kakovost načrta dejavnosti projekta

• 15 %razširjanje

• 20 %učinek in vključenost državljanov
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Iskanje partnerjev

• Osebno: mednarodni dogodki, konference, srečanja…

• Priporočila drugih organizacij

• Socialna omrežja

• Vključevanje v mednarodne mreže (European civil resource center, enter- evropska 
mreža za širjenje projektov…)

• http://www.europe4citizens.eu/partners/

• Nacionalne kontaktne točke programa EZD (CMEPIUS, Erasmus+, Ustvarjalna Evropa)

• Otlas

• http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects (baza odobrenih EZD 
projektov)

• http://www.europacittadini.it/index.php?it/232/searching-partner-database (EZD 
IT)

• http://ngopartnership.org/

• http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning#.WTkTJMbfOUl

• EPALE- spletna platforma https://ec.europa.eu/epale/sl/home-page
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Kako se prijaviti?

• Preberite Vodnik po programu 

• Odprite EULogin račun (bivši ECAS račun, če še nimate)

• Pridobite PIC kodo (če še nimate)

• Ustvarite in izpolnite elektronsko prijavnico (Navodila kako 
izpolniti prijavnico dostopna na 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

• Elektronski prijavnici priložite častno izjavo 

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

• Prijavo oddate na dan roka do 17. ure
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2014 - 2018

10936 
prejetih 
prijav

1797 
odobrenih 

prijav

16,4 % 
uspešnost
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Uspešnost glede na ukrep 2018
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Evropski spomin Pobratenje mest Mreže mest Projekti civilne družbe

Prijave/odobreni iz Slovenije v letu 2018

Vse SLO vloge Odobrene SLO vloge



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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Kontakti
• Več informacij, vodnik za prijavitelje in prijavnice: 

• http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

• Kontaktni podatki Izvajalske agencije EACEA:

– Evropski spomin: eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu

– Ukrep Projekti civilne družbe: eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu

– Ukrepa Pobratenje mest in Mreže mest ter splošna vprašanja: eacea-c1@ec.europa.eu

– Težave s prijavnico: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

• Kontaktna in promocijska točka v Sloveniji:

– CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, 01-620-94-81

– http://www.cmepius.si in www.ezd.si ; tina.kenk@cmepius.si 

• Delavnica  28. 1. 2020 (CMEPIUS, Ljubljana)
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Primeri:

• Občina Starše

• Občina Ajdovščina
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https://www.youtube.com/watch?v=mEmoSU5tldQ
https://www.youtube.com/watch?v=5sOR6BjBsjA


Hvala

Tina Kenk
tina.kenk@cmepius.si

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

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana   |   Tel.: +386 1 620 94 81   |   Fax: +386 1 620 94 51

E-mail: info@cmepius.si   |   www.cmepius.si
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