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Program

Europe for Citizens

Pályázat megnevezése
(magyar)

Városok hálózatai 2018 - 1. beadási kör

Pályázat megnevezése (angol)

Networks of Towns 2018 - Round 1

Pályázat kódja

EACEA/40/2017

Általános információk
Célok
A program célja, hogy a hosszú távon és közös témán együtt dolgozó települések, egyesületek
projektjeit támogassa. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő
lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó
együttműködés kialakítására.
Elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok.
A demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogram prioritásai 2018-ban az alábbiak:
- az euroszkepticizmus megértése és megvitatása;
- szolidaritás válságos időkben;
- harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellen-narratíva kialakítása a kultúrák közti
párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez;
- a kulturális örökség éve 2018.
Bővebb információ a prioritásokról: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Támogatott tevékenységek

Az „Európa a polgárokért” program 2. ága a "Demokratikus
szerepvállalás és polgári részvétel", amely az uniós szintű
demokratikus szerepvállalást és a polgári részvételt
ösztönzi.
A települések és az egyesületek közötti együttműködések
tartósabbá tétele érdekében hálózatok kialakítását, valamint
a jó/bevált gyakorlatok cseréjét támogatja a program.
A tevékenységeknek a támogatható országok
valamelyikében kell megrendezésre kerülniük. Projektenként
legalább négy eseményt kell megtervezni.

Kedvezményezett

Pályázók lehetnek:
• városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai
vagy hálózatai;
• más helyi szintű regionális hatóságok;
• helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
• helyi önkormányzatokat képviselő nonproﬁt szervezetek.
Partnerek lehetnek:
• a fenti pályázói kör, valamint
• nonproﬁt civil társadalmi szervezetek.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A projektben legalább négy támogatható ország
településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább egy
uniós tagállam.

Pénzügyi információk
Teljes keret

4.500.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

A maximális támogatási összeg projektenként: 150
000 EUR

Támogatási intenzitás

A maximális támogatási összeg projektenként: 150
000 EUR, de maximum az elszámolható költségek 70%
-a.

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A városok hálózatai projekteknél lehetőség van
előﬁnanszírozást igényelni. Az előﬁnanszírozás a támogatás
teljes összegének 50%-áig vehető igénybe. A kiﬁzetés
folyósítására (támogatási megállapodás esetén) a
megállapodás EACEA általi aláírását követő 30 napon belül,
illetve (támogatási határozat esetén) a támogatási
határozatról való értesítés kézhezvételét követő 30 napon
belül kerül sor.

Elszámolható közvetlen
költségek

Az átalány három, valamennyi polgári tevékenységben
alapvető fontosságúnak számító tényezőn alapul: a
résztvevők számán, a résztvevő országok számán, a
lebonyolított rendezvények számán.
Az átalány összege először a résztvevők száma és az
országok száma alapján kerül meghatározásra, majd több
rendezvény/tevékenység esetén hozzáadódik minden egyes
rendezvény/tevékenység átalánya.

Határidők
Benyújtási határidő

2018.03.01.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Támogató döntés

2018. június

Szerződéskötés

2018. július

Projekt megkezdése

2018. július 1. és 2018. december 31. között

Megvalósítás

24 hónap

