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2.2    Városok hálózatai

Kik pályázhatnak?
Városok, települések, vagy azok testvérvárosi bizottságai illetve 
hálózatai, más szintű helyi ill. regionális hatóságok, helyi önkor-
mányzatok szövetségei vagy egyesületei, helyi önkormányzatokat 
képviselő non-profit szervezetek. Partnerként csatlakozhatnak civil 
társadalmi szervezek is.

    »  A projektben legalább négy ország településeinek kell részt vennie, 
amelyek közül legalább kettőnek az EU tagállamának kell lennie.

    »  Projektenként min. 4 eseményt kell szervezni. 
    »  A projektben min. 30% meghívott (támogatható partner(ek) által 

küldött nemzetközi) résztvevőnek kell lennie. 

Támogatható tevékenységek lehetnek:
A fenntartható, partner települések közötti együttműködés kereté-
ben legalább négy város részvételével megrendezett konferenciák 
és műhelymunkák, stb.

A projekt időtartama: maximum 24 hónap
Igényelhető maximális támogatás: 150.000 EUR
A pályázat beadásának határideje: március 1. és szeptember 1.

2.3     Civil társadalmi projektek

Kik pályázhatnak?
Non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kul-
turális és kutatóintézetek. A projektben részt vevő egyéb szerveze-
tek lehetnek helyi ill. regionális állami hatóságok is.

    »  A projektben legalább három ország szervezeteinek kell részt vennie, 
amelyek közül legalább kettőnek az EU tagállamának kell lennie.

Támogatható tevékenységek lehetnek:
Szeminárium, tematikus műhely, kiadvány, információs kampány,
művészeti műhely, képzés, kiállítás, viták, vélemények összegyűjtése, stb.

Projekt időtartama: maximum 18 hónap
Igényelhető maximális támogatás: 150.000 EUR
A pályázat beadásának határideje: szeptember 1.

A PROGRAM MŰKÖDTETÉSE:

Pályáztató szervezet: EACEA (Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency; Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség)
l    pályázatok kezelése (formai és tartalmi bírálat, támogatási 

határozat aláírói, stb.)
l    projektek nyomon követése (pénzügyek, ellenőrzések, beszámolók, stb.)

Nemzeti információs pont: a Tempus Közalapítványnál működő hazai
kapcsolattartó pont
l    pályázati információk (a program felépítése, célja, a pályázás 

menete, stb.)
l     disszemináció (sikeres hazai projektek bemutatása)



A PROGRAM CÉLJA:

l     A megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek 
fontosságának tudatosítása.

l     A polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalásának és 
polgári részvételének ösztönzése.

Elvárások:
ü     a kultúrák közötti párbeszéd lehetőségének megteremtése
ü     a projektek nemzetközi szintű megvalósítása
ü     a témák feldolgozása helyi és európai szemszögből is
ü     az egyenlő hozzáférés biztosítása, különféle célcsoportok 

bevonása
ü     az önkéntesség fontosságának hangsúlyozása
ü     különböző típusú szervezetek összefogása

1. ALPROGRAM: EURÓPAI EMLÉKEZET

1.1    EURÓPAI EMLÉKEZET PROJEKTEK

CÉLJA
l    A modern európai önkényuralmi rendszerekre való reflektálás.
l     A közelmúlt meghatározó eseményeinek feldolgozása.

KIEMELT PRIORITÁSOK
Megemlékezések a közelmúlt európai történelmének jelentős 
fordulópontjairól
Nemzeti nézőpontokon túlmutató eszmecserék a XX. századi 
európai történelem kapcsán.
Részletes lista: www.europaapolgarokert.hu 

Civil társadalom és polgári részvétel totalitárius rendszerekben
Reflektálás a demokratikus gyakorlatokkal való visszaélésekre, az ál- és 
valós demokrácia különbségeire, a kortárs demokratikus vívmányokra és 
az élénk, erős és független civil társadalom előnyeire.

Antiszemitizmus, romaellenesség, idegengyűlölet, homofóbia és az 
intolerancia egyéb formái: tanulságok a jelen számára
A múlt kiközösítő folyamatainak elemzése és megvitatása. (pl.: Hogyan 
ismerhető fel a „bűnbak”? Miként lehet felszámolni a kirekesztéshez 
vezető megnyilvánulásokat?)

Demokratikus átmenet, belépés az Európai Unióba
Az EU tagság szerepe a demokratikus átmenet folyamatában, valamint 
vita megnyitása az EU bővítésének kívánatosságáról és az együttműkö-
dés egyéb formáiról az EU szomszédságában található országokkal.

Kik pályázhatnak?
Helyi ill. regionális állami hatóságok vagy non-profit szervezetek, 
ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, a 
kultúrális, ifjúsági, oktatási és kutatóintézettel.

    » A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek részt kell vennie. 
    »  Előnyt élveznek a transznacionális és a fiatalokat megszólító projektek.

Támogatható tevékenységek lehetnek:
Megemlékezési ünnepségek, videó interjúk, kiállításokhoz végzett kuta-
tások, nem formális oktatás, nyilvános viták, archívumok digitalizálása, a 
helyszínek megőrzésére irányuló önkéntes munka, stb.

 A projekt időtartama: maximum 18 hónap
Igényelhető maximális támogatás: 100.000 EUR
A pályázat beadásának határideje: február 1.

PÁLYÁZATI ÉV PÁLYÁZATRA JOGOSULT MEGEMLÉKEZÉSEK

2019

1919 Az I. világháborút lezáró békeszerződések (beleértve a 
versailles-i békeszerződést)

1939 A spanyol polgárháború lezárása európai nézőpontból

1979 Európai Parlamenti választások – valamint az 1979-ben első 
ízben közvetlenül megválasztott EP óta eltelt 40 év

1989 Demokratikus forradalmak Közép- és Kelet-Európában, 
valamint a berlini fal leomlása

2004 Az EU közép- és kelet-európai bővítésének 15 éve

2020

1950 A Robert Schuman nyilatkozat

1990 A német újraegyesítés

2000 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának kikiáltása

2. ALPROGRAM: DEMOKRATIKUS SZEREP-
VÁLLALÁS ÉS POLGÁRI RÉSZVÉTEL 

KIEMELT PRIORITÁSOK
Eszmecsere Európa jövőjéről és az euroszkepticizmus kihívásairól
Történelmi tanulságokon és az Európai Unió konkrét vívmányain 
alapuló párbeszéd Európa jövőjéről. Az EU-s irányelvek előnyeinek 
elmagyarázása és az EU vívmányainak hangoztatása; az eddigi 
nehézségek és az előttünk álló kihívások elismerése.

A szolidaritás népszerűsítése válságos időkben
Szolidaritás az Európai Unióban, az EU-n belül működő szociális 
mechanizmusok kiemelése és értékelése; az európai szolidaritás jogi, 
politikai, gazdasági, erkölcsi határai. Az Európai Szolidaritási Testület 
(European Solidarity Corps) által nyújtott lehetőségek.

A kultúrák közötti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegí-
tése, valamint harc a bevándorlók és kisebbségi csoportok 
megbélyegzése ellen
A kultúrák közti párbeszéd, a kölcsönös megértés és tolerancia ösz-
tönzése, hozzájárulva ezzel a tiszteletteljes, dinamikus és sokoldalú
európai identitás fejlesztéséhez. A sokszínűség, tolerancia és kö-
zös értékek méltányolása az EU polgárai és a bevándorlók között.

 
2.1    Testvérvárosi találkozók

Kik pályázhatnak?
Városok ill. települések és testvérvárosi bizottságaik, vagy más, 
helyi önkormányzatokat képviselő non-profit szervezetek.

    »   A projektben legalább két ország településeinek kell részt vennie,  
amelyek közül legalább az egyiknek az EU tagállamának kell lennie.

    »  A projektbe min. 25 meghívott (támogatható partner(ek) által 
küldött nemzetközi) résztvevőt be kell vonni. 

 
Támogatható tevékenységek lehetnek:
Testvérvárosi találkozók, melyek célja az önkormányzati együtt-
működés mellett a részt vevő települések polgárai közötti infor-
mális kapcsolatok erősítése.

A projekt időtartama: maximum 21 nap
Igényelhető maximális támogatás: 25.000 EUR
A pályázat beadásának határideje: február 1. és szeptember 1.


