Programa „Europa piliečiams“

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EACEA 51/2018 Programa „Europa piliečiams“. 2019 m.
dotacijos veiksmams

1. Įvadas ir tikslai
Šis kvietimas teikti paraiškas pagrįstas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 390/2014, kuriuo nustatoma
2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, taip pat 2019 m. programos „Europa
piliečiams“ metine darbo programa1. Programa „Europa piliečiams“ įgyvendinama 2014–2020 m.
Programos „Europa piliečiams“ bendrieji ir konkretūs tikslai nurodyti reglamento 1 ir 2 straipsniuose.
2. Veiksmai
Šis kvietimas teikti paraiškas taikomas šioms programos „Europa piliečiams“ kryptims ir priemonėms:
1 kryptis. Europos atminimas
- Europos atminimo projektai
2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas
- Miestų partnerystė
- Miestų tinklai
- Pilietinės visuomenės projektai
3. Tinkamumo kriterijai
Paraiškos turi visiškai atitikti toliau pateiktus visoms programos kryptims bendrus tinkamumo
kriterijus, taip pat kiekvienai priemonei taikytinus konkrečius tinkamumo kriterijus, išvardytus
programos vadove.
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Pareiškėjai (pareiškėjų sąvoka apima pareiškėjus ir partnerius) turi būti viešojo sektoriaus įstaigos
arba ne pelno organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą.
Bent viena ES valstybė narė turi dalyvauti atminimo ir miestų partnerystės projektuose ir bent dvi
valstybės narės – miestų tinklų ir pilietinės visuomenės projektuose.
Pareiškėjai turi būti įsteigti:
- Europos Sąjungos valstybėse narėse: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje,
Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje,
Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje.
- Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje,
Juodkalnijoje, Serbijojeir Kosove2.
Pastaba britų pareiškėjams. Atminkite, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi visą dotacijos
laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė dotacijos laikotarpiu išstos iš ES ir su ES nebus sudariusi susitarimo,
užtikrinančio, kad britų pareiškėjai toliau atitiktų kriterijus, ES paramos nebegausite (nors ir, jei
įmanoma, toliau galėsite dalyvauti) arba iš jūsų bus pareikalauta pasitraukti iš projekto.
Galinčios dalyvauti šalys
Programoje gali dalyvauti toliau išvardytų kategorijų šalys, jei jos yra pasirašiusios tarptautinį
susitarimą su Europos Komisija dėl dalyvavimo programoje „Europa piliečiams“:
a. stojančiosios valstybės, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės pagal šių šalių
dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus
atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos tarybos sprendimuose ar
panašiuose dokumentuose;
b. ELPA šalys, kurios yra EEE susitarimo šalys (pagal to susitarimo nuostatas).
Informacija apie tarptautinių susitarimų dėl dalyvavimo programoje „Europa piliečiams“ pasirašymą
bus pateikta interneto svetainėje
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
4. Projektų biudžetas ir trukmė
Šio kvietimo teikti paraiškas įgyvendinimui taikomos toliau išvardytos sąlygos.
Turima 2019 m. biudžeto projekte numatytų asignavimų po to, kai biudžeto valdymo institucija
priima 2019 m. biudžetą, arba jei biudžetas nepriimtas, – kaip numatyta laikinųjų dvyliktųjų dalių
sistemoje.
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Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl Kosovo statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją Nr. 1244 ir Tarptautinio Teisingumo Teismo
nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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Visas šiam kvietimui teikti paraiškas skirtas biudžetas yra 17,2 mln. EUR.
- Europos atminimo projektai

4,0 mln. EUR

- Miestų partnerystė

4,8 mln. EUR

- Miestų tinklai

4,7 mln. EUR

- Pilietinės visuomenės projektai

3,7 mln. EUR

Visas šiam kvietimui teikti paraiškas skirtas biudžetas ir jo paskirstymas yra preliminarūs ir gali būti
pakoreguoti, jei bus pakeista programos „Europa piliečiams“ metinė darbo programa. Galimi
pareiškėjai kviečiami reguliariai peržiūrėti programos „Europa piliečiams“ metinę darbo programą ir
jos pakeitimus, kurie skelbiami adresu:
Http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm,,
ir sužinoti, kiek lėšų skiriama kiekvienam veiksmui, kuriam taikomas šis kvietimas.
Pagal įvairias priemones skiriamų dotacijų dydis ir įgyvendinamų projektų trukmė skiriasi. Išsami
informacija pateikiama programos „Europa piliečiams“ vadove.

5. Galutinė paraiškų pateikimo data
Visi toliau nurodyti terminai pateikti paraiškas baigiasi 12.00 val. (vidudienį) Briuselio laiku.
- Europos atminimo projektai

2019 m. vasario 1 d.

- Miestų partnerystė

2019 m. vasario 1–2019 m. rugsėjo 1 d.

- Miestų tinklai

2019 m. kovo 1 d.–2019 m. rugsėjo 1 d.

- Pilietinės visuomenės projektai

2019 m. rugsėjo 1 d.

Projektų tinkamumo finansuoti laikotarpiai nurodyti programos „Europa piliečiams“ vadove.
Išsamūs nurodymai, kaip pateikti paraiškas, pateikiami programos „Europa piliečiams“ vadove.
6. Pranešimas apie vertinimo rezultatus ir jų paskelbimas
Apie vertinimo procedūros rezultatus kiekvienam pareiškėjui turėtų būti pranešta atskirai leidimus
suteikiančio pareigūno pasirašytu laišku, atsiųstu teisiniam atstovui kaip registruotas dokumentas per
dalyvių portalą,3 ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo paraiškų pateikimo termino. Per šiuos šešis
mėnesius atliekamas paraiškų vertinimas ir atranka ir priimamas sprendimas dėl dotacijos skyrimo.
Tik pasibaigus šioms procedūroms atrinktų projektų sąrašai bus paskelbti šioje svetainėje:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en.
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ĮSPĖJIMAS. Šio kvietimo teikti paraiškas įgyvendinimo laikotarpiu Dalyvių portalas
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html gali būti perkeltas į Finansavimo
ir konkursų portalą https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home . Atsižvelkite į tai šiame
dokumente skaitydami tas dalis, kuriose minimas dalyvių portalas.
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Teisinis gavėjas gaus e. laišką, kuriame bus pranešama, kad Dalyvių portale yra laiškas, kuriame
pranešama apie rezultatus. Jei formalus pranešimas Dalyvių portale neatidaromas daugiau kaip
10 dienų (projektų atveju), Agentūra manys, kad jis yra priimtas.
7. Išsami informacija
Išsamią informaciją apie šio kvietimo teikti paraiškas sąlygas, įskaitant prioritetus, galima rasti
programos „Europa piliečiams“ vadove adresu:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Programos „Europa piliečiams“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis; šiam
kvietimui taikomos visos vadove nurodytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos.
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