Резултати програма „Европа за грађане и грађанке“ за 2018. годину
„Програм Европа за грађане и грађанке је јединствен на нивоу ЕУ јер се фокусира на мале
иницијативе на локалном нивоу. Његова посебност се огледа у томе што успешно
ангажује и локалну самоуправу и цивилно друштво. Финансирање малих пројеката са
разумним буџетима важан је начин да се грађани ангажују око концепта Европске уније и
промовисања њених кључних демократских вредности“ рекао је комесар Димитрис
Аврамопулос, у Извештају о резултатима програма Европа за грађане и грађанке у 2018.
години.
Током 2018. године поднето је укупнo 1638 апликација, док су следеће земље имале
највише одобрених пројеката: Италија, Француска, Мађарска, Словачка, Немачка, Пољска
и Румунија. Из Србије је у нaвeдeнoм пeриoду пристигло укупно 52 предлога пројекта.

Број поднетих апликација по мерама у 2018. години

Укупно је одобрено 388 пројеката на редовним позивима у оквиру оба поглавља и највећи
број пројеката долази из Италије, Француске, Мађарске, Словачке, Немачке и Румуније.
Учесницима из Србије одобрено је 7 прojeкaтa, укупне врeднoсти 480 520 евра, што нас
сврстава на 14. место од 34 земаља учесница у Програму.
Такође 2243 партнерских организација учествује у спровођењу пројеката одобрених у
оквиру програму Европа за грађане и грађанке током прошле године, од чега 70
организација из Србије, по чему смо на 12. месту у поређењу са осталим земљама које
учествују у овом Програму.

Број одобрених пројеката по земљама у 2018. години

Број партнера по земљама у 2018. години

Поглавље 1 - Европско сећање
На европском нивоу пројекти у оквиру Поглавља 1 – Европско сећање показали су велики
степен зрелости у овој фази имплементације ЕФЦ Програма. Одобрени пројекти помогли
су да се глас грађана чује на локалном, националном и европском нивоу и да се
промовише толеранција, међусобно разумевање, интер-културални дијалог и помирење
као средство да се превазиђе прошлост и изгради будућност. Поднето је 375 апликација из
31 земље учеснице програма а одобрено је 37 пројеката. Прoсeчнa висинa грaнтa билa je
91.097 eврa.
Такође је важно напоменути да је 2018. година била Европска година културног наслеђа
тако да су многи пројекти имали за циљ да подстакну грађане да открију универзалну
вредност културног наслеђа и осећај припадности европској културној заједници.
Од укупно 12 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије, одобрен је 1 пројекат:
под називом „EnlargEUrope“ вредности 88.200,00 евра. Пројекат чији је носилац
Европски покрет у Србији, укључује још 4 партнера из Црне Горе, Литваније, Пољске и
Румуније.
Партнерски статус на одобреним пројектима у oквиру oвoг пoглaвљa имaлa су 2 актера из
Србиje.

Проценат покривености приоритета у апликацијама поднетим у 2018. години

Поглавље 2 - Демократски ангажман и грађанско учешће

У оквиру Мере 2.1. Братимљење градова, у складу са трендовима из претходних година,
највише апликација било је из земаља источне Европе, посебно Мађарске и Словачке. У
255 одобрених пројеката изграђена су партнерства између 1380 различитих учесника
(ОЦД, јединице локалне самоуправе, комитета, фондација и удружења). Просечна висина
гранта у 2018. години износила је 16.936 eврa. Носиоци одобрених пројeката успешно су
искомбиновали програмске приоритете кроз синергију и конкретне резултате. Програмски
приоритет „Дебата о будућности Европе и Европскептицизму“ била је у центру пажње и у
2018. години.

Проценат покривености приоритета у пројектима одобреним у
2018. години у оквиру мере 2.1 – Братимљење градова

Од укупно 16 поднетих апликација са носиоцима из Србије, одобрена су 4 пројекта:
пројекат „OUR today’s EUROPEan traditions are the pasts’ migrating cultures“ вредности 25
000 евра Општине Бач са 10 партнера из Италије, Хрватске, Босне и Херцеговине и
Словеније, пројекат под називом „CoolTURE!“ Удружења грађана БУМ (Balkan Urban
Movement), вредности 25 000 евра, који укључује још 6 партнера из Македоније, Белгије,
Босне и Херцеговине и Словеније, пројекат „Change of view“ вредности 25 000 евра
Удружења грађана Осторка, који окупља још 6 партнера из Мађарске, Румуније, Словачке,
Чешке и Хрватске и пројекат под називом „sELECT EU“ у износу од 25 000 евра
Удружења грађана „Либеро” који укључује још 5 партнера из Босне и Херцеговине,
Македоније, Хрватске, Словеније и Србије.
Партнерски статус на одобреним пројектима ималo je 44 домаћих актера.

На европском нивоу више од 200 пројеката, који су директно ангажовали 85 000 грађана,
је реализовано у 2018. години у оквиру ове мере а цифре су још импресивније када је у
питању број грађана на које се утицало индиректно а који је процењен на скоро 6 000 000
грађана. Важно је напоменути да су све старосне групе биле активно укључене док је 35%
учесника било млађе од 30 година.

У оквиру мере 2.2 - Мреже градова аплицирали су пројекти из 29 земаља учесница
програма а одобрено је укупно 35 пројеката током 2018. године који укључују 385
партнерских организација. Просечна вредност гранта била је € 142 423.

Проценат покривености приоритета у пројектима одобреним у
2018. години у оквиру мере 2.2 – Мреже градова
Од укупно 3 поднетa пројеката са носиоцима из Републике Србије, одобрен је 1 пројекат:
и то пројекат Фондације Нови Сад 2021- Европска Престоница Културе под називом
„European Youth Engagement Network“ вредности 143.640,00 евра. Пројекат укључује још
15 партнера из Италије, Хрватске, Словеније, Мађарске и Србије.
Партнерски статус на одобреним пројектима има 12 домаћих корисника.
На европском нивоу пројекти реализовани током 2018. године у оквиру ове мере
ангажовали су 30 000 учесника на више од 220 догађаја организованих широм Европе.
Захваљујући успешној дисеминацији резултати пројекта стигли су до 4.7 милиона грађана
индиректно.
Што се тиче мере 2.3 – Пројекти организација цивилног друштва у 2018. години стигло
је 353 предлога пројеката а одобрен је 31 пројекат који укључује oко 190 партнера.
Просечна висина гранта износила је 134.904 евра.

Проценат покривености приоритета у пројектима одобреним у
2018. години у оквиру мере 2.3 – Пројекти организација цивилног друштва
Од укупно 16 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије, одобрен је 1 пројекат
„You4EU-Citizen Participation 2.0“ вредности 148.680 евра Београдске отворене школе.
Пројекат укључује још 4 партнера из Шпаније, Хрватске, Црне горе и Словеније.
Партнерски статус на одобреним пројектима имају 3 актера из Србије.

