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Voorwoord

Europe for Citizens NL 2014 - 2020
Het programma Europe for Citizens is een toegankelijk Europees financierings
programma dat het begrip tussen de Europese Unie en haar burgers wil bevorderen,
ons bewust wil maken van wat het betekent om Europeaan te zijn en een gevoel van
Europese identiteit wil ontwikkelen. Dit doet de EU door grensoverschrijdende projecten
te ondersteunen die actief burgerschap en democratische participatie stimuleren en
die Europese burgers bewust maken van de Europese 20ste -eeuwse geschiedenis. Het
programma staat open voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties,
waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en
andere culturele organisaties.

Meeting in Helsinki, november 2019 van alle Europe for Citizens contactpunten. Foto: Evelyn Valtin.

4

Europe for Citizens NL 2014 - 2020

|

In Nederland is het Europe for Citizens Point officieel op 1 juli 2011 van gestart gegaan
en ondergebracht bij SICA, dat sinds januari 2013 DutchCulture heet. DutchCulture is
hét netwerk- en kennisinstituut als het gaat om internationale culturele samenwerking.
Het Europe for Citizens programma is weliswaar een programma gericht op de
maatschappelijke sector, maar had ook een hele sterke culturele component. Projecten
die als doel hadden de burgers te emanciperen met betrekking tot actief burgerschap
en democratische participatie deden dit vaak met een culturele inslag, door theater,
pop up musea, performances; middelen die tot de verbeelding spraken en de zintuigen
prikkelden. DutchCulture droeg hier wezenlijk aan bij door haar netwerk, kennis en
expertise beschikbaar te stellen en ook niet in de laatste plaats de aanwezigheid van
de Creative Europe Desk, die ook veel overeenkomsten had met het Europe for Citizens
programma. Het programma werd vaak beschouwd als de meest toegankelijke van alle
EU subsidie programma’s met al haar voor- en nadelen.

Resultaten Nederland
Ook vanuit Nederland hebben veel organisaties aan dit programma deelgenomen.
In de periode 2014 - 2020 kende Nederland 26 toegekende projecten. Met name in
de Remembrance en Civil Society projects was Nederland sterk vertegenwoordigd.
Nederland heeft een sterke herdenkingstraditie en besteedt veel aandacht aan
historische momenten, vaak geholpen door universiteiten en onderzoeksinstituten. Het
maatschappelijk middenveld deed het eveneens heel goed in dit programma. We zijn er
dan ook trots op om te constateren dat er over het algemeen sterke aanvragen werden
gedaan. Als ze niet werden toegekend, dan kwam dat vaak door de grote hoeveelheid
sterke mede aanvragers.

Laagdrempelig
Want de keerzijde van een toegankelijk programma is dat de concurrentie groot is en
daarmee de slagingskans daalt. De laagdrempeligheid lag vooral in een eenvoudige
aanvraagprocedure en een overzichtelijke lumpsum regeling. De lumpsum methode
kent een sterk kwantitatief karakter. Dit maakte de regeling voor het financieren van
een onderzoekstraject of publicatie minder geschikt. Maar met deze regeling liet de
EU een groot vertrouwen in de aanvragers zien, aangezien de EU er vanuit ging dat

St. Markus kerk in Zagreb
tijdens een meeting van
contactpunten in 2018.
Foto: Sophie Logothetis.
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beneficiënten een eerlijke rapportage afleverden en alleen op outputverantwoording
werd gevraagd. Voor een programma dat actieve deelname aan de maatschappij
stimuleert en een kloof tussen politiek en burger wil dichten is dat een mooi symbool.

Stepping stone
Een rondje onder de Nederlandse beneficiënten laat zien dat dit programma een mooie
‘stepping stone’ was. Door het laagdrempelige karakter konden veel organisaties een
kijkje in de keuken nemen wat de Europese steden en civil society gemeenschappelijk
hebben. Partners werden gezocht en gevonden dankzij het netwerk van Europe for
Citizens contactpunten. Zo ontstonden er steeds meer ideeën om een meer actieve,
democratische Europese maatschappij te stimuleren. Vervolgens vonden deze
organisaties ook weer hun weg naar de ‘grotere’ programma’s, zoals Creative Europe,
Europe AID, REC, Erasmus +, URBACT en Horizon2020.

Toekomst
In verschillende Europese landen staan momenteel de democratie en rechtsstaat onder
druk. Mensenrechten, (digitale) vrijheid van expressie, vrouwenemancipatie-bewegingen
zijn ook in Europa niet altijd meer vanzelfsprekend. De civil society is belangrijker dan
ooit om de samenleving weerbaar te maken tegen deze tendensen, waarbij de ruimte
voor verzet steeds kleiner wordt. Om deze ‘shrinking civil space’ tegen te gaan komt de
Europese Commissie met een hervorming van het programma Europe for Citizens.
Europe for Citizens wordt samen met het programma Rights, Equality and Citizenship
(REC) in een nieuw jasje gestoken. Zij worden, samen met een nieuwe strand European
Values, het nieuwe programma Citizens, Equality, Rights & Values, kortweg CERV. In
dit nieuwe Europese subsidieprogramma (2021 – 2027) komt nog meer de nadruk op
mensenrechten, democratie en rechtsstaat te staan. Met een aanzienlijk groter budget
en meer mogelijkheden. We hopen dat nog meer Nederlandse organisaties hierin hun
weg weten te vinden om gezamenlijk met hun Europese collega’s actief te werken aan
een democratische en vrije samenleving.
Marjolein van Bommel
Head of Mobility & Advice / Creative Europe Desk NL
Sophie Logothetis
Programmemanager Europe for Citizens NL / EUNIC NL
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Interviews

Interview met Tijl Akkermans – Stichting Autres Directions
Strand

Remembrance

Projectnaam Iron Curtain project
Jaar 2014
Aantal partners

2 in NL, 2 in HU, 1 in DE, 1 in CZ

Het Iron Curtain Project is een multimediaal
project met online verhalen en ‘offline’
evenementen. Verhalen die sinds de val van de
muur in 1989 nog steeds in het heden een rol
spelen. Het project onderzoekt de vraag wat
er aan de hand is in Europa en wat er van het
optimisme van 1989 overgebleven is.
“Zeven jaar geleden hoorden we voor het eerst over dit programma. Het plan voor
het Iron Curtain Project lag er en iemand uit het bestuur kwam op het idee om naar
Europese subsidie te kijken. Het ICP paste uitstekend in de voorwaarden van de
Remembrance en besloten we te reageren. Wel hebben we het project aangepast door
ook evenementen erbij te organiseren, wat een vereiste is voor dit programma.
Europe for Citizens is voor ons als Autres Directions het enige Europese programma
geweest waar we aan mee hebben gedaan. Dankzij dit programma hebben we een
Europees netwerk kunnen opbouwen, omdat een van de voorwaarden was dat je
partners moest hebben. We merken nu ook dat we vaker worden gevonden door
Europese organisaties en dat onze samenwerkingsmogelijkheden hierdoor zijn
gegroeid. Wel hebben we ook geleerd om in te schatten hoe betrouwbaar en betrokken
partners kunnen zijn, soms vergisten we ons daarin, maar gelukkig hebben we ook vele
positieve ervaringen en hebben we leuke, betrouwbare partners aan overgehouden.
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In actie tijdens het Iron
Curtain Project in Amsterdam.
Foto: Tijl Akkermans.
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Ik denk wel dat we impact hebben gehad. Onze pop-up installaties hebben best wel een
lang leven gehad, en zelfs een reputatie opgebouwd. We worden nog steeds gevraagd
om de installatie, waaruit blijkt dat er interesse naar is. Ook op kleine schaal, namelijk
op onszelf als journalisten, heeft het impact gehad. Voor dit project hebben we namelijk
ook verhalen van vluchtelingen van voor 1989 opgeschreven en heeft zo’n interview z’n
emotionele weerslag gehad. Voor mij is Europa in elk geval kleiner geworden.”
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Interview met Manuel Rosas Vázquez – Rainbow Cities Network
Strand

Network of Towns

Projectnaam Rainbow Cities In Action
Jaar 2020
Aantal partners

2 in NL, 6 in DE, 3 in BE, 1 in AT, 1 in DK, 1 in ES, 1 in FR, 1 in IE,

1 in LU, 1 ME, 1 in SI

Rainbow Cities in Action wil actief burger
schap en begrip stimuleren voor de LGBTQI
gemeenschappen in de deelnemende landen,
waarbij ook naar de positieve impact gekeken
wordt die deze gemeenschappen op de steden
hebben. Het doel is om beleid te maken in deze
steden dat de LGBTQI gemeenschap zal helpen
minder gediscrimineerd te worden.

Rainbow Cities Network meeting during Covid
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“Eén van de partners kende het programma en die stelde mij op de hoogte dat er een
call for proposals open was voor Network of Towns. Ons project hadden we twee jaar
daarvoor al een keer ingediend, maar werd toentertijd afgewezen. Daar hebben we van
geleerd, en we namen ons voor om nog een poging te wagen. Onder andere dankzij de
hulp van het contactpunt, hebben we deze keer wel een subsidie toekenning gehad. Het
contactpunt was met name behulpzaam om de ‘fine print’ van de voorwaarden uit te
leggen en ook de feedback van de aanvraag was erg nuttig. De opmerkingen en vragen
hebben ons in de goede richting geduwd.
Ik ben ervan overtuigd dat dit project een doorbraak zal betekenen, dat we eindelijk op
de agenda van de EU zullen komen te staan. Het is voor ons een erkenning dat wij als
LGBTQI gemeenschap bijdragen aan de Europese waarden, dat we iets te betekenen
hebben. Dit project en daarmee ook het programma is voor ons een soort machtiging
om met andere actoren in het veld samen te werken. Ondanks Covid-19 zijn we
ervan overtuigd dat we alsnog impact kunnen maken. Dit onderwerp is simpelweg te
belangrijk om op de plank te laten liggen.”

Interview met Aart Bos – Stichting MasterPeace
Strand

Civil Society Projects

Projectnaam: Liberty Talks
Jaar: 2018
Aantal partners

2 in NL, 1 in DE, 1, in HK, 1 in BA

Act for Liberty is een project dat onderzoekt
wat vrijheid nu precies is en wat het betekent
voor de Europese burger. Het bestaat uit een
online game, The Boiling Frog, en workshops.
Op een speelvolle manier wordt de vraag
onderzocht wat voor rol vrijheid in ieders
leven speelt.
“Het programma Europe for Citizens is een uitstekende match voor onze organisatie
en project Act for Liberty geweest. Door de jaren heen heeft stichting Masterpeace een
aanzienlijk netwerk opgebouwd van voornamelijk lokale NGO’s, die elkaar inmiddels
door en door kennen. We hebben nu 15 partners in Europa en zijn actief in 40 landen,
die op basis van het concept ‘social franchising’ opereren. Deze zogenoemde clubs
zijn onafhankelijk, maar wel gebaseerd op de ideologie van MasterPeace. Dankzij de
steun voor Act for Liberty zijn spin-offs ontstaan en kunnen andere NGO’s met hetzelfde
format aan de slag, waardoor er een multiplier effect ontstaat.
Vergeleken met andere Europese programma’s is het aanvraagproces voor Europe for
Citizens vrij simpel, omdat het op basis van aantallen is. Dat is tegelijkertijd ook het
nadeel; je zit zo vast aan het kwantitatieve aspect van het programma. De toekenning
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Workshops tijdens Liberty
Talks. Fotograaf onbekend.

zou moeten worden losgekoppeld van het aantal events en bezoekers. Wij hadden
bijvoorbeeld veel meer deelnemers kunnen trekken en in veel meer landen actief met
het project kunnen zijn, maar dit was niet mogelijk binnen het systeem.
Tegelijkertijd heeft dit programma gezorgd voor een goede basis en voor uitstekende
partners in Europa, waarop we kunnen bouwen. Nu en in de toekomst.”
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Foto genomen bij het
monument van de Battle
of Batina (WWII) in Kroatië
tijdens een Regionale
Summer School.

Interview met Andreas Holtberget – EuroClio
Strand

Operating Grants Remembrance

Jaar 2018 - 2020

EuroClio ondersteunt de ontwikkeling van verant
woorde en innovatieve geschiedenis, burger
schap en erfgoed educatie door het promoten
van kritisch nadenken, meerdere perspectieven
te belichten, wederzijds respect en de
inclusiviteit van controversiële thema’s.
“We hebben voor het eerste kennis gemaakt met het Europe for Citizens programma
toen we voor een project een aanvraag deden in 2007, ‘Connecting Europe through
History’. Samen met de International Students of History Association en het Europeaum,
een netwerk van tien top Europese universiteiten, organiseerden we 9 events door heel
Europa met meer dan 400 docenten, historici, jonge onderzoekers, migratie experts,
beleidsmakers en geïnteresseerd publiek.
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Het Europe for Citizens programma is bepalend geweest in het creëren van impact,
vooral voor onze eigen vereniging – dat al uit 80 leden verenigingen in meer dan
47 landen bestaat. Dankzij de structurele steun konden we verscheidene kernactiviteiten
ontwikkelen die meer impact hebben gehad dan ons projectmatig werk. Met andere
woorden, we waren in staat om met de steun op actualiteiten te reageren. Een
voorbeeld hiervan is dat we tijdens de pandemie een serie webinars konden organiseren
voor onze leden – veelal geschiedenis en maatschappijleer docenten – over hoe online
les te geven. En verder konden we trainingen verzorgen voor duizenden geschiedenis
onderwijzers en leermiddelen ontwikkelen, die vrij beschikbaar op het historiana.eu
platform.
Ook heeft het programma ervoor gezorgd dat we konden werken met organisaties die
zich richten op Europese herdenking: studenten organisaties (ISHA), universiteiten
(Erasmus, Utrecht, Oxford en Harvard om er een paar te noemen), netwerken en
verenigingen (EUROM, ENRS, Memory Studies Association), intergouvernementele
organisaties, musea, herdenkingsplaatsen en een publieke omroep (VPRO). Ook was
het geweldig om aan activiteiten deel te nemen die georganiseerd werden door het
programma, zodat we nog meer potentiële partners konden ontmoeten.
Als een pan-Europese vereniging is Europese samenwerking deel van onze identiteit.
We werken altijd over grenzen heen en met meerdere nationaliteiten in elk projectteam.
We zijn er trots op dat een van deze teams, die op de Westerse Balkan aan het werk
was met het thema hoe om te gaan met de gemeenschappelijk (en soms moeilijke!)
geschiedenis van voormalig Joegoslavië, recentelijk de Global Pluralism Award heeft
gewonnen. Ook is een van onze kerntaken het ontwikkelen van leermiddelen die door
heel Europa gebruikt kunnen worden. Het Europe for Citizens programma heeft ook
veel voor ons betekend als Secretariaat dat steeds meer internationaal is geworden de
afgelopen jaren met personeel dat uit heel Europa, en zelfs verder weg, komt.”
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Resultaten

De algemene doelstellingen van Europe for Citizens zijn:
•
•

Bijdragen aan de kennis onder de burgers van de Europese Unie, haar geschiedenis
en verscheidenheid.
Aanmoedigen van Europees burgerschap en verbeteren van de voorwaarden voor
democratische en burgerparticipatie op EU niveau.

Jaarlijks worden specifieke thema´s aangewezen die extra aandacht krijgen. Aanvragers
worden aangemoedigd om hun project juist op deze thema´s te richten.
Het programma bestaat uit twee programmalijnen (strands):
Strand 1 Europees herdenken
Deze strand ondersteunt projecten ter herdenking van en reflectie op bepalende
gebeurtenissen in de recente Europese geschiedenis vanaf de 20e eeuw. Deze
projecten zijn een reflectie van de culturele diversiteit van Europa, die wederzijds begrip,
intercultureel dialoog en tolerantie stimuleren.
Strand 2 Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie
Deze strand ondersteunt projecten die burgerparticipatie bevorderen, in het
bijzonder projecten die aansluiten bij belangrijke EU beleidsterreinen. Op deze
manier wordt het maatschappelijk middenveld uitgenodigd meer deel te nemen aan
besluitvormingsprocessen in de Europese Unie.
Strand 2 is onderverdeeld in drie soorten activiteiten:
2.1 Activiteiten in het kader van stedenbanden
Deze activiteiten zijn erop gericht burgers bij elkaar te laten komen om te laten praten
over Europese beleidsthema’s die hen direct raken en op zo’n manier actief burgerschap
te stimuleren op lokaal niveau.
2.2 Netwerkvorming van steden
Deze projecten worden door steden, provincies of verenigingen uitgevoerd die op een
duurzame manier een samenwerking op willen zetten over een gemeenschappelijk
stedelijk thema.
2.3 Concrete projecten rond Europese thema’s geïnitieerd door maatschappelijke
organisaties
Deze projecten zijn erop gericht zoveel mogelijk burgers met verschillende
achtergronden te betrekken om de Europese politieke agenda mede te beïnvloeden en
zo de democratische betrokkenheid te vergroten.
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Resultaten over de jaren 2017-2020 (in procenten per strand)*
2017
6

14

5
4

17
5

14

4

Totaal

9

% NL lead

% NL totaal (dus ook als partner)

2018
3

9

0,6
7
0,3
4,2
3

Totaal

13
5

% NL lead

% NL totaal (dus ook als partner)

2019
2,5

12,5

3,5
2,9

23

1,6

Totaal

14,7

1,8

13,7

% NL lead

% NL totaal (dus ook als partner)

2020
6,5

1,2
2,4
* Over de eerste 3 jaren,
2014 - 2016 missen er
gegevens waardoor we
niet een representatief
beeld van Nederlandse
deelname kunnen
weergeven over deze
jaren.

15

18
6,6

Totaal

2,8

% NL lead

26
14

% NL totaal (dus ook als partner)
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Ingediende aanvragen voor NL 2014 - 2020

4

8

7

10

CIV Strand 2.3

146

15

REMEM Strand 1
OG (structrele steun)
62

TT1 Strand 2.1

totaal ingediende
aanvragen

TT2 Strand 2.1
NT1 Strand 2.2
NT Strand 2.2

40

Geselecteerde projecten NL 2014 - 2020

26

8

10

CIV Strand 2.3

REMEM Strand 1

OG (structrele steun)

TT2 Strand 2.1

NT1 Strand 2.2

NT Strand 2.2

3

1

2

2

TT1 Strand 2.1

17,81%
Success rate
submitted / granted
per country

Samenvatting
Nederland heeft over alle jaren heen een succesgraad van 17,81%, wat niet onaanzienlijk
is. Het programma kende een enorme competitie, en vanuit vrijwel alle landen kwam een
zeer hoog aantal aanvragen binnen per call. Dat laat ook zien hoe belangrijk deze thema’s
gevonden werden en hoe laagdrempelig de procedure was. Verder was het opvallend dat
de steden die bij de programmalijn 2.1 Stedenbanden met succes een aanvraag deden,
het jaar daarop bij 2.2 Netwerk van Steden een poging waagden. De programmalijn werd
vaak gezien als het grote broertje, gezien het hogere budget (€ 150.000 ten opzichte van
€ 25.000) en langere duur (2 jaar in plaats van 24 dagen).
De programmalijn 1 Europese herdenking en 2.3 Civil Society projects waren over het
algemeen het populairst onder de Nederlandse inzendingen, waarbij Nederlandse
gemeenten wel vaak als partner bij Stedenbanden en Netwerk van Steden sterk
vertegenwoordigd waren. Helaas ziet men een afname bij Europese Herdenking en
Stedenbanden in het jaar 2020, maar het is aannemelijk dat dit met de pandemie te
maken heeft gehad. Over het algemeen kan men stellen dat de weg naar het programma
goed werd gevonden en de onderwerpen als belangrijk werden beschouwd. We hopen dat
dit weer het geval zal zijn in het nieuwe programma, Citizens, Equality, Rights and Values.
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Nederlandse projecten
Europe For Citizens
2017 - 2020
(incl. als projectleider en partner 2017 - 2020)

1

EUROPEES HERDENKEN

Organisatie

jaar

Projectnaam

Status

Stichting Duitsland Instituut UvA

2017

Europeans win ostracism: from remembrance to a
dialogue society

Partner

Bureau Europa

2017

Europeans win ostracism: from remembrance to a
dialogue society

Partner

Universiteit van Maastricht

2017

Europeans win ostracism: from remembrance to a
dialogue society

Partner

Stichting Autres Directions

2017

1968 - 2018 Do It Yourself – Create your own society

Projectleider

Stichting Bureau Boven

2017

1968 - 2018 Do It Yourself – Create your own society

Partner

Stichting Traktor

2017

1968 - 2018 Do It Yourself – Create your own society

Partner

Stcihting Anne Frank

2017

Childhood? Children's Perspectives of the Holocaust
– Active Remembrance.

Partner

Stcihting Liberation Route

2017

History through their Eyes

Projectleider

Gemeente Nijmegen

2017

History through their Eyes

Partner

Youth of European Nationalities

2017

Realms of Death – Rememberance about the
Porajmos in Eastern Europe

Partner

Stichting Sinfonia Rotterdam

2018

Politisation de la musique et montée des régimes
autoritaires en Europe 1918 - 1938

Partner

Stichting Nationaal Monument Amersfoort

2018

Herdenken voor de toekomst

Projectleider

Youth of European Nationalities

2018

From Remembrance of the Roma Holocaust to a
European Reconciliation Process

Partner

Stichting Autres Directions

2019

How to Survive a European Democracy

Projectleider

Stichting Bureau Boven

2019

How to Survive a European Democracy

Partner

Stichting Ergo Network

2019

75 years of memory – Young Roma and non-Roma
act against forgetting

Partner

Anne Frank Stichting

2019

Let me be myself: finding ways of constructive
dialogue in polarizing societies

Partner

Stichting Sinfonia Rotterdam

2019

Musique, Europe, Libertés 1919 - 1989

Partner

Stichting Dona Daria

2019

EU 1979: A People’s Parliament – Democracy,
Human Rights and Women’s Political Participation

Partner
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Organisatie

jaar

Projectnaam

Status

Stichting Caat Projects

2019

From Helsinki to Berlin: Europe and the fall of the
Berlin Wall

Partner

Euroclio-de Europese Vereniging Voor
Geschiedenisonderwijsgevenden

2020

My Story/(Y)OurStory

Partner

Rijksuniversiteit Groningen

2020

rEUnify: A comparative study of national perceptions
regarding German reunification.

Partner

Stichting Tumba

2020

European Women's Remembrance

Partner
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2.1

STEDENBANDEN

Organisatie

jaar

Projectnaam

Status

Protestants Gemeente Zwolle

2017

Európa vidéken – vidék Európában

Partner

Stichting Neeka Europe

2017

Jointly searching answers to the current European
issues

Partner

Gemeente Landgraaf

2017

Still United? Europe in the shadow of new borders.
Life at the crossroads ...

Partner

Gemeente Epe

2017

Gemeinschaftlich in Europa leben und zusammen
Europa gestalten

Partner

Gemeente Gennep

2017

Captain Europe

Partner

Gemeente Roerdalen

2017

50 Jahre Wassenberg-Pontorson – 50 Jahre
gemeinsam in Europa: Rückblick und
Zukunftsperspektiven

Partner

Gemeente De Fryske Marren

2017

Debating European Democracy

Partner

Stichting Vj Movement Foundation

2017

7ème Festival of Europe

Partner

Vereniging Meerssen In Europa

2017

Le travail de mémoire, l'engagement démocratique
et la participation civique dans l'Europe de demain.

Partner

Stichting Neeka Europe

2018

Európai napok Tokaj-hegyalján, a világörökségi
kultúrtájon

Partner

Dinkelland

2018

Die Zukunft Europas – Gestaltung des
demographischen Wandels

Partner

Gemeente Heemstede

2018

Unsere Zukunft in Europa

Partner

Protestants Gemeente Zwolle

2018

Strong Europe

Partner

Hulp Oost-Europa

2018

E-S-M-C

Partner

Emiliusschool Son en Breugel

2018

FABRIC4S – Facilitate And Broaden Resources In
Common for Solidarity

Partner

Schuttersgilde St Switbertus

2018

Mit gemeinsam gelebten Traditionen die Zukunft
Europa sichern!

Projectleider

Stichting Neeka Europe

2018

Celebrate the cooperation and build new plans for
the EU!

Partner

Hongaarse Federatie in Nederland

2018

Slovak – Roma – Hungarian Tolerance 2019

Partner

Emiliusschool Son en Breugel

2018

BRICS – Broaden Resources In Common for
Solidarity

Partner

Stichting Vj Movement Foundation

2018

7e Festival of Europe Vivre et bâtir ensemble

Partner

Vereniging Meerssen in Europa

2018

Integrate Together for a Better European Future

Partner

Schuttersgilde St Switbertus

2019

Kulturdenkmäler verbinden Europa!

Partner

Gemeente Deventer

2019

Brilon meets Europe

Partner

Gemeente Enschede

2019

1945 - 2020: Culture of Remembrance

Partner

Vereniging ter bevordering van Europese
betrekkingen – Hazerswoude Dorp

2019

Grenzenloses Europa – die unterschätzte Freiheit

Partner

Gemeente Roerdalen

2019

Europa nach den Wahlen: Was ist zu tun?

Partner

Stichting Neeka Europe

2019

Diverzitás-napok a kultúrák közti interakció és
párbeszéd jegyében

Partner

Protestants Gemeente Zwolle

2019

Developing the European citizenship in rural regions

Partner

Gemeente De Fryske Marren

2019

European Bounding through Town Twinning

Partner
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Projectnaam
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Gemeente Vianen

2019

IFJUSAG / POLITIKA -Testvertelepulesi Halozat
elokeszito Talalkozo ILINY

Partner

Gemeente Gennep

2019

Europe on the move / Europa v pohybe

Partner

Gemeente Almere

2020

Die Zukunft Europas – Europäische
Jugendbegegnung in Rendsburg

Partner

Gemeente Vianen

2020

“Építsünk jobb világot!” EURÓPAI IFJUSÁGI
TALÁLKOZÓ

Partner

Stichting Neeka Europe

2020

Civilized in many respects – meeting against social
prejudice, indifference and disinformation

Partner

Schuttersgilde St Switbertus

2020

Europa auf die Fahnen schreiben!

Partner

Stichting Neeka Europe

2020

Aspects of being European – common gathering of
viewpoints

Partner
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NETWERK VAN STEDEN

Organisatie

Jaar

Projectnaam

Status

Gemeente Delft

2017

Crossroad of the Regions – fostering involvement of
all citizens in local life to Improve Social COhesion

Partner

Gemeente Nissewaard

2017

New Towns, Arrival Cities

Projectleider

International New Town Institute

2017

New Towns, Arrival Cities

Partner

Gemeente Haaren

2017

Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla
przyszłości Europy

Partner

Gemeente Haaren

2018

LYCEUM 2019 - 2020 Local Youngsters Creating
European Unique Movement

Partner

Sint Joris en Sint Sebastiaan

2018

L'avenir, présent du passé

Partner

Gemeente Nissewaard

2019

Strengthening a Europe of solidarity in times of
migration

Partner

Stichting Codine

2019

Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in
a Inclusive Europe

Partner

Stichting Street Art Museum Amsterdam

2019

STreet ARt

Partner

Internationale Arbeidsvereniging

2019

European Towns Fostering Intercultural Dialogue
and Combating Discrimination of Migrants and
Minorities

Partner

Stichting Here to Support

2019

City Rights United

Projectleider

Stichting BAK, Basis voor Actuele Kunst

2019

City Rights United

Partner

Vereniging Meerssen in Europa

2019

Juniors for seniors-active ageing

Partner

Gemeente Rotterdam

2019

European Digital Citizens

Partner

Gemeente Haaren

2019

Retelling the European Future – Opportunity for
Rural Municipalities to decrease the impact of
Euroscepticism at local level

Partner

Schuttersgilde St Switbertus

2020

European voices challenging euroescepticism

Partner

Vereniging Meerssen in Europa

2020

Strings that unite us through migration

Partner

Stichting The Beach

2020

Young Makers as Climate Pact Ambassadors

Partner

Stichting PHH Projects

2020

A New Diversity Chapter for Europe – European
Network of Towns for DIVERSITY

Partner

Stichting Learning Hub Friesland

2020

DEAL4EU: Youth ambassators for European Green
Deal

Partner

Sint Joris en Sint Sebastiaan

2020

La transmission

Partner

Rainbow Cities Network

2020

Rainbow Cities in Action

Projectleider

Gemeente Rotterdam

2020

Rainbow Cities in Action

Partner
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CIVIL SOCIETY PROJECTEN

Organisatie

Jaar

Projectnaam

Status

United Nations Student Association Maastricht

2017

WISE project

Partner

Stichting United For Intercultural Action
Network Against Nationalism Racism Fascism
And In Support Of Migrants And Refugees

2017

Our Country is the EU Country: Price and Limits of
Solidarity

Partner

International Debate Education Association

2017

Threats to freedom of expression, lack of solidarity
with migrants

Projectleider

Stichting Masterpeace

2018

Liberty Talks

Projectleider

Stichting Autres Directions

2018

Liberty Talks

Partner

Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen

2018

Rural Opinions, Advocacy and Development

Partner

Stichting Cross Cultural Bridges

2019

Youth Debating the Future of Europe

Partner

Stichting Gouden Dagen

2019

Touchstone for Europe

Partner

Stichting De Balie

2019

Civic Council on European Democracy

Projectleider

Stichting Turing Society Netherlands

2019

European Smart Citizens' Initiative

Partner

Stichting Ons Geld

2019

Debating the future of the Eurozone

Partner

Stichting Netwerk Democratie

2020

Digital Democratic Empowerment and Mobilisation
for a Stronger EU

Partner

Stichting Theaterschip

2020

Towards inclusive and sustainable Europe

Partner

Stichting Culturissima

2020

Sliding Doors

Partner

Universiteit van Maastricht

2020

Engaging citizens in Understanding Migration
through cross-border Exchange and intercultural
Dialogue – broadening migration narratives in the
Euro-Mediterranean space

Partner

Stichting Masterpeace

2020

My Future is NOW

Projectleider

Stichting Autres Directions

2020

My Future is NOW

Partner

Stichting Traktor

2020

Shadow Game – creating involvement among
EU citizens to improve the situation for
unaccompanied minor refugees in Europe

Projectleider

Stichting Kenniscentrum Pro Work

2020

EuRope knowledge Analysis

Partner
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