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Europe for Citizens
Drie stappen naar een succesvol project
Europe for Citizens (2014-2020) ondersteunt projecten rond Europese integratie
en geschiedenis van overheden en maatschappelijke organisaties. Centraal
staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van
herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma
de participatie in het (Europese) democratische proces stimuleren.
Het programma ondersteunt projecten die
Europese burgers meer inzicht geven in
Europese beleidsprocessen en projecten die
bijdragen aan een grotere betrokkenheid
en vrijwilligerswerk op Europees niveau. Het
budget van Europe for Citizens bedraagt
185,5 miljoen euro voor zeven jaar.
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. Vraag het Europe for Citizens
Point NL naar deze jaarlijkse prioriteiten!
Het programma bestaat uit twee
programmalijnen (strands):
• Strand 1: Europees gedenken
	Deze strand ondersteunt projecten ter
herdenking van en reflectie op bepalende
gebeurtenissen in de recente Europese
geschiedenis vanaf de 20e eeuw. Vraag
het Europe for Citizens Point naar deze
gebeurtenissen.

Drie stappen naar een succesvol project

• 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:
2.2 Netwerkvorming van partnersteden;
2.3 Concrete projecten rond
Europese thema’s geïnitieerd door
maatschappelijke organisaties.
In vrijwel elk aan het programma deelnemend
land is een Europe for Citizens Point aanwezig.
Hier kunt u informatie krijgen over het
programma of ondersteuning vragen indien
u een aanvraag wilt doen. Het Nederlandse
Europe for Citizens Point is ondergebracht
bij DutchCulture, centre for international
cooperation.
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Stap 1 – Een vernieuwend idee
Voor u begint: Voldoe aan de
basisvoorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet
uw project en partnerschap voldoen aan de
volgende formele basisvoorwaarden:
• De deelnemende organisaties hebben een
publiek- of privaatrechtelijke rechtsvorm:
gemeenten, provincies en maatschappelijke
organisaties, waaronder verenigingen
en netwerken, vakbonden, denktanks,
universiteiten, musea en andere culturele
organisaties.

Het ideale project heeft als doel bij te
dragen aan de eerder genoemde algemene
doelstellingen. Daarnaast besteedt het
aandacht aan de volgende elementen:
• Gelijke toegang: het project moet voldoende

aandacht besteden aan het bevorderen
van gelijke kansen voor iedereen en nondiscriminatie. Bijzondere aandacht moet
worden gegeven aan moeilijk te bereiken
groepen.

• Omdat het programma vooral
samenwerkingsprojecten ondersteunt,
dient u partners te hebben in één of meer
deelnemende landen. De projectactiviteiten
moeten plaatsvinden in één of meer
deelnemende landen en zijn bij voorkeur
verspreid over de landen van de deelnemende
organisaties.
• Audiovisuele activiteiten zijn toegestaan
zolang ze ondergeschikt blijven aan de fysieke
activiteiten van het project.
• Aanvragers, partners én het project zelf mogen
geen winstoogmerk hebben.
• Het project kan niet worden gefinancierd door
meerdere EU programma’s.

Onderwerpen

Europa

Cultuur

Geschiedenis
Antiracisme

Educatie
Participatie

Ontmoeting
Debat

Duurzaamheid

Vrijwilligers

Democratie

Non-profit organisaties
PUBLIEK

PRIVAAT

Partners in één
of meer
deelnemende landen

Gedenken
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• Het project biedt Europese meerwaarde

(1+1=3). Het is meer dan de som van
regionale of nationale activiteiten en het
biedt een extra dimensie die alleen op
Europees niveau kan worden bereikt.

• Het onderwerp van het project is Europees

door een vraagstuk vanuit Europees oogpunt
te bekijken of door verschillende nationale
standpunten te beschouwen. Daarnaast moet
de Europese dimensie hand in hand gaan
met een sterke lokale dimensie: het gaat
immers om het dagelijks leven en thema’s die
voor alle burgers relevant zijn.
• Het project bouwt bruggen tussen diverse

etnische, sociale en culturele groepen in
Europa waardoor duurzame samenwerking en
wederzijds begrip worden gestimuleerd.

Besteed bijzondere aandacht
aan vrijwilligerswerk

• Projecten binnen dit programma brengen

burgers van diverse nationaliteiten en talen
samen en geven hen op die manier de kans
elkaar te ontmoeten en gezamenlijk aan de
toekomst van Europa te werken.

Gelijke
kansen voor
iedereen

• Vrijwilligerswerk is een krachtig middel

om betrokkenheid van burgers bij de
samenleving en democratische leven te
ontwikkelen. Maatschappelijke organisaties
en andere deelnemende organisaties steunen
vaak op vrijwilligers om hun activiteiten uit te
voeren. Projecten dienen daarom bijzondere
aandacht te besteden aan vrijwilligerswerk.

• Digitale technologieën en in het bijzonder

het gebruik van social media, zijn een
integraal onderdeel van het project. Zij
bieden een belangrijke tool voor het
aantrekken van nieuw publiek en het bereiken
van publiek op nieuwe manieren.

Tip: om te helpen toetsen of uw idee bij het
Europe for Citizens programma past, of wellicht
een ander EU-programma, heeft DutchCulture
een online subsidiewegwijzer ontwikkeld. Doe de
test op dutchculture.nl/nl/overige-eu-subsidies
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Stap 2 – Een doeltreffende samenwerking
Een goed Europees project begint bij een
goede samenwerking. Een aantal tips:
• Kies bij voorkeur partners die op professioneel
vlak al bij u bekend zijn.

Strand 2: Democratische betrokkenheid en
burgerparticipatie
	2.1 Activiteiten in het kader van
stedenbanden

• Maak helder welke specifieke expertise elke
partner inbrengt in uw partnerschap.
• Definieer de rol van alle partners binnen het
partnerschap. Hiertoe behoren de conceptuele
en uitvoerende rol en ook de financiële
bijdrage van de organisaties.
• Zorg voor een evenredige balans tussen de
partners in de taakverdeling (het spreekt
voor zich dat de projectleider de grootste
verantwoordelijkheid zal dragen).

Specifieke richtlijnen voor de
projectsubsidies

Max.
21 dgn.

Max.
€ 25.000

Minimaal twee
organisaties
uit twee landen

• Aanvrager kan een gemeente of een

maatschappelijke organisatie zijn (als de
laatste een gemeente vertegenwoordigt);
• Partnerschappen bestaande uit minimaal twee
organisaties uit twee deelnemende landen;
• Maximale projectduur is 21 dagen;
• Maximale financiële ondersteuning bedraagt
25.000 euro per project. De subsidie wordt
berekend met vaste bedragen, op basis van
het aantal deelnemers.
2.2 Netwerkvorming van partnersteden

Strand 1: Europees gedenken
Gemeente

Max.
24 mnd.

Max.
€ 150.000

Minimaal vier
organisaties
uit vier landen

• Aanvrager kan een gemeente of een
Maatschappelijke
organisatie
MAX.
18 MND.
MAX.
€ 100.000

• Aanvrager kan een gemeente of een

maatschappelijke organisatie zijn;
• Partnerschappen bestaande uit minimaal

één organisatie uit één deelnemend land;
• Maximale projectduur is 18 maanden;
• Maximale financiële ondersteuning bedraagt
100.000 euro per project. De subsidie wordt
berekend met vaste bedragen, op basis van
het aantal deelnemers en betrokken landen
per evenement.

maatschappelijke organisatie zijn (als de
laatste een gemeente vertegenwoordigt);
• Partnerschappen bestaande uit minimaal vier
organisaties uit vier deelnemende landen;
• Maximale projectduur is 24 maanden;
• Maximale financiële ondersteuning bedraagt
150.000 euro per project. De subsidie wordt
berekend met vaste bedragen, op basis van
het aantal deelnemers en betrokken landen
per evenement.
	2.3 Concrete projecten rond Europese
thema’s geïnitieerd door maatschappelijke
organisaties
Max.
18 mnd.

Max.
€ 150.000

Minimaal drie
organisaties
uit drie landen

• Aanvrager is een maatschappelijke

organisatie;

• Partnerschappen bestaande uit minimaal drie

organisaties uit drie deelnemende landen;

• Maximale projectduur is 18 maanden;
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• Maximale financiële ondersteuning bedraagt

150.000 euro per project. De subsidie wordt
berekend met vaste bedragen, op basis van
het aantal deelnemers en betrokken landen
per evenement.

Een partnerschap bestaat altijd uit een
projectleider en partnerorganisaties. De
projectleider heeft de coördinerende rol in het
ontwerp en de uitvoering van het project. Deze
organisatie dient de aanvraag in, staat garant
voor de financiering en onderhoudt het contact
met het Uitvoerend Agentschap in Brussel
(EACEA). De partnerorganisaties zijn betrokken bij
de voorbereiding en uitvoering van het project.

Hoe ziet de ideale samenwerking
eruit?
Er zijn geen strikte regels, maar de voorkeur
gaat uit naar:
• Een evenwicht tussen Noord-, Zuid-, Oosten West-Europa; partnerschappen met een
geografische spreiding;
• Cross-sectorale samenwerkingen:
partnerschappen tussen organisaties uit
verschillende disciplines en sectoren;
• Een juiste mix van expertises: elke partner
draagt met specifieke expertises bij aan
het project en versterkt daarmee het
partnerschap als geheel.

• Partnerschappen met een
geografische spreiding
• Een juiste mix van expertises

Op moment van publicatie doen, naast de
28 EU-lidstaten, Albanië, FYROM (Macedonië),
Montenegro, Servië en Bosnië-Herzegovina mee.
Andere landen kunnen deelnemen als
derde land, maar tellen niet mee als
partner in het project en dus ook niet in de
subsidieberekening.

Waar kan ik partners vinden?
Verschillende organisaties en informatiebronnen
kunnen u helpen in de samenstelling van uw
internationaal partnerschap:
• Europe for Citizens Points uit de deelnemende
landen (ec.europa.eu/citizenship/about-theeurope-for-citizens-programme/the-europefor-citizens-programme-in-the-memberstates/index_en.htm) kunnen u helpen in uw
zoektocht naar specifieke partners. U kunt
zich ook aanmelden als potentiële partner,
of actief op zoek gaan naar partners via het
Nederlandse Europe for Citizens Point;
• Informatiedagen van de Europese Commissie
met netwerkgelegenheid. Meer informatie via
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en;
• Lokale, regionale en nationale overheden;
• Koepelinstituten en Europese netwerken;

Deelnemende landen aan
Europe for Citizens
Het programma staat in principe open voor
deelname van de volgende landen:
• De 28 EU-lidstaten;
• Leden van de Europese Economische
Ruimte*: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein;
• Kandidaat-lidstaten die deelnemen aan
een (pre-)toetredingsstrategie van de EU*:
FYROM (Macedonië), Servië, Montenegro,
Bosnië-Herzegovina, Albanië en Turkije.
Drie stappen naar een succesvol project

• Ambassades/culturele vertegenwoordigingen
van en in de deelnemende landen;
• Resultaten en informatie over succesvolle
projecten: ec.europa.eu/programmes/europefor-citizens/projects/

(*) Op voorwaarde dat het betrokken land het
samenwerkingsakkoord met de Europese Commissie
ondertekend heeft op het moment van de steunaanvraag.
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Stap 3 – Een sterke aanvraag
Het is belangrijk om de volgende jaarlijkse deadlines in acht te nemen:
Strand 1 – Europees gedenken
Deadline
1 maart

Project start tussen
1 augustus en 31 januari

Strand 2 – Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie
Stedenbanden

Deadline
1 maart
1 september

Project start tussen
1 juli en 31 maart
1 januari en 30 september

Netwerken tussen steden

Deadline
1 maart
1 september

Project start tussen
1 juli en 31 december
1 januari en 30 juni

Projecten van maatschappelijke organisaties

Deadline
1 maart

Project start tussen
1 augustus en 31 januari

Voorbereiding op de
aanvraagprocedure
Alle deelnemende organisaties (zowel
projectleider als partners) moeten zich
registreren via het Participant Portal. Voor elke
organisatie dient een Participant Identification
Code (PIC) te worden aangemaakt. Deze code
is nodig om via het Participant Portal toegang
te krijgen tot het officiële elektronische
aanvraagformulier (e-Form).

relevant beeld geven van uw project. Let
op dat dit onderdeel in het Engels, Frans of
Duits opgesteld moet worden.

Registratie deelnemende organisaties

Participant
Identification
Code

Participant Portal

• Voor de registratie van uw organisatie kijkt

u op de website: ec.europa.eu/education/
participants/portal/desktop/en/home.html.

• Let op, volg de instructies goed en upload

meteen alle vereiste documenten. Lees
daarnaast de Guide for Applicants om te
weten hoe en welke documenten u moet
invullen, en hoe u ze moet versturen. De
Guidelines bieden een handige checklist
voor de verplichte bijlagen. Extra aandacht
wordt gevraagd voor de samenvatting in het
e-Form (onderdeel C.4). Deze samenvatting
geeft tijdens het beoordelingsproces een
eerste impressie. Deze tekst moet meteen
een helder, pakkend, gestructureerd en
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ECAS Registratie
Upload vereiste documenten
(zie Guide for applicants / Guidelines)

Overtuigende
aanvraag in e-Form
EACEA

Europe for Citizens

De aanvragen worden na de administratieve
selectie inhoudelijk beoordeeld op basis van
vier toekenningcriteria (Award Criteria). Voor
elk onderdeel kunnen punten worden behaald.
De projecten met de hoogste score worden
geselecteerd.
• Relevantie tot de doelen van het

programma: Hoe geschikt is het ingediende
project voor de doelstellingen van het
programma? Hoe dragen de voorgestelde
activiteiten bij aan deze doelstellingen?
Houdt het project voldoende rekening
met de jaarlijkse prioriteiten? Score:
maximaal 30 punten

• Kwaliteit van de activiteiten: Hoe worden de

activiteiten van het project geïmplementeerd
in de praktijk? Hoe concreet zijn deze
activiteiten? Wat voor resultaten worden
voorzien? Welke ervaring heeft het
projectteam? Wat is de Europese dimensie?
Hoe divers is het partnerschap? Score:
maximaal 30 punten

Belangrijke tips vóór het indienen:
• Lees de Programmagids aandachtig om te
weten hoe en welke documenten u moet
invullen, en hoe ze te versturen. In de
Programmagids staat ook een overzicht van de
verplichte bijlagen.
• Let op de volledigheid van uw aanvraag. Zorg
ervoor dat alle documenten correct worden
ingediend en toegevoegd aan het Participant
Portal en/of het e-Form, met de noodzakelijke
handtekeningen. Een onvolledige aanvraag
wordt niet in behandeling genomen.
• Uw aanvraag mag in één van de 24 officiële
EU-talen worden ingediend, dus ook in
het Nederlands (behalve de samenvatting,
onderdeel C.4; deze moet in het Engels, Frans
of Duits). Aangezien de kans groot is dat uw
project internationaal ingestoken wordt, is
Engels wel aanbevolen.
• Begin op tijd met het schrijven van uw
projectplan, het invullen van het e-Form en de
overige documenten.
Neem gerust contact op met het Europe
for Citizens Point NL voor feedback op uw
projectplan en praktische assistentie!

• Communicatie & verspreiding. Hoe realistisch

en helder is het communicatieplan? Wie
wordt bereikt? Hoe worden versterkende
effecten gecreëerd? Hoe draagt het
project bij aan de zichtbaarheid en een
positief imago van de EU? Score: maximaal
30 punten

Impact

Max.
20 pt.

Relevantie

Max.
30 pt.

• Impact en burgerbetrokkenheid. Hoe

Europees is de reikwijdte van het project?
Welke impact heeft het project op de
beleidsagenda van de EU? Wat zijn de
voorziene resultaten op middellange en
lange termijn? Hoe bieden de activiteiten
de mogelijkheid actief met het project
en vraagstuk bezig te zijn? Worden
ondervertegenwoordigde groepen bereikt?
Score: maximaal 30 punten

Overigens moet bij de selectie zo veel
mogelijk rekening worden gehouden met een
geografisch evenwicht.
Drie stappen naar een succesvol project

Communicatie

Max.
15 pt.

Kwaliteit

Max.
35 pt.
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Nederlands succes in Europe for Citizens
Ter inspiratie wijzen we graag op een aantal projecten die een subsidie hebben
ontvangen van Europe for Citizens. Deze projecten zijn geïnitieerd door
Nederlandse organisaties.
History through their Eyes
Liberation Route Europe en gemeente Nijmegen
Partners in België, Italië, Frankrijk, Duitsland
Startdatum: 18 september 2017
Einddatum: 17 maart 2019
Strand: Europees Gedenken
Subsidie Europe for Citizens:
€ 97.500
History through their Eyes geeft middelbare
scholieren een beter

inzicht in de Tweede
Wereldoorlog, inclusief de nasleep ervan, om
het heden beter te begrijpen. Het EYES project
doet dit door persoonlijke verhalen te vertellen
over (iconische) WO II-evenementen, vanuit een
transnationaal perspectief en op de locaties waar
ze plaatsvonden: D-Day in Normandië, de Slag om
Montecassino in Italië, de Slag om de Ardennen,
Operation Market Garden in Nijmegen en het
centrum van de Koude Oorlog in Berlijn. 25 verhalen
vormen de hoeksteen van vijf Through their Eyes
conferenties.
www.liberationroute.com
1968-2018 Do It Yourself – Create your own society
Autres Directions, Bureau Boven en Traktor
Partners in Polen, Tsjechië
Startdatum: 1 januari 2018
Einddatum: 30 juni 2019
Strand: Europees Gedenken
Subsidie Europe for Citizens:
€ 100.000
1968 was een iconisch jaar en leidde tot onder meer
de Praagse Lente en uitgebreide protesten in Polen.
Het reizende Do It Yourself Pop-up Museum laat
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de mentaliteit van ‘68 op een persoonlijke manier
zien. Het verbindt het verleden met het heden
door hedendaagse innovatieve DIY-projecten van
Europeanen te tonen die bijdragen aan de democratie.
In een interactief ‘waardenspel’ worden bezoekers
uitgedaagd om te kiezen tussen tegengestelde
waarden. In elk land zal het pop-up museum worden
vergezeld door een evenement op maat.
www.ironcurtainproject.eu
European City Embassies Network
Pakhuis de Zwijger
	Partners in Frankrijk, Duitsland, Roemenië,
Portugal, Verenigd Koninkrijk
Startdatum: 1 september 2014
Einddatum: 31 augustus 2016
Strand: Netwerkvorming van partnersteden
Subsidie Europe for Citizens:
€ 150.000
Het project Europe City Embassies Network
leidde tot een netwerk van Europese steden waar
grootstedelijke vragen en innovatie hoog op de
agenda staan. Een netwerk dat wordt ondersteund
door actieve burgers, studenten en professionals die
actief betrokken zijn bij hun stedelijke omgeving.
Het netwerk is een platform dat zich richt op het
uitwisselen en delen van praktische kennis en
ervaringen tussen stadsmakers. Dit project bevatte
een reeks stadsexpedities op een estafette-achtige
manier. Elke gaststad City Embassy ontwikkelde een
programma met rondleidingen langs initiatieven
en instellingen die betrokken zijn bij stedelijke
ontwikkeling en organiseerde een lokale conferentie.
Deelnemers zijn actieve burgers, geëngageerde
professionals en beleidsmedewerkers uit heel Europa.
Het laatste evenement werd gehouden in Amsterdam
tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in
juni 2016.
www.citiesintransition.eu
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New Towns, Arrival Cities
Gemeente Nissewaard en International New Town
Institute
	Partners in Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië,
Zweden, Denemarken
Startdatum: 01 juli 2017
Einddatum: 30 juni 2019
Strand: Netwerkvorming van partnersteden
Subsidie Europe for Citizens:
 100.000
€
New towns, Arrival Cities is een Europees netwerk
van ‘nieuwe steden’ dat beoogt het beginsel dat alle
burgers recht hebben op dezelfde mogelijkheden,
rechten en plichten, te promoten. Het project omvat
een reeks bijeenkomsten die gemeenschappen bij
elkaar brengt om deel te nemen aan interculturele
dialoog en New Town Labs. Hoofddoel van dit
project is het creëren van een thematische en
langdurige samenwerking tussen nieuwe steden rond
uitdagingen van migratie en stedelijke dynamiek. De
New Town Labs brengen een verscheidenheid aan
burgers bij elkaar uit alle steden.

studenten) in elf Europese landen videolezingen
van deskundige academici en mensen in het veld.
Alle deelnemers deden gezamenlijk Europees
onderzoek naar de perceptie van jongeren over de
crisis en produceerden peer-to-peer interviews om
de diversiteit van meningen te benadrukken. De
best presterende deelnemers mochten naar Brussel
om aan EU ambtenaren de bevindingen van het
programma te presenteren.
www.sharingperspectivesfoundation.com
Creating Critical Minds and Voices in Europe
International Debate Education Association NL
	Partners in Frankrijk, Griekenland, Litouwen,
Letland, Slowakije, Tsjechië, Polen, Verenigd
Koninkrijk, Estland, Slovenië, Finland, Italië,
Bulgarije, Spanje, België, Hongarije
Startdatum: 1 december 2017
Einddatum: 31 mei 2019
Strand: Projecten door maatschappelijke
organisaties
Subsidie Europe for Citizens:
€ 150.000

www.newtowninstitute.org/spip.php?article1219
EUROPEAN REFUGE(ES): Face-to-face encounters
between students and refugees
Sharing Perspectives en Universiteit Utrecht
	Partners in Ierland, Italië, Duitsland, Polen,
België, Finland, Estland, Griekenland, Spanje,
Slowakije
Startdatum: 1 augustus 2016
Einddatum: 31 januari 2018
Strand: Projecten door maatschappelijke

organisaties
Subsidie Europe for Citizens:
 150.000
€
Het project EUROPEAN REFUGE(ES): Face-to-face
encounters between students and refugees
moedigde vluchtelingen aan om zich uit te spreken en
de stigmatisering van de vluchtelingengemeenschap
tegen te gaan. Gedurende tien weken volgden
meer dan 250 deelnemers (jonge vluchtelingen en
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Creating Critical Minds and Voices in Europe
stelt middelbare scholieren en leraren in staat om
meer inzicht te krijgen in bedreigingen voor de
democratie, solidariteit te verdiepen, kritisch denken
te verbeteren en hun stem te laten horen. Nationale
perspectieven worden door het wijde Europese
netwerk gekoppeld aan transnationale kwesties. Dit
project richt zich op 3.400 jongeren uit zeventien
landen om te leren over gemeenschappelijke
waarden, diversiteit en de EU door middel van debat.
Jongeren leren problemen te analyseren, cases te
bouwen en goed geïnformeerd te argumenteren over
onderwerpen als de vluchtelingencrisis, xenofobie,
de opkomst van populisme en vrije media. Binnen
de kaders van het project vinden zeventien nationale
debatevenementen plaats, eindigend in een
internationale uitwisseling in Athene, met een focus
op vluchtelingen en migranten.
nl.idebate.org
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