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Nu är utlysningar inom EU-programmet Europa för 
medborgarna 2019-2020 öppna! 
 
Nu finns intressanta bidrag att söka för projekt på temat demokrati och historia inom EU-
programmet Europa för medborgarna.  
 
Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s 
medborgare. Genom programmet vill EU-kommissionen stimulera till reflektion om EU:s 
historia och framtid och samtidigt visa den mångfald som finns i EU. Inom programmet 
kan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer söka bidrag för internationella 
samarbeten. Programmet är uppdelat i två programområden, Europeisk hågkomst och 
Demokratisk delaktighet och engagemang, som båda är öppna för ansökningar nu. 
 
Europeisk hågkomst 
Delprogrammet Europeisk hågkomst syftar varje år till att uppmärksamma vissa år och 
som haft betydelse för EU med kopplade teman, som det därmed går att ansöka om 
finansiering för att skapa projekt inom. Under 2019 kommer följande år uppmärksammas: 

• 1919: Versaillesfreden. 

• 1939: Slutet på spanska inbördeskriget ur ett europeiskt perspektiv.  

• 1979: EU-valet – 40 år sedan det första EU-valet. 

• 1989: Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall. 

• 2004: 15 år av EU-utvidgning i Central- och Östeuropa. 

Sista ansökningsdag inom delprogrammet Europeisk hågkomst är den 1 februari 2019. 

Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang  
Det finns även olika typer av projektmöjligheter inom delprogrammet Demokratisk 
delaktighet och medborgarengagemang: 

• Vänorts-projekt (Två ansökningsrundor. Ansökan för första rundan är öppen nu och har 
sista ansökningsdag den 1 februari. Sista ansökningsdag för andra rundan är den 1 
september) 

• Nätverk av städer (Två ansökningsrundor. Ansökan för första rundan är öppen nu och har 
sista ansökningsdag är den 1 mars. Sista ansökningsdag för andra rundan är den 1 
september) 

• Projekt för det civila samhället (Sista ansökningsdag är den 1 september). 
 
Ansökan görs hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ansökan görs här. 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är svensk kontaktpunkt för 
Europa för medborgarna och stödjer organisationer i ansökningsprocessen. Läs mer om 
programmet här. 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
https://www.mucf.se/europa-medborgarna

