
КОНТАКТ ТАЧКА ЗА ПРОГРАМ

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Репу-
блике Србије именована је за националну контакт тачку за Про-
грам „Европа за грађане и грађанке”. Канцеларија блиско 
сарађује са другим контакт тачкама и спроводи друге актив-
ности у вези са Програмом:

Организује промотивне инфо сесије и  презентације
Пружа подршку заинтересованима у припреми пројектних 
апликација
Помаже у успостављању партнерстава
Организује радионице за развој пројектних идеја
Промовише Програм.

КОНТАКТИ
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије
Палата Србија – источни улаз
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија

+381 11 3130968
sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs
europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs  

www.civilnodrustvo.gov.rs 
www.facebook.com/EFCrs
www.facebook.com/vladaOCDrs
www.twitter.com/vladaOCDrs
www.youtube.com/KancelarijaOCD   

Сајт Програма
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
База подржаних пројеката:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-
for-citizens/projects

Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва
Апликанти: Непрофитне организације, укључујући организације 
цивилног друштва, образовне, културне и истраживачке институције
Партнери: Јавне локалне/регионалне власти или непрофитне орга-
низације, укључујући организације цивилног друштва, образовне, 
културне и истраживачке институције, одбори за братимљење 
градова
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере 
из најмање 3 државе учеснице у Програму, од којих су бар две 
чланице ЕУ
Максималан износ финансирања:  150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. септембар текуће године
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ПРОЈЕКТИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Пројекат „Славимо солидарност“ 
Фондација Ана и Владе Дивац
www.divac.com
www.museumofsolidarity.eu
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ЗА ГРАЂАНЕ И
ГРАЂАНКЕ

MРЕЖЕ ГРАДОВА
Пројекат „Жeнскa мрeжa зa
будућнoст Eврoпe - WONET”
Општина Савски венац
www.wonet.eu

2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

ПРИОРИТЕТИ
Цивилно друштво и грађанско учешће у тоталитарним 
режимима
Демократска транзиција и приступање ЕУ
Aнтисемитизам, антиџипсизам, ксенофобија, хомофобија и
други облици нетолеранције – лекције за савремени трену-
так
Комеморација и обележавање значајних историјских
догађаја из скорашње европске историје

О ЧЕМУ
СЕ РАДИ?
„Европа за грађане и грађанке” је програм Европске уније којим 
се промовише заједничка европска историја и пoдстичe oсeћaj 
oдгoвoрнoсти зa нaчин нa кojи ћe сe Eврoпa рaзвиjaти. Кроз овај 
програм пoдстичe се учeшћe грaђaнa и грађанки у свим видoвимa 
живoтa Зajeдницe, као и у изгрaдњи joш пoвeзaниje Eврoпe. 

КО МОЖЕ
ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Организације цивилног друштва, јединице локалне и регионалне 
самоуправе, фондације, удружења и мреже удружења, европске 
мреже и кровне организације, образовне и културне установе, 
синдикати, think tank-ови...

ПОГЛАВЉЕ 1
Европско сећање

Поглавље 1  обухвата пројекте који се односе на узроке тоталитарних 
режима у савременој европској историји и одају почаст жртвама 
њихових злочина, као и оне који обележавају значајне моменте 
у новијој европској историји. Важно је да пројекти охрабрују 
толеранцију, узајамно разумевање, међукултурни дијалог и поми-
рење. Посебан нагласак ставља се на укључивање младих.

ПОГЛАВЉЕ 2
Демократски ангажман и 
грађанско учешће

Поглавље 2 обухвата пројекте који се односе на грађанско учешће 
у најширем смислу, са посебним фокусом на активности у директној 
вези са ЕУ политикама. Ови пројекти треба да стварају могућности 
за јачање међусобног поверења, друштвеног ангажовања и 
волонтерства, као и да окупљају широк круг грађана и грађанки 
поводом тема које су у складу са циљевима Програма.

ПРИОРИТЕТИ

Дебата о будућности Европе и евроскептицизму
Промовисање солидарности у времену кризе
Подстицање међукултурног дијалога, међусобног разуме-
вања и борба против стигматизације миграната и мањи-
нских група

УСЛОВИ
Мера 2.1.  Братимљење градова
Апликанти и партнери:  Градови/општине, њихови одбори за бра-
тимљење, непрофитне организације које су правно лице које 
представља локалне власти и регистроване су у земљи учесници у 
програму
Број партнера: Пројекат треба да укључи градове/општине из нај-
мање 2 државе учеснице у Програму, од којих је бар једна чланица ЕУ
Број учесника пројекта: Најмање 25 позваних учесника (учесника 
који долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања:  25.000 евра
Максимално трајање пројекта:  21 дан
Рок за пријаву: 1. фебруар/1. септембар текуће године

ОПШТИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА СУ:

Дoпринос рaзумeвању 
Европске униjе, њeне 

истoриjе и рaзличитoсти.

Промовисање 
eврoпскoг грaђaнства и 

унaпрeђење грaђaнскoг и 
дeмoкрaтскoг учeшћа нa 

нивoу EУ.

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат Заједно у Европи без граница
и царина
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/TogetherInDutyFreeEurope 

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат „Драго ми је што смо се упознали!”
Мађарски културни центар „Непкер”
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/nicetomeetyou

ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Пројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст
Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:
Две одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust

BIG BIG BIG BIG

BIGBIGBIGBIG BIG

BIG

КОЈИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈИ?

2017.  
1917. Друштвена и политичка револуција, пад империја и утицај
на европско политичко и историјско окружење
1957. Римски уговор и настанак Европске економске заједнице 

2018.
1918. Крај Првог светског рата
1938/1939. Почетак Другог светског рата
1948. Почетак Хладног рата
1948. Хашка конференција и интеграција Европе
1968. Студентски протести и покрети за грађанска права,
инвазија на Чехословачку 



КОНТАКТ ТАЧКА ЗА ПРОГРАМ

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Репу-
блике Србије именована је за националну контакт тачку за Про-
грам „Европа за грађане и грађанке”. Канцеларија блиско 
сарађује са другим контакт тачкама и спроводи друге актив-
ности у вези са Програмом:

Организује промотивне инфо сесије и  презентације
Пружа подршку заинтересованима у припреми пројектних 
апликација
Помаже у успостављању партнерстава
Организује радионице за развој пројектних идеја
Промовише Програм.

КОНТАКТИ
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије
Палата Србија – источни улаз
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија

+381 11 3130968
sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs
europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs  

www.civilnodrustvo.gov.rs 
www.facebook.com/EFCrs
www.facebook.com/vladaOCDrs
www.twitter.com/vladaOCDrs
www.youtube.com/KancelarijaOCD   

Сајт Програма
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
База подржаних пројеката:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-
for-citizens/projects

Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва
Апликанти: Непрофитне организације, укључујући организације 
цивилног друштва, образовне, културне и истраживачке институције
Партнери: Јавне локалне/регионалне власти или непрофитне орга-
низације, укључујући организације цивилног друштва, образовне, 
културне и истраживачке институције, одбори за братимљење 
градова
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере 
из најмање 3 државе учеснице у Програму, од којих су бар две 
чланице ЕУ
Максималан износ финансирања:  150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. септембар текуће године
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ПРОЈЕКТИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Пројекат „Славимо солидарност“ 
Фондација Ана и Владе Дивац
www.divac.com
www.museumofsolidarity.eu
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ЗА ГРАЂАНЕ И
ГРАЂАНКЕ

MРЕЖЕ ГРАДОВА
Пројекат „Жeнскa мрeжa зa
будућнoст Eврoпe - WONET”
Општина Савски венац
www.wonet.eu

2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

ПРИОРИТЕТИ
Цивилно друштво и грађанско учешће у тоталитарним 
режимима
Демократска транзиција и приступање ЕУ
Aнтисемитизам, антиџипсизам, ксенофобија, хомофобија и
други облици нетолеранције – лекције за савремени трену-
так
Комеморација и обележавање значајних историјских
догађаја из скорашње европске историје

О ЧЕМУ
СЕ РАДИ?
„Европа за грађане и грађанке” је програм Европске уније којим 
се промовише заједничка европска историја и пoдстичe oсeћaj 
oдгoвoрнoсти зa нaчин нa кojи ћe сe Eврoпa рaзвиjaти. Кроз овај 
програм пoдстичe се учeшћe грaђaнa и грађанки у свим видoвимa 
живoтa Зajeдницe, као и у изгрaдњи joш пoвeзaниje Eврoпe. 

КО МОЖЕ
ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Организације цивилног друштва, јединице локалне и регионалне 
самоуправе, фондације, удружења и мреже удружења, европске 
мреже и кровне организације, образовне и културне установе, 
синдикати, think tank-ови...

ПОГЛАВЉЕ 1
Европско сећање

Поглавље 1  обухвата пројекте који се односе на узроке тоталитарних 
режима у савременој европској историји и одају почаст жртвама 
њихових злочина, као и оне који обележавају значајне моменте 
у новијој европској историји. Важно је да пројекти охрабрују 
толеранцију, узајамно разумевање, међукултурни дијалог и поми-
рење. Посебан нагласак ставља се на укључивање младих.

ПОГЛАВЉЕ 2
Демократски ангажман и 
грађанско учешће

Поглавље 2 обухвата пројекте који се односе на грађанско учешће 
у најширем смислу, са посебним фокусом на активности у директној 
вези са ЕУ политикама. Ови пројекти треба да стварају могућности 
за јачање међусобног поверења, друштвеног ангажовања и 
волонтерства, као и да окупљају широк круг грађана и грађанки 
поводом тема које су у складу са циљевима Програма.

ПРИОРИТЕТИ

Дебата о будућности Европе и евроскептицизму
Промовисање солидарности у времену кризе
Подстицање међукултурног дијалога, међусобног разуме-
вања и борба против стигматизације миграната и мањи-
нских група

УСЛОВИ
Мера 2.1.  Братимљење градова
Апликанти и партнери:  Градови/општине, њихови одбори за бра-
тимљење, непрофитне организације које су правно лице које 
представља локалне власти и регистроване су у земљи учесници у 
програму
Број партнера: Пројекат треба да укључи градове/општине из нај-
мање 2 државе учеснице у Програму, од којих је бар једна чланица ЕУ
Број учесника пројекта: Најмање 25 позваних учесника (учесника 
који долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања:  25.000 евра
Максимално трајање пројекта:  21 дан
Рок за пријаву: 1. фебруар/1. септембар текуће године

ОПШТИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА СУ:

Дoпринос рaзумeвању 
Европске униjе, њeне 

истoриjе и рaзличитoсти.

Промовисање 
eврoпскoг грaђaнства и 

унaпрeђење грaђaнскoг и 
дeмoкрaтскoг учeшћа нa 

нивoу EУ.

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат Заједно у Европи без граница
и царина
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/TogetherInDutyFreeEurope 

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат „Драго ми је што смо се упознали!”
Мађарски културни центар „Непкер”
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/nicetomeetyou

ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Пројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст
Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:
Две одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust
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BIG

КОЈИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈИ?

2017.  
1917. Друштвена и политичка револуција, пад империја и утицај
на европско политичко и историјско окружење
1957. Римски уговор и настанак Европске економске заједнице 

2018.
1918. Крај Првог светског рата
1938/1939. Почетак Другог светског рата
1948. Почетак Хладног рата
1948. Хашка конференција и интеграција Европе
1968. Студентски протести и покрети за грађанска права,
инвазија на Чехословачку 

2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

ПРИОРИТЕТИ
Цивилно друштво и грађанско учешће у тоталитарним 
режимима
Демократска транзиција и приступање ЕУ
Aнтисемитизам, антиџипсизам, ксенофобија, хомофобија и
други облици нетолеранције – лекције за савремени трену-
так
Комеморација и обележавање значајних историјских
догађаја из скорашње европске историје

О ЧЕМУ
СЕ РАДИ?
„Европа за грађане и грађанке” је програм Европске уније којим 
се промовише заједничка европска историја и пoдстичe oсeћaj 
oдгoвoрнoсти зa нaчин нa кojи ћe сe Eврoпa рaзвиjaти. Кроз овај 
програм пoдстичe се учeшћe грaђaнa и грађанки у свим видoвимa 
живoтa Зajeдницe, као и у изгрaдњи joш пoвeзaниje Eврoпe. 

КО МОЖЕ
ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Организације цивилног друштва, јединице локалне и регионалне 
самоуправе, фондације, удружења и мреже удружења, европске 
мреже и кровне организације, образовне и културне установе, 
синдикати, think tank-ови...

ПОГЛАВЉЕ 1
Европско сећање

Поглавље 1  обухвата пројекте који се односе на узроке тоталитарних 
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рење. Посебан нагласак ставља се на укључивање младих.
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Демократски ангажман и 
грађанско учешће

Поглавље 2 обухвата пројекте који се односе на грађанско учешће 
у најширем смислу, са посебним фокусом на активности у директној 
вези са ЕУ политикама. Ови пројекти треба да стварају могућности 
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програму
Број партнера: Пројекат треба да укључи градове/општине из нај-
мање 2 државе учеснице у Програму, од којих је бар једна чланица ЕУ
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(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

ПРИОРИТЕТИ
Цивилно друштво и грађанско учешће у тоталитарним 
режимима
Демократска транзиција и приступање ЕУ
Aнтисемитизам, антиџипсизам, ксенофобија, хомофобија и
други облици нетолеранције – лекције за савремени трену-
так
Комеморација и обележавање значајних историјских
догађаја из скорашње европске историје

О ЧЕМУ
СЕ РАДИ?
„Европа за грађане и грађанке” је програм Европске уније којим 
се промовише заједничка европска историја и пoдстичe oсeћaj 
oдгoвoрнoсти зa нaчин нa кojи ћe сe Eврoпa рaзвиjaти. Кроз овај 
програм пoдстичe се учeшћe грaђaнa и грађанки у свим видoвимa 
живoтa Зajeдницe, као и у изгрaдњи joш пoвeзaниje Eврoпe. 

КО МОЖЕ
ДА УЧЕСТВУЈЕ?
Организације цивилног друштва, јединице локалне и регионалне 
самоуправе, фондације, удружења и мреже удружења, европске 
мреже и кровне организације, образовне и културне установе, 
синдикати, think tank-ови...

ПОГЛАВЉЕ 1
Европско сећање

Поглавље 1  обухвата пројекте који се односе на узроке тоталитарних 
режима у савременој европској историји и одају почаст жртвама 
њихових злочина, као и оне који обележавају значајне моменте 
у новијој европској историји. Важно је да пројекти охрабрују 
толеранцију, узајамно разумевање, међукултурни дијалог и поми-
рење. Посебан нагласак ставља се на укључивање младих.

ПОГЛАВЉЕ 2
Демократски ангажман и 
грађанско учешће

Поглавље 2 обухвата пројекте који се односе на грађанско учешће 
у најширем смислу, са посебним фокусом на активности у директној 
вези са ЕУ политикама. Ови пројекти треба да стварају могућности 
за јачање међусобног поверења, друштвеног ангажовања и 
волонтерства, као и да окупљају широк круг грађана и грађанки 
поводом тема које су у складу са циљевима Програма.

ПРИОРИТЕТИ

Дебата о будућности Европе и евроскептицизму
Промовисање солидарности у времену кризе
Подстицање међукултурног дијалога, међусобног разуме-
вања и борба против стигматизације миграната и мањи-
нских група

УСЛОВИ
Мера 2.1.  Братимљење градова
Апликанти и партнери:  Градови/општине, њихови одбори за бра-
тимљење, непрофитне организације које су правно лице које 
представља локалне власти и регистроване су у земљи учесници у 
програму
Број партнера: Пројекат треба да укључи градове/општине из нај-
мање 2 државе учеснице у Програму, од којих је бар једна чланица ЕУ
Број учесника пројекта: Најмање 25 позваних учесника (учесника 
који долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања:  25.000 евра
Максимално трајање пројекта:  21 дан
Рок за пријаву: 1. фебруар/1. септембар текуће године

ОПШТИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА СУ:

Дoпринос рaзумeвању 
Европске униjе, њeне 

истoриjе и рaзличитoсти.

Промовисање 
eврoпскoг грaђaнства и 

унaпрeђење грaђaнскoг и 
дeмoкрaтскoг учeшћа нa 

нивoу EУ.

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат Заједно у Европи без граница и царина
Мађарски културни центар „Непкер”
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/TogetherInDutyFreeEurope 

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат „Драго ми је што смо се упознали!”
Мађарски културни центар „Непкер”
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/nicetomeetyou

ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Пројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст
Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:
Две одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust

BIG BIG BIG BIG

BIGBIGBIGBIG BIG

BIG

КОЈИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈИ?

2017.  
1917. Друштвена и политичка револуција, пад империја и утицај
на европско политичко и историјско окружење
1957. Римски уговор и настанак Европске економске заједнице 

2018.
1918. Крај Првог светског рата
1938/1939. Почетак Другог светског рата
1948. Почетак Хладног рата
1948. Хашка конференција и интеграција Европе
1968. Студентски протести и покрети за грађанска права,
инвазија на Чехословачку 



2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

П
Д
грађанско учешће

П
у
вези
за
волонтерства,
поводом тема које су у складу са циљевима

У
Мера 2.1.  
А
тимљење,
представља
програму
Б
мањ
Б
који долазе из држава партнера)
Максималан износ ф
Максимално трајање пројекта:
Р

ОПСКО СЕЋАЊЕ
ројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст

Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:

ве одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust

2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 4. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Пројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст
Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:
Две одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust

2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.
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ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Пројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст
Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:
Две одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust

2019.

1979. Европски парламентарни избори

1919 Мировни споразуми који доводе до краја Првог светског рата 
(укључујући Версајски уговор)
1939. Крај Шпанског грађанског рата у европској перспективи

1989. Демократске револуције у Централној и Источној Европи и
пад Берлинског зида 
2004. Петнаест година од проширења ЕУ на земље Централне и 
Источне Европе

2020.
1950. Шуманова декларација
1990. Уједињење Немачке
2000. Европска конвенција о људским правима

УСЛОВИ
Апликанти и партнери:  Jавне регионалне/локалне власти или непро-
фитне организације, укључујући организације цивилног друштва, 
културне, омладинске, истраживачке организације, асоцијације по-
братимљених градова
Број партнера: Пројекат треба да укључи партнере из најмање 
једне државе чланице ЕУ, али се предност даје транснационалним 
пројектима
Максималан износ финансирања:  100.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. фебруар текуће године
Напомена: Предност ће бити дата пројектима који на јасан начин 
досежу до млађе популације и укључују младе.

тоталитарних 
жртвама 
моменте 

охрабрују 
поми-

ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Пројекат „Eскaлaциja у Хoлoкaуст
Од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту:
Две одлучујуће фазе Холокауста у Србији”
Историјски архив Београда
www.arhiv-beograda.org/holokaust



ПОГЛАВЉЕ 2
Демократски ангажман и 
грађанско учешће

Поглавље 2 обухвата пројекте који се односе на грађанско учешће 
у најширем смислу, са посебним фокусом на активности у директној 
вези са ЕУ политикама. Ови пројекти треба да стварају могућности 
за јачање међусобног поверења, друштвеног ангажовања и 
волонтерства, као и да окупљају широк круг грађана и грађанки 
поводом тема које су у складу са циљевима Програма.

ПРИОРИТЕТИ

Дебата о будућности Европе и евроскептицизму
Промовисање солидарности у времену кризе
Подстицање међукултурног дијалога, међусобног разуме-
вања и борба против стигматизације миграната и мањи-
нских група

УСЛОВИ
Мера 2.1.  Братимљење градова
Апликанти и партнери:  Градови/општине, њихови одбори за бра-
тимљење, непрофитне организације које су правно лице које 
представља локалне власти и регистроване су у земљи учесници у 
програму
Број партнера: Пројекат треба да укључи градове/општине из нај-
мање 2 државе учеснице у Програму, од којих је бар једна чланица ЕУ
Број учесника пројекта: Најмање 25 позваних учесника (учесника 
који долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања:  25.000 евра
Максимално трајање пројекта:  21 дан
Рок за пријаву: 4. фебруар/1. септембар текуће године

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат Заједно у Европи без граница и царина
Мађарски културни центар „Непкер”
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/TogetherInDutyFreeEurope 

БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Пројекат „Драго ми је што смо се упознали!”
Мађарски културни центар „Непкер”
(у име града Суботице)
www.nepkor.rs/nicetomeetyou



Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 3. март/1. септембар текуће године
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Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године
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КОНТАКТ ТАЧКА ЗА ПРОГРАМ

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Репу-
блике Србије именована је за националну контакт тачку за Про-
грам „Европа за грађане и грађанке”. Канцеларија блиско 
сарађује са другим контакт тачкама и спроводи друге актив-
ности у вези са Програмом:

Организује промотивне инфо сесије и  презентације
Пружа подршку заинтересованима у припреми пројектних 
апликација
Помаже у успостављању партнерстава
Организује радионице за развој пројектних идеја
Промовише Програм.

КОНТАКТИ
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије
Палата Србија – источни улаз
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија

+381 11 3130968
sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs
europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs  

www.civilnodrustvo.gov.rs 
www.facebook.com/EFCrs
www.facebook.com/vladaOCDrs
www.twitter.com/vladaOCDrs
www.youtube.com/KancelarijaOCD   

Сајт Програма
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
База подржаних пројеката:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-
for-citizens/projects

Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва
Апликанти: Непрофитне организације, укључујући организације 
цивилног друштва, образовне, културне и истраживачке институције
Партнери: Јавне локалне/регионалне власти или непрофитне орга-
низације, укључујући организације цивилног друштва, образовне, 
културне и истраживачке институције, одбори за братимљење 
градова
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере 
из најмање 3 државе учеснице у Програму, од којих су бар две 
чланице ЕУ
Максималан износ финансирања:  150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. септембар текуће године
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КОНТАКТ ТАЧКА ЗА ПРОГРАМ

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Репу-
блике Србије именована је за националну контакт тачку за Про-
грам „Европа за грађане и грађанке”. Канцеларија блиско 
сарађује са другим контакт тачкама и спроводи друге актив-
ности у вези са Програмом:

Организује промотивне инфо сесије и  презентације
Пружа подршку заинтересованима у припреми пројектних 
апликација
Помаже у успостављању партнерстава
Организује радионице за развој пројектних идеја
Промовише Програм.
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Сајт Програма
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
База подржаних пројеката:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-
for-citizens/projects

Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва
Апликанти: Непрофитне организације, укључујући организације 
цивилног друштва, образовне, културне и истраживачке институције
Партнери: Јавне локалне/регионалне власти или непрофитне орга-
низације, укључујући организације цивилног друштва, образовне, 
културне и истраживачке институције, одбори за братимљење 
градова
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере 
из најмање 3 државе учеснице у Програму, од којих су бар две 
чланице ЕУ
Максималан износ финансирања:  150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. септембар текуће године
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блике Србије именована је за националну контакт тачку за Про-
грам „Европа за грађане и грађанке”. Канцеларија блиско 
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ности у вези са Програмом:
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Пружа подршку заинтересованима у припреми пројектних 
апликација
Помаже у успостављању партнерстава
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Сајт Програма
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
База подржаних пројеката:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-
for-citizens/projects

Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва
Апликанти: Непрофитне организације, укључујући организације 
цивилног друштва, образовне, културне и истраживачке институције
Партнери: Јавне локалне/регионалне власти или непрофитне орга-
низације, укључујући организације цивилног друштва, образовне, 
културне и истраживачке институције, одбори за братимљење 
градова
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере 
из најмање 3 државе учеснице у Програму, од којих су бар две 
чланице ЕУ
Максималан износ финансирања:  150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. септембар текуће године
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КОНТАКТ ТАЧКА ЗА ПРОГРАМ

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Репу-
блике Србије именована је за националну контакт тачку за Про-
грам „Европа за грађане и грађанке”. Канцеларија блиско 
сарађује са другим контакт тачкама и спроводи друге актив-
ности у вези са Програмом:

Организује промотивне инфо сесије и  презентације
Пружа подршку заинтересованима у припреми пројектних 
апликација
Помаже у успостављању партнерстава
Организује радионице за развој пројектних идеја
Промовише Програм.

КОНТАКТИ
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије
Палата Србија – источни улаз
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија

+381 11 3130968
sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs
europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs  

www.civilnodrustvo.gov.rs 
www.facebook.com/EFCrs
www.facebook.com/vladaOCDrs
www.twitter.com/vladaOCDrs
www.youtube.com/KancelarijaOCD   

Сајт Програма
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
База подржаних пројеката:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-
for-citizens/projects

Мера 2.2.  Мреже градова
Апликанти: Градови/општине или њихови одбори за братимљење, 
остали нивои локалне власти који постоје у земљама учесницама у 
Програму, асоцијације/федерације локалних власти, непрофитне орга-
низације које су правно лице које представља локалне власти
Партнери: Градови/општине или њихови одбори за братимљење 
и остали нивои локалне власти, асоцијације/федерације локалних 
власти, непрофитне организације
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере из 
најмање 4 државе учеснице у Програму, од којих су бар две чланице ЕУ
Број догађаја: Најмање 4 догађаја у оквиру пројекта морају бити 
планирана
Број учесника: Најмање 30% позваних учесника (учесника који 
долазе из држава партнера)
Максималан износ финансирања: 150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 24 месеца
Рок за пријаву: 1. март/1. септембар текуће године

Мера 2.3. Пројекти организација цивилног друштва
Апликанти: Непрофитне организације, укључујући организације 
цивилног друштва, образовне, културне и истраживачке институције
Партнери: Јавне локалне/регионалне власти или непрофитне орга-
низације, укључујући организације цивилног друштва, образовне, 
културне и истраживачке институције, одбори за братимљење 
градова
Број држава учесница пројекта: Пројекат треба да укључи партнере 
из најмање 3 државе учеснице у Програму, од којих су бар две 
чланице ЕУ
Максималан износ финансирања:  150.000 евра
Максимално трајање пројекта: 18 месеци
Рок за пријаву: 1. септембар текуће године
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