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Program Evropa pro občany je hlavním programem 

Evropské unie pro částečné financování mezinárodních 

projektů zaměřených na podporu aktivního evropského 

občanství.



EACEA - Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

ECPs - Národní kontaktní místa



typy grantů:

A – granty na projekty neinvestičního charakteru

B – provozní granty  

(C – „kaskádové“ granty)        



Způsobilí žadatelé:

Způsobilými žadateli mohou být jakékoli neziskové právní subjekty 

založené podle práva Unie nebo jakékoli mezinárodní organizace 

usazené v zemích EU, nebo zemích zapojených do programu.



Struktura programu Evropa pro občany 2014 - 2020

Oblast 1 – Evropské historické povědomí  

Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství

- Partnerství měst

- Sítě měst

- Projekty občanské společnosti

Horizontální akce / zhodnocení

šíření a zhodnocení výsledků



Oblast 1: Evropské historické povědomí

Projekty reflektující problematiku totalitních režimů moderních

evropských dějin (především, ale ne výhradně nacizmu vedoucímu k

holocaustu, fašismu, stalinismu a dalších totalitních komunistických

režimů) a připomínání si obětí jejich zločinů.

Projekty mapující další významné události současné historie Evropy.

Události podporující toleranci, vzájemné porozumění, mezinárodní dialog,

usmíření vedoucí k překonávání minulosti a budování nové společné

budoucnosti.



Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

Partnerství měst

Finanční podpora projektů, které spojují široký okruh lidí

twinningových měst a obcí nad tématy, jež jsou prioritami

programu.

Priority jsou stanovovány i ročně a mohou se v různých částech

programu lišit.



Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

Sítě měst:

Určené pro municipality a sdružení dlouhodobě spolupracující a 

rozvíjející témata v souladu s prioritami programu. Cílem je vytvořit 

sítě měst, které umožní spolupráci na hlubší úrovni.



Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

Projekty občanské společnosti:

podpora projektů realizovaných na základě mezinárodní

spolupráce a především cílících na občanskou společnost.

Projekty mají propojovat občany z různých sektorů a přinášet jim

tak možnost aktivní participace.



Zjednodušení přípravy projektové žádosti

1. Účastnický portál

2. Paušální sazby

3. Elektronické žádosti





Paušální částka na přípravné aktivity spojené s Oblastí 1 Evropská paměť 
a Oblastí 2 Opatření 3 Projekty občanské společnosti





Předpokládaný scénář programu Práva a hodnoty 2021-27

Program Práva a hodnoty spojuje programy: 

• Evropa pro občany 

• Práva, rovnost, občanství (REC) z období 2014-20. 

• Spravedlnost (konkrétně s konceptem programu Daphne aktivním v období 2007-
13) 

Cílem nového programu Práva a hodnoty bude chránit a prosazovat práva a hodnoty 
zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné 
podporou organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, 
demokratických a inkluzivních společností.



Rovnost a práva
Občanská 

angažovanost a
participace

Boj proti násilí 
(Daphne)

prevence a boj proti 
nerovnostem a 

diskriminacím, práva 
dětí, OZP, práva 

spojená s občanstvím 
EU a ochranou 
osobních dat

historická paměť, 
vzájemné učení a 

spolupráce občanů EU 
a jejich občanská 

angažovanost

prevence a boj proti 
násilí na dětech, 

mládeži, ženách a 
dalších ohrožených 

skupinách, podpora a 
ochrana obětí těchto 

druhů násilí

Možné 3 oblasti programu Práva a hodnoty:



Návrh podporovaných aktivit:

• zvyšování povědomí a školení zaměřená na zlepšení znalostí občanů a zúčastněných stran o politikách a 
právech v oblastech, na které se program vztahuje, včetně povědomí o evropské kultuře, historii a 
společné evropské paměti a sounáležitosti k EU;

• vzájemné učení mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanské a 
demokratické angažovanosti, jakož i aktivity v rámci partnerství měst a obcí s cílem spojit Evropany 
různých národností a kultur;

• analytické a monitorovací činnosti za účelem lepšího porozumění situaci v členských státech a na úrovni 
EU v oblastech, na které se program vztahuje, a ke zlepšení provádění právních předpisů a politik EU;

• povzbuzování a usnadňování aktivní účasti na budování demokratičtější Unie a povědomí o právech a 
hodnotách prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti;

• rozvíjení schopnosti evropských sítí propagovat a dále rozvíjet právo Unie, politické cíle a strategie a 

podporovat organizace občanské společnosti, které působí v oblastech, na které se program vztahuje.



Evropa pro občany

Národní kontaktní místo

+ 420 725 755 503

www.euroskop.cz

hradecky.pavel@vlada.cz


