Občané, rovnost, práva a hodnoty
(Citizens, Equality, Right and Values
programe – CERV)

Program vznikl sloučením:
Evropa pro občany
Rights, Equality and Citizenship (REC)
Daphne

Cíle programu
Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené
ve Smlouvách, Listině a platných mezinárodních úmluvách o lidských
právech, zejména podporou organizací občanské společnosti a jiných
zúčastněných subjektů, které působí na místní, regionální, celostátní a
nadnárodní úrovni, a prostřednictvím podporování občanské a demokratické
angažovanosti, za účelem zachování a dalšího rozvoje otevřené,
demokratické, spravedlivé a inkluzivní společnosti, jež je založena na
zásadách právního státu.

Metody podpory:
A – granty na projekty neinvestičního charakteru: podpora národních a
nadnárodních projektů
B – provozní granty: podpora evropských sítí aktivních v oblastech pokrytých
programem
C – veřejné zakázy: tendry na služby např. EU studie, EU konference, EU
kampaně

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
1. Hodnoty EU - ochrana a podpora hodnot Unie

2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví - podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně
rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a
nediskriminace
3. Angažovanost a účast občanů - podpora zapojení a účasti občanů na
demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a
zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
4. Daphne - prevence násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a boj proti nim

Oblast 1 - Hodnoty Unie
Oblast se zaměří na ochranu a prosazování práv a zvyšování povědomí o nich
poskytováním finanční podpory organizacím občanské společnosti, které působí na
místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni v oblasti podpory a kultivace těchto
práv, čímž bude rovněž posilovat ochranu a prosazování hodnot Unie a dodržování
zásad právního státu a přispívat k budování demokratičtější Unie, demokratickému
dialogu, transparentnosti a řádné veřejné správě.

Oblast 2 - Rovnost, práva a genderová rovnost
1) podpora rovnosti a na předcházení nerovnosti a diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo
sexuální orientace a boj proti nim, jakož i na dodržování zásady zákazu diskriminace
2) podpora, rozvíjení a provádění komplexních politik, jejichž cílem je:
- prosazování plného požívání práv ženami, genderové rovnosti včetně slaďování pracovního a
soukromého života, posilování postavení žen a uplatňování hlediska genderové rovnosti;
- prosazování zákazu diskriminace a jeho uplatňování;
- boj proti rasismu, xenofobii a všem formám nesnášenlivosti, včetně homofobie, bifobie, transfobie a
interfobie a nesnášenlivosti na základě genderové identity, a to online i offline;
- ochrana práv dítěte a jejich prosazování;
- ochrana práv osob se zdravotním postižením a jejich prosazování;
3) ochrana a prosazování práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů.

Oblast 2 - kritéria projektu
rozpočet projektu nesmí být nižší než € 75 000
nejméně 2 organizace zapojené do projektu (žadatel a partner projektu)
projekty mohou být národní i nadnárodní
projektová žádost nesmí přesáhnout rozsah 45 str.
doba trvání projektu 12 až 24 měsíců
předfinancování až do výše 80% grantu

Oblast 3 - Angažovanost a účast občanů
1) podpora projektů k připomenutí klíčových okamžiků v moderních evropských dějinách, jako byl
nástup autoritářských a totalitních režimů a jeho příčiny a následky, a projektů zaměřených na
zvyšování povědomí evropských občanů o jejich společné historii, kultuře, kulturním dědictví a
hodnotách, čímž se bude posilovat jejich chápání Unie, jejího původu, účelu, rozmanitosti a úspěchů
a významu vzájemného porozumění a tolerance;
2) podpora účasti občanů a zájmových sdružení na demokratickém a občanském životě Unie a jejich
přispívání k tomuto životu tím, že jim umožní projevovat a veřejně si vyměňovat názory ve všech
oblastech činnosti Unie;
3) podpora výměn mezi občany různých zemí, zejména prostřednictvím partnerství a sítí měst, s
cílem umožnit jim prakticky zažít bohatství a rozmanitost společného dědictví Unie a uvědomit si, že
toto bohatství a rozmanitost jsou pevným základem pro společnou budoucnost.

Oblast 4 - Daphne
1) předcházení všem formám genderově podmíněného násilí na ženách a dívkách a domácího násilí
na všech úrovních a jejich potírání, včetně podpory standardů stanovených v Úmluvě Rady Evropy o
prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy);
2) předcházení všem formám násilí na dětech a mladých lidech a na jiných ohrožených skupinách,
jako jsou LGBTIQ osoby a osoby se zdravotním postižením, a jejich potírání;
3) podpora a ochranu všech přímých a nepřímých obětí forem násilí, například obětí domácího násilí
páchaného v rámci rodiny nebo v rámci intimních vztahů, včetně dětí osiřelých v důsledku trestných
činů spáchaných v domácím prostředí, a na podporu a zajištění stejné úrovně ochrany pro oběti
genderově podmíněného násilí v celé Unii.

Oblast 4 - kritéria projektu
pro rok 2021:
rozpočet projektu nesmí být nižší než € 75 000
nejméně 2 organizace zapojené do projektu (žadatel a partner projektu)
projekty mohou být národní i nadnárodní
pro rok 2022:
první priorita:
rozpočet projektu nesmí být nižší než € 1 000 000 a vyšší než € 2 000 000
nejméně 2 organizace zapojené do projektu (žadatel a partner projektu)
projekty musí nadnárodní
druhá a třetí priorita:
rozpočet projektu nesmí být nižší než € 75 000 a vyšší než € 1 000 000
nejméně 2 organizace zapojené do projektu (žadatel a partner projektu)
projekty mohou být národní i nadnárodní
čtvrtá a pátá priorita:
rozpočet projektu nesmí být nižší než € 75 000
nejméně 2 organizace zapojené do projektu (žadatel a partner projektu)
projekty mohou být národní i nadnárodní

Skupina pro občanský dialog
Komise zřídí Skupinu pro občanský dialog, jejímž cílem je zajišťovat pravidelný,
otevřený a transparentní dialog s příjemci programu a dalšími významnými
zúčastněnými stranami za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů a
diskuse o vývoji politik v rámci oblastí a cílů, na něž se program vztahuje, a
souvisejících oblastí.

Úspěšnost českých projektů v programu Evropa pro
občany 2014 - 2020
Oblast 1 – Evropské historické povědomí 11 (57)
Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství
- Partnerství měst 48 (141)
- Sítě měst 2 (17)
- Projekty občanské společnosti 5 (63)
Provozní granty 2 (8)
Celková úspěšnost 23, 78%

Rozpočet programu 2021-27
SPLITTED AMOUNTS

EUR

%

Finanční obálka
Hodnoty Unie

297.366.097

46,34%

Rovnost, práva a genderová rovnost + Daphne

169.410.120

26,40%

Občanství

174.928.783

27,26%

mezisoučet

641.705.000

100,00%

Hodnoty Unie

392.160.000

43,00%

Rovnost, práva a genderová rovnost + Daphne

210.398.400

23,07%

Občanství

218.241.600

23,93%

flexibilita

91.200.000

10,00%

912.000.000

100,00%

Dodatečná alokace

mezisoučet
CELKEM

1.553.705.000

100,00

Rozpočet programu 2021-27

Celkový rozpočet

EUR

Hodnoty Unie

689.526.097

Rovnost, práva a genderová rovnost + Daphne

379.808.520

Občanství (bývalý program Evropa pro občany)

393.170.383

flexibilita
CELKEM

91.200.000
1.553.705.000

%
44,38%
24,45%
25,31%
5,87%

100,00%

Aktuální výzvy
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children
(deadline 15/6/2021)
Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination
(deadline 15/06/2021)
Call for proposals to protect and promote the rights of the child (deadline 7/09/2021)
Call for proposal on European Remembrance (deadline 22/06/2021)
Call for proposal for Operating grants to framework partners active in the area of Union values
(deadline 29/06/2021)
Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks,
civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values
(deadline 22/06/2021)

EACEA - Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
ECPs - Národní kontaktní místa

Národní kontaktní místo programu CERV
+ 420 725 755 503
www.euroskop.cz
hradecky.pavel@vlada.cz

