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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



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



Rozpočet programu pro rok 2015

celkem 21 894 000 eur

Oblast 1 – Evropské historické povědomí: 4 502 867 eur = 20,6%

Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství: 

16 091 133 eur = 73,5%

Oblast 3 - Horizontální akce / zhodnocení: 1 300 000 eur = 5,9%



Struktura programu Evropa pro občany 2014 - 2020

typy grantů:

A – granty na projekty neinvestičního charakteru

B – provozní granty          



Zjednodušení oproti předchozímu období

1. Účastnický portál

2. Paušální sazby

3. Elektronické žádosti

4. Kritéria způsobilosti



Kalendář uzávěrek 2014 - 2020



Obecné rysy

 rovný přístup

 nadnárodní a místní rozměr

 mezikulturní dialog

 dobrovolnictví - výraz aktivního evropského občanství



Soulad s cíli a prioritami programu

 obecné cíle
• přispět k tomu, aby občané porozuměli Unii, jejím dějinám a rozmanitosti

• pomáhat rozvíjet evropské občanství a zlepšovat podmínky pro občanskou a demokratickou účast na 
úrovni Unie

 konkrétní cíle
• prostřednictvím podněcování diskusí, úvah a rozvíjení sítí zvyšovat povědomí o společné paměti, 

dějinách a hodnotách Unie a o cíli Unie, jímž je podpora míru, prosazování hodnot Unie a blahobyt jejích 
obyvatel

• podporovat demokratickou angažovanost a aktivní občanství na úrovni Unie, a to rozvíjením znalostí 
občanů o procesu tvorby politik Unie a podporou příležitostí ke společenské a mezikulturní 
angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie

 roční priority 2015
• debata o budoucnosti Evropy



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 1: Evropské historické povědomí

Žadatelé a partneři:

veřejné místní/regionální autority, neziskové organizace, výzkumné 

organizace apod.

Maximální grant:

100 000 eur

Maximální délka trvání projektu:

18 měsíců



Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

- Partnerství měst

- Sítě měst

- Projekty občanské společnosti



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

Partnerství měst

Způsobilí žadatelé:

města/obce či jejich twinningové výbory nebo neziskové organizace s právní 

působností v jedné ze zemí programu.

Zapojeny musí být obce či organizace z min. 2 zemí.

Maximální výše grantu:

25 000 eur

Maximální délka trvání projektu:

9 měsíců



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

Sítě měst

Způsobilí žadatelé:

Města/obce či jejich partnerské výbory, neziskové organizace  nebo jiné typy 

lokálních a regionálních autorit s právní působností v jedné ze zemí programu.

Zapojeny musí být obce/regiony či organizace z min. 4 zemí.

Maximální výše grantu:

150 000 eur

Maximální délka trvání projektu:

24 měsíců



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.



Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

Projekty občanské společnosti

Způsobilí žadatelé:

Neziskové organizace či jiné organizace občanské společnosti s právní působností 

v jedné ze zemí programu.

Partnery jsou jakékoli instituce, organizace či municipality.

Zapojeny musí být obce/regiony či organizace z min. 3 zemí.

Maximální výše grantu:

150 000 eur

Maximální délka trvání projektu:

18 měsíců



Programový průvodce

 na stránkách Europe for Citizens

 ve všech jazycích EU

 obecné a specifické cíle projektu

 struktura programu a specifika k jednotlivým oblastem a 
opatřením

 kritéria hodnocení

 termíny pro předkládání žádostí

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php


Kritéria hodnocení

• 35% Relevantnost pro cíle a priority programu

• 30% Kvalita projektu a navrhované metody

• 15% Diseminace

• 20% Dopad a zapojení občanů

-------------

• Geografický dopad





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







Evropa pro občany

Národní kontaktní místo

+ 420 725 755 503

+ 420 224 002 645

www.euroskop.cz

hamplova.katerina@vlada.cz


