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1. Cíle programu

Obecné cíle

l  poskytovat občanům příležitost spolupracovat 
a podílet se na budování demokratické a do světa 
otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, 
sjednoceným a obohaceným díky své kulturní 
rozmanitosti, a rozvíjet tak občanství Evropské 
unie

l  rozvíjet vědomí evropské identity, vycházející ze 
společných hodnot, historie a kultury

l  podporovat pocit sounáležitosti k Evropské unii 
mezi jejími občany

l  posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi 
evropskými občany, respektovat a podporovat 
kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň 
přispívat k dialogu mezi kulturami

Specifické cíle
l  setkávání občanů z různých místních komunit 

po celé Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si 
zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie 
a utvářet budoucnost

l  podpora činnosti, diskusí a úvah souvisejících 
s evropským občanstvím, demokracií, společnými 
hodnotami, historií a kulturou prostřednictvím 
spolupráce organizací občanské společnosti na 
evropské úrovni

l  přiblížení Evropy jejím občanům tak, že budou 
propagovány evropské hodnoty a úspěchy, jichž 
Evropa dosáhla, a zároveň bude uchovávána 
vzpomínka na její minulost

l  podpora spolupráce mezi občany a organizacemi 
občanské společnosti ze všech zúčastněných 
států, příspěvek k interkulturnímu dialogu 
a zdůrazňování rozmanitosti i jednoty Evropy, 
přičemž by se zvláštní pozornost měla věnovat 
činnostem, které se zaměřují na vytváření užších 
vazeb mezi občany členských států Evropské unie 
ve složení k 30. dubnu 2004 a občanů členských 
států, které přistoupily poté

2. Komu je program určen

Program je otevřen všem subjektům podporujícím 
aktivní evropské občanství, zejména místním 
orgánům a organizacím, organizacím zabývajícím 
se výzkumem v oblasti evropské veřejné politiky 
(nezávislým skupinám odborníků), skupinám 
občanů a jiným organizacím občanské společnosti 
(mj. odbory, vzdělávací instituce a organizace činné 
v oblasti dobrovolnické práce apod.).

Program je otevřen pro všechny zúčastněné strany 
propagující aktivní evropské občanství. Žadateli 
mohou být například:

l  místní orgány a organizace

l  evropské organizace zabývající se výzkumem 
v oblasti veřejné politiky (nezávislé skupiny 
odborníků – Think -Tanks)

l  občanské skupiny

l  organizace občanské společnosti

l  nevládní organizace

l  odbory

l  vzdělávací instituce

l  organizace činné v oblasti dobrovolné práce

l  organizace činné v oblasti amatérského sportu atd.

Některé akce/osy podpory programu jsou však 
zaměřeny na užší okruh organizací. Způsobilost 
žádajících organizací je proto v tomto průvodci 
vymezena zvlášť pro každé opatření. O jednotlivých 
akcích podrobně informuje Průvodce programem.

Země, které se mohou  
programu zúčastnit

Členské státy EU: Rakousko, Belgie, Bulharsko, 
Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská 
republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,  
Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Další zúčastněné země: Chorvatsko, Albánie, 
Makedonie.

Program je otevřen také dalším zemím, zejména  
zemím ESVO, které jsou smluvními stranami dohody 
o EHP, kandidátským zemím a zemím západního 
Balkánu za předpokladu, že jsou splněny příslušné 
právní a finanční závazky.



3. Typy projektů – oblasti podpory

V rámci níže uvedených oblastí podpory mohou 
žadatelé v rámci vyhlášených výzev předkládat 
projektové žádosti.

Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu
Tato akce je specificky zaměřená na činnosti, které 
zapojují občany. Tyto činnosti jsou rozděleny do 
těchto dvou druhů opatření:

1 – Partnerství měst
Toto opatření se zaměřuje na činnosti, které zahrnují 
nebo podporují přímou výměnu mezi evropskými 
občany prostřednictvím jejich účasti v činnostech 
v rámci partnerství měst a podporuje vytváření sítí 
a spolupráci mezi partnerskými městy.
1.1 –  Setkávání občanů v rámci partnerských měst
1.2 – Sítě partnerských měst

2 – Projekty občanů a podpůrná opatření
V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty 
do nichž jsou přímo zapojeni občané. Tyto projekty 
by měly podpořit setkávání občanů z různých 
oborů a oblastí, kteří budou spolupracovat nebo 
diskutovat o společných evropských otázkách na 
místní i evropské úrovni. Měly by být uplatňovány 
inovační metody umožňující účast občanů. Za účelem 
vytvoření nových partnerství mezi evropskými městy 
se podporují projekty zaměřené na občany, opatření 
určená k výměně poznatků o svědčených postupech, 
k výměně zkušeností mezi zúčastněnými stranami, 
k nabytí nových dovedností apod.
2.1 – Projekty občanů
2.2 – Podpůrná opatření

Více informací k Akci 1: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/action1_en.php

Akce 2 – Aktivní občanská společnost 
v Evropě
Tato akce je zaměřená na organizace občanské 
společnosti a nezávislé skupiny odborníků (think-
tanks), které dostanou buď strukturální podporu 
na svůj pracovní program (provozní grant), nebo 
podporu na nadnárodní projekty (grant na činnost).

Tato akce se skládá ze tří skupin opatření:

1 – Strukturální podpora evropských organizací 
zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky 
(nezávislé skupiny odborníků)
Toto opatření je určeno k posílení institucionální 
kapacity evropských organizací zabývajících se 
výzkumem v oblasti veřejné politiky (nezávislých 
skupin odborníků), které jsou schopny nabízet nové 
myšlenky a úvahy o evropských otázkách, evropském 
občanství nebo evropských hodnotách.

2 – Strukturální podpora organizací  
občanské společnosti na evropské úrovni
Toto opatření poskytne organizacím občanské 
společnosti evropské dimenze kapacitu a stabilitu 
k tomu, aby rozvíjely svou činnost na evropské úrovni. 
Smyslem je přispět k vývoji strukturované, soudržné 
a aktivní občanské společnosti na evropské úrovni.

3 – Podpora projektů uskutečňovaných  
z podnětu organizací občanské společnosti
Cílem tohoto opatření je podporovat mezinárodní 
spolupráci na projektech organizací občanské 
společnosti. Zapojit se může řada organizací činných 
na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni.

Více informací o Akci 2: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/action2_en.php

Akce 3 – Společně pro Evropu
V rámci níže popisovaných opatření se nepočítá 
s vyhlašováním výzev a výběrem projektů. Toto 
opatření provádí přímo Evropská komise v součinnosti 
s příslušnými ministerstvy členských států a států 
zapojených do programu.

Tato akce usiluje o prohloubení koncepce „aktivní 
evropské občanství“, o podporu jejího pochopení v celé 
Evropě a tím o příspěvek k přiblížení Evropy jejím 
občanům, a to prostřednictvím tří skupin opatření.

Velmi významné události
Tímto opatřením budou podporovány akce 
organizované Komisí, které pomohou zvýšit pocit 
sounáležitosti členských států ke Společenství.

Studie
S lépe porozumět aktivnímu občanství na evropské 
úrovni bude Komise provádět studie, šetření 
a výzkumy veřejného mínění.

Nástroje pro šíření informací
Prostřednictvím různých nástrojů budou 
poskytovány komplexní informace o jednotlivých 
činnostech programu, o ostatních evropských akcích 
týkajících se občanství a o dalších souvisejících 
iniciativách.

Akce 4 – Aktivní evropská paměť
Cílem této akce je ochrana hlavních míst a archivů 
spojených s deportacemi a připomínání obětí 
nacismu a stalinismu jako způsobu, jak se vyrovnat 
s minulostí a utvářet budoucnost.

Více informací o Akci 4: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/action4_en.php



5. Termíny úzávěrek

Aktualizovaný seznam výzev je uveřejněn na  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2009/index_en.php

Žádost musí být vyplněna na originálním formuláři 
žádosti o grant (který je nedílnou součástí Výzvy), 
a to v některém z úředních jazyků EU (doporučuje  
se angličtina).

Žádost musí být zaslána do termínu uzávěrky na 
bruselskou adresu uvedenou v příslušné Výzvě, 
v programovém průvodci i formuláři (rozhoduje 
datum razítka pošty či doručovací služby). Žádosti 
s datem razítka starší než je termín uzávěrka jsou 
automaticky vyřazeny.

Žádost musí doprovázet oficiální průvodní  
dopis žadatele a další příslušné materiály  
uvedené v Průvodci programem u jednotlivých  
akcí programu.

Žádosti, které neobsahují všechny požadované 
dokumenty a/nebo nejsou doručené do EACEA 
(konkrétní adresy u jednotlivých výzev uvádí 
Průvodce programem) do data uzávěrky, jsou 
automaticky vyřazeny z hodnotícího procesu.

Žadatelé jsou informování o přijetí žádostí  
oficiálním zasláním potvrzení o přijetí.

Výzvy k předkládání žádostí, formuláře a pokyny  
pro jejich vyplnění: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/funding/2009/index_en.php

Hodnocení projektů probíhá v Bruselu.  
Výběrové řízení projektů probíhá ve 
třech stadiích:

Kontrola způsobilosti
Žádosti o výběr projektu musí být zkontrolovány 
s cílem ujistit se, že jsou plně v souladu s obecnými 
a konkrétními kritérii způsobilosti. Žádosti, které 
neobsahují všechny požadované, řádně vyplněné 
doklady, jsou považovány za nezpůsobilé.

Hodnocení
Agentura EACEA ustaví Výbor pro hodnocení, který 
hodnotí způsobilé žádosti. Tento výbor je složen 
z členů EACEA a Evropské komise a napomáhat mu 
mohou externí nezávislí odborníci.

Výběr
Granty jsou udělovány se zohledněním výběrových 
kritérií a dostupných finančních zdrojů. Komise 
a agentura EACEA si navíc vyhrazují právo zajišťovat 
vyvážené zeměpisné rozdělení grantů.

Podpořené projekty jsou zveřejňovány na této 
internetové stránce: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/results_compendia/results_en.php

S aktivním evropským občanstvím je možné se setkat 
jen v prostředí překračujícím hranice národního 
vidění. Nadnárodnost proto představuje důležitý 
rys tohoto programu, který se dá vyjádřit různými 
způsoby:

l  téma projektu může být nadnárodní tím, že řeší 
problém z evropské perspektivy nebo srovnává 
rozdílné národní názory. Takové nadnárodní téma 
může být řešeno tak, že se dá slovo přímo osobám 
z různých národních prostředí, nebo osobám, 
které mají originální, nadnárodní pohled na věc,

l  nadnárodnost může také vyplývat z charakteru 
organizátorů projektu; projekt může být ve 
skutečnosti připraven a prováděn formou 
spolupráce řady partnerských organizací, které 
pocházejí z různých zúčastněných zemí,

l  nadnárodnosti je možné také dosáhnout 
zajištěním, aby byl projekt zaměřen přímo na 
veřejnost v různých zemích nebo z různých zemí, 
nebo šířením výsledků projektu přes hranice, 
a tudíž nepřímým oslovením evropského publika.

4. Nadnárodnost a místní dimenze projektů

6. Předkládání žádostí




