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AKTIVITY NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA CERV 

Národní kontaktní místo (NKM) programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) pro Českou republiku, 
sídlící na Úřadu vlády ČR, v uběhlých měsících zorganizovalo několik konzultací a webinářů, na kterých 
představilo program CERV. Cílem webinářů a konzultací bylo podpořit české žadatele a provést je procesem 
předkládání projektových žádostí. Ať už se jedná o detaily k vyplňování nových předloh pro projektové 
žádosti, jež jsou v novém programu využívány, nebo o kroky nezbytné pro úspěšné dokončení celého 
postupu odeslání žádostí elektronickou formou.  

Národní kontaktní místo programu CERV, zřízené Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, mělo na 
starosti od roku 2008 program Evropa pro občany, jehož součástí mimo jiné byla podpora v Oblasti 

Partnerství měst a Sítě měst. V této části programu pomohlo v období 2014 – 20 Národní kontaktní místo 
získat finanční podporu k realizaci mezinárodních projektů 50 municipalitám a více než 55 případech každý 
rok vstoupila česká města a obce do mezinárodních projektů v roli partnerů. 

Účast NKM na webináři programu Kreativní Evropa: Evropské programy pro kulturní a 
kreativní odvětví 

Možnost představit program CERV byla NKM nabídnuta dne 22. února 2022 na webináři příbuzného unijního 
programu Kreativní Evropa, který připravil tuto akci za účelem představení příbuzných unijních programů 

široké veřejnosti. Spolu s našimi zástupci vystoupili také ostatní kontaktní místa programů jako např. 
Horizont, Erasmus+ nebo např. nová iniciativa Nový evropský Bauhaus. Záznam celého webináře a jednotlivé 
prezentace ke stažení najdete na stránkách na tomto odkazu: https://www.kreativnievropa.cz/detail-

akce/evropske-programy-pro-kulturni-a-kreativni-odvetvi 

Představení programu CERV v rámci cyklu regionálních debat organizace Post Bellum 

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit 
vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž či dokument. Závěrečná fáze projektu je pojata formou série regionálních prezentací a na 
několika z nich představujeme program CERV, který mimo jiné v Oblasti 3 podporuje projekty reflektující 
totalitní režimy v rámci výzev Evropská paměť. 

https://www.kreativnievropa.cz/detail-akce/evropske-programy-pro-kulturni-a-kreativni-odvetvi
https://www.kreativnievropa.cz/detail-akce/evropske-programy-pro-kulturni-a-kreativni-odvetvi
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Národní kontaktní místo se již zúčastnilo 3 takovýchto akcí a do konce dubna 2022 se plánuje účastnit ještě 
dalších 8 prezentací:  

22.3. v 16:00 – Rumburk (Tančírna Balahala) 

23.3. v 16:00 – Jablonec nad Nisou (ZUŠ Jablonec)  

28.3. v 16:00 – Horní Počernice (Chvalská stodola)  

31.3. v 17:00 – Poděbrady (Divadlo Na Kovárně)  

4.4. v 16:00 - Žďár nad Sázavou  

6.4. v 16:00 – Telč (Panský Dvůr Telč)  

11.4. v 16:00 – Praha 8 (KD Krakov)  

19.4. v 16:00 – Roudnice (KD Říp)  

 

Ukázka fotografií z proběhlých akcí pořádaných organizací Post Bellum 

14.3.2022 – Bohumín (K3)  
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16.3.2022 – Černošice (Club Kino)  

 

Více informací o cyklu závěrečných prezentací Projektu příběhy našich sousedů naleznete zde: 
https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/ 

 

OBECNĚ O PROGRAMU CERV 

Program je strukturován do čtyř tematických Oblastí: 

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, násilí na dětech a boj proti nim 

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/
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Pro koho jsou výzvy určeny: 

Způsobilými žadateli i partnery projektu jsou: neziskové organizace, včetně organizací občanské společnosti, 
sdružení přeživších a kulturních, mládežnických, vzdělávacích a výzkumných organizací. Dále pak jsou to 

města a obce nebo jejich výbory pro partnerství obcí nebo sítě, místní a regionální orgány na dalších 
úrovních, federace a sdružení místních orgánů. Fyzické osoby nejsou v rámci tohoto programu způsobilé. 
(Některé z výzev jsou určeny výhradně pro veřejné instituce a státní správu.) 

Řízení a alokace: 

V souladu s nařízením je program řízen pomocí víceletých (dvouletých) pracovních programů (aktuálně na 

roky 2021 – 2022). Ty mj. obsahují informace o plánovaných výzvách v jednotlivých složkách programu v 
daném období. Celková alokace na program činí dle nařízení cca 1 554 mil. EUR, z toho je směřováno: 

 cca 690 mil. EUR (44,38%) pro oblast „Hodnoty Unie“, 

 cca 380 mil. EUR (24,45%) pro oblast „Rovnost, práva a genderová rovnost“ a „Daphne“, 

 cca 393 mil. EUR (25,31%) pro oblast „Angažovanost a účast občanů“ 

 a 91 mil. EUR (5,87%) je dále připraveno pro horizontální podporu. 

Financování projektů: 

Podpořené projekty budou financovány prostřednictvím grantů. V případě „Rovnost, práva a genderová 
rovnost“, „Daphne“  a ,,Hodnoty EU‘‘ se bude jednat a granty stanované na základě plánovaného rozpočtu a 
propláceny na základě vykazování skutečně vynaložených prostředků. Granty budou poskytovány až do 
výše 90 % celkových oprávněných výdajů (bližší specifikace budou vždy uvedeny v příslušné výzvě 
k předkládání žádostí o grant). V Oblasti 3 „Angažovanost a účast občanů“ jsou projekty financovány 
výhradně na základě tzv. paušálních sazeb, jejichž výše odpovídá stanovené metodice (např. počet 
realizovaných akcí a počet účastníků) a další specifika jsou vždy uvedena v konkrétních výzvách. Paušální 
částky jsou nastaveny tak, že nepokryjí sto procent nákladů na projekt a kofinancování ze strany příjemce 
grantu je tak automaticky předpokládáno. Skutečně vynaložené výdaje ani finální míru spolufinancování pak 
není třeba v rámci žádostí o platbu dokládat. 

 

Metody podpory: 

 
A – granty na akce neinvestičního charakteru: podpora národních a nadnárodních projektů 

B – provozní granty: podpora evropských sítí aktivních v oblastech pokrytých programem 

C – veřejné zakázky/kaskádové granty: tendry na služby např. EU studie, EU konference, EU kampaně 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
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PŘEHLED AKTUÁLNĚ OTEVŘENÝCH VÝZEV 
 

Výzva Evropská paměť s uzávěrkou 24. března 2022 

priority pro rok 2022: 

1) připomínka, výzkum a vzdělávání o zločinech spáchaných za totalitních režimů 

2) odpor, demokratický přechod a demokratická konsolidace v EU 

Podporováno je zapojení politických iniciativ, jakými jsou Strategie EU pro boj proti antisemitismu, Akční plán 
EU pro boj proti rasismu na období 2020–2025, Strategický rámec EU pro Romy pro rovnost, začlenění a 
participaci. 

Horní hranice financování grantu také není stanovena a může být na základě hodnocení snížena. 
Předfinancování se předpokládá ve výši 60%. Pro realizaci je potřeba zapojit mimo žadatele alespoň jednoho 
zahraničního partnera. Trvání projektu je předpokládáno v rozmezí 12 až 24 měsíců, nicméně v relevantních 
případech je možné dobu trvání prodloužit. 
 

 

Výzva Sítě měst s uzávěrkou 24. března 2022 

priority pro rok 2022: 

1) posílení evropského a demokratického rozměru rozhodovacího procesu EU 

2) podpora svobodných a spravedlivých voleb v Evropě 

3) posílení pocitu sounáležitosti s Evropou podporou diskuse o budoucnosti Evropy 

4) reflexe dopadu pandemie COVID-19 na místní komunity 

Vytváření sítí měst a obcí musí být realizováno v minimálně dvou zemích zapojených do programu CERV a 
do aktivit projektu je třeba zapojit občany municipalit z alespoň 5 zemí. Strop rozpočtu není stanoven, ale 
mohou jej hodnotitelé v relevantních případech snížit. Předfinancování v této podoblasti může být také až 
60%. Maximální délka trvání projektu je taktéž stanovena na 24 měsíců. 
 

 

Výzva Partnerství měst s uzávěrkou 24. března 2022 

priority pro rok 2022: 

1) zvyšování povědomí o bohatství kultury a jazykové rozmanitosti Evropy 

2) zvyšování povědomí o důležitosti posílení evropského integračního procesu založeného na solidaritě 

3) podpora pocitu sounáležitosti s Evropou prostřednictvím debaty o EU a budoucnosti Evropy 

4) úvahy o dopadu pandemie COVID-19 na místní společenství 

Předkládány jsou projektové záměry na setkání občanů municipalit alespoň z 2 zemí zapojených programu. 

Celý projekt smí trvat maximálně 12 měsíců. Horní hranice finanční podpory je limitována částkou 30 000 
EUR. Předfinancování však v této podoblasti není možné. Grant pokrývá výdaje na cestování a ubytování v 
souladu s paušálními částkami. 
 

 

Výzva Hodnoty Unie s uzávěrkou 29. března 2022 

priority pro rok 2022: 

1) zvyšování povědomí o bohatství kultury a jazykové rozmanitosti Evropy 

2) zvyšování povědomí o důležitosti posílení evropského integračního procesu založeného na solidaritě 

3) podpora pocitu sounáležitosti s Evropou prostřednictvím debaty o EU a budoucnosti Evropy 

4) úvahy o dopadu pandemie COVID-19 na místní společenství 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-values;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Výzva Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech s uzávěrkou 12. dubna 2022 

priority pro rok 2022: 

1) integrovat prevenci různých forem genderově podmíněného násilí na ženách v různých kontextech se 
systémovým přístupem  

2) bojovat proti násilí vůči ženám a dívkám  
3) předcházet genderově podmíněnému násilí řešením jeho hlavních příčin  
4) podporovat a zlepšovat vnitrostátní shromažďování údajů o násilí na dětech  
5) posílit reakce na prevenci a podporu dětských obětí násilí posílením systémů ochrany dětí na národní a 
místní úrovni  
 

 

Výzva Ochrana a prosazování práv dítěte s uzávěrkou 18. května 2022 

priority pro rok 2022: 

1) podpora práv dítěte a jeho účasti na politickém a demokratickém životě 

2) vytváření dlouhodobých a udržitelných programů a mechanismů účasti dětí na místní a národní úrovni 
3) poskytování podpory a rozšiřování provozního rozsahu stávajících mechanismů účasti dětí s cílem 

začlenit je do širších rozhodovacích procesů a demokratického systému na místní a národní úrovni 
4) budování kapacit a školicí činnosti vnitrostátních, regionálních a místních orgánů 

5) školení a aktivity zaměřené na zvyšování povědomí dětí a dospělých o právu být slyšet  

 

Portál pro žadatele a přehled aktuálních výzev: Funding&tenders – CERV (předpokládaná 
frekvence vyhlášení jednotlivých výzev je 1x ročně) 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ CERV  

Národní kontaktní místo CERV v České republice v únoru 2022 zřídilo svůj instagramový a facebookový účet 
pro účely informování široké veřejnosti nejen o aktualitách týkajících se otevřených výzev, ale také o 

plánovaných akcích. Naleznout je můžete na těchto odkazech:  

https://www.instagram.com/cerv_cz/  

https://www.facebook.com/CERV-Czech-Republic-109674938326381 

Didier Reynders, komisař EU pro spravedlnost a bývalý místopředseda vlády Belgie, na svém twitterovém 
účtu sdílel nové video k programu CERV, ve kterém představuje tento projekt na podporu demokracie, 

míru a společných hodnot a vybízí organizace, které prosazují společné hodnoty EU, aby se do něj přihlásili. 
Video je dostupné zde:  https://twitter.com/dreynders/status/1493621895928983561 nebo zde: 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-217018.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://www.instagram.com/cerv_cz/
https://www.facebook.com/CERV-Czech-Republic-109674938326381
https://twitter.com/dreynders/status/1493621895928983561
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-217018
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Starší video, které bylo vytvořeno v návaznosti na CERV Civil Dialogue 2021, který zorganizovalo Generální 
ředitelství JUST v květnu 2021 s cílem zahájit program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–
2027 můžete zhlédnout zde: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214233 Video představuje 
nejdůležitější rysy programu CERV prostřednictvím rozhovorů se čtyřmi zainteresovanými stranami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejete si být informováni o programu CERV pravidelně a 
získat tak informace o právě vyhlášených otevřených výzvách? 
Sledujte nás na sociálních sítích nebo nás kontaktujte e-

mailem – cerv@vlada.cz 

 

Pro konzultaci konkrétních projektových záměrů můžete oslovit  
Národní kontaktní místo programu CERV pro Českou republiku: 

Oddělení evropských programů a fondů, Úřad vlády ČR 

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

e-mail: cerv@vlada.cz, tel: 720 065 620 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-214233
mailto:cerv@vlada.cz
mailto:cerv@vlada.cz

