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Cíl programu CERV 2021 - 27

Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené 
ve Smlouvách EU a platných mezinárodních úmluvách o lidských právech, ve Smlouvách EU 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 akce neinvestičního charakteru: podpora národních a 
nadnárodních projektů
Ve formě skutečně vynaložených výdajů (grant až 90% z CUV). Zpravidla aplikováno pro 
lidskoprávní projekty a projekty prosazování EU hodnoty (Oblast 1 a 2)
Paušální sazby (lump-sums) pro projekty z oblasti občanské angažovanosti a participace na Paušální sazby (lump-sums) pro projekty z oblasti občanské angažovanosti a participace na 
základě počtu akcí a účastníků (Oblast 3).

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

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



Struktura programu CERV 2021 - 27

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 
nediskriminacenediskriminace

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



Rozpočet programu 2021-27

EUR %

Finanční obálka - původní návrh
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%mezisoučet 641.705.000 100,00%

Dodatečná alokace po vyjednáváních
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%
mezisoučet 912.000.000 100,00%

CELKEM 1.553.705.000 100,00



Rozpočet programu 2021-27

Celkový rozpočet po navýšení EUR %

Hodnoty Unie 689.526.097 44,38%

Rovnost, práva a genderová rovnost + Daphne 379.808.520 24,45%

Občanství (bývalý program Evropa pro občany) 393.170.383 25,31%

flexibilita 91.200.000 5,87%

CELKEM 1.553.705.000 100,00%



EACEA - Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblastEACEA - Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

ECPs - Národní kontaktní místa (program Evropa pro občany v gesci ÚV ČR od 

roku 2008 a od roku 2009 Národní kontaktní místo EPO)



Oblast 1 - Hodnoty Unie 

Oblast je zaměřena 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 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 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, podpora genderové rovnosti včetně slaďování - prosazování plného požívání práv ženami, podpora 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 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 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) prevence všech forem 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); 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 ochrana 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.



PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV (uzávěrky předkládání projektových 
žádostí):

Angažovanost a participace občanů (10. 2. 2022) Citizens’ engagement and participation
Podpora rovnosti, boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci (24. 2. 2022) Equality and to 
fight against racism, xenophobia and discrimination
(Národní kontaktní místa Romů (3. 3. 2022) limited/restricted to National Roma Contact Points)
Podpora rovnosti žen a mužů (16. 3. 2022) Gender equality
Partnerství měst (24. 3. 2022) Town-Twinning
Sítě měst (24. 3. 2022) Networks of TownsSítě měst (24. 3. 2022) Networks of Towns
Evropská paměť (24. 3. 2022) European remembrance
(Hodnoty Unie - budování kapacit NNO 29. 3. 2022) Union values)
Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech (12. 4. 2022) Combat
against gender-based violence and violence against children
Ochrana a prosazování práv dítěte (18. 5. 2022) Rights of the child
(Podpora budování kapacit a povědomí o Listině základních práv EU a činnosti strategických 
soudních sporů týkajících se demokracie, právního státu a porušování základních práv (24. 2. 
2022) Promote capacity…)



Oblast 1 – kritéria k Výzvě Hodnoty Unie 

uzávěrka pro předložení žádosti 29. března 2022 

budování kapacit -> žadatel a alespoň jeden z partnerů musí mít minimálně 3 letou zkušenost s 
budováním kapacit v oblasti NNObudováním kapacit v oblasti NNO

minimální požadovaná částka € 2 500 000 maximální výše grantu € 4 000 000

Online Info Session 25 January: Call for Proposals on protecting and promoting Union 
Values (CERV-2022-CITIZENS-VALUES) 



Výzvy pro Oblast 2 - Rovnost, práva a genderová rovnost 

Způsobilí žadatelé a partneři projektů:

Veřejné orgány členských států na všech úrovních, včetně subjektů pro rovné 
zacházení a organizací občanské společnosti, jako jsou například komunitní 
organizace.



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu 
rovnosti a boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci 

Priority: 

1) boj proti netoleranci, rasismu, xenofobii, diskriminaci, projevům nenávisti a trestným činům z 
nenávisti,

2) podpora řízení diverzity a začlenění na pracovišti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru,2) podpora řízení diverzity a začlenění na pracovišti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru,

3) boj proti diskriminaci LGBTIQ lidí a propagace LGBTIQ, rovnost prostřednictvím implementace 
Strategie rovnosti LGBTIQ,

4) prevence, reporting a potírání nenávistných online projevů,

5) omezeno na veřejné orgány, aby zlepšily své reakce na (mezisekvenční) diskriminaci, rasismus 
a xenofobii, zejména na základě rasového nebo etnického původu, náboženství nebo barvy pleti, 
jakož i na základě sexuální orientace, genderové identity, genderového vyjádření nebo sexuálních 
charakteristik.



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu 
rovnosti a boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci 

uzávěrka pro předložení žádosti 24. února 2022 

maximální výše grantu není stanovenamaximální výše grantu není stanovena
minimální požadovaná částka € 75 000

rozpočet může být snížen na základě hodnocení

minimální počet partnerů: 2 (žadatel+partner)

projekty národního i mezinárodního rozměru



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu 
rovnosti žen a mužů

Priority: 

1) rovná účast a zastoupení žen a mužů v politickém a ekonomickém rozhodování,

2) boj proti genderovým stereotypům, mimo jiné se zaměřením na mládež, a v reklamě a médiích.



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu 
rovnosti žen a mužů

uzávěrka pro předložení žádosti 16. března 2022

maximální výše grantu není stanovena
minimální požadovaná částka € 75 000

rozpočet může být snížen na základě hodnocení
předfinancování až 80%

minimální počet partnerů: 2 (žadatel+partner)
projekty národního i mezinárodního rozměru

doba trvání projektu: 12 – 24 měsíců (možné v relevantních případech prodloužit)
doba započetí projektu bude stanovena v Grantové dohodě (září – listopad 2022), běžné započetí 
projektu do 6 měsíců od jejího podepsání



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu 
rovnosti žen a mužů

Předpokládané výsledky výzvy: 

1) rovná účast a zastoupení žen a mužů v politickém a ekonomickém rozhodování:
- přispět k provádění strategie Komise pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025;
- rovné zastoupení žen a mužů v Evropském parlamentu po volbách v roce 2024; 
- zvýšení kapacit vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a jejich sdružení, organizací - zvýšení kapacit vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a jejich sdružení, organizací 
občanské společnosti, zejména organizací žen; 
- podpora rovného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a procesech v politice;

2) boj proti genderovým stereotypům, mimo jiné se zaměřením na mládež, a v reklamě a 
médiích:
- řešení genderových stereotypů a negativních genderových rolí prostřednictvím zvyšování 
povědomí a školení těch, kdo jsou v každodenním kontaktu s cílovými skupinami, zejména mladých 
lidí; 
- změna postojů a chování týkající se role žen a mužů, chlapců a dívek mezi běžnou populací a 
konkrétními skupinami. 



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu a 
prosazování práv dítěte

Priorita pro 2022: 

Implementace doporučení strategie EU o právech dítěte. 



Oblast 2 - kritéria k Výzvě k předkládání návrhů na podporu a 
prosazování práv dítěte

uzávěrka pro předložení žádosti 18. května 2022 

maximální výše grantu není stanovenamaximální výše grantu není stanovena
minimální požadovaná částka € 75 000

rozpočet může být snížen na základě hodnocení

minimální počet partnerů: 2 (žadatel+partner)

projekty národního i mezinárodního rozměru



Výzvy pro Oblast 3

Způsobilí žadatelé a partneři:

Způsobilými žadateli mohou být jakékoli neziskové právní subjekty založené 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.



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Evropská paměť

uzávěrka pro předložení žádosti 24. března 2022 

maximální výše grantu není stanovena

rozpočet stanoven na základě paušálních sazeb

rozpočet může být snížen

předfinancování pravděpodobně 60%



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Partnerství měst

Priority:

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



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Partnerství měst

uzávěrka pro předložení žádosti 24. března 2022 

maximální výše grantu € 30 000
maximální délka trvání projektu: 12 měsícůmaximální délka trvání projektu: 12 měsíců
rozpočet stanoven na základě paušálních sazeb

setkání občanů municipalit alespoň ze 2 zemí zapojených do projektu

předfinancování není možné

grant pokrývá výdaje na cestovaní a ubytování v souladu s paušálními částkami



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Sítě měst

Priority:

1) práva spojená s občanstvím EU

2) boj proti diskriminaci a rasismu

3) inkluze minorit

4) Charta základních práv EU

5) reflexe dopadu pandemie COVID-19 na místní společenství



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Sítě měst

uzávěrka pro předložení žádosti 24. března 2022  

(postup hodnocení srpnové uzávěrky: září – říjen 2021 hodnocení, listopad 2021 výsledky, prosinec 
2021 grantová dohoda)2021 grantová dohoda)

maximální výše grantu není stanovena
maximální délka trvání projektu: 24 měsíců
rozpočet stanoven na základě paušálních sazeb

setkání občanů municipalit alespoň ze 5 zemí zapojených do projektu

předfinancování až 60%



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Občanská angažovanost a 
participace 

Priority:

1) volby do Evropského parlamentu v roce 2024 

2) jak krize COVID-19 ovlivnila demokratickou diskusi a dodržování základních práv 

3) inovativní demokratické přístupy a nástroje („e-demokracie“)

4) boj proti dezinformacím a jiným formám zasahování do debaty o demokracii 

5) diskuse a akce související s naším klimatem
a životním prostředí 



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Občanská angažovanost a 
participace

uzávěrka pro předložení žádosti 10. února 2022

maximální délka trvání projektu: 24 měsícůmaximální délka trvání projektu: 24 měsíců
do projektu musí být zapojeny organizace z min 3 zemí programu (1+2)
aktivity se musí konat v zemi/zemích zapojených do programu

maximální výše grantu není stanovena
rozpočet stanoven na základě paušálních sazeb 
rozpočet může být snížen
předfinancování pravděpodobně 60%



Oblast 3 - kritéria projektu k Výzvě Občanská angažovanost a 
participace 

Podporované aktivity v rámci projektu:
debaty, konference, semináře, kampaně, workshopy a kulturní aktivity 

Záměr aktivit: 
sdružovat lidi z různých zemí do činností přímo souvisejících s politikami EU, aby 
poskytly příležitost pro přímou účast na procesu tvorby politiky, a vytvořily tak podmínky 
pro silnější přístup zdola nahoru a inkluzivnější proces tvorby politik a podpořily 
občanskou a demokratickou angažovanost 



Oblast 4 - kritéria projektu k Prevence a boj proti genderově 
podmíněnému násilí a násilí na dětech 

uzávěrka pro předložení žádosti 12. dubna 2022

způsobilí žadatelé: organizace občanské společnosti, podpůrné služby, instituce členských státůzpůsobilí žadatelé: organizace občanské společnosti, podpůrné služby, instituce členských států

minimální požadovaná částka – dle priorit € 75 000 či €1 000 000
rozpočet může být snížen
předfinancování až 80% 







Národní kontaktní místo programu CERV
Úřad vlády ČR

Odbor věcných politikOdbor věcných politik
Oddělení evropských programů a fondů

+ 420 725 755 503
www.euroskop.cz


