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Ztlumte si mikrofon, aby nebyl přenos rušen okolními 

zvuky. Mikrofon si zapněte pouze po vyzvání moderátora. 

Po zahájení webináře doporučujeme vypnout kameru.

Nevstupujte do konverzace bez vyzvání moderátora. 

Chcete-li se zapojit do diskuze, klikněte na tlačítko 

„Zvednout ruku“, zapněte si mikrofon a kameru. 

Nezapomeňte všechna tlačítka následně vypnout.

Máte-li dotaz, napište jej do chatu. Případně zvedněte 

ruku, po vyzvání zapněte mikrofon, kameru a položte 

dotaz. Dotazy, které nebude prostor zodpovědět 

během webináře zašlete na: dotaz@oklinka.eu.

Ukončením hovoru 

opustíte konferenci.
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Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV)

• Citizens, Equality, Rights and Values
• CERV 2021 – 2027
• Cílem tohoto programu je chránit a

prosazovat práva a hodnoty Evropské
unie zakotvené ve Smlouvách EU a v
Listině základních lidských práv a
svobod.

• Program přispívá k udržení a dalšímu
rozvoji otevřených, na právech
založených, demokratických, rovných a
inkluzivních společností.



EU Programmes – EU Budget

Investing in People, Social Cohesion & Values

• European Social Fund +
• Erasmus+
• European Solidarity Corps
• Justice Programme
• Citizens, Equality, Rights and Values programme
• Creative Europe





EEACEA

European Education and Culture 
Executive Agency

• Erasmus+
• Creative Europe
• European Solidary Corps
• Citizens, Equality, Rights and 

Values programme (CERV)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esc2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv


Vazba na předchozí programy

Program CERV spojuje programy:

• Evropa pro občany

• Práva, rovnost, občanství (Rights, 
Equality and Citizenship 
Programme 2014-2020/REC) z 
období 2014-20.

• Spravedlnost (zej. s konceptem 
programu Daphne aktivním v 
období 2007-13)



Cíle programu

a) chránit a prosazovat hodnoty Unie (složka Hodnoty Unie),

b) prosazovat práva, zákaz diskriminace a podporovat rovnost včetně
genderové rovnosti (složka Rovnost, práva a genderová rovnost),

c) podporovat angažovanost a účast občanů na demokratickém životě
Unie a výměny mezi občany různých členských států a zvyšovat
povědomí o jejich společné evropské historii (složka Angažovanost a
účast občanů),

d) bojovat proti násilí, včetně genderově podmíněného násilí (složka
Daphne)



Podporované oblasti

I. Hodnoty Evropské unie

II. Rovnost, lidská práva, rovnoprávnost žen a mužů

III. Angažovanost, občanské iniciativy a participace

IV. Daphne – boj s násilím na ženách, dětech a genderově

motivovanou diskriminací, včetně ochrany práv LGBTQI

komunity (osob s menšinovou sexuální orientací)



Podporované typy činností

• zvyšování povědomí, propagace a šíření informací v rámci oblastí a cílů, na
něž se tento program vztahuje

• vzájemné učení a výměna osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami
s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění;

• analytické a monitorovací činnosti s cílem zlepšit porozumění situaci v
členských státech a na úrovni Unie (mj. sběr údajů a statistik; vypracovávání
společných metodik, případně ukazatelů; studie, výzkum, průzkumy;
posuzování dopadů; příprava publikací, vzdělávacích materiálů ad.)

• další vzdělávání významných zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost
politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

• vývoj a údržba informačních a komunikačních nástrojů;



Podporované typy činností

• podpora organizací občanské společnosti a zúčastněných subjektů z neziskového
sektoru, které působí v oblastech, na něž se program vztahuje:
• přístup všech občanů k jejich službám, poradenství a podpůrným činnostem,
• advokační činnosti na podporu práv, posilování a šíření hodnot Unie a dodržování zásad

právního státu

• zvyšování povědomí občanů, zejména mladých lidí, o evropské kultuře, kulturním
dědictví, identitě a historii, zejména s ohledem na totalitní a autoritářské režimy a jiné
klíčové epizody v nedávných evropských dějinách, aby se posílilo historické povědomí a
sounáležitost evropských občanů s Unií a podněcovala se tolerance, vzájemné
porozumění, mezikulturní dialog a úcta k rozmanitosti;

• spojování občanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se
činností týkajících se partnerství měst a projektů občanské společnosti



Podporované typy činností

• podporování a usnadňování aktivní a inkluzivní účasti na tvorbě
demokratičtější Unie, zvyšování povědomí o právech a hodnotách
prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

• rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování a dalším rozvoji práva,
hodnot, politických cílů a strategií Unie;

• financování technické a organizační podpory, podpora práv občanů
zahajovat a podporovat evropské občanské iniciativy;

• prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho
výsledků a rozšiřování jeho dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a
podporováním kontaktních míst programu.



Hodnoty Unie

Poskytování finanční podpory organizacím občanské společnosti, které
působí na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni v oblasti
ochrany, prosazování a kultivace práv a zvyšování povědomí o nich.

Cílem je posilovat ochranu a prosazování hodnot Unie a dodržování zásad
právního státu a přispívat k budování demokratičtější Unie,
demokratickému dialogu, transparentnosti a řádné veřejné správě.



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

2. Podpora politik v oblasti: 

• 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.



Angažovanost a účast občanů

• Podpora projektů k připomenutí klíčových okamžiků v moderních evropských
dějinách (např. 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

• 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;

• Podpora výměn mezi občany různých zemí, zejména prostřednictvím partnerství a
sítí měst, s cílem umožnit jim prakticky zažít bohatství a rozmanitost společného
dědictví Unie



Daphne

1. – 2. 
Předcházení a potírání

• genderově podmíněného násilí na ženách a dívkách 
• domácího násilí na všech úrovních
• násilí na dětech a mladých lidech 
• násilí na jiných ohrožených skupinách (např. LGBTIQ osoby, osoby se zdravotním 

postižením) a jeho potírání;

3.
Podpora a ochrana všech přímých a nepřímých obětí forem násilí uvedených v 
bodech 1 a 2 
(například obětí domácího násilí páchaného v rámci rodiny nebo v rámci 
intimních vztahů, včetně dětí osiřelých v důsledku trestných činů spáchaných v 
domácím prostředí)



Výzvy 2021
1. Výzva k předkládání projektů na podporu rovnosti a boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci (č.: CERV-

2021-EQUAL, uzávěrka 15. 6. 2021)

2. Výzva k předkládání projektů k prevenci a potírání násilí na dětech a genderově podmíněného násilí (CERV-
2021-DAPHNE; uzávěrka 15. 6. 2021)

3. Výzva k předkládání projektů na ochranu a prosazování práv dítěte (CERV-2021-CHILD, uzávěrka 7. 9. 2021)

4. Připomínání evropské minulosti (CERV-2021-CITIZENS-REM, předpokládaná uzávěrka 22. 6. 2021)

5. Provozní granty v rámci partnerství působících v oblasti ochrany unijních hodnot (CERV-2021-OG-SGA,
předpokládaná uzávěrka 29. 6. 2021)

6. Čtyřleté rámcové dohody: Výzva k předkládání projektů na podporu partnerských evropských sítí a organizací
občanské společnosti činných na úrovni EU a evropských think tanků v oblastech ochrany hodnot Unie (CERV-
2021-OG-FPA, předpokládaná uzávěrka 29. 6. 2021)

7. Výzva k předkládání projektů – omezená pro vnitrostátní orgány pro ochranu údajů CERV-2021-DATA,
předpokládaná uzávěrka 9. 9. 2021)



Způsobilí žadatelé

Způsobilými žadateli mohou být jakékoli neziskové právní subjekty
založené podle práva Unie nebo jakékoli mezinárodní organizace usazené
vzemích EU, nebo zemích zapojených do programu.

Fyzické osoby nejsou způsobilými žadateli.

Vždy nutnost mezinárodního partnerství.



Typy podpory

A. granty na projekty neinvestičního charakteru 

B. provozní granty 

C. tendry (analýzy, studie, konference ad.)

Paušální platby (dle počtu partnerů, akcí, účastníků. Známo předem, jsou 
součástí schváleného rozpočtu.)



Indikátory programu

1) počet osob, které byly osloveny:

a) činností v oblasti vzdělávání;

b) vzájemným učením a výměnou osvědčených postupů;

c) činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a 
osvěty;

2) počet organizací občanské společnosti, které využily činnosti v 
oblasti podpory a budování kapacit;

3) počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se zaměřují na 
evropskou paměť a dědictví v důsledku intervence programu.



Národní kontaktní místo pro CERV

• Řídící agenturou je EACEA

• Existují národní kontaktní místa 
programu (ECPs)

• Kontaktní místo pro Českou 
republiku: Úřad Vlády ČR

• Dříve kontaktní místo Evropa pro 
občany

• Kontaktní místo informuje a 
konzultuje 

• Národní kontaktní místo nehodnotí 
žádosti.

Národní kontaktní místo

Úřad Vlády ČR

www.euroskop.cz

• Pavel Hradecky
hradecky.pavel@vlada.cz

• Kateřina Hamplová 
hamplova.katerina@vlada.cz

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801-
Praha 1 Mala Strana), 

mailto:hradecky.pavel@vlada.cz
mailto:hamplova.katerina@vlada.cz


Více informací

Funding & tenders (europa.eu)

https://www.eacea.ec.europa.eu
/grants/2021-2027_cs

Citizens, Equality, Rights and 
Values Programme Regulation
(Official Journal) – dostupná 
verze v českém jazyce

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC




Fondy EHP a Norska

• Vzdělávání

• Kultura

• Lidská práva

• ad.

Kontaktní místo: Ministerstvo financí ČR 

Více informací: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy



