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O čom si povieme?  
1) Program Európa pre občanov 

2) Ciele programu  

3) Ročné priority pre rok 2015 

4) Kto môže žiadať  

5) Koľko sa dá žiadať z programu? 

6) Časový harmonogram 

7) Štruktúra programu 

8) Opatrenie 1.1 Európska pamiatka 

9) Opatrenie 2.1 Družobné mestá 

10) Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest 

11) Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti 

12) Výhody programu oproti iným 

13) Novinky programu pre rok 2015, 

14) Odkiaľ viete čerpať informácie o ročných prioritách, cieľoch atď? 

15) Príležitosti pre networking 



1) Program Európa pre občanov 

- Komunitárny program EÚ 

- program EÚ na podporu medzinárodnej 
spolupráce v oblasti budovania 
spoločnej európskej histórie a 
posilňovania občianstva k EÚ 

- Má politický kontext  

- Je komunikačný nástroj EÚ 
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Tri úrovne riadenia programu  

 

• Generálne riaditeľstvo pre vnútro (komisár EÚ pre migráciu, vnútorné 
záležitosti a občianstvo) – zodpovednosť – zmena od novembra 2014 

• Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) – 
výkonná zložka, zodpovedná za implementáciu 

• Európsky kontaktný bod: www.europapreobcanov.sk – konzultácie pred 
podaním žiadosti o grant, informácie o programe  

http://www.europapreobcanov.sk/
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2) Ciele programu: 
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Špecifické ciele: 



3) Ročné priority pre rok 2015 
Akcia 1: Európska pamiatka 

• 70. výročie konca druhej svetovej vojny a to pre jej dramatický vplyv na modernú 
európsku históriu. 2. svetová vojna bola najkatastrofickejšou vojnou v histórii ľudstva, 
demokratické vlády boli zvrhnuté, obrovská skupina ľudí vylúčená a persekuovaná zo 
spoločnosti, páchali sa zločiny proti ľudskosti a straty na ľudských životoch boli enormné. 
(Zomrelo viac ako 50 milónov ľudí a to: 6 miliónov obetí holokaustu, 27 miliónov vojakov a 
19 miliónov obyčajných ľudí.) Európsky kontinent ako aj zvyšok sveta zostal v ruinách.  

• Koniec 2. svetovej vojny boli začiatkom novej éry definovanej tzv. politickým 
antagonizmom., ktorý bol známy aj pod pomenovaním „Studená vojna“. Bol taktiež 
začiatkom novej éry v európskej histórii, ktorá viedla do spoločného úsilia európskych 
krajín zabezpečiť trvalý mier cez hlbšiu spoluprácu. V duchu Schumannovej deklarácie z 
roku 1950, ktorá navrhovala umiestniť franko-nemeckú ťažbu uhlia a výrobu ocele pod 
správu tzv. „vyššej autority“ v rámci organizácie, ktorá by bola otvorená účasti aj ďalších 
európskych krajín, bolo založené Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO) v snahe 
vyhnúť sa ďalším vojnám a to založením ekonomickej spolupráce a spoločného trhu pre 
významné zdroje nerastných surovín. Išlo o prvý krok k založeniu súčasnej EÚ.  

• V tomto kontexte je priorita akcie Európska pamiatka daná projektom, ktoré sa sústreďujú 
na 2. svetovú vojnu, s ňou spojený nárast intolerancie založenej na zločinoch proti 
ľudskosti a jej následkoch pre povojnovú architektúru Európy.  



3) Ročné priority pre rok 2015 
Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia:  

• Diskusie o budúcnosti Európy (dôraz sa kladie na čo najširšie zapojenie občanov do týchto 

diskusií a do práce organizácií podporených z programu EpO. Určite sa projekty nemajú zameriavať na už 
zapojených občanov, ale veľký dôraz sa kladie aj na oportunistov, čím sa chce docieliť väčšie povedomie 
spolupatričnosti k EÚ, najmä u mladšej generácie).  

• V diskusiách môžu byť rozvíjané tieto otázky:  

• Čo znamená EÚ pre obyčajného človeka? Aký dopad má EÚ na denný život jej občana, aké benefity mu 
prináša? Aký úžitok má európske občianstvo? Ako by mohli byť práva a benefity, ktoré prináša občianstvo 
k EÚ byť lepšie zviditeľnené a uplatnené?  

• Ako by mohli byť viac zviditeľnené výhody nepriamej (reprezentatívna) demokracie v EÚ? 

• Súčasná ekonomická a finančná kríza a od toho odvíjajúca sa vysoká miera nezamestnanosti  v Európe 
vedie k zvyšovaniu ekonomických a spoločenských nerovností ruka v ruke k rastúcim prejavom xenofóbie, 
rasizmu a intolerancie – to všetko sú javy, ktoré sa premietli do výsledkov volieb do EP v máji 2014. Aj 
preto, projekty, ktoré budú financované programom EpO by mali hľadať odpovede na otázky, ako bojovať 
voči týmto spoločenským javom a ako viac zdôrazňovať toleranciu a hodnoty ukotvené v Charta 
základných práv EÚ.  

• Diskusie by mali nadväzovať na pretrvávajúcu diskusiu o role EÚ, ktorú by mohla hrať v globalizovanom 
svete. Či vôbec a ako by mala EÚ na seba preberať vedúcu úlohu pri presadzovaní trvalého mieru, pri 
presadzovaní a konsolidovaní demokracie a základných ľudských slobôd vo svete v kontexte so súčasným 
Európskym rokom rozvoja 2015? 
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4) Kto môže žiadať?  

• Právnická osoba so sídlom a registráciou na území SR a ktorá nie je 
evidovaná na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk.  

• Veľmi užitočný pre samosprávy, organizácie občianskej spoločnosti, 
verejnú správu ako múzeá, vedecké a výskumné pracoviská, 
mládežnícke organizácie 

• !!! – misia organizáce (v štatúte) b mala byť konzistentná s hlavnými 
cieľmi programu a jednotlivých jeho akcií 

 

• 28 členských krajín EÚ + Srbsko a Čierna Hora a Macedónsko 

• Do budúcna:  

– Ďalšie prístupové krajiny, kandidátske krajiny a možné kandidátske 
krajiny 

– EFTA alebo EZVO (Európske združenie voľného obchodu): Nórsko, 
Švajčiarsko, Grónsko a Lichtenštajnsko 

   => nutné podpísať s EK tzv. Memorandum of Understanding.“  

  

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


5) Koľko sa dá žiadať z programu:  

1.1 European Remembrance/Európska pamiatka – 
max. 100 000€ - celkovo je pre rok 2015 vyčlenených 4,5 mil. €, 

pričom sa ráta s podporou 42 projektov 

 

2.1 Town Twinning/Družobné mestá – max. 25 
000€ - pre rok 2015 je vyčlenených vyše 16 mil.€, z čoho sa chce podporiť 

312 TT, 43 NT a 33 CSP) 

2.2 Networks of Towns/Siete medzi mestami – 
max 150 000€ 

2.3 Civil Society Projects/Projekty občianskej 
spoločnosti – 150 000€ 
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6) Časový harmonogram: dve uzávierky; 
marec a september 



Zmena v opatrení 2.1 

Marcová uzávierka 2. 3. 2015 (1.3. je 
nedeľa) a termín začiatku realizácie 
projektu pri opatrení Družobné mestá 
(2.1) sa predĺžil od 1.mája 2015 do 
31.marca 2016. 

Septembrová uzávierka 1. 9. 2015. 
Žiadne zmeny v termínoch.  
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7) Štruktúra programu EpO 2014-2020 

 Akcia 1.- Európska pamiatka - možnosť žiadať na podporu kultúry 

 

 Akcia 2.- Podpora demokracie a občianska participácia: 

 

2.1 Družobné mestá - možnosť žiadať na podporu kultúry 

2.2 Siete partnerských/družobných miest - možnosť žiadať na 
podporu kultúry 

2.3 Projekty občianskej spoločnosti 

 

 Horizontálna akcia / Valorizácia: 

 - šírenie a použitie výsledkov programu – cez tendre 

 

PROJEKTOVÉ granty <=> OPERAČNÉ granty  
 

 



8) Opatrenie 1.1: Európska pamiatka 

 Projekty zameriavajúce sa na príčiny totalitných režimov v 

modernej európskej histórii (špeciálne ale nie výlučne 

nacizmus, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a 

totalitnému komunistickému režimu) a pripomínanie si 

obetí týchto zločinov. 

 Projekty sústreďujúce sa na rozhodujúce momenty a 

míľniky v modernej európskej histórii. Podpora aktivít 

vyzdvihujúcich toleranicu, vzájomné porozumenie, 

medzikultúrny dialóg a zmierenie ako prostriedok 

napredovania od minulosti k budovaniu budúcnosti so 

špeciálnym zameraním na mladšiu generáciu. 

 



 

 8) Opatrenie 1.1: Európska pamiatka 

Očakáva sa:  

• multidisciplinárny charakter: prostredníctvom zapájaní 

rôznych druhov organizácií (miestne orgány, MNO, výskumné 

inštitúcie atď) alebo rozvíjania rôznych druhov činnosť 

(výskum, neformálne vzdelávanie, verejné diskusie, výstavy 

atď.) 

•Nadnárodná úroveň cez:  

• Vytváranie medzinárodných partnerstiev, budovania sietí alebo 

• Téma s jasným európskym rozmerom/dimenziou 



 

 8) Opatrenie 1.1: Európska pamiatka 

Žiadatelia a partneri 

samosprávy, verejná správa, MNO, združenia pre pozostalých a 

kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné 

organizácie/inštitúcie.  

Maximálny grant 

100.000 EUR.  

Maximálne trvanie projektu 

18 mesiacov 

 



 

 9) Opatrenie 2.1: Družobné mestá 
 

Žiadateľ a partneri 

Mestá/obce/samospráva alebo ich asociácie alebo neziskové 
organizácie so samostatnou právnou subjektivitou konajúce v mene 
lokálnej autority a zriadenej na území v jednej z oprávnených krajín.  

Min. 2 krajny 

Maximálny grant:  

25.000 EUR.  

Maximálne trvanie projektu 

21 dní 

 

 

 



 

 10) Opatrenie 2.2: Siete partnerských miest  
 

Multilaterálne projekty šíriace myšlienku nadnárodných 

partnerstiev a sietí partnerských miest/obcí sústreďujúce sa 

na jeden vopred definovaný problém všeobecného záujmu. 

Projekty majú rozvíjať tématickú a dlhotrvajúcu spoluprácu.  

 

 Žiadateľ: Mestá/obce alebo ich asociácie alebo iné samosprávne orgány 
zriadené v jednej z oprávnených krajín programu.  

Min. 4 krajny 

• Maximálny grant: 150.000 EUR.  

• Maximálne trvanie projektu: 24 mesiacov 

projekt musí zahŕňať aspoň 4 akcie/podujatia 

 

 

 



11) Opatrenie 2.3: Projekty občianskej 
spoločnosti 

- podpora projektov šíriacich myšlienku nadnárodných 
partnerstiev a sietí aktívnych občanov.  

 

Každý projekt musí zahŕňať aspoň 2 z týchto troch druhov činností:  

1.Podpora spoločenskej angažovanosti a solidarity – podpora diskusií, 
kampaní, podujatí týkajúcich sa európskej politickej agendy a 
procesu tvorby politík 

2.Zbieranie názorov – musia korešpondovať s ročnými prioritami, 
uprednostňuje sa prístup zdola nahor 

3.Dobrovoľníctvo – akcie na podporu solidarity medzi občanmi EÚ a 
mimo nej.  

Žiadateľ a partneri: MNO, vzdelávacie, kultúrne alebo výskumné inštitúcie, Min. 3 

krajiny; Maximálny grant: 150.000 EUR., Maximálne trvanie projetku: 18 mesiacov. 

 

 



12) Výhody programu oproti iným:  

• Vypisuje sa len žiadosť, ku ktorej sa dokladá 
štatutárom podpísané čestné vyhlásenie, môže 
byť napísaná aj po slovensky 

• Veľmi jednoduchá tvorba rozpočtu 

• Nevyžaduje sa spolufinancovanie 

• Žiadna zložitá administratíva – len jedna 
príloha ku žiadosti 

• Relatívne vysoké percento úspešnosti v 
Družobných mestách a Sieťach medzi mestami 



13) Novinky v programe EpO pre rok 2015 

- Zmena predfinancovania projektov – z 
pôvodných 50% na 40% (od roku 
2015. Je to platné pre opatrenia 2.2, 
2.3 a 1.1.) Opatrenie 2.1 – 0-ové 
predfinancovanie (nebolo ani predtým) 

- Nové priority programu  

- Zmena generálneho sekretariátu pre 
vnútro (predtým DG Comm) 

 
14/01/08 



14) Odkiaľ viete čerpať informácie o 
ročných prioritách, cieľoch atď?  

- www.europapreobcanov.sk 

- Newlsetter EKB 

- Webová stránka agentúry EACEA: 
http://eacea.ec.europa.eu 

- Web EK: EU citizenship portal: 
http://ec.europa.eu/citizenship/index_e
n.htm 
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15) Príležitosti pre networking 

- www.europapreobcanov.sk 

- Newlsetter EKB 

- Priame oslovenie kancelárie EKB so žiadosťou 
o pomoc pri hľadaní zahraničných PP 

- Účasť na networkingových konferenciách k 
jednotlivých akciám programu (máj 2015 k 
akcii 1 v Taline, Estónsko a záver roku k akcii 
2) 
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Čo sme sa dozvedeli?  
1) Program Európa pre občanov 

2) Ciele programu  

3) Ročné priority pre rok 2015 

4) Kto môže žiadať  

5) koľko sa dá žiadať z programu? 

6) Časový harmonogram 

7) Štruktúra programu 

8) Opatrenie 1.1 Európska pamiatka 

9) Opatrenie 2.1 Družobné mestá 

10) Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest 

11) Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti 

12) Výhody programu oproti iným 

13) Novinky programu pre rok 2015, 

14) Odkiaľ viete čerpať informácie o ročných prioritách, cieľoch atď? 

15) Príležitosti pre networking 



 

 

Ďakujem za vašu pozornosť a prajem 
pekný deň :).   


