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Štruktúra programovej príru čky

3 časti príru čky:

– A: Všeobecný prehľad (Čo je program Európa pre občanov, ciele, témy, 
atd.);

– B: Implementácia programu Európa pre občanov;

– C: Akcie programu



časť C – Akcie programu

Akcia 1 – Aktívni ob čania pre Európu

Opatrenie 1 – Družobné partnerstvá miest:     Opatrenie 1.1. Družobné partnerstvá miest – stretnutia ob čanov
Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

Opatrenie 2 – Projekty ob čanov a podporné opatrenia:       Opatrenie 2.1: Projekty ob čanov
Opatrenie 2.2. Podporné opatrenia

Akcia 2 – Aktívna ob čianska spolo čnos ť v Európe

Opatrenie 1 a 2 :     Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum euró pskej politiky (think-tankom) a 
organizáciám ob čianskej spolo čnosti na európskej úrovni

Opatrenie 3 :           Podpora projektov iniciovaných organizácia mi ob čianskej spolo čnosti

Akcia 3 – Spolo čne pre Európu
Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka



Termíny podania žiadnosti

  Deadline for submission For projects starting between 

Action 1 Measure 1.1 
Town-Twinning Citizens' 
meetings 

  
  

Phase 1 1 September 1 January and 30 September of the year after the deadline 

Phase 2 1 February  1 June of the same year of the deadline and 28 February of the year after the deadline 

Phase 3 1 April  1 August of the same year of  the deadline and 30 April of the year after the deadline 

Phase 4  1 June  1 October  of the same year of the deadline and  30 June of the year after the deadline 

Action 1 Measure 1.2 
Networks of Twinned 
Towns 

  
  

Phase 1 1 February 1 June and 30 December of the same year as the deadline 

Phase 2 1 September 1 January and 30 May  of the year after the deadline 

Action 1 Measure 2.1 
Citizens’ projects  

 

 1 June 1 December of the same year as the deadline and 28 February of the year after the deadline 

Action 1 Measure 2.2 
Support measures 

  

 1 June 1 January and 31 March of the year after the deadline 

Action 2  
Active Civil Society in 
Europe 

    

Measure 1 and 2 Operating 
grants 

17 November 2008 Financial year 2009 

Measure 3 
Projects initiated by civil 
society organisations 

15 February  1 August and 31 December of the same year as the deadline  

Action 4  
Active European 
Remembrance 

  
  

 30 April  1 October and 31 December 

 



Kritériá oprávnenosti

Kritériá oprávnenosti

• Žiadatelia
• Partnerstvá/ počet partnerov
• Počet učastníkov
• Doba trvania projektu
• Termín podania žiadosti
• Oprávnené žiadosti/ v úradnom jazyku EÚ
• Administratívne dokumenty



Kritériá na pridelenie grantu

Príklady zjednodušenia:

* Opatrenie 1. Družobné partnerstvá miest:

- Dokument potvrdujuci družobné partnerstvo je - čestné prehlásenie

* Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

- z 26 kritérii oprávnenosti iba 12



Účastnícke krajiny

• Členské štáty EÚ (27):

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, 
Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko,Malta, Holandsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, Spojené, kráľovstvo

• Chorvátsko (od novembra 2007)

• Macedónsko (od 19 marca 2009)



Kritériá na pridelenie grantu

Kritériá na pridelenie grantu:

• Kvalitatívne kritériá : 80 % bodov z celkového možného počtu
bodov.

• Kvantitatívne kritériá : 20 % bodov z celkového možného počtu
bodov.



Kritériá na pridelenie grantu

Kvalitatívne kritériá:

• Relevantnos ť projektu vzh ľadom na ciele a priority programu
(25 % bodov z celkového možného počtu bodov)

• Vhodnos ť projektu a navrhovaných metód
(25 % bodov z celkového možného počtu bodov)

• Dopad (15% bodov z celkového možného počtu bodov)

• Vidite ľnos ť a následné činnosti (15% bodov z celkového možného
počtu bodov)



Kritériá na pridelenie grantu

Kvantitatívne kritériá:

• Geografický dopad (10% bodov z celkového možného počtu
bodov)

• Cieľová skupina (10% bodov z celkového možného počtu bodov)



Akcia 1 – Aktívni ob čania pre Európu

Akcia 1

Opatrenie 1: Družobné partnerstvá miest

Opatrenie 2: Projekty ob čanov a podporné opatrenia



Akcia 1 – Aktívni ob čania pre Európu

• Akcia 1 – Opatrenie 1.1. 
Družobné partnerstvá miest – stretnutia ob čanov

• Záväzok európskej integrácie

• Aktívna ú časť

• Medzikultúrny dialóg



Akcia 1 Opatrenie 1.1
Družobné partnerstvá miest – stretnutia
občanov

1.1 Družobné partnerstvá miest – stretnutia ob čanov

Žiadate ľ/partner: 

Obec
Nezisková organizácia alebo partnerský výbor v s právnym postavením
(právnická osoba) zastupujúce miestne orgány

Účastníci

Minimálne 25 ú častníkov a minimálne 5 ú častníkov zo zahrani čia vyslaní partnerskými
obcami

Doba trvania

Maximálna doba trvania stretnutia je 21 dní

Financovanie

Minimálna výška prideleného grantu pre projekt je 2 500 EUR. Maximálna výška prideleného
grantu je 20 000 EUR na projekt.



Akcia 1 - Opatrenie 1.2
Siete medzi partnerskými mestami

1.2 Siete medzi partnerskými mestami

Žiadate ľ/partner: 
Obec
Miestny/ regionálny orgán alebo
Federácia/združenie miestnych orgánov
Nezisková organizácia alebo partnerský výbor s právnym po stavením (právnická osoba) 

zastupujúce miestne orgány.

Účastníci
Minimálne 30 ú častníkov a najmenej 30% ú častníkov zo zahrani čia vyslaní partnerskými
obcami 4 countries represented (at least a MS)

Doba trvania
Maximálna doba trvania projektu je 24 mesiacov.
Maximálna doba trvania každého podujatia je 21 dní.

Financovanie

Minimálna výška prideleného grantu pre projekt je €10.00 0 per project. Maximálna výška
prideleného grantu je € 150.000 pre projekt.



Akcia 1 - Opatrenie 2
Projekty občanov a podporné opatrenia

2.1 Projekty ob čanov

Žiadatelia/ partneri: 

- miestny orgán alebo
- nezisková organizácia ob čianskej spolo čnosti (právnická osoba).
- aspoň päť účastníckych krajín (žiadatel + 4 partneri)

Počet účastníkov

- minimálne 200 ú častníkov
- minimálne 20 % ú častníkov projektu musí pochádza ť z iných krajín, ako je hostite ľská krajina

podujatia .

Doba trvania

Maximálna doba trvania projektu je12 mesiacov

Financovanie

Minimálna výška prideleného grantu pre projekt je €100.0 00 per project. Maximálna výška
Prideleného grantu je € 250.000 pre projekt.



Akcia 1 - Opatrenie 2
Projekty občanov a podporné opatrenia

2.2. Podporné opatrenia

Žiadatelia/ partneri: 

- združenie/federácia miestnych orgánov alebo
- nezisková organizácia s právnym postavením (právnická o soba).

Počet partnerov
- aspoň 2 účastnícke krajiny

účastníci
- aspoň dve účastnícke krajiny

Doba trvania

Maximálna doba trvania projektu je12 mesiacov

Financovanie

Minimálna výška prideleného grantu pre projekt je €30.00 0 per project. Maximálna výška
Prideleného grantu je € 100.000 pre projekt.



Akcia 2 - Opatrenie 3
Podpora projektov iniciovaných organizáciami
občianskej spoločnosti

Špecifické ciele:

Podpori ť organizácir ob čianskej spolo čnosti z rôznych ú častníckych
štátov, na realizáciu aktivít so silným európskym rozmer om

Projekty:

* Projekty na podujatia
* Výrobné a realiza čné projekty

Aké prvky by mal projekt zahr ňať?
Akcia
Diskusia
Úvahy
Vytváranie sietí



Akcia 2 Opatrenie 3
Podpora projektov iniciovaných organizáciami
občianskej spoločnosti

Žiadatelia/partneri: 

- mimovládne organizácie
- organizácie ob čianskej spolo čnosti s právnym postavením (právnická osoba)

účastníci
- aspoň dve účastnícke krajiny

Doba trvania

- Maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov.

Financovanie

- maximálne 400 dní ú časti (jedna osoba zú častňujúca sa jedného podujatia po čas jedného d ňa
=jeden de ň účasti).)

- minimálna výška prideleného grantu pre projekt je €10.0 00 per project. Maximálna výška
prideleného grantu je € 55.000 pre projekt (60% oprávne ných nákladov )



Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka

Žiadatelia/partneri: 

nezisková organizácia s právnym postavením (právnická os oba)

Doba trvania

Maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov

Financovanie

- maximálne 400 dní ú časti (jedna osoba zú častňujúca sa jedného
podujatia po čas jedného d ňa =jeden de ň účasti).)

- minimálna výška prideleného grantu pre projekt je €10.0 00 per project. 
Maximálna výška prideleného grantu je € 55.000 pre proje kt (60% 
oprávnených nákladov )



kontakt …

EACEA – P7
Citizenship Unit

eacea-P7@ec.europa.eu


