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CIEĽ PROGRAMU 
Priblížiť Európu občanom a umožniť im plne 

participovať na vytváraní európskeho priestoru. Občania 

majú prostredníctvom programu možnosť cezhraničnej spolupráce,  

podporiť spoluprácu a proeurópske myšlienky   

 

Podporné akcie sa ďalej delia na opatrenia. Program Európa pre občanov 
poskytuje dva druhy grantov: 
 
A. PROJEKTOVÉ GRANTY (Financie sú určené na presne vymedzené aktivity s 

obmedzenou lehotou trvania. Plán činnosti stanovený v žiadosti je po jej schválení 
záväzné). Použitie: Akcia 1, Opatrenie 1.1; Akcia 1, Opatrenie 1.2;Akcia 2, Opatrenie 
2.3; Akcia 1, Opatrenie 2.1; Akcia 1, Opatrenie 2.2; Akcia 4 
 

B. PREVÁDZKOVÉ GRANTY (finančná podpora je určená na náklady potrebné na 

riadne vykonávanie bežných činností organizácie). Použitie: Akcia 2, Opatrenie 1 a Akcia 
2, Opatrenie 2 

 

AKCIE KTORÉ PROGRAM PODPORUJE  

AKCIA 1 AKTÍVNI OBČANIA PRE EURÓPU  
Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest 

Spočíva v spájaní občanov z partnerských miest, posilňovaní vzájomných vzťahov, 
poznatkov a porozumenia medzi občanmi a medzi kultúrami. 

Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami 

Miestne orgány sú konfrontované s problematikami, ktoré sa spájajú s politickým 
vývojom na európskej úrovni. Siete medzi partnerskými sú dôležitým prostriedkom na 

kvalifikovanú diskusiu a výmenu osvedčených postupov na miestnej úrovni. 
Opatrenie 2.1 Projekty občanov 

Opatrenie podporuje medzinárodné projekty, ktoré priamo zapájajú občanov do dialógu 

s európskymi inštitúciami. Spája ľudí rôzneho zamerania spoločne sa  zaoberajúcimi 
európskymi otázkam na miestnej a európskej úrovni. Očakávajú sa inovatívne metódy 

umožňujúce účasť občanov. 
Opatrenie 2.2 Podporné opatrenia 

Je zamerané na šírenie informácií o programe Európa pre občanov a napomáhajúce 
širokému okruhu potenciálnych žiadateľov žiadať o podporu v tomto programe 

 
 

Európa pre 

občanov  

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-3/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-3/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-2/
http://www.europapreobcanov.sk/akcia-4-aktivna-europska-pamiatka/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-2/
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AKCIA 2 AKTÍVNA OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ V EURÓPE   
 
Opatrenie 1 – Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej 

politiky (think-tankom) (Prevádzkový grant) 
Toto opatrenie je zamerané na podporu činnosti organizácií pre výskum európskej 

verejnej politiky (think-tankov) 
Opatrenie 2 Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na 

úrovni EÚ a organizáciám občianskej spoločnosti oživujúcim Európsku 
pamiatku(Prevádzkový grant) 

Toto opatrenie poskytne organizáciám občianskej spoločnosti európskeho rozmeru 

kapacitu a stabilitu na rozvoj svojich aktivít na európskej úrovni. 
Opatrenie 2.3 Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti 

Toto opatrenie podporuje konkrétne projekty organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
sú zriadené v účastníckych krajinách a zaoberajú sa na európskej, národnej, regionálnej 

alebo miestnej úrovni témami spoločného záujmu, súvisiacimi s prioritami a cieľmi 
programu. 

 

 

AKCIA 3 SPOLOČNE PRE EURÓPU 
Túto akciu priebežne realizuje Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru 

 
 

AKCIA 4 AKTÍVNA EURÓPSKA PAMIATKA 
Cieľom tejto akcie je pripomínanie obetí nacizmu a stalinizmu 

 
 
 
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT?  

 miestne orgány, miestne organizácie, think-thanky, 
skupiny občanov, organizácie občianskej spoločnosti, 
mimovládne organizácie, odborové zväzy, vzdelávacie 
inštitúcie, dobrovoľnícke organizácie, organizácie 
amatérskeho športu 
 

 

  

 

Informácie o programe nájdete 
v Slovenskom jazyku nájdete na: 
www.europapreobcanov.sk  

Informácie o programe nájdete 
v anglickom jazyku  nájdete na:  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/ 

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2/
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-3/
http://www.europapreobcanov.sk/
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
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