V Bratislave, 20.12.2017

Komisia pridelila slovenským obciam a mestám ďalší takmer pol
milión na rozvoj občianskej spoločnosti
Výkonná agentúra EACEA včera, v pondelok 18. decembra 2017, zverejnila na svojej
webstránke posledné výsledky septembrovej uzávierky programu Európa pre
občanov. Na Slovensko tak potečie 451tis. Eur a to v podobe 14 podporených
projektov, z čoho gro – až 13 projektov - tvoria jednorazové stretnutia občanov
partnerských miest alebo obcí v opatrení Družobné mestá. V rámci druhého
opatrenia tejto uzávierky, zameraného na vznik a budovanie celoeurópskych
sietí samospráv za účelom riešenia vybratého lokálneho problému – Siete medzi
mestami - bolo podporených len 15 projektov z celej Európy. „Preto je pre nás
veľkým úspechom, že 1 z nich pochádza zo slovenskej dielne, konkrétne z obce
Svodín,” hodnotí Želmíra Gerová, vedúca kancelárie Európskeho kontaktného
bodu pre Slovensko.
V opatrení Družobné mestá (13 podporených projektov v hodnote 306tis. Eur) bol
priemerný počet partnerov na jeden úspešný slovenský projekt viac ako šesť. “Zjavne
však boli uprednostnené projekty, kde boli zapojení partneri z doteraz menej
zastúpených krajín v programe, čo bude trend i pre nadchádzajúce roky súčasného
programového obdobia 2014 -2020,” konštatuje Gerová. Ďalších 37 slovenských
obcí/miest/organizácií je partnerom v ďalších podporených projektoch v rámci
opatrenia, ktorých bolo celkovo 114.
V prípade opatrenia Siete medzi mestami sa na jednom projekte zúčastnilo v priemere
desať partnerov na jeden projekt. Okrem úspešného žiadateľa, obce Svodín, sa v role
projektového partnera úspešných projektov ocitli ďalšie 2 slovenské obce. „Úspešný
projekt s názvom YOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Network for Challenging
Euroscepticism and Motivating Young European Citizens to Participate in 2019
European Elections pracuje s mládežou, najmä s prvovoličmi, ktorých sa snaží vyzvať
k diskusii a analýze euroskeptizmu a tak ich motivovať k účasti na voľbách do
Európskeho parlamentu v roku 2019,“ informuje starosta obce Svodín Gabriel Vígh
a zároveň dodáva „Naša obec Svodín bola niekoľko rokov po sebe úspešná v rámci
opatrenia Družobné mestá, čo nás posmelilo k myšlienke žiadať väčší grant v rámci
programu Európa pre občanov. Sme preto veľmi radi, že to vyšlo a utvrdzuje nás to,
že práca aj na tzv. mäkkých projektoch má zmysel. Naši ľudia vďaka tomu viac
rozumejú fungovaniu, úlohe a zmyslu Únie a vážia si tak viac európske investície
v našej obci.“
Celkovo bolo v rámci programu Európa pre občanov v roku 2017 podporených
42 projektov v celkovej hodnote 1,413mil. Eur. Z toho 38 projektov (v hodnote
893tis. eur) bolo podporených v opatrení Družobné mestá a 4 väčšie projekty v
hodnote 520tis. Eur v opatreniach: Siete medzi mestami, Projekty občianskej
spoločnosti a Európska pamäť.

V priebehu mesiaca január 2018 sa očakávajú výsledky uzávierky
k prevádzkovým grantom (18. október 2017) pre občianske združenia, thinktanky a celoeurópske platformy. Tieto mohli v rámci danej výzvy žiadať finančné
prostriedky až do výšky 600tis. Eur na svoju činnosť a to na roky 2018-2020 .
Takého uzávierky boli v súčasnom programovom období len dve, jedna 20.12.2013
a druhá 18.10.2017. V rámci prvej spomínanej uzávierky bola zo Slovenska
podporená organizácia Projekt fórum sumou 400tis. Eur pre roky 2014-2017.
Projekt fórum aj vďaka tejto podpore zorganizoval už deväť ročníkov úspešného
podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré je vrcholným stretnutím najväčších
európskych ale i svetových mysliteľov, spisovateľov, filozofov, novinárov a ďalších
intelektuálov súčasnosti, ktorí v Bratislave a Banskej Bystrici debatujú na témy, ktoré
aktuálne trápia Európu. Stredoeurópske fórum je zároveň spomienkou na ideály, za
ktoré sme bojovali v roku 1989 a na ktorých základoch je postavená i súčasná
Európska únia.
PROGRAMOVÉ VÝZVY A PRIORITY PRE ROK 2018
Uzávierky programu Európa pre občanov pre rok 2018 sú naplánované na 1. marec
a 3. september. Otvorenie marcovej uzávierky sa očakáva v najbližších dňoch.
V opatrenia Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti
sa budú uprednostňovať projekty zamerané už tradične (od roku 2016) na diskusie
o budúcnosti Európy a euroskeptizme; podpore solidarity v čase krízy a o migrácii.
Pribudla k nim téma Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018.
Projekty opatrenia Európska pamäť by mali byť sústredené na roky: 1918 – koniec
prvej svetovej vojny, 1938/1939 - začiatok druhej svetovej vojny, 1948 - začiatok
studenej vojny, Haagsky kongres a integrácia Európy, 1968 – demonštrácie a hnutia
za ľudské práva, invázia sovietskych vojsk do Československa, študentské
demonštrácie a antisemitská kampaň v Poľsku, alebo na témy: občianska spoločnosť
v totalitných režimoch; antisemitizmus, anticiganizmus, xenofóbia, homofóbia a iné
formy intolerancie a proces tranzície na demokraciu a vstupu do EÚ.
O programe:
Program Európa pre občanov podporuje projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí,
budovanie sietí medzi takýmito mestami alebo obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty
zachytávajúce pamäť ľudí na udalosti 20. a 21. storočia. Je najmenším programom tzv. komunitárnych
programov EÚ akými sú známejšie programy Erasmus+ a Kreatívna Európa. Program je riadený
Európskou komisiou prostredníctvom jej výkonnej agentúry EACEA. Podané projekty sa hodnotia
priamo z „Bruselu“ . Financovanie projektov prebieha na základe tzv. paušálov jednotných pre celú
Európu.
Európsky kontaktný bod (EKB) je informačno-konzultačným miestom, ktoré poskytuje informácie
o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. Funkciu
kontaktného bodu pre program na Slovensku plní okrem iných úloh Národné osvetové centrum.
Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 30 podobných kancelárií v 28 krajinách Európy.
Od roku 2014 do súčasnosti zorganizovalo EKB 68 informačných stretnutí o programe, ktorých sa
zúčastnilo 1682 ľudí, ktorí sa zaujímali o získanie grantu z programu. V prevažnej miere ide

o zamestnancov obcí, miest, neziskových organizácií, ale aj agentúr a živnostníkov, ktorí sa živia
písaním projektov. V poslednej dobe k nim pribudli zamestnanci slovenských univerzít, ale
i ministerstiev, ktorí sa takýmto spôsobom snažia doplniť alebo odľahčiť štátny rozpočet.
Pre viac informácií kontaktujte: Želmíra Gerová, e-mail: zelmira.gerova@nocka.sk; Tel.: 0903 450
401, Adresa: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 81234 Bratislava.

