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Evropa pro občany 

Cílem programu Evropa pro občany (2007-2013) 
je přiblížit Evropskou unii občanům členských 
států a zároveň občany podpořit, aby byli 
aktivnější ve veřejném životě a rozhodovacím 
procesu a uvědomili si svá práva a povinnosti.  



Evropa pro občany 

Aby mohli občané Evropské unie evropskou 
integraci plně podporovat, měl by být kladen 
větší důraz na jejich společné hodnoty, historii a 
kulturu jako na klíčové prvky jejich členství ve 
společnosti založené na zásadách svobody, 
demokracie a dodržování lidských práv, na 
kulturní rozmanitosti, toleranci a solidaritě, v 
souladu s Listinou základních práv Evropské unie 
(2000).  



Evropa pro občany 

S cílem přiblížit Evropu občanům a umožnit jim 
plně se podílet na budování stále užšího svazku 
v Evropě je třeba oslovit všechny státní 
příslušníky a osoby s povolením k pobytu ve 
zúčastněných zemích, zapojit je do 
mezinárodních výměn a spolupráce a přispět tak 
k rozvíjení pocitu sounáležitosti ke společným 
evropským ideálům.  



Evropa pro občany 

Rozpočet 

• Celkový rozpočet programu na léta 2007-2013 
činí 215 mil. eur. 

• Aktivní občané pro Evropu (45 %)   

• Aktivní občanská společnost (31 %)  

• Společně pro Evropu (10 %)  

• Aktivní evropská paměť (4 %) 



Aktivní občané pro Evropu 
• Partnerství měst:  

cílem tohoto opatření jsou činnosti, které zahrnují nebo 
prosazují přímou výměnu mezi evropskými občany 
prostřednictvím jejich účasti v činnostech v rámci 
partnerství měst.  
může se jednat o jednorázové či pilotní činnosti nebo 
tyto činnosti mohou mít podobu strukturovaných, 
víceletých a vícestranných dohod, které zaujímají více 
programovaný přístup a zahrnují řadu činností od 
setkávání občanů až po zvláštní konference nebo 
semináře věnované oblastem společného zájmu, spolu 
se souvisejícími publikacemi, jež jsou pořádány v 
souvislosti s činnostmi v rámci partnerství měst.  

      



Aktivní občané pro Evropu 

toto opatření aktivně přispěje k posílení znalostí 
a porozumění občanů a jednotlivých kultur o 
sobě a mezi sebou navzájem, porozumění a 
zvyšování povědomí o procesu evropské 
integrace. 



Aktivní občané pro Evropu 

• Projekty občanů a podpůrná 
opatření:  

podpora různých projektů, které nejsou 
omezeny hranicemi států ani jednotlivých 
odvětví a jsou do nich přímo zapojeni 
občané 

přednost se dává projektům, jejichž cílem 
je podpora účasti na místní úrovni 



Aktivní občané pro Evropu 

mělo by být podporováno využívání 
nových technologií, zejména technologií 
informační společnosti.  

tyto projekty podpoří setkávání občanů z 
různých oborů a oblastí, kteří budou 
spolupracovat nebo diskutovat o 
společných evropských otázkách, a 
rozvíjet tak vzájemné porozumění a 
zvyšovat povědomí o procesu evropské 
integrace. 



Aktivní občanská společnost v 
Evropě  

• Strukturální podpora evropských 
organizací zabývajících se výzkumem 
v oblasti veřejné politiky (skupiny 
expertů): 

subjekty, které jsou zdrojem nových 
myšlenek a úvah týkajících se evropských 
záležitostí, jsou důležitými institucionálními 
partnery − mohou provádět činnosti, kterými 
přispívají do diskuze o občanství EU a o 
evropských hodnotách a kulturách.  



Aktivní občanská společnost  
v Evropě  

• toto opatření se zaměřuje na posilování 
institucionální kapacity těchto organizací, 
které jsou reprezentativní, poskytují 
skutečnou evropskou přidanou hodnotu, 
mohou mít výrazný multiplikační efekt a jsou 
schopny spolupracovat s ostatními příjemci 
tohoto programu. Důležitým prvkem v této 
oblasti je posilování transevropských sítí.  



Aktivní občanská společnost  
v Evropě  

• Strukturální podpora organizací 
občanské společnosti na 
evropské úrovni: 
organizace občanské společnosti jsou 
důležitou součástí občanské, vzdělávací, 
kulturní a politické činnosti, jež přispívá k 
účasti na životě společnosti. Musí 
existovat a být schopny fungovat a 
spolupracovat na evropské úrovni.  



Aktivní občanská společnost  
v Evropě  

• Důležitým prvkem v této oblasti činnosti je 
posilování transevropských sítí a evropských 
sdružení.  



Aktivní občanská společnost  
v Evropě  

• Podpora projektů uskutečňovaných z 
podnětu organizací občanské 
společnosti: 

organizace občanské společnosti na místní, 
regionální a celostátní úrovni nebo na evropské 
úrovni zapojují občany nebo zastupují jejich zájmy 
prostřednictvím diskuzí, publikací, obhajoby a 
prostřednictvím jiných konkrétních nadnárodních 
projektů (např. workshopy, výstavy, semináře, 
informační kampaně, diskuze) 

rovněž udržitelnější dopad a rozvoj sítí a součinností  



Aktivní občanská společnost  
v Evropě  

Zavádění evropského rozměru do činností organizací 
občanské společnosti či pokračování v jejím 
zohledňování umožní těmto organizacím posílit své 
kapacity a získat širší cílové skupiny. Přímá spolupráce 
organizací občanské společnosti z různých členských 
států přispěje ke vzájemnému porozumění, pokud jde o 
různé kultury a názory, a ke ztotožnění se se sdílenými 
zájmy a hodnotami.  



Aktivní občanská společnost  
v Evropě  

Ačkoli může probíhat formou jednotlivých 
projektů, zajistí dlouhodobější přístup, rovněž 
udržitelnější dopad a rozvoj sítí a součinností.  



Společně pro Evropu 
• Velmi významné události (např. vzpomínkové 

oslavy, udělování cen, umělecké projekty, 
celoevropské konference): 
opatření podpoří akce organizované Evropskou komisí, 
případně ve spolupráci s členskými státy nebo jinými 
příslušnými partnery, které jsou významné svým 
rozsahem a oblastí působnosti, zaměřují se na národy 
Evropy, pomáhají zvýšit jejich vnímání sounáležitosti ke 
stejnému společenství a jejich povědomí o historii, 
dosažených úspěších a hodnotách Evropské unie, 
zapojují je do interkulturního dialogu a přispívají k 
rozvoji jejich evropské identity.  



Společně pro Evropu 

• mezi tyto akce mohou patřit oslavy 
historických událostí, připomínání evropských 
úspěchů, umělecké projekty, zvyšování 
povědomí o konkrétních problematikách, 
celoevropské konference a udělování cen 
pořádané s cílem zdůraznit významné 
úspěchy. Mělo by být podporováno využívání 
nových technologií, zejména technologií 
informační společnosti.  



Společně pro Evropu 

• Studie, průzkumy a výzkumy veřejného 
mínění: 

cílem je lépe porozumět aktivnímu občanství na 
evropské úrovni; opatření se týká Evropské komise.  



Společně pro Evropu 

• Nástroje pro šíření informací: 

jelikož je toto opatření zaměřeno na občany a na 
různorodost iniciativ v oblasti aktivního občanství, je 
třeba poskytovat komplexní informace o 
jednotlivých činnostech programu, o ostatních 
evropských činnostech týkajících se problematiky 
občanství a o dalších souvisejících iniciativách, a to 
prostřednictvím internetového portálu a jiných 
nástrojů.  



Aktivní evropská paměť 
• Ochrana hlavních míst a archivů 

spojených s deportacemi a 
připomínání památky obětí: 

Podporovat lze projekty konané: 
a) za účelem ochrany hlavních míst a památníků 

spojených s masovými deportacemi, bývalými 
koncentračními tábory a jinými dějišti nacistického 
masového mučení a vyhlazování, jakož i archivů 
dokumentujících tyto události, a za účelem 
udržování památky obětí i těch, kteří v extrémních 
podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem 



Aktivní evropská paměť 

b) za účelem připomínání památky obětí 
masového vyhlazování a masových deportací 
spojených se stalinismem, jakož i ochrany 
památníků a archivů dokumentujících tyto 
události 



Obecné cíle projektu Evropa 
pro občany 

• poskytovat občanům příležitost spolupracovat 
a podílet se na budování demokratické a do 
světa otevřené Evropy, která bude stále užším 
svazkem, sjednoceným a obohaceným díky 
své kulturní rozmanitosti, a rozvíjet tak 
občanství Evropské unie 

• rozvíjet vědomí evropské identity, vycházející 
ze společných hodnot, historie a kultury 



Obecné cíle projektu Evropa 
pro občany 

• podporovat pocit přináležitosti k Evropské unii 
mezi jejími občany 

• posilovat toleranci a vzájemné porozumění 
mezi evropskými občany, respektovat a 
podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost 
a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami 



Specifické cíle Evropa pro 
občany 

• setkávání občanů z různých místních komunit po celé 
Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti, 
názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet 
budoucnost 

• podpora činnosti, diskusí a úvah souvisejících s 
evropským občanstvím, demokracií, společnými 
hodnotami, historií a kulturou prostřednictvím 
spolupráce organizací občanské společnosti na 
evropské úrovni 



Specifické cíle Evropa pro 
občany 

• přiblížení Evropy jejím občanům tak, že budou 
propagovány evropské hodnoty a úspěchy, 
jichž Evropa dosáhla, a zároveň bude 
uchovávána vzpomínka na její minulost 



Specifické cíle Evropa pro 
občany 

• podpora spolupráce mezi občany a organizacemi 
občanské společnosti ze všech zúčastněných států, 
příspěvek k interkulturnímu dialogu a zdůrazňování 
rozmanitosti i jednoty Evropy, přičemž by se zvláštní 
pozornost měla věnovat činnostem, které se 
zaměřují na vytváření užších vazeb mezi občany 
členských států Evropské unie ve složení k 30. dubnu 
2004 a občanů členských států, které přistoupily 
poté 


