Bratislava, 8. 8. 2018
Vyše 800-tisíc eur putuje na Slovensko vďaka programu
Európa pre občanov
V programe Európa pre občanov patrí Slovensko už niekoľko rokov k najúspešnejším
žiadateľom. Ostatná výzva programu Európa pre občanov mala uzávierku v marci 2018. V
tejto výzve, ktorej výsledky boli zverejnené 30. júla, uspelo 24 slovenských projektov s
celkovou podporu vo výške 803 995 eur. Najviac peňazí, spolu 463 795 €, pôjde do 21
slovenských obcí, miest a organizácií zastupujúcich samosprávu na projekty podporujúce
družobné partnerstvá miest.
Program Európa pre občanov na Slovensku zastrešuje Európsky kontaktný bod (ďalej len
„EKB“), ktorý je súčasťou Národného osvetového centra. Podľa vedúcej Európskeho
kontaktného bodu Želmíry Gerovej sú z dlhodobého horizontu úspešní najmä žiadatelia o
podporu z programu Družobné mestá a pri každej uzávierke je úspešných približne 20 projektov,
čo je z celoeurópskeho hľadiska pravidelne jeden z troch najlepších výsledkov.
Predmetná výzva bola okrem medzinárodnej spolupráce v oblastiach samosprávy zameraná aj na
rozvoj aktívneho občianstva. V rámci tohto opatrenia získal v porovnaní s projektmi z celej
Európy najvyššie hodnotenie projekt zameraný na voľby do Európskeho parlamentu 2019, ktorý
predložila slovenská organizácia GLOBSEC.
„Sme hrdí, že sme stáli pri zrode takého úspešného projektu zameraného na aktívnu participáciu
občanov Európskej únie na všetkých jej úrovniach,“ hovorí Želmíra Gerová. Zástupcovia
GLOBSEC aktívne konzultovali prípravu projektu s EKB, taktiež sa zúčastnili na všetkých
seminároch organizovaných EKB na pomoc predkladateľom projektov.
Dva slovenské projekty boli úspešné aj v opatrení Európska pamäť. Post Bellum SK opakovane
potvrdilo, že dosahuje úroveň renomovaných európskych organizácií zaoberajúcich sa touto
problematikou a vie pripraviť kvalitný medzinárodný projekt. Organizácia získala grant už druhý
rok po sebe. Kým vlaňajší projekt bol zameraný na 2. svetovú vojnu, ten tohtoročný je venovaný
mapovaniu tridsaťročného vývoja po roku 1989.
Grant získala aj Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorej projekt sa venuje obdobiu Pražskej jari (1967 – 1968). „Medzinárodná
spolupráca je to, čo si na tomto type projektov najviac vážime. Poskytuje nám príležitosť
porovnať si schopnosti našich zamestnancov, nadviazať nové kontakty, ale tiež zapájať
doktorandov, ktorým sa aj vďaka projektom otvárajú perspektívy dlhodobého zamestnania v
odbore,“ hovorí prodekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave pre vedecký výskum a
doktorandské štúdium prof. Marián Zouhar. Ako dodáva: „Projekty sú veľkou školou aj z
hľadiska ich administratívy a manažmentu. Na tom súčasnom spolupracuje až šesť krajín, okrem

Slovenska aj Chorvátsko, Rakúsko, Estónsko, Taliansko a Bulharsko.“
PREČO SÚ SLOVENSKÍ ŽIADATELIA V PROGRAME
EURÓPA PRE OBČANOV ÚSPEŠNÍ?
Kľúčovú rolu zohráva pripravenosť žiadateľov. EKB ako súčasť Národného osvetového centra
organizuje každý rok v rôznych regiónoch Slovenska približne 10 informačných
stretnutí/školení/seminárov. Len tento rok EKB zorganizoval alebo navštívil 14 podujatí s viac
ako 500 účastníkmi.
„Na tieto stretnutia sa vždy oplatí prísť, pretože potenciálny žiadateľ sa tam dozvie niečo nové,
niečo, čo sa v príručke nedočíta,“ hovorí Želmíra Gerová.
Zástupcovia EKB organizujú podujatia aj v menších okresných mestách, na ktorých sa od roku
2014 zúčastnilo viac ako 2 500 ľudí. Dôležitá je tiež komunikácia s úspešnými žiadateľmi,
zviditeľňovanie ich projektov doma i v zahraničí ako aj proaktívne oslovovanie organizácií, ktoré
by boli vhodnými žiadateľmi. V posledných troch rokoch úspešne organizuje tzv. spojené
infodni, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia programov Kreatívna Európa, Erasmus+ a tohto
roku by mal pribudnúť Horizon2020. V roku 2018 pribudol formát Granty pre samosprávu,
v rámci ktorého sa predstavilo až 13 finančných mechanizmov.
ĎALŠIE VÝZVY NA ROK 2018
Ďalšia výzva programu Európa pre občanov má uzávierku 3. septembra 2018. Výzva je otvorená
od 19. júna 2018.

O programe:
Program Európa pre občanov podporuje projekty medzinárodných stretnutí družobných miest
a obcí, budovanie sietí medzi mestami alebo obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty
zachytávajúce pamäť ľudí na udalosti 20. a 21. storočia. Je najmenším programom z tzv.
komunitárnych programov EÚ, akými sú: Erazmus+, Kreatívna Európa alebo Horizon2020.
Program riadi Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry EACEA. Podané
projekty sa hodnotia priamo z Bruselu. Financovanie projektov prebieha na základe tzv.
paušálov. Cieľovou skupinou programu sú obce, mestá, záujmové združenia, neziskové
organizácie, občianske združenia a verejný sektor.
Národné osvetové centrum napĺňa okrem iných úloh aj funkciu kontaktného bodu pre program
Európa pre občanov na Slovensku. Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 28 podobných
kancelárií pôsobiacich v 34 krajinách Európy. Je informačno-konzultačným miestom, ktoré
poskytuje informácie o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce projekty so žiadateľmi
o grant.
Pre viac informácií kontaktujte: Želmíra Gerová, e-mail: zelmira.gerova@nocka.sk; tel.: 0903
450 401, adresa: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava.

