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AKTIVITY NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA CERV 

Konference Národních kontaktních míst programu CERV se zástupci Evropské komise 
v rámci předsednictví ČR v Radě EU  

Ve dnech 17. – 18. listopadu 2022 se v hotelu Vienna House Diplomat Prague uskutečnilo historicky první 
setkání zástupců tzv. Národních kontaktních míst (NKM) Evropské unie přímo řízeného programu Občané, 
rovnost, práva a hodnoty (CERV). Setkání se zúčastnili také zástupce Evropské komise (EK), Evropské výkonné 
agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG 
JUST). 

Prioritními tématy jednání byly např. výsledky minulého období 2021–2022, naplňování programu CERV, 
výzvy, kterým čelí NKM při jejich práci, nové nástroje externí a interní komunikace pro lepší viditelnost a 
efektivitu programu CERV, připravované aktivity a plány EK v rámci CERV a nový pracovní program na období 
2023-2024. 

České Národní kontaktní místo tímto zahájilo tradici, kdy každá předsednická země bude pořádat společná 
setkání NKM členských států EU a na kterou bude nyní navazovat Švédsko a to v první polovině roku 2023.   

Video report z celé akce je dostupný na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=vi9l8M2ZeG0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi9l8M2ZeG0
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Odkaz na veškeré fotografie z akce naleznete zde: https://adobe.ly/3ELcwhz 

 

 

 

https://adobe.ly/3ELcwhz
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PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV 
 
Výzva: Podpora rovnosti a boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci 
Datum otevření výzvy: 8. 12. 2022  
Uzávěrka pro podání žádosti: 20. 6. 2023 
 

Priority: 
1. Boj proti diskriminaci a boj proti rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti, včetně 

anticikanismu, rasismu proti černochům, antisemitismu a protimuslimské nenávisti 
2. Podpora řízení rozmanitosti a začlenění na pracovišti, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru 
3. Boj proti diskriminaci LGBTIQ lidí a podpora rovnosti LGBTIQ prostřednictvím implementace strategie 

rovnosti LGBTIQ 
4. Vyzvat veřejné orgány, aby zlepšily své reakce na diskriminaci, rasismus, antisemitismus, 

antimuslimskou nenávist a xenofobii, LGBTIQ-fobii a všechny ostatní formy nesnášenlivosti 
 
Cílem výzvy je podpořit komplexní a průřezový přístup, financovat konkrétní akce pro prevenci a boj proti 
diskriminaci a boj proti netoleranci, rasismu a xenofobii, zejména na základě rasového nebo etnického 
původu, barvy pleti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity. Podporovány jsou zejména 
nadnárodní projekty. 
 
 
Výzva: Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí páchanému na dětech: výzva 
zprostředkovatelům 
Datum otevření výzvy: 8. 12. 2022  
Uzávěrka pro podání žádosti: 19. 4. 2023 
 

Priority: 
1. Poskytování podpory obětem přizpůsobené konkrétním potřebám obětí, včetně specifické lékařské 

a psychologické podpory, služeb zaměřených na oběti a traumata, přístupu k vnitrostátním linkám 
pomoci, přístupu k právu, zvýšené dostupnosti azylových domů, včetně komplexní podpory pro oběti 
sexuálního obtěžování na pracovišti; 

2. Prevence násilí, včetně zvyšování povědomí, školení odborníků, kteří pravděpodobně přijdou 
do kontaktu s oběťmi, a práce s pachateli; 

3. Řešení genderových stereotypů jako hlavních příčin genderově podmíněného násilí; 
4. Posílení systému ochrany dětí zlepšením prevence, ochrany a podpůrných služeb pro (potenciální) 

dětské oběti/svědky násilí a osoby, které potřebují ochranu, včetně multidisciplinární spolupráce. 
 

Cílem výzvy je podpořit, posílit a budovat kapacitu nezávislých organizací občanské společnosti, které působí 
v prevenci a boji proti všem formám genderově podmíněného násilí na ženách a dívkách a všem formám 
genderově podmíněného násilí, včetně LGBTIQ osob, žen a dětí v kontextu migrace, jakož i různé formy násilí 
na dětech. 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Výzva: Podpora příznivého prostředí pro ochranu oznamovatelů 
Plánovaný termín otevření výzvy: 24. 1. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 25. 5. 2023 
 
Cílem výzvy je podpořit vytváření prostředí umožňujícího oznamování a informování o porušení práva Unie, 
zejména budováním kapacit pro účinné uplatňování směrnice o ochraně oznamovatelů (směrnice (EU) 
2019/1937). Tato směrnice stanoví povinnost zřídit interní a externí kanály pro podávání zpráv, přísnou 
povinnost zachovávat důvěrnost oznamující osoby a také vysoké standardy ochrany před odvetnými 
opatřeními a právními prostředky pro oznamovatele, kteří informují o porušení práva EU. Organizace 
občanské společnosti hrají klíčovou roli při zajišťování účinného provádění těchto právních norem. Projekty 
v rámci této priority by měly podporovat a chránit oznamovatele a budovat kapacitu vnitrostátních orgánů 
a právníků k zajištění odpovídajících právních opravných prostředků na ochranu oznamovatelů. 
 
 

Výzva: Budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU 
Plánovaný termín otevření výzvy: 24. 1. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 25. 5. 2023 
 

Projekty financované v rámci této výzvy by se mohly zaměřit na potřeby budování kapacit a zvyšování 
povědomí o Listině základních práv EU obecně nebo by se mohly zaměřit na práva zakotvená v Listině 
a povědomí o rozsahu působnosti Listiny nebo ochranu základních práv v digitálním věku. 
 
Výzva: Strategické soudní spory 
Plánovaný termín otevření výzvy: 24. 1. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 25. 5. 2023 
 
Projekty v rámci této výzvy by měly prostřednictvím školení, sdílení znalostí a výměny osvědčených postupů 
posílit znalosti a schopnost organizací občanské společnosti, jakož i odborníků z praxe, právníků a nezávislých 
orgánů pro lidská práva účinně se zapojit do soudních sporů na vnitrostátní i evropské úrovni a zlepšit přístup 
ke spravedlnosti a prosazování práv podle práva EU, včetně Listiny základních práv EU. 
 
Výzva: Ochrana hodnot a práv EU proti projevům nenávisti a trestným činům z nenávisti 
Plánovaný termín otevření výzvy: 24. 1. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 25. 5. 2023 
 
Projekty v rámci této výzvy by měly mít za cíl umožnit organizacím občanské společnosti zavést mechanismy 
spolupráce s veřejnými orgány na podporu hlášení případů trestných činů z nenávisti a projevů nenávisti; 
zajistit podporu obětem projevů nenávisti a trestných činů z nenávisti; a podporovat vymáhání práva, mimo 
jiné prostřednictvím školení nebo metod a nástrojů sběru dat. Projekty by se také měly zaměřit na činnosti, 
které se zabývají on-line nenávistnými projevy, včetně nahlašování obsahu IT společnostem, navrhování 
kampaní proti vyprávění a zvyšování povědomí a vzdělávacích aktivit zaměřených na řešení společenských 
problémů spojených s nenávistnými projevy online. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-whistle;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-charter;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-litigation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-speech;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Výzva: Prosazování práv a hodnot posílením občanského prostoru 
Plánovaný termín otevření výzvy: 24. 1. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 25. 5. 2023 
 
Projekty v rámci této výzvy by měly podporovat práva a hodnoty tím, že umožní aktérům občanské 
společnosti spolupracovat na místní, regionální a národní úrovni v oblastech pokrytých programem. Projekty 
by také měly pomoci vytvořit komunikační kanál s EU, který by informoval o stavu občanského prostoru 
v jejich zemích a vyjádřil případné obavy či znepokojení. 
 

Výzva: Sítě měst 
Plánovaný termín otevření výzvy: 19. 1. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 20. 4. 2023 
 

Očekávané výsledky: 

 Příležitost pro města a obce rozvíjet projekty většího rozsahu s cílem zvýšit dopad a udržitelnost 
jejich projektů; 

 Zvýšení zapojení občanů do společnosti a v konečném důsledku jejich aktivní zapojení do 
demokratického života Unie; 

 Zvyšování povědomí a budování znalostí u příležitosti 30. výročí vstupu Maastrichtské smlouvy 
v platnost a přijetí volebních směrnic, mimo jiné prostřednictvím akcí s vysokou viditelností; 

 Trvalé vazby s partnerskými organizacemi; 
 Zvýšené povědomí o výhodách rozmanitosti a boji proti diskriminaci a rasismu; 
 Zvýšení a podpora vzájemného porozumění a přijetí evropských menšin, jako jsou Romové; 
 Lepší informovanost o právech udělených občanstvím EU a jejich lepší provádění v členských 

státech; 
 Zvýšené povědomí a lepší poskytování informací mobilním občanům EU a jejich rodinným 

příslušníkům o jejich občanských právech EU.  

Výzva: Evropská paměť 
Plánovaný termín otevření výzvy: 16. 2. 2023  
Uzávěrka pro podání žádosti: 6. 6. 2023 

Budou podpořeny projekty zaměřené na připomenutí událostí moderních evropských dějin, včetně příčin 
a důsledků autoritářských a totalitních režimů, zvyšování povědomí evropských občanů o jejich společné 
historii, kultuře, kulturního dědictví a hodnot, čímž se zlepší jejich chápání Unie, její původ, účel, rozmanitost, 
úspěchy a význam vzájemného porozumění a tolerance. 

Podporované politické iniciativy: 

 Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života 2021–2030 

 Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 

 Strategický rámec EU pro Romy pro rovnost, začlenění a účast 

Portál pro žadatele a přehled aktuálních výzev: Funding&tenders – CERV (předpokládaná 

frekvence vyhlášení jednotlivých výzev je 1x ročně) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-civic;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV-2023-CITIZENS-REM;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV-2023-CITIZENS-REM;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
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Přejete si být informováni o programu CERV pravidelně a získat tak informace 
o právě vyhlášených otevřených výzvách? Sledujte nás na sociálních sítích 
(Instagram, Facebook) nebo nás kontaktujte e-mailem: cerv@vlada.cz 

 

Pro konzultaci konkrétních projektových záměrů můžete oslovit  

Národní kontaktní místo programu CERV pro Českou republiku: 

Oddělení evropských programů a fondů, Úřad vlády ČR 
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 
e-mail: cerv@vlada.cz, tel: 720 065 620 

https://www.instagram.com/cerv_cz/
https://www.facebook.com/CERVczechrepublic
mailto:cerv@vlada.cz
mailto:cerv@vlada.cz

