Základná informácia o Programe Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 20142020“ – aktuálne výzvy pre rok 2019
Cieľom finančnej podpory EK v rámci jej programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“
na rok 2019 je prispieť k ďalšiemu rozvoju oblasti, kde sú rovnosť a práva osôb podporované,
chránené a efektívne implementované.
Medzi oprávnené aktivity patria napríklad tréningy, workshopy, konferencie, fóra vzájomného
vzdelávania a spolupráce; mediálne kampane, aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a šírenie
informácií. Podpora sa týka národných, regionálnych a miestnych orgánov verejnej moci, ako aj sietí
európskej úrovne či mimovládnych organizácií, ktorých aktivity prispievajú k implementácii cieľov
celého Programu EK „Práva, rovnosť a občianstvo“.
Finančné zdroje programu na rok 2019 sú určené na tieto špecifické ciele:
a) podporovať nediskrimináciu,
b) bojovať proti rasizmu, xenofóbii a homofóbii,
c) ochraňovať práva ľudí s postihnutím,
d) podporovať rodovú rovnosť,
e) predchádzať násiliu páchaného na deťoch, mladistvých a ženách,
f) chrániť práva detí,
g) zabezpečiť ochranu osobných údajov,
h) posilňovať uplatňovanie práv vyplývajúcich z EÚ občianstva,
i) presadzovať práva spotrebiteľov.
Program na rok 2019 je rozdelený do dvoch tematických oblastí – cieľov, pod ktoré spadajú
jednotlivé výzvy na predkladanie projektov:
1. Zabezpečenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov – celkový rozpočet pre tento cieľ
v roku 2019 predstavuje 27 509 000,- €
V rámci tejto časti rozpočtu budú financované také aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a boj
proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti, ako aj na boj proti násiliu páchanému na deťoch.
Patria sem tiež aktivity, ktoré prispievajú k súdnictvu zohľadňujúcemu potreby detí, podporujú deti
pred, počas a po súdnom konaní, aktivity, ktoré zabezpečujú budovanie a zdokonalenie kapacít pre
právnych a justičných odborníkov na individuálne hodnotenia podľa právnych predpisov EÚ. Ďalej
sem patria aktivity súvisiace s implementáciou GDPR, právom týkajúcim sa spotrebiteľov, ako aj
s nastávajúci voľbami do európskeho parlamentu.
2. Podpora nediskriminácie a rovnosti – celkový rozpočet pre tento cieľ v roku 2019 predstavuje
37 262 000 €
Z tejto časti rozpočtu budú prostriedky alokované na aktivity s cieľom predchádzať a bojovať proti
rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným prejavom intolerancie a neznášanlivosti, ako aj na aktivity
podporujúce a chrániace práva ľudí s postihnutím.
Program bude financovať akcie s európskou pridanou hodnotou, vrátane aktivít malého rozsahu
a národných aktivít, ktoré budú posudzované vo svetle takých kritérií, ako:
- ich príspevok ku konzistentnej implementácii práva EÚ a k rozšíreniu povedomia verejnosti
o svojich právach vyplývajúcich z EU legislatívy,
- ich potenciál rozvíjať vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a zlepšiť cezhraničnú spoluprácu,
- ich príspevok k vypracovaniu a šíreniu osvedčených postupov a príkladov z praxe,

-

ich potenciál prispieť k vytvoreniu minimálnych štandardov, noriem a riešení cezhraničných
problémov a výziev v rámci EÚ.

Podrobné informácie o programe na rok 2019 sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf

Výzva: Budovanie kapacít v oblasti práv dieťaťa a súdnictvo zohľadňujúce potreby detí a na
ochranu zraniteľných detí
Výzva spadá pod 1. tematický cieľ „Zabezpečenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov“
ID výzvy: REC-RCHI-PROF-AG-2019
Termín na predkladanie žiadostí: 14. máj 2019
Celkový rozpočet určený na výzvu: 4 000 000,- €
Miera spolufinancovania: max 80%
Rada Európy prijala usmernenie o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. Toto je definované
ako súdnictvo, ktoré garantuje rešpektovanie a efektívnu implementáciu všetkých práv detí na
najvyššej dosiahnuteľnej úrovni, je dostupné, primerané veku, promptné a zamerané na potreby
a práva dieťaťa, a to vrátane práva na riadny proces, práva na účasť na súdnom konaní a jeho
porozumení, práva na rešpektovanie súkromia a rodinného života, ako aj práva na integritu
a dôstojnosť.
V mnohých krajinách sa dosiahol pokrok v prístupe k súdnictvu zohľadňujúcemu potreby detí.
Avšak stále je tu množstvo problémov ako napríklad: svedectvá detí (najmä detí so zdravotným
postihnutím) sa často neberú do úvahy; deti sú vystavené veľkému tlaku počas súdneho procesu; deti
sú neraz vypočúvané viacnásobne a profesionálmi bez špeciálnej odbornej prípravy; násilie voči
deťom stále podlieha zisteniu a hláseniu a pod.
Európska komisia prijala smernicu o právach obetí (2012/29/EU) a smernicu EÚ 2016/800
o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní. Detské obete
musia mať špeciálnu ochranu a v ich prípade by mali byť vždy uplatňované opatrenia, ktoré ich
chránia, napr. videozáznamy ich svedectiev alebo vymenovanie osobitného zástupcu v prípade
konfliktu záujmov medzi nimi a ich rodičmi. Aj ďalšie opatrenia by mali byť prijaté s prihliadnutím na
individuálne zhodnotenie ich potrieb, aby sa zabezpečilo, že ak sa detská obeť musí zúčastniť
trestného konania, malo by sa vynaložiť všetko úsilie, aby sa zabránilo ďalšej traume v dôsledku
rozhovorov alebo vizuálneho kontaktu s páchateľmi.
Podľa smernice EÚ 2018/800 budú deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom
konaní, posudzované individuálne, pričom sa zohľadní najmä ich osobnosť a vyspelosť, ekonomické,
sociálne a rodinné zázemie dieťaťa a akékoľvek špecifiká, ktoré môžu dieťa zraniť.
Špecifický cieľ:
Podporovať a chrániť práva dieťaťa
Priority:
Ako neoddeliteľná súčasť súdnictva zohľadňujúceho potreby detí a v plnej spolupráci s odborníkmi
a s určenými orgánmi príslušného národného systému súdnictva:
1. Systematizovať a ďalej rozvíjať podporu detí založenú na dôkazoch
2. Budovať kapacity pre súdnych a iných odborníkov
Popis aktivít:
Medzi oprávnené aktivity v rámci prvej priority patria kroky vedúce k systematizácii a rozšíreniu
využívania akreditovaných sprostredkovateľov, ku komunikačnej pomoci alebo nástrojom na
podporu detí pred, počas a po súdnom konaní a/alebo k pomoci budovania kapacít a komunikačnej
podpore pre právnikov/právnych poradcov/osôb podporujúcich deti.
Medzi oprávnené aktivity v rámci druhej priority patrí budovanie kapacít pre súdnych a iných
odborníkov/profesionálov priamo zapojených do multidisciplinárnych individuálnych hodnotení.

Projekty by mali podporovať budovanie kapacít, výmenu osvedčených postupov, odbornú prípravu
o právach a potrebách detí zapojených do súdnych konaní a zároveň plne zohľadňovať skúsenosti
detí a mladých ľudí, ktorí si takýmito skúsenosťami prešli. Očakáva sa, že všetky projekty budú riešiť
a systemizovať monitorovanie výsledkov pre deti zapojených do súdnych konaní.
Všetky podrobné informácie o výzve sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/rec-rchi-prof-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programC
ode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=RE
C-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Výzva: Predchádzať a bojovať voči všetkým formám násilia na deťoch, mladistvých a ženách
Výzva spadá pod 1. tematický cieľ „Zabezpečenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov“
ID výzvy: REC-RDAP-GVB-AG-2019
Termín na predkladanie žiadostí: 13. jún 2019
Celkový rozpočet určený na výzvu: 11 700 000,- €
Miera spolufinancovania: max 80%
Špecifický cieľ:
Predchádzať a bojovať voči všetkým všetkým formám násilia na deťoch, mladistvých a ženách, ako aj
násiliu voči ďalším ohrozeným skupinám, a to obzvlášť v rámci príbuzenských vzťahov; a chrániť
obete takéhoto násilia.
Priority:
1. Prevencia a boj voči rodovo podmienenému násiliu
1.1 Prevencia, ochrana a/alebo podpora obetí domáceho násilia
1.2 Ochrana a podpora obetí rodovo podmieneného násilia medzi obzvlášť zraniteľnými
skupinami
1.3 Prevencia a reakcie na sexuálne obťažovanie
2. Prevencia a boj voči násiliu na deťoch
2.1 Budovanie kapacít pre stážistov a praktických lekárov (vrátane, ale nie výlučne, všeobecných
lekárov, zubných lekárov, pediatrov, zdravotných sestier, úrazových a pohotovostných
lekárov), pracovníkov sociálnych služieb, polície a sektora vzdelávania (vrátane vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve, učitelia, všetci ďalší školskí/predškolskí pedagógovia
a opatrovatelia) s cieľom systematizovať rozsiahlu prevenciu, odhaľovanie, identifikáciu
a reakcie na nepriaznivé skúsenosti z detstva.
2.2 Budovanie kapacít pre špecialistov na forenzné rozhovory s detskými obeťami násilia
(v súlade s národným systémom ochrany detí, políciou, prokuratúrou atď.) s cieľom
systematizovať adekvátne národné pokrytie špecialistov pre forenzné rozhovory,
predchádzať ďalšej traume detských obetí, zabezpečiť program terapie a liečby a zlepšiť
mieru trestného stíhania.
2.3 Budovanie kapacít pre stážistov a praktických lekárov, ktorí poskytujú terapeutické služby
a liečbu detským obetiam násilia s cieľom systematizovať primerané národné pokrytie
terapeutických služieb pre detské obete, pričom sa zohľadňujú jednotlivé deti, ako aj skupiny
detí a detí ako skupina (napr. v prípadoch masového prenasledovania a/alebo terorizmu).
Popis aktivít:
Oprávnené aktivity by sa mali zameriavať na:
- zvyšovanie povedomia a posilnenie postavenia dotknutých osôb,
- budovanie kapacít a odbornú prípravu odborníkov,
- návrh a implementáciu protokolov, vývoj pracovných metód a nástrojov,
- výmenu osvedčených postupov, skúseností a vzájomné vzdelávanie.
Všetky podrobné informácie o výzve sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/rec-rdap-gbv-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programC
ode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=RE
C-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Výzva: Podporovať efektívnu implementáciu princípu nediskriminácie
Výzva spadá pod 2. tematický cieľ „Podpora nediskriminácie a rovnosti“
ID výzvy: REC-RDIS-DISC-AG-2019
Termín na predkladanie žiadostí: 20. jún 2019
Celkový rozpočet určený na výzvu: 4 000 000,- €(každá priorita má vlastnú výšku rozpočtu)
Miera spolufinancovania: max 80%
Špecifický cieľ:
Podporovať efektívnu implementáciu princípu nediskriminácie na základe pohlavia, rasy alebo
etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
Priority:
Projekt by mal riešiť aspoň jeden z nasledujúcich dôvodov diskriminácie uvedených v čl. 19 Zmluvy o
fungovaní EÚ: rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viera, zdravotné postihnutie,
vek alebo sexuálna orientácia. Priority sú rozdelené do 5 skupín:
1. Podpora riadenia/manažmentu rozmanitosti vo verejnom a súkromnom sektore –celkový
orientačný rozpočet je vo výške 500 000,- €
2. Boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v spoločnosti – celkový orientačný rozpočet
je vo výške 1 100 000,- €
3. Boj proti diskriminácii založenej na náboženského vyznania a viere, národnosti a/alebo etnickom
pôvode – celkový orientačný rozpočet je vo výške 1 000 000,- €
4. Posilnenie boja voči protirómskemu zmýšľaniu a rôznym formám diskriminácie Rómov vrátane
priestorovej a školskej segregácie, prístupu k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu,
boja proti nútenému vysťahovaniu, ako aj viacnásobnej diskriminácii – celkový orientačný
rozpočet je vo výške 1 000 000,- €
5. Zlepšovanie zhromažďovania údajov o rovnosti (rovnakom postavení a prístupe) vo verejnom
a/alebo súkromnom sektore prostredníctvom zavádzania nových nástrojov na podporu
zhromažďovania a využívania týchto údajov, zmapovaním existujúcich údajov v členských štátoch
a zlepšením interakcie s inými typmi dostupných údajov a výskumu – celkový orientačný rozpočet
je vo výške 400 000,- €
Popis aktivít:
Oprávnené aktivity by sa mali zameriavať na:
- zber dát, prieskum, monitorovanie a podávanie správ o uplatňovaní nediskriminačných právnych
predpisov, podpora obetí diskriminácie;
- budovanie kapacít, odbornú prípravu profesionálov a posilnenie postavenia;
- vzájomné vzdelávanie, výmenu osvedčených postupov, spoluprácu, vrátane identifikácie
osvedčených postupov, ktoré by sa mohli uplatňovať v iných participujúcich krajinách;
- na šírenie a zvyšovanie povedomia (vrátane miestnej úrovne), napríklad prostredníctvom
konferencií, kampaní alebo sociálnych médií a tlače.
Všetky podrobné informácie o výzve sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/rec-rdis-disc-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programC
ode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=RE
C-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Výzva: Predchádzať a bojovať proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti
a monitorovať, predchádzať a čeliť nenávistným online prejavom
Výzva spadá pod 2. tematický cieľ „Podpora nediskriminácie a rovnosti“
ID výzvy: REC-RRAC-RACI-AG-2019
Termín na predkladanie žiadostí: 24. apríl 2019
Celkový rozpočet určený na výzvu: 7 000 000,- €(každá priorita má vlastnú výšku rozpočtu)
Miera spolufinancovania: max 80%
Špecifický cieľ:
Predchádzať a bojovať proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a ďalším formám neznášanlivosti.
Priority:
Vzhľadom na neustály počet prejavov obhajujúcich rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu a iné formy
neznášanlivosti (ako napríklad antisemitizmus, protimoslimská nenávisť, afrofóbia, antirómske
zmýšľanie, nenávisť voči migrantom, transfóbia, zločiny z nenávisti voči osobám so zdravotným
postihnutím) a berúc do úvahy potrebu zlepšovania reakcií na tieto javy, program podporuje tieto tri
priority:
1. Predchádzať a bojovať proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a ďalším formám nenávisti – celkový
orientačný rozpočet je vo výške 3 000 000,- €
2. Monitorovať, predchádzať a čeliť nenávistným online prejavom – celkový orientačný rozpočet je
vo výške 2 000 000,- €
3. Obmedzená priorita pre orgány verejnej moci: zlepšovať schopnosť národných orgánov reagovať
na rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu a iné formy neznášanlivosti – celkový orientačný rozpočet je
vo výške 2 000 000,- €
Popis aktivít:
Oprávnené aktivity v rámci prvej priority by sa mali zameriavať na:
- vzájomné učenie a výmenu osvedčených postupov,
- vytváranie koalícií, budovanie kapacít a tvorbu vzdelávacích aktivít,
- posilnenie postavenia obetí a podporu spoločnosti,
- medzináboženský a medzikultúrny dialóg,
- iniciatívy na šírenie a zvyšovanie povedomia,
- rozvoj konkrétnych nástrojov, postupov a intervencií,
- inkluzívne vzdelávanie a aktivity a nástroje na zvyšovanie povedomia, zamerané najmä na
mladých ľudí, orgány činné v trestnom konaní a iné štátne orgány a multiplikátorov
(pedagógovia, školitelia, médiá – online a offline),
- kampane, štúdie a vzdelávacie aktivity.
Obzvlášť v prípade zintenzívnenia prevencie a boja proti antisemitizmu by sa projektové aktivity mali
zameriavať na:
- zvyšovanie informovanosti o živote Židov v minulosti a dnes,
- pripomenutie si pamiatky obetí holokaustu,
- zber údajov o antisemitských incidentoch,
- rast povedomia o antisemitizme ako o spoločenskej hrozbe.
Oprávnené aktivity v rámci druhej priority by sa mali zameriavať na:
- zvyšovanie povedomia, akcie a kampane multi-stakeholderov,
- podporu digitálnych zručností a kritického myslenia a vzdelávania,
- zaznamenávanie údajov, analýzu trendov, spúšťačov a krajín online nenávisti.

Oprávnené aktivity v rámci tretej priority by sa mali zameriavať na:
- rozvoj konkrétnych nástrojov, postupov a zásahov na národnej úrovni,
- budovanie kapacít a vzdelávacie aktivity pre národné orgány,
- návrha implementáciu národných rámcov, stratégií alebo akčných plánov,
- vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi.
Všetky podrobné informácie o výzve sú dostupné v anglickom jazyku na stránke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/rec-rrac-raci-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programC
ode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=RE
C-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

