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MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA UE

Program Obywatele, Równość, 
Prawa i Wartości w 2021 i 2022 
roku



Program Obywatele, Równość, Prawa i 
Wartości

Rozporządzenie (EU) 2021/692 Budżet 1.5 miliardów EUR na

okres 2021-2027

Cel: ochrona i promowanie praw i 

wartości zapisanych w traktatach, 

utrzymanie i dalszy rozwój społeczeństw 

demokratycznych, opartych na prawach i 

na praworządności.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0692


Unia opiera się na wartościach poszanowania 
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości.

Czym są wartości UE ? 

Zgodnie z Artykułem 2 Traktatu o UE, 

główne wartości Unii. 



• niedyskryminacja

• zwalczanie rasizmu

• prawa dziecka

• równość płci

• prawa osób niepełnosprawnych

• ochrona danych osobowych

• prawa wynikające z obywatelstwa UE

• zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i 

przemocy wobec dzieci (dawny program Prawa, równość i 

obywatelstwo)

Program Obywatele, Równość, Prawa i 
Wartości

• pamięć o przeszłości Europy

• zaangażowanie obywateli

• partnerstwa miast i sieci miast

(dawny program Europa dla obywateli)

• wartości UE



Glówne linie programu

Równość, prawa i równość płci

Zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Daphne (zwalczanie przemocy)

Wartości UE

470 mil.

395 mil.

690 mil.



Dwuletni program działań określający:

- Priorytety polityczne

- Budżet

- Akcje

- Kryteria na przyznanie funduszy

- Oczekiwane rezultaty

Realizacja

Aktualnie

wykonujemy

program

2021-2022



Jakie akcje?

Działania analityczne, takie jak studia, badania, 

ankiety i oceny

Działania uświadamiające i upowszechniające, 

kampanie w mediach

Wsparcie dla podmiotów / organizacji pozarządowych 

na szczeblu europejskim

Szkolenia, wzajemne uczenie się, warsztaty, 

spotkania ekspertów, konferencje



Udział w programie

KTO

o Podmioty publiczne i prywatne, np. ministerstwa, 

miasta, organizacje pozarządowe

o Posiadające siedzibę w państwach członkowskich 

UE

o Organizacje nastawione na zysk i organizacje 

międzynarodowe: ograniczony dostęp (w 

zależności również od linii)



Metody finansowania

1. Dotacje

oDotacje na działania - finansowanie 
projektów krajowych lub międzynarodowych

oDotacje operacyjne - koszty operacyjne 
organizacji pozarządowych na poziomie UE
i podobnych organów

2. Zamówienia publiczne – przetargi na usługi, 
np. badania UE, konferencje UE, kampanie 
UE

3. Nagrody – wkład pieniężny przyznawany jako 
nagroda w konkursie



CERV 2021

Konkursy na składanie wniosków

Budżet

(miliony

EUR)

Złożone

wnioski

Przyznane

dotacje

Rata 

sukcesu
Zapobieganie i zwalczanie przemocy ze 

względu na płeć i przemocy wobec dzieci

(DAPHNE) 17,7 154 40 26%

Prawa dziecka 2,1 126 7 6%

Niedyskryminacja i zwalczanie rasizmu 9,9 219 32 15%

Pamięć o przeszłości Europy 13,4 95 27 28%

Sieci miast i partnerstwa miast
7 119 91 76%

Walory UE - wspieranie sieci europejskich 26,7 127 56 44%

Ochrona danych osobowych 1,85 14
Nie ma jeszcze

wyników

78,65 854 253 33%

Wyniki konkursów 2021



Konkursy w 2022 roku
Konkurs Budżet

(miliony EUR)

Termin

CERV-2022-EQUAL - Niedyskryminacja i zwalczanie rasizmu 12,24 24 lutego

CERV-2022-CHAR-LITI – Promowanie budowania zdolności i 

podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych 

dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych

2 24 lutego

CERV-2022-NRCP – Wsparcie dla Narodowych Punktów Kontaktu dla

Romów

1,9 3 marca

CERV-2022-GE – Promocja równości płci 6,8 16 marca

CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT - Partnerstwa miast 4,4 24 marca

CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT - Sieci miast 6,6 24 marca

CERV-2022-CITIZENS-REM - Pamięć o przeszłości Europy 8 24 marca

CERV-2022-CITIZENS-VALUES - Walory Unii 51 29 marca

CERV-2022-DAPHNE - Zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu 

na płeć i przemocy wobec dzieci

30,5 12 kwietnia

CERV-2022-CHILD - Prawa dziecka 3 18 maja

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-nrcp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-ge;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-citizens-values;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-2022-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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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CERV-2022-CITIZENS-VALUES
Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na 

działania w celu promowania i ochrony wartości Unii



Protect, promote and raise awareness on rights and values 

EACEA

Pośrednik

CSO

CSO
CSO

CSO

CSO

Pośrednik

CSO

CSO
CSO

CSO

Pośrednik

CSO

CSO

CSO

CSO

CSO

Pośrednik

CSO CSO

Pośrednik

CSO CSO
CSO

CSO

Zaproszenia do składania wniosków w okresie 2021-2027, 

3 letnie projekty 

Wsparcie dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego na szczeblu 

lokalnym, regionalnym lub krajowym (dotacja kaskadowa) 

Glówne informacje
51 M EUR, termin 29 marca

Propagowanie i ochrona praw podstawowych, demokracji i praworządności



Budowanie wiedzy i 

zdolności

Pomoc w 
przygotowaniu i 

wdrażaniu działań 
lokalnych 

organizacji

Szkolenie i 
wspieranie 
zdolności 

organizacji 

Kształtowanie 
polityki i 

zaangażowania 
organizacji 

Promowanie i 
ułatwianie pracy w 

sieci

Wsparcie finansowe

(dotacja kaskadowa) 

Rola pośredników



KEY CALL FACTS

CERV-2022-EQUAL - Niedyskryminacja i zwalczanie rasizmu

5 priorytetów, termin 24 lutego, 12,24 M EUR 

Rasizm i niedyskryminacja (EUR 7 7400 000)

Zarządzanie w poszanowaniu różnorodności (EUR 500 000)

LGBTIQ (EUR 1 000 000)

Mowa nienawiści w Internecie (EUR 1 500 000)

Ograniczone do organów publicznych (EUR 1 500 000) 



CERV-2022-GE Promocja równości płci (termin 16 marca, 6,8 M EUR)

2 priorytety:

1. Równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w podejmowaniu 

decyzji politycznych i gospodarczych (na wszystkich szczeblach –

europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym)

2. Zwalczanie stereotypów związanych z płcią, w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży, a także w reklamach i mediach



CERV-2022-Daphne (termin 12 kwietnia, 30,5 M EUR)
Priorytety

1. Szeroko zakrojone i długoterminowe działania transnarodowe (12 M EUR) mające na celu 

zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią, w szczególności przemocy domowej, szkodliwych 

praktyk, przemocy i molestowania w świecie pracy oraz przezwyciężanie stereotypów związanych z 

płcią

2. Zwalczanie i zapobieganie przemocy związanej ze szkodliwymi praktykami (6 M EUR) takimi 

jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych i przymusowa sterylizacja, wczesne i przymusowe 

małżeństwa oraz inne szkodliwe praktyki wobec kobiet i dziewcząt

3. Podstawowe zapobieganie przemocy ze względu na płeć (7 M EUR) w szczególności 

zmieniające się normy i zachowania społeczne, w celu położenia kresu tolerancji dla wszystkich 

form przemocy ze względu na płeć

4. Wspieranie i usprawnianie gromadzenia krajowych danych na temat przemocy wobec dzieci (3 

M EUR)

5. Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie i wspieranie dzieci będących ofiarami 

przemocy (2,5 M EUR) poprzez wzmocnienie systemów ochrony dzieci na szczeblu krajowym i 

lokalnym



CERV-2022-CHILD Ochrona i promowanie praw dziecka (termin
18 maja, 3 M EUR)

Wspieranie projektów

przyczyniających się do 

realizacji strategii UE na rzecz 

praw dziecka, w szczególności 

do realizacji pierwszego 

obszaru tematycznego 

strategii: udział dzieci w życiu 

politycznym i demokratycznym



Formanle wymagania

Organizacje prywatne, nastawione na zysk muszą współpracować z 

podmiotami non profit albo publicznymi  

Projekty narodowe lub międzynarodowe

Partnerstwo min. 2 organizacji 

Min. dotacja UE € 75 000

Trwanie projektu między 12 i 24 miesiące 

Mogą być inne, specyficzne wymagania w zależności od konkursu / priorytetu



Projekt z naboru CERV-2021-DAPHNE

Akronim: StandByMe 2.0

Tytuł: STop gender-bAsed violeNce by aDdressing masculinities and changing Behaviour of Young 

people through huMan rights Education (Stop dla przemocy dzięki adresowaniu modelu męskości i 

zmiany zachowania młodzieży poprzez edukację o prawach człowieka ) 

• Koszt: 997.133 €  /  Dotacja: 897.419 €

• Parterzy: 

• AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA (IT)

• FONDAZIONE BRUNO KESSLER (IT)

• Amnesty International Magyarország (HU)

• STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL (PL)

• DRUSTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE (SI)

• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (IT)

• COMUNE DI TORINO (IT)

Daphne



Jak składać wnioski

Znaleźć zaproszenie na składanie wniosków na portalu Funding & tenders 
opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Uważnie przeczytać tekst zaproszenia i podręcznik dla kandydatów

Pytania: ec-cerv-calls@ec.europa.eu

Pytania dot. kwestii technicznych i informatycznych : 
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
mailto:ec-rec-calls@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form


• Cześć A (Part A) – formularz online

o Ogólna informacja, uczestnicy i kontakty

o Budżet (90% dofinansowania)

• Cześć B (Part B) – Opis projektu i jego wdrażania (nie więcej niż 45 stron)

o Opis projektu, przewidzianych działań i organizacji uczestniczacych

• Cześć C (Part C) – Wskaźniki

• Aneksy:

• Życiorysy kluczowych pracowników

• Roczne sprawozdanie z działalności

• Polityka ochrony dzieci (w przypadku kontaktu z dziećmi)

• Listy poparcia (opcjonalnie)

Dokumenty wniosku na projekt



Formalności (np. użycie dobrego

modelu dokumentu)

Kwalifikacje

Kryteria wykluczające

Kryteria dla oceny jakości projektu

K
ry

te
ri

a
o

c
e
n

y

Jak oceniamy wnioski

Ewaluacja



Kwalifikacje
• Zdolność operacyjna

Życiorysy kluczowych członków personelu projektu – Aneks

Roczne sprawozdanie z działalności wnioskodawcy – Aneks

• Zdolność finansowa (nie sprawdzamy organizacji publicznych) 

dokumenty NIE są potrzebne na etapie składania wniosków, tylko kiedy

wniosek zostanie wybrany do finansowania

Bilans i rachunki zysków i strat za 2 ostatnie lata – w rejestrze uczestników

Raport z audytu (dotacje > 750 000 €) za 2 ostatnie lata – w rejestrze uczestników



Kryteria dla oceny jakości projektu (100 
punktów)

a) Zgodność z priorytetami zaproszenia do złożenia wniosków (40/100, 

min. 25/40)

b) Jakość (40/100, metodologia, połączenie działań z celami, Europejska

wartość dodana, efektywność kosztów, organizacja pracy, organizacja w 

czasie)

c) Rezultaty (20/100)

Inne pytania dot. etyki i wartości UE 

Polityka ochrony dzieci – Aneks



Krok 1: Znajdź zaproszenie do składania wniosków

Krok 2: Znajdź partnerów do projektu

Krok 3: Stwórz konto EU Login

Krok 4: Zarejestruj organizację

Krok 5: Napisz i złóż wniosek o dofinansowanie

Portal Funding & tenders opportunities



Dziękujemy
za uwagę
kontakt:
ec-cerv-calls@ec.europa.eu
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