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Proračun 2021 - 2022

2021 (EUR) Odstotek 2022 (EUR) Odstotek

Nepovratna sredstva 73 020 135 80,1% 176 571 295 87,9%

Nagrade 350 000 0,4% 350 000 0,2%

Javna naročila 17 149 152 18,8% 23 129 898 11,5%

Drugi izdatki 650 000 0,7% 850 000 0,4%

91 169 287 200 901 193



Program 2021-22 - ključni podatki 

Skoraj 1500 podprtih organizacij civilne družbe

Več kot 3600 doseženih organizacij

22 zaključenih razpisov za zbiranje projektnih idej

131 milijonov evrov izplačanih organizacijam civilne družbe

51 milijonov eurov za lokalne  organizacije



Razpisi za nepovratna sredstva – 
prijave*

Oddani predlogi
2.642

Sprejeti predlogi
925

Odstotek uspešnosti
35,01%

* številke vključujejo samo razpise, za katere so bile do začetka decembra podpisane vse pogodbe o sofinanciranju  

Slovenija

Vsi predlogi: 44 
Sprejeti predlogi: 21
Odstotek uspešnosti: 47,73%

Št. odobrenih prijav po državah



Razpisi za nepovratna sredstva – 
organizacije *

* številke vključujejo samo razpise, za katere so bile do začetka decembra podpisane vse pogodbe o sofinanciranju  

Oddani predlogi
11.467

Sprejeti predlogi
3.621

Odstotek uspešnosti
31,58%

Slovenija

Vsi predlogi: 288
Sprejeti predlogi: 121
Odstotek uspešnosti: 42,01%

Št. sodelujočih organizacij po državah



Prijave po prednostnih stebrih

Vrednost dodeljenih sredstev

Vrednote Unije: 82.789.657 EUR

Enakost in pravice: 35.479.884 EUR

Udeležba državljanov: 45.635.312 EUR

Daphne: 17.545.048 EUR

Št. prejetih in odobrenih prijav po stebrih



Prijave po tipu partnerjev

Upravičenci 2021-2022

1469 (40%) Organizacije civilne družbe
2167 (60%) Ostalo                                       
3636 Skupaj

CSO Drugo

Vrednote Unije 86% 14%

Enakost in pravice 51% 49%

Sodelovanje 
državljanov

32% 68%

Daphne 64% 36%



CERV 2023-24
Nena Bibica, nena.bibica@pina.si

13. 12. 2022



o nove prednostne naloge in inovativni mehanizmi financiranja,

o uspešen razpis za spodbujanje krepitve zmogljivosti in ozaveščanja o Listini EU 

o temeljnih pravicah,

o agresija na Ukrajino,

o pomen kritične refleksije preteklosti in prenašanja spomina na prihodnje 

rodove,

o kljub vsem prizadevanjem za zaustavitev nasilja in sovraštva proti ogroženim 

skupinam, ranljive skupine ter ženske in otroci še naprej trpijo.

Na čem gradi program 2023-24?



o spodbuja projekte, ki državljanom ponujajo konkretne priložnosti za 

vključevanje v oblikovanje politik,

o poudarja vključevanje otrok in mladostnikov, da bodo vedeli, kako uveljavljati 

svojo pravico do sodelovanja v demokratičnem življenju,

o razširja prioritete evropskega spominjanja,

o osredotoča se na solidarnost,

o vpeljuje poziv za boj proti nasilju na podlagi spola, ki bo dosegel lokalne 

organizacije. 

Kako CERV naslavlja nove izzive? 

Solidarnost skupna vrednota, ki 
odpira pot k večji vključenosti 
tudi za tiste, ki morda prej niso 
sodelovali.



Proračun 2023-2024

Steber 2023 (EUR) Nepovratna 
sredstva (EUR)

2024 (EUR) Nepovratna 
sredstva (EUR)

Vrednote Unije 108 83 873 104 100 000 88 151 507 84 800 000

Enakost in pravice 36 863 099 18 607 779 36 019 970 21 883 617

Udeležba državljanov 32 154 085 25 720 000 55 671 418 48 788 605

Daphne 25 257 735 23 400 000 25 146 869 24 800 000

Skupaj 202 958 792 171 827 779 204 989 764 180 272 222

Skupaj 24 razpisov za 
nepovratna sredstva



Program CERV VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ZStdIuNXH0g&t=5s


VREDNOTE UNIJE



Call for proposals for civil society organisations active on protecting and 
promoting Union values: call to intermediaries (giving financial support to third 
parties) – VALUES - VALUES

Cilji: 
Zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam 
civilne družbe, ki so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni pri spodbujanju 
in negovanju teh pravic, s čimer se krepi tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije ter spoštovanje 
pravne države in prispevanje k izgradnji bolj demokratične Unije, demokratičnega dialoga, 
preglednosti in dobrega upravljanja.

Pričakovani rezultati:
o bolj spodbudno okolje za OCD;
o bolj učinkovite, odgovorne in trajnostne OCD;
o bolje razvita zagovorniška in nadzorna vloga OCD;
o večja vključenost OCD v politiko in procese odločanja z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 

vladami;
o okrepljeno regionalno sodelovanje v okviru civilne družbe.

Predviden rok objave: Oktober 2023 



Call for proposals to promote civil society organisations’ awareness of, capacity 
building and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights 
–CHARTER - CHAR-LITI

Cilji: 
Zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam 
civilne družbe, ki so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni, s čimer se krepi 
tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije ter spoštovanje vladavine prava in prispeva k izgradnji bolj 
demokratične Unije, demokratičnega dialoga, preglednosti in dobrega upravljanja.

Prednostna področja:
o krepitev zmogljivosti in ozaveščanje o Listini EU o temeljnih pravicah;
o spodbujanje pravic in vrednot z opolnomočenjem državljanskega prostora;
o strateški sodni spor;
o zaščita vrednot in pravic EU z bojem proti zločinom iz sovraštva in sovražnemu govoru;
o podpiranje ugodnega okolja za zaščito žvižgačev.

Predviden rok objave: December 2022, Marec 2024 



ENAKOST IN 
PRAVICE



Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia 
and discrimination - EQUAL - EQUAL

Cilji: 
Spodbujanje enakosti ter preprečevanje in boj proti neenakostim in diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter 
spoštovanje načela nediskriminacije na podlagi 21. člena Listine o temeljnih pravicah.

Prednostna področja:
o boj proti diskriminaciji in boj proti rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti, vključno z 

anticiganizmom, rasizmom proti temnopoltim, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov;
o spodbujanje upravljanja raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot 

zasebnem sektorju;
o boj proti diskriminaciji LGBTIQ oseb in spodbujanje enakosti LGBTIQ z izvajanjem Strategije 

enakosti LGBTIQ;
o poziv javnim organom, naj izboljšajo svoje odzive na (intersekcijsko) diskriminacijo, rasizem, 

antisemitizem, sovraštvo in ksenofobijo do muslimanov, LGBTIQ-fobijo in vse druge oblike 
nestrpnosti.

Predviden rok objave: ŽE OBJAVLJEN
!



Call for proposals to promote gender equality - GENDER - GE

Cilji: 
Podpiranje, pospeševanje in izvajanje celovitih politik za spodbujanje polnega uživanja pravic žensk, 
enakosti spolov, vključno z ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, krepitvijo vloge žensk 
in integracijo načela enakosti spolov.

Prednostna področja:
o odpravljanje temeljnih vzrokov spolne za vrzel v oskrbi (gender care gap) s spodbujanjem uporabe 

spolno-transformativnega pristopa (tj. pristopa, ki bo spreminjal razmerja moči med spoloma) in 
izzivanjem stereotipov o spolu;

o podpora izvajanju določb (predloga a) Direktive o preglednosti plačil.

Predviden rok objave: Q3 2023



UDELEŽBA 
DRŽAVLJANOV



Call for proposals on European remembrance – REMEMBRANCE -REM

Cilji: 
Podpiranje projektov, namenjenih obeleževanju pomembnih dogodkov v moderni evropski 
zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov, ter ozaveščanju 
evropskih državljanov o njihovi skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah, s čimer se 
krepi njihovo razumevanje Unije, njenem izvoru, namenu, raznolikosti in dosežkih ter o pomenu 
medsebojnega razumevanja in strpnosti.

Prednostna področja:
o demokratični prehod, (ponovna) izgradnja in krepitev družbe, ki temelji na pravni državi, 

demokraciji in temeljnih pravicah;
o krepitev spomina na holokavst, genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu za krepitev 

demokracije v EU;
o migracije, dekolonizacija in večkulturne evropske družbe;
o Evropska integracija in njeni odločilni dosežki.

Predviden rok objave: Januar 2023, Januar 2024!



Call for proposals to foster Citizens’ engagement and participation – CITIZENS - 
CIV

Cilji: 
Spodbujanje sodelovanja državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem 
življenju Unije ter njihovega prispevka z objavo in javno izmenjavo mnenj na vseh področjih delovanja 
Unije.

Prednostna področja:
o spodbujanje demokratične udeležbe z razpravo o prihodnosti Evrope;
o vključevanje državljanov in skupnosti v razprave in ukrepanje v zvezi z našim podnebjem in 

okoljem;
o vključevanje državljanov in skupnosti v razprave in akcije, povezane s solidarnostjo;
o boj proti dezinformacijam in drugim oblikam vmešavanja v demokratično razpravo ter 

spodbujanje medijske pismenosti.

Predviden rok objave: Marec 2023!



Call on rights of the child and children’s participation – CHILD - CHILD

Cilji: 
Podpiranje, pospeševanje in izvajanje celovitih politik za zaščito in spodbujanje otrokovih pravic, 
vključno s pravico do sodelovanja in udeležbe.

Prednostna področja:
o duševno zdravje otrok;
o vključevanje perspektive otrokovih pravic v ukrepe na nacionalni in lokalni ravni;
o udeležba in sodelovanje otrok;
o razumevanje demokratičnih pravic, ki se začne v otroštvu.

Predviden rok objave: Q4 2023

!



Call for proposals for Town-Twinning – TOWN TWINNING - TT

Cilji: 
Spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav, zlasti prek pobratenja mest, da bi jim dali 
praktične izkušnje o bogastvu in raznolikosti skupne dediščine Unije ter da bi se zavedali, da je to 
temelj za skupno prihodnost.

Prednostna področja:
o EU temelji na solidarnosti: solidarnosti med njenimi državljani, čezmejni solidarnosti med državami 

članicami in solidarnosti prek podpornih ukrepov v EU in zunaj nje;
o projektni pobratenja mest bodo državljanom dali priložnost, da izrazijo, kakšno Evropo si želijo.

Predviden rok objave: Januar 2023, januar 2024 



Call for proposals for Networks of Towns – NETWORK OF TOWNS -NT 

Cilji: 
Spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav, zlasti prek mrež mest, da bi jim dali praktične 
izkušnje o bogastvu in raznolikosti skupne dediščine Unije in da bi se zavedali, da le-ta predstavlja 
temelj za skupno prihodnost.

Prednostna področja 2023:
o spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o državljanskih pravicah EU in povezanih evropskih 

skupnih vrednotah ter skupnih demokratičnih standardih;
o spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o 30. obletnici začetka veljavnosti Maastrichtske 

pogodbe (1. november 2023);
o spodbujanje ozaveščanja, pridobivanje znanja in izmenjava dobrih praks o prednostih raznolikosti 

ter učinkovitih ukrepov za boj proti diskriminaciji in rasizmu na lokalni ravni;
o združevanje državljanov, da bi razpravljali o ukrepih v zvezi s podnebjem in okoljem, vključno z 

vprašanji, povezanimi z energijo, solidarnostjo in izmenjavo najboljših praks, ter tako pomagali 
povečati vključenost državljanov v družbo in navsezadnje k njihovi aktivni udeležbi v 
demokratičnem življenju Unije.

Predviden rok objave: december 2022



Call for proposals for Networks of Towns – NETWORK OF TOWNS –NT (2) 

Prednostna področja 2024:
o spodbujanje ozaveščenosti in krepitev znanja o vlogi manjšin v evropski družbi in njihovem 

prispevku k evropskemu kulturnemu razvoju;
o prepoznavanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti 

procesa odločanja v EU ter spodbujanje svobodnega, odprtega in zdravega demokratičnega 
upravljanja v dobi nizke udeležbe na volitvah, populizma, dezinformacij in izzivov, s katerimi se 
sooča civilna družba, s podpiranjem aktivnega vključevanja državljanov v evropsko politično 
življenje in uresničevanje njihovih volilnih pravic;

o združevanje državljanov, da bi razpravljali o ukrepih v zvezi s podnebjem in okoljem, vključno z 
vprašanji, povezanimi z energijo, solidarnostjo in izmenjavo dobrih praks, ter tako prispevali k večji 
vključenosti državljanov v družbo in navsezadnje k njihovi aktivni vključenosti v demokratično 
življenje Unije.

Predviden rok objave: december 2023 



DAPHNE



Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence 
against children – DAPHNE - DAPHNE

Cilji: 
Boj proti nasilju, vključno z nasiljem na podlagi spola in nasiljem nad otroki s:

o preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti v vsej njihovi raznolikosti in 
nasilja v družini na vseh ravneh, vključno s spodbujanjem standardov, določenih v Konvenciji Sveta 
Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini;

o preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in drugimi ogroženimi 
skupinami, kot so osebe LGBTQI in invalidi;

o podpora in zaščita vseh neposrednih in posrednih žrtev oblik nasilja iz točk (1) in (2), kot so žrtve 
nasilja v družini, zagrešenega v družini ali v intimnih odnosih, vključno z otroki, ki so osiroteli zaradi 
kaznivih dejanj ter podpiranje in zagotavljanje enake ravni zaščite za žrtve nasilja na podlagi spola v 
vsej Uniji.



Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence 
against children – DAPHNE - DAPHNE

Razpis za posredniška telesa (finančna podpora tretjim organizacijam civilne družbe)

Cilj:
Splošni cilj tega razpisa je podpreti, opolnomočiti in okrepiti zmogljivosti neodvisnih organizacij 
civilne družbe, dejavnih na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni v boju proti 
nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki.

Področja podpore opolnomočenih organizacij:
o zagotavljanje podpore žrtvam, prilagojene posebnim potrebam žrtev;

o preprečevanje nasilja, vključno z ozaveščanjem, usposabljanjem strokovnjakov, ki bi lahko 
prišli v stik z žrtvami, in delom s storilci kaznivih dejanj;

o odpravljanje spolnih stereotipov kot temeljnih vzrokov za nasilje na podlagi spola;

o krepitev sistema zaščite otrok z izboljšanjem storitev preventive, zaščite in podpore za 
(potencialne) otroke žrtve/priče nasilja in tiste, ki potrebujejo zaščito, vključno z 
multidisciplinarnim sodelovan.

Predviden rok objave: ŽE OBJAVLJEN!



Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence 
against children – DAPHNE - DAPHNE

Razpis za projektne predloge

Prednostna področja:
o obsežni in dolgoročni nadnacionalni ukrepi za boj proti nasilju na podlagi spola;
o ciljno usmerjeni ukrepi za zaščito in podporo žrtvam in preživelim nasilje na podlagi spola;
o ciljno usmerjeni ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, v družini, v intimnih 

odnosih in na spletu, tudi s ciljno usmerjenimi akcijami s storilci;
o ciljno usmerjeni ukrepi, ki zagotavljajo, da integrirani sistemi za zaščito otrok delujejo v praksi.

Predviden rok objave: Q4 2024



CERV in VI 
Katja Mijajlović, katja.mijajlovic@pina.si

13. 12. 2022













CERV točka VIDEO



CERV točka - aktivnosti

CERV PROJEKTNA AKADEMIJA: delavnice za potencialne upravičence
● Od ideje do projekta – 10. 1. 2023 (izvajlka Kaja CUNK)
● Finančni načrt – 24. 1. 2023 (izvajalka Veronika VODLAN)
● Komuniciranje – 7. 2. 2023 (izvajalka dr. Alenka JELEN)
● Vključevanje načela enakosti med spoli v projektne predloge – predvidoma 21. 2. 2023 

(izvajalec predstavnik Evropske Komisije)

CERV E-KAVE: predstavitev posameznih razpisov

CERV prostor navdiha: predstavitev dobrih praks

Individualna svetovanja

Predstavitveni dogodki 

 



Dodatne informacije

CERV točka spletna stran: https://cerv-tocka.si/

CERV EU spletna stran: 
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-fundin
g-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en 

National contact points: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cerv_contact_points_04_october_2022_2.pdf

Funding and tender portal: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
 

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cerv_contact_points_04_october_2022_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv


CERV točka
Kulturno izobraževalno društvo PINA 

Gortanov trg 15, Koper

+386 70 638 805

cerv-tocka@pina.si

www.pina.si
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