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Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. 
Ta publikacija je prejela finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada 
prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh 
posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program 
obveščanja izvaja Urad vlade za informiranje. 
 
Vaša vprašanja so vedno dobrodošla na evrofonu 080 2002, v evronabiralniku, 
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, na elektrosnkem naslovu HTUevrofon@gov.siUTH in na domači 
strani HTUhttp://evropa.gov.siUTH, kjer so vam na voljo tudi informacije.  
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UVODNA BESEDA 
 
 
V CNVOS smo vam ponovno pripravili pregled finančnih virov Evropske skupnosti, ki 
so na razpolago nevladnim organizacijam v Sloveniji. Lanskoletna publikacija je 
vsebovala predstavitev le osemnajstih programov, letošnja pa jih, ravno zaradi 
vstopa Slovenije v Evropsko unijo, vsebuje že preko dvesto. Ta širitev je pomembna 
predvsem za nevladni sektor, saj mu omogoča večje možnosti za pridobivanje 
finančnih sredstev.  
 
Programe za financiranje smo v letošnji publikaciji razporedili po abecedi in ne po 
generalnih direktoratih, kot je bilo to narejeno v prejšnji publikaciji. To smo storili iz 
razloga, ker določeni programi vključujejo širša področja, kot jih pokriva pristojni 
generalni direktorat za določen program. V tem primeru bi lahko marsikateri program 
ostal neopažen, če bi se posamezniki odločili pregledati programe le za določen 
direktorat.  
 
Za boljši in hitrejši pregled vseh programov, smo na začetku publikacije pripravili 
tabelo, v kateri so našteti vsi programi z označenimi področji, ki jih vključujejo. Temu 
sledijo posamezni natančnejši opisi programov po abecednem vrstnem redu. 
 
Opis posameznega programa vključuje: 

 naziv programa, 
 kratek oris programa, 
 vsebinska področja, 
 vrsta dejavnosti,  
 upravičene organizacije, 
 upravičene države, 
 podroben opis programa, 
 financiranje, 
 kontakt. 

 
 
 
V našem centru si prizadevamo za čim boljše obveščanje in izobraževanje na 
področju financiranja za nevladni sektor. Osnovna dejavnost našega centra je tudi 
tedensko informiranje o aktualnih razpisih, priložnostih in novostih, namenjeno 
nevladnim organizacijam. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani 
HTUwww.cnvos.si UTH ali nam pišete na naslov HTUcnvos@mail.ljudmila.orgUTH.  
 
 
Zavedamo se, da naš cilj še zdaleč ni dosežen, lahko pa trdimo, da je viden napredek 
iz preteklih let. Za  še boljše delovanje in informiranje, si bomo prizadevali tudi v 
prihodnje. Na koncu pa si lahko le še zaželimo, da bi vam publikacija dejansko 
pripomogla pri pridobivanju finančnih sredstev ter s tem omogočala in spodbujala 
delovanje vaše organizacije. 
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PREGLEDNICA FINANČNIH VIROV PO PODROČJIH  
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AENEAS – SODELOVANJE S 
TRETJIMI            
DRŽAVAMI NA PODROČJU 
MIGRACIJ 

 X          X     

AGIS – PROGRAM ZA 
POLICIJSKO IN   
PRAVOSODNO SODELOVANJE 
PRI KAZENSKIH ZADEVAH 

            
X 

    

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI 
ZA JAVNO ZDRAVJE 

       X   X      

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI 
ZA JAVNO ZDRAVJE – AKCIJA 1

   X    X   X      

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI 
ZA JAVNO ZDRAVJE – AKCIJA 2

       X   X      

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI 
ZA JAVNO ZDRAVJE – AKCIJA 3

   X    X   X      

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI 
ZA JAVNO ZDRAVJE – PREČNE 
TEME 

       X         

AKCIJSKI NAČRT ZA INVALIDE 
 

       X         

AKCIJSKI NAČRT ZA RUSIJO 
 

  X              

ALFA II 
 

 X  X             

ALIS – ZDRUŽENJE ZA 
INFOMRACIJSKO DRUŽBO 

 X           X    

ANALIZE IN RAZISKAVE O 
DRUŽBENIH RAZMERAH, 
DEMOGRAFSKIH TRENDIH IN 
DRUŽINAH 

   X    X         

ARION 
 

   X             

ASIA IT&C 
 

X       X   X  X  X X 

ASIA PRO ECO 
 

 X    X       X   X 

AUNP – PROGRAM ZA ASEAN-
EU UNIVERZITETNO OMREŽJE 

 X  X             

AZIJA URBS 
 

 X    X  X        X 

BOJ PROTI AIDSU, MALARIJI 
IN TUBERKOLOZI 

 X      X   X      

BOJ PROTI DISKRIMINACIJI 
 

       X         

BOJ PROTI SOCIALNI 
IZKLJUČENOSTI 

       X         

BOJ PROTI UPORABI 
NEDOVOLJENIH POŽIVIL PRI 
ŠPORTU V EVROPI 

       X      X   

CAFE (ČISTI ZRAK ZA 
EVROPO) 

X     X X          

CARDS 
 

X         X     X  

CILJ 1 – STRUKTURNI SKLADI X   X  X X        X  
CILJ 2 – STRUKTURNI SKLADI X   X  X       X  X X 
CILJ 3 – STRUKTURNI SKLADI X   X    X     X    
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CIVILNA ZAŠČITA      X  X         

DALJNOSEŽNI PROGRAM ZDA 
 

 X         X    X  

DAPHNE II 
 

       X X     X   

DECENTRALIZIRANO 
SODELOVANJE 

X X  X    X  X       

DEJAVNOSTI NVO ZA POMOČ 
DRŽAVAM V RAZVOJU 

 X X X    X  X       

ECHO SUBVENCIJE ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDIJE IN 
INFORMIRANJE NA 
HUMANITARNEM PODROČJU 

   X      X X      

E-EUROPA 2005 
 

  X X       X  X   X 

EKO-ŠOLE 
 

   X  X        X   

ENEA – PILOTSKI PROJEKT ZA 
MOBILNOST STAREJŠIH LJUDI 

       X         

ENERGETSKA UČINKOVITOST 
 

    X X           

EQUAL 
 

   X    X         

EQUAL 1 – RAZVOJNA 
PARTNERSTVA IN 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

   X    X         

EQUAL 2 – PROGRAMI 
RAZVOJNIH PARTNERSTEV 
(RP) 

   X    X         

EQUAL 3 – TEMATSKO 
POVEZOVANJE V MREŽO, 
ŠIRJENJE DOBRE PRAKSE 

   X    X         

ERASMUS MUNDUS 
 

 X  X             

E-TEN (ČEZEVROPSKO 
OMREŽJE TELECOM) 

   X   X X     X   X 

EU PARTNERSTVO ZA MIR 
 

  X X    X   X X     

E-UČENJE 
 

  X X       X  X    

EU-INDIJSKI GOSPODARSKI 
MEDKULTURNI PROGRAM 

 X X X   X        X  

EU-KITAJSKI MANJŠI 
PROJEKTI 

X                

EU-KITAJSKI MANJŠI 
PROJEKTI NA PODROČJU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC 

        X   X     

EU-KITAJSKO SODELOVANJE 
NA PRAVNEM IN 
PRAVOSODNEM PODROČJU 

 X          X     

EUMEDIS I 
 

 X  X    X   X  X  X X 

EURODYSSEY 
 

   X          X   

EUROMED AVDIOVIZUALNOST 
II 

 X X              

EUROMED DEDIŠČINA II 
 

X  X X            X 
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EUROMED MLADINA II 
 

  X X    X      X   

EUROPA NOSTRA SKLAD ZA 
RESTAVRATORSTVO 

  X   X           

EUROPEAN GREENWAYS 
NAGRADA 

X     X          X 

EUROPRIX NAGRADA ZA 
NAJBOLJŠI TALENT 

  X    X      X  X  

E-VARNOST (AKCIJSKI NAČRT 
ZA VARNEJŠI INTERNET) 

      X    X X X    

EVROPA V ŠOLI: 
MEDKULTURNA SREČANJA 

  X X    X      X   

EVROPSKA NAGRADA ZA 
SODOBNO ARHITEKTURO 

     X           

EVROPSKA POBUDA ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE (EIDHR) 

   X    X X X       

EVROPSKA SOLARNA 
NAGRADA 

    X X         X  

EVROPSKI SKLAD ZA BEGUNCE 
 

       X  X       

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO 
 

  X      X     X   

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO 
– AKCIJA 1 

        X     X   

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO 
– AKCIJA 2 

  X           X   

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO 
– AKCIJA 3 

             X   

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO 
– AKCIJA 4 

             X   

EVROPSKO LETO 
IZOBRAŽEVANJA SKOZI ŠPORT 
2004 

   X    X         

E-VSEBINE 
 

          X  X    

INFORMACIJSKI UKREPI O 
SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI 

X          X      

INOVATIVNE AKCIJE FIUR 
(FINANČNI INSTRUMENT ZA 
USMERJANJE RIBIŠTVA) 

X    X           X 

INOVATIVNI UKREPI V 
EVROPSKEM SOCIALNEM 
SKLADU (ESS) 

X   X    X         

INTERREG III 
 

X   X            X 

INTERREG III A 
 

X   X            X 

INTERREG III B 
 

X   X            X 

INTERREG III C 
 

X   X            X 

INTI 
 

       X    X     

KMETIJSTVO IN GENETSKI 
VIRI 

X     X     X      

KULTURA 2000 
 

  X              

KULTURNI KAPITAL EVROPE 
 

  X   X           
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LEADER + 
 

X   X         X    

LEADER+ – AKCIJA 1  
 

X   X         X    

LEADER+ – AKCIJA 2 
 

X   X             

LEADER+ – AKCIJA 3 
 

X   X             

LEONARDO DA VINCI 
 

   X             

LIFFE III – NARAVA  
 

     X           

LIFFE III – OKOLJE  
 

     X           

LIFFE III – TRETJE DRŽAVE 
 

     X           

MEDA II 
 

X X   X  X X         

MEDIA IZOBRAŽEVANJE 
 

  X X         X    

MEDIA PLUS 
 

  X    X    X  X    

MEDIA PLUS – PILOTSKI 
PROJEKTI 

  X          X    

MEDIA PLUS – RAZVOJ  
 

  X        X  X    

MEDICI 
 

  X X         X    

MLADINA 
 

  X X    X   X  X X   

MLADINA – AKCIJA 1 
 

   X    X   X  X X   

MLADINA – AKCIJA 2 
 

  X X    X   X   X   

MLADINA – AKCIJA 3 
 

   X    X   X  X X   

MLADINA – AKCIJA 5 
 

   X    X   X   X   

MODRA ZASTAVA - BLUE FLAG 
 

X   X  X           

MOSAIC II 
 

  X              

NAGRADA »MLADI AKTIVNI 
DRŽAVLJAN« 

  X           X   

NAGRADA EU ZA KULTURNO 
DEDIŠČINO / EUROPA NOSTRA

  X   X           

NAGRADA LORENZO NATALI 
ZA DOSEŽKE V NOVINARSTVU 

 X X      X  X      

NAGRADA SAKHAROV 
 

        X        

NAGRADA ZA EVROPSKI 
TEDEN MOBILNOSTI 

X     X     X    X  

NAGRADE E-UČENJA 
 

   X          X   

NATEČAJ EUROPAN 
 

     X           

NETDAYS EUROPE 
 

  X X         X X   
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ODNOSI MED DELODAJALCI IN 
DELAVCI TER SOCIALNI 
DIALOG 

      X X         

OHRANITEV NACISTIČNIH 
KONCENTRACIJSKIH 
TABORIŠČ 

   X             

OREAL OBSERVATORIJ 
EVROPSKE UNIJE – LATINSKE 
AMERIKE 

 X               

OZAVEŠČANJE O RAZVOJNIH 
CILJIH 

 X X       X X      

PHARE 
 

X X   X X  X       X  

PHARE ZA BOJ PROTI DROGAM
 

 X      X         

PHARE ZA MANJŠE PROJEKTE 
 

          X      

PHARE ZA ŠIRJENJE 
INFORMACIJ 

          X      

PILOTSKI PROGRAM O VPLIVU 
ŠIRITVE V OBMEJNIH REGIJAH 

X   X X X X X         

PODPORA MEDNARODNIM 
NEVLADNIM MLADINSKIM 
ORGANIZACIJAM 

          X   X   

POMOČ EU PRI VOLITVAH IN 
OPAZOVANJU 

  X      X  X      

POMOČ POLITIKAM IN 
DEJAVNOSTIM NA PODROČJU 
REPRODUKTIVNEGA IN 
SPOLNEGA ZDRAVJA TER 
PRAVIC V DRŽAVAH V 
RAZVOJU 

 X      X         

POMOČ V HRANI IN VARNOST 
PRESKRBE S HRANO 

 X      X  X       

POMOČ ZA IZKORENINJENO 
PREBIVALSTVO V DRŽAVAH V 
RAZVOJU 

 X  X    X  X X      

PRAVOSODNO SODELOVANJE 
PRI CIVILNIH ZADEVAH 

           X     

PRINCE 
 

  X        X      

PRIPRAVLJALNI UKREPI ZA 
SODELOVANJE V KULTURI 

  X X   X          

PRIPRAVNIŠTVA V DRUGIH 
MEDNARODNIH 
ORGANIZACIJAH 

   X          X   

PRIPRAVNIŠTVA V EVROPSKIH 
INSTITUCIJAH 

   X          X   

PROGRAM DEJAVNOSTI ZA 
PODPORO EVROPSKIM NVO-
jem ZA OKOLJE 

     X           

PROGRAM »GOLDEN STAR OF 
TOWN TWINNING« 

  X     X   X      

PROGRAM EVROPSKE 
SKUPNOSTI ZA UČINKOVITO 
ZMANJŠEVANJE REVŠČINE (ES-
PREP) 

X X      X   X      

PROGRAM ZA 
ENAKOPRAVNOST SPOLOV 

   X    X   X      
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PROGRAM ZA GLOBALNI 
NADZOR OKOLJA IN VARNOSTI 
(GMES) 

     X X     X     

PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE 
MLADIH O ČLOVEKOVIH 
PRAVICAH 

   X      X    X   

PROGRAM ZA NEPOVRATNA 
SREDSTVA GD ZA 
PODJETNIŠTVO 

      X      X  X X 

PROGRAM ZA OBVEŠČANJE 
TRETJIH DRŽAV 

          X      

PROGRAM ZA 
ODSTRANJEVANJE 
PROTIPEHOTNIH MIN 

 X      X    X     

PROGRAM ZA PODPORO 
KINEMATOGRAFOM V AKP 
DRŽAVAH 

 X X              

PROGRAM ZA RACIONALNO 
PORABO ENERGIJE V EVROPI 
(EIE) – ALTENER III 

    X X X          

PROGRAM ZA RACIONALNO 
PORABO ENERGIJE V EVROPI 
(EIE) – COOPENER  

    X X X          

PROGRAM ZA RACIONALNO 
PORABO ENERGIJE V EVROPI 
(EIE) – STEER  

    X X X          

PROGRAM ZA SODELOVANJE 
MED SEVEROM IN JUGOM 
PROTI ZLORABAM DROG 

       X    X     

PROGRAM ZA SPODBUJANJE 
AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV 

  X X    X   X   X   

PROGRAM ZA SPODBUJANJE 
AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – 
Organizacije za pospeševanje 
ideje o Evropi 

  X        X      

PROGRAM ZA SPODBUJANJE 
AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – 
Pobratenje mest (Town 
twinning) 

  X X  X  X   X      

PROGRAM ZA SPODBUJANJE 
AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – 
Podpora evropskim projektom 
za razprave s strani NVO 

  X        X      

PROGRAM ZA SPODBUJANJE 
AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – 
Projekti, organizirani s strani 
združenj in federacij 
evropskega interesa 

  X        X      

PROGRAM ZA TEMELJNE 
ČLOVEKOVE PRAVICE 

       X   X      

PROGRAM ZA VZAJEMNE 
DEJAVNOSTI 

X                

REHABILITACIJA IN OBNOVA 
AFGANISTANA 

X X      X  X      X 

REHABILITACIJA IN OBNOVA V 
DRŽAVAH V RAZVOJU 

X X  X    X  X       

SKUPNE AKCIJE PROGRAMOV 
SOCRATES, LEONARDO, 
KULTURA 2000 IN MLADINA 

   X    X     X X   
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SMAP – KRATKI IN 
SREDNJEROČNI PREDNOSTNI 
OKOLJSKI NAČRT ZA 
SREDOZEMLJE 

X X    X           

SOCRATES II 
 

   X             

SOCRATES II – COMENIUS  
 

   X             

SOCRATES II – COMENIUS 1 
 

   X             

SOCRATES II – COMENIUS 2  
 

   X             

SOCRATES II – COMENIUS 3  
 

   X             

SOCRATES II – GRUNDTVIG  
 

   X    X         

SOCRATES II – GRUNDTVIG 1 
 

   X             

SOCRATES II – GRUNDTVIG 2 
 

   X             

SOCRATES II – GRUNDTVIG 3 
 

   X             

SOCRATES II – GRUNDTVIG 4 
 

   X             

SOCRATES II – LINGUA  
 

  X X             

SOCRATES II – LINGUA 1 
 

  X X             

SOCRATES II – LINGUA 2 
 

  X X             

SOCRATES II – MINERVA  
 

            X    

SOCRATES II – OPAZOVANJE 
IN INOVATIVNOST 

   X       X      

SOCRATES II – 
SPREMLJEVALNI UKREPI 

            X    

SODELOVANJE ES-KANADE V 
VISOKOŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU 

 X  X         X    

SODELOVANJE ES-ZDA V 
VISOKOŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU 

 X  X         X    

SODELOVANJE ZA 
SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA 
MESTNEGA RAZVOJA 

X     X           

SOLIDARNOSTNI SKLAD ZA 
MOBILNOST MLADIH 

   X          X   

TACIS 
 

X   X X X  X         

TACIS BISTRO 
 

X    X X  X     X  X  
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TACIS ČEZMEJNO 
SODELOVANJE PRI MANJŠIH 
IN MIKRO PROJEKTIH 

X     X  X         

TACIS IBPP – PODPORA 
CIVILNI DRUŽBI IN LOKALNIM 
INICIATIVAM 

X    X X  X X        

TACIS PROGRAM ZA 
SEMINARJE 

X                

TEHNIČNA POMOČ ZA 
MIROVNI PROCES 

X X  X    X X        

TEKMOVANJE MLADIH 
EVROPSKIH POTROŠNIKOV 

  X     X         

TEMPUS III 
 

 X  X             

TRANSATLANTSKI DIALOG 
 

 X           X    

TROPSKI GOZDOVI IN OKOLJE 
V DRŽAVAH V RAZVOJU 

X X   X X           

URBACT 
 

X     X           

URB-AL II 
 

X  X   X  X         

URBAN II 
 

X   X  X  X       X  

ZAPOSTAVLJENA URBANA 
OBMOČJA 

X   X  X  X         

ZELENA LUČ – GREENLIGHT 
 

  X  X            

ŽENSKE ORGANIZACIJE 
 

       X X        

ŽRTVE NARAVNIH IN 
EKOLOŠKIH NESREČ 

     X  X  X     X  
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AENEAS – SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI NA PODROČJU MIGRACIJ 
2004 – 2008 

Dotacije za pripravljalne ukrepe v tretjih državah, s ciljem vplivanja na migracije 
Proračunska linija: B7-667 

 
PODROČJA   

 JAVNE POLITIKE  
 PRAVOSODJE – VARNOST 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ       

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVANJE ZNANJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 ŠIROM SVETA 

Letni proračun: 250 milijonov evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 financirati pripravljalne ukrepe v okviru partnerstva z državami in regijami izvora in 
tranzita; 

 podpora upravljanju z ilegalnimi migracijami v vseh njihovih razsežnostih. 
 
Financirane dejavnosti na treh področjih: 

1. Upravljanje migracij: 
 študije o vračanju; 
 pobude za izboljšanje trajnega vračanja in reintegracije migrantov v njihovo državo 

izvora; 
 ukrepi glede pojava ‘beg možganov’; 
 razvoj akcij, ki ciljajo na vzpodbujanje migrantov, da ohranijo stik s svojo državo 

izvora; 
 razširjanje informacij o legalnih poteh in možnostih za zakonito zaposlovanje; 
 predstavitev ali razvoj sistema za zbiranje podatkov; 
 razvoj izobraževanja osebja s področja upravljanja z migracijami. 

 
2. Mednarodna zaščita v tretjih državah: 
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 okrepiti zmožnosti zaščite v regiji; 
 podpora izgradnji zmožnosti na področju vračanja migrantov. 

 
3. Boj proti ilegalni migraciji: 

 povečanje možnosti za ponoven sprejem migrantov; 
 ukrepi za boj proti ilegalni migraciji; 
 pomoč tretjim državam za boljše upravljanje tranzitne migracije. 

 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/justice_home/funding/cooperation/funding_cooperation_en.htm# 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 500 000 in 2,5 milijona evrov, do 80% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno, na začetku leta.   
Koraki: akcije se morajo izvajati v državah, ki jih zadevajo migracijski tokovi – po seznamu 
držav, ki je izdelala Evropska komisija. 
 
KONTAKT 
Patrick LEFEVRE         European Commission 
Tel: 32 2 296 83 14         DG Justice and Home Affairs, B2 Immigration 
Email: HTUPatrick.Lefevre@cec.eu.intUTH       Rue de la Loi, 200 
           B-1049 Bruxelles 
 
 

AGIS – PROGRAM ZA SODELOVANJE MED POLICIJO IN PRAVOSODJEM V   
KAZENSKIH ZADEVAH 

2003 – 2007  
Dotacije za sodelovanje in izobraževanje organizacij, odgovornih za boj proti kazenskim 

dejanjem  
Proračunska linija: B3-102 

 
PODROČJA   

 JAVNE POLITIKE 
 PRAVOSODJE – VARNOST 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
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 TURČIJA 
Letni proračun: 1 milijon evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 razvoj evropskega kazensko sodnega prostora in predstavitev evropskih instrumentov; 
 okrepiti mreženje in medsebojno sodelovanje v zadevah skupnega interesa držav 
članic na področju zakonitosti in varnosti; 

 dvigniti strokovno usposobljenost ljudi, ki delujejo v pravnih službah, na policiji in v 
carinskih organih z boljšim poznavanjem zakonodaje, postopkov in strategij pri 
delovanju v različnih evropskih državah; 

 razvijanje metod, instrumentov in znanja za podporo sodelovanju med oblastmi; 
 razvijanje multidisciplinarnih strategij in aktivnosti za sodelovanje med policijskimi 

ali pravnimi oblastmi in drugimi nevladnimi organi in organizacijami, civilno družbo; 
 vzpodbujati države članice k vzpostavitvi sodelovanja z državami kandidatkami, z 

ostalimi tretjimi državami in z ustreznimi regionalnimi in mednarodnimi 
organizacijami. 

 
Financirane dejavnosti: 

 poklicno izobraževanje; 
 skupni programi izmenjav in treningov; 
 raziskave, specialistične študije, vključno z operativnimi študijami izvedljivosti in 

ocenjevanja; 
 sodelovanje in mreženje med sodnimi organi za preprečevanje in boj proti kriminalu; 
 konference in seminarji. 

 
Prednostna področja: 

 preprečevanje trgovine z nedovoljenimi drogami; 
 ukrepi in sredstva za onemogočanje prometa med kemično farmacevtsko industrijo in 

proizvodnjo nedovoljenih drog; 
 raziskave o trgovini z drogami in terorizmu; 
 raziskave o učinkovitih strategijah za onemogočanje oskrbovanja z drogami; 
 preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu in kriminalu, ki je povezan z 

drogo; 
 pregled učinkovitosti programov za zmanjševanje škode, ki jo povzroči kriminal 

zaradi drog; 
 pregled učinkovitosti izobraževalnih programov za mladino. 

 
Program je namenjen vsem strokovnjakom, ki so kakor koli povezani z gospodarskim 
kriminalom: osebe, ki delujejo na področju pravosodja, sodniki, tožilci, policija, carina in 
ostali pravni oddelki v državah članic, državni uradniki, odgovorne oblasti za preprečevanje 
kriminala, akademiki in raziskovalci, javni organi, odgovorni za migracijo in socialnimi 
storitvami. 
 
Projekt mora vključevati partnerje (zasebne ali javne) iz najmanj treh različnih držav članic. 
Udeleženci iz držav kandidatk (Bolgarija, Romunija in Turčija) so lahko povabljeni kot 
udeleženci pri aktivnostih, vendar ne morejo zaprositi za finančno podporo. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/wai/funding_agis_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 70% celotnih stroškov, določene akcije in sofinanciranje NVO vse do 100%. 
Izbor: enkrat letno, na začetku leta.  
Koraki: področja in prednostne teme se vsako leto spreminjajo; navedene so v letnem razpisu 
in programu dela. 
 
KONTAKT 
Roberto SEGRE      Eropean Commisio 
Tel: 32 2 295 13 27      DG Justice and Home Affairs B5 
Email: HTUJAI-AGIS@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 
 
 

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI ZA JAVNO ZDRAVJE 
2003 – 2008  

Dotacije, dodeljene iz programa ukrepov skupnosti, za javno zdravje  
 

PODROČJA 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 312 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati informiranje za razvoj javnega zdravja z vzpostavitvijo globalnega 
informacijskega sistema; 

 ustanoviti mehanizem za hitro reagiranje na odziv glavnih bolezenskih nevarnostih; 
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 reševanje zdravstvenih determinant, posebno s poudarjanjem škodljivih faktorjev, ki 
se nanašajo na življenjske navade. 

 
Financirane aktivnosti (za podrobnejše informacije si poglejte nadaljnjo predstavitev 
posameznega programa): 

1. Izboljšanje informiranja in poznavanja, za promocijo javnega zdravja in zdravstvenega 
sistema. 

Akcije: 
 razvoj obširnega sistema za zbiranje, analiziranje in ocenjevanje podatkov in znanj, 

namenjenih informiranju, svetovanju in razširjanju informacij, na vseh ravneh družbe 
(splošna javnost, oblasti in zdravstveni strokovnjaki). 

2. Povečati zmožnost hitrega in skladnega odziva na zdravstvene nevarnosti, kot je 
grožnja virusa HIV, nova oblika Creutzfeldt-Jakobove bolezni in bolezni, povezane z 
onesnaženostjo. 

Akcije: 
 razvijanje, krepitev in podpiranje zmožnosti, delovanja in medsebojnega povezovanja 

pri nadzoru, zgodnjega opozorila na nevarnosti in mehanizme hitrega odziva.  
3. Obravnava zdravstvenih determinant. 

Akcije: 
 Obsežne aktivnosti za promocijo zdravja, ki jih spremljajo ukrepi in določena orodja 

za zmanjševanje in odpravljanje tveganosti. Zato bo poudarek zlasti na ključnih 
dejavnikih, ki so povezani z življenjskimi navadami, socialno-ekonomskimi 
situacijami in okoljem, kot npr. kajenje, pitje, zasvojenost z drogami, prehranjevanje 
in stres. 

4. Prečne tematske akcije. 
 
V programu lahko sodelujejo tudi pristopne države, države kandidatke in pridružene članice.  
Javni in zasebni organi s področja javnega zdravja lahko zaprosijo za finančno podporo, 
vendar morajo zagotoviti, da ne bo doprinesla k dobičku. 
 
Ta program združuje osem nekdanjih programov, ki so zadevali javno zdravje: rak, aids, 
odvisnost od drog, redke bolezni, bolezni, povezane z onesnaženostjo, nadzor zdravstva, 
informiranje o zdravju, preprečevanje poškodb. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/health/ph_programme/programme_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 100 000 in 1 milijon evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: projekt se prijavi na različne enote, glede na program. 
 
KONTAKT 
Josepha WONNER    European Commission 
Tel: 352 4301 33 077    DG Health and Protection Consumer C2 
Email: HTUjospeha.wonner@cec.eu.intUTH  Plateau du Kirchberg 

    LUX-2920 Luxembourg 
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AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI ZA JAVNO ZDRAVJE – AKCIJA 1 
2003 – 2008  

Dotacije za promocijo, informiranje, izobraževanje in usposabljanje na področju javnega 
zdravja 

Proračunska linija: 3-4300 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 312 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati obveščanje o zdravju in poznavanju za razvoj javnega zdravja. 
 
Financirane akcije: 

 razvijanje in usklajevanje zdravstvenega informacijskega sistema: 
- ustanoviti listo zdravstvenih indikatorjev; 
- razvijati načine delovanja informacijskega sistema in sistema znanj; 
- ustvarjanje mreže ustanov za javno zdravje; 

 upravljanje sistema za nadzor zdravja: 
- začeti voditi obširen, zdravstveno informacijski in poznavalni sistem EU na 

sistematičen in pameten način; 
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 mehanizmi za poročanje in analiziranje zdravstvenih problemov in izdelovanje poročil 
o javnem zdravju: 

- izvajati projekte za glavna poročila o javnem zdravju pod vodstvom 
zdravstveno-informacijske in poznavalske mreže; tematska poročila: 
zdravstvene determinante, analize zdravstvenega stanja v prihodnosti, alkohol, 
zaščita otrok, aids/HIV, bolezni zaradi stresa … 

 izboljšanje dostopa in prenosa podatkov na EU ravni (EU portal javnega zdravja) in 
ostalih področjih: 

- upravljanje fleksibilne informacijske tehnološke platforme, ki se bo lahko 
uporabljala pri izvajanju različnih projektov za zdravstveno informiranje, kar 
vključuje svetovanje o zdravstvenih problemih, izdajanje podatkov, 
oskrbovanje z informacijami in delitev izkušenj; 

 e-Zdravstvo: 
- razviti tesno sodelovanje z akcijami iz poglavja e-Zdravstvo, programa e-

Evropa 2005, izvajanje zdravstveno-informacijskih mrež. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/health/ index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 250 000 do 500 000 evrov, do 70% celotnih stroškov.  
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: nobene obveze za mednarodna partnerstva, projekt lahko vključuje več partnerjev iz 
iste države. 
 
KONTAKT 
John F. RYAN     European Commission 
Tel: 352 4301 346 58    DG Health and Consumer Protection C2 
Email: HTUjohn-f.ryan@cec.eu.intUTH   PlateauRue Alcide de Gaspéri 

    LUX-2920 Luxembourg 
 
 

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI ZA JAVNO ZDRAVJE – AKCIJA 2 
2003 – 2008  

Dotacije za izvajanje strategij za odziv na zdravstvene nevarnosti, posebno nalezljivih bolezni  
Proračunska linija: B3-4306 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
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 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 312 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 povečati sposobnosti za hiter odziv in usklajenost pri zdravstvenih nevarnostih. 
 
Večina aktivnosti cilja k izpopolnjevanju obstoječe ali neizbežne zakonodaje o nalezljivih 
boleznih, krvi, tkivih in organih. 
 
Financirane aktivnosti: 

 nadzor: izvajanje mreže skupnosti o epidemiološkem nadzoru nalezljivih bolezni: 
- obstoječi nadzorni projekti, ki že služijo kot mreže za določene bolezni na 

evropski ravni; 
- aktivnosti za izboljšanje pripravljenosti na pandemične bolezni, posebno za 

gripo; 
- izmenjava informacij o cepljenju; 

 zgodnje opozorilo in odziv: 
- mreženje in sodelovanje na področju izmenjav informacij o pripravljenosti in 

odzivu, kar vključuje tudi ostale mreže hitrega in zgodnjega opozarjanja; 
- okrepiti skupne intervencijske ekipe;  

 zdravstveno varstvo in pripravljenost. Prednostna področja: 
- razredčiti cepiva proti kozam in reševanje vprašanj v zvezi z ocenjevanjem 

novih cepiv; 
- izmenjava informacij in okrepitev sodelovanja na področju cepiv, ki se 

uporabljajo proti biološkim napadom; 
 varna kri, tkiva in organi. Prednostna področja:  

- povezovanje strokovnjakov, posebno iz držav kandidatk; 
- samozadostnost skupnosti; 
- identifikacija najboljših praks pri uporabljanju krvnih izdelkov, usposabljanje 

krvnega sektorja; 
 antimikrobna odpornost; 
 podpiranje mreženje laboratorijev; 
 redke bolezni, izmenjava strategij. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/health/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 300 000 in 500 000 evrov, do 70% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: nobene obveze za mednarodna partnerstva, projekt lahko vključuje več partnerjev iz 
iste države. 
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KONTAKT 
Georgios GOUVRAS    European Commission 
Tel: 352 4301 33 465    DG Health and Consumer Protection C3 
Email: HTUgeorgios.gouvras@cec.eu.intUTH  Plateau du Kirchberg 

    LUX-2920 Luxembourg 
 
 

AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI ZA JAVNO ZDRAVJE – AKCIJA 3 
2003 – 2008  

Dotacije za razvijanje inovativnih projektov o zdravstvenih determinantah, kot so način 
življenja in socialno-ekonomski vidiki 

Proračunska linija: B3-4300 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 312 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati in podpirati razvoj akcij in mrež za zbiranje, oskrbovanje in izmenjavanje 
informacij za doseganje in razvoj politik, strategij in ukrepov skupnosti, s ciljem 
ustanoviti učinkovite intervencije na področju zdravja; 

 pospeševati in spodbujati prizadevanja države na tem področju, npr. z razvijanjem 
inovativnih projektov, ki bodo potem služili kot primeri učinkovite prakse. 

 
Financirane aktivnosti: 
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 pripravljanje in izvrševanje tistih strategij in meritev, ki so povezane z osveščanjem 
javnosti o življenjskih navadah, povezanih z zdravstvenimi determinantami, kot so 
prehrana, fizična aktivnost, tobak, alkohol, droge in ostale substance, duševno zdravje; 

 analiziranje položaja in razvojne strategije o socialnih in ekonomskih zdravstvenih 
determinantah za ugotovitev in boj proti neenakosti v zdravstvu in za ocenitev vpliva 
socialnih in ekonomskih dejavnikov na zdravje; 

 analiziranje položaja in razvojne strategije o zdravstvenih determinantah, ki so 
povezane z okoljem in prispevajo k določitvi in ugotovitvi posledic v zdravju, glede 
na dejavnike v okolju; 

 analiziranje položaja in izmenjava informacij o genskih determinantah in 
pregledovanje genov; 

 razvijanje metod za ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti strategij o promociji 
zdravja in meritve; 

 spodbujati ustrezne aktivnosti za usposabljanje. 
 
Prednostne zdravstvene determinante 2003 – 2004: 

- debelost, prehranjevalne navade in telesna aktivnost: razviti inovativne ukrepe 
in pristope k izboljšanju prehranjevalnih navad in navadam telesne aktivnosti v 
vseh družbenih skupinah; 

- tobak: preprečevanje kajenja in prenehanje, nadzor tobaka; 
- okolje: povezovanje strokovnjakov v mrežo: 
- alkohol, droge: preprečevanje s pristopi k drugačnemu načinu življenja; 
- duševno zdravje: narediti pregled najboljših praks, intervencije v ustreznih 

primerih in preprečevanje depresij, samomorov in s tem povezanih motenj; 
- spolno in reproduktivno zdravje: določitev najboljših praks, ki zadevajo 

najstniško nosečnost, načrtovanje družine in preprečevanje spolno nalezljivih 
bolezni; 

- promocija zdravja v določenih okoljih in delovnih mestih; 
- preprečevanje poškodb: boljše informiranje o nesrečah in poškodbah, nasilju in 

tudi o poškodbah, ki jih povzročajo sami sebi. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/health/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 250 000 in 500 000 evrov, do 70% celotnih stroškov 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: predloženi projekti naj bi doprinesli korist, biti morajo interdisciplinarni in večletni. 
 
KONTAKT 
Matti RAJALA     European Commission 
Tel: 352 4301 38 502    DG Health and Consumer Protection C4 
Email: HTUmatti.rajala@cec.eu.intUTH   Rue Alcide de Gaspéri 

    LUX-2920 Luxembourg 
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AKCIJSKI NAČRT SKUPNOSTI ZA JAVNO ZDRAVJE – PREČNE TEME 
2002 – 2008  

Dotacije za prečno tematske aktivnosti na področju javnega zdravja 
Proračunska linija: B3-4300 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Celotni proračun: 312 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izvajanje prečnih aktivnosti v tesnem sodelovanju z državami članicami EU. 
 
Teme so določene v letnem delovnem programu in se zato vsako leto spreminjajo. 
 
Financirane aktivnosti: 

1. Aktivnosti za nadzorovanje in hitro odzivne sisteme, kot so: omrežne aktivnosti, ki se 
vodijo prek struktur s ciljem nadzorovanja javnega zdravja in preskrbovanjem z 
nacionalnimi informacijami in podatki: 

- aktivnosti za proučevanje zdravstvenih nevarnosti in reagiranje na 
nepredvidene dogodke, omogočiti raziskave in usklajevati odzive; 

- pripravljanje, ustanavljanje in vodenje primernih strukturnih načrtov za 
usklajevanje in povezovanje mrež na področju nadzorovanja zdravja in hitrih 
odzivov v primeru zdravstvene ogroženosti. 

2. Aktivnosti na področju zdravstvenih determinant, kot so: aktivnosti za razvoj, 
promocijo zdravja in preprečevanja bolezni, ki vključujejo nevladne organizacije, 
inovativne ali pilotske projekte in mreženje med nacionalnimi institucijami in 
aktivnostmi. 

3. Aktivnosti na področju zakonodaje, kot so: pripravljalno delo za zakonodajne 
instrumente skupnosti na področju javnega zdravja ali ocenitev zdravstvenega vpliva. 

4. Aktivnosti za posvetovanje nacionalnih organov, ostalih strokovnjakov in interesnih 
skupin. 

5. Aktivnosti za spodbujanje usklajevanja NVO na evropski ravni. 
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6. Organiziranje seminarjev, kolegijev ali drugih srečanj strokovnjakov; informiranje; 
objavljanje in razširjanje rezultatov. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/health/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 250 000 in 500 000 evrov, do 70% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: predloženi projekti naj bi doprinesli k večji koristi, biti morajo interdisciplinarni in 
večletni. 
 
KONTAKT 
Josepha WONNER    European Commission 
Tel: 352 4301 33 007    DG Health and Consumer Protection F2 
Email: HTUjosepha.wonner@cec.eu.intUTH  Rue Alcide de Gaspéri 

    LUX-2920 Luxembourg 
 
 
 

AKCIJSKI NAČRT ZA INVALIDE 
2004 – 2010  

Dotacije za razvijanje konkretnih dejavnosti, namenjenih izboljšanju socialne integracije 
invalidnih oseb 

Proračunska linija: B8-506 
 
PODROČJA        

 ZDRAVSTVO – SOCIALA         
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA PODPORA 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA: 
Akcijski načrt nadaljnjih dejavnosti po Evropskem letu invalidov 2003. 
Cilji: 

 razviti konkretne dejavnosti za izboljšanje ekonomske in socialne integracije 
invalidov; 
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 graditi na dosežkih Evropskega leta invalidov in zagotoviti, da se nove smernice za 
enakopravnost v postopkih zaposlovanja in zaposlovanju izvajajo učinkovito; 

 ustvariti pogoje za invalide za dostop do trga delovne sile. 
 
Prednostne dejavnosti: 

 dostop do trajnejših oblik zaposlitve in boj proti diskriminaciji; 
 vseživljenjsko učenje za podporo in povečanje zmožnosti zaposlovanja, 

prilagodljivosti, osebnega razvoja in aktivnega državljanstva; 
 nove tehnologije za pomoč invalidom, ki jim bodo olajšale dostop do zaposlitve; 
 dostopnost do javnih ustanov in drugih organizacij, izboljšanje sodelovanja na 

delovnem mestu in vključevanje v gospodarstvo in družbo. 
 
Financirane aktivnosti:  
razpis za predloge bo odprt v drugi fazi načrta, od leta 2005 naprej; prva faza bo osredotočena 
zlasti na naslednja področja: 

 spodbujanje razprav držav članic in vseh interesnih skupin, vključno z nevladnimi 
organizacijami, ki zastopajo invalide, o najboljših praksah in novih prednostnih 
nalogah za nadaljnje faze akcijskega načrta; 

 sestanki in dogodki na evropski ravni; 
 informacijske in promocijske kampanje ter proizvajanje orodij in pomoči, dostopne 

invalidom; 
 statistične raziskave in poročila na vsaki dve leti, ki vključuje pregled celotnega 

položaja invalidnih ljudi v EU. 
 
 
SPLETNA STRAN: HTUwww.eypd2003.org/eypd/index.jspUTH 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ do 50% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: razpis za zbiranje predlogov je načrtovan v letu 2005. 
Koraki: akcijski načrt se bo izvajal prek javnih razpisov za storitve in študije ter prek 
razpisov za projekte. 
 
KONTAKT 
Brian SINNOTT     European Commission 
Tel: 32 2 295 86 88   DG Employment and Social Affairs E4 
Email: HTUempl-eypd@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

AKCIJSKI NAČRT ZA RUSIJO 
2003 – 2004  

Medvladni progam za izmenjave in sodelovanjeI z Rusijo ter pomoč pri preoblikovanju 
kulturnih politik 

 
PODROČJA        

 JAVNE POLITIKE 
 KULTURA – MEDIJI         

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
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 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA PODPORA 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE, ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA: 
Cilji: 

 pomoč pri razvoju izmenjave in sodelovanja znotraj Ruske federacije na regionalni 
ravni in med Rusko federacijo ter državami članicami Sveta Evrope; 

 pomoč Ruski federaciji v procesu oblikovanja njenih kulturnih politik. 
 
Financirane dejavnosti: 
1. Pobude na regionalni ravni, seminarji, delavnice: 

 kulturna politika in regionalni razvoj: prilagoditi načela kulturne decentralizacije in 
institucionalnega vodstva v Rusiji; 

 vodenje kulturnih organizacij; 
 civilna družba in nova partnerstva: razvijanje sodelovanja med mrežami in javnimi 

oblastmi, ustanavljanje kulturnih mrež; 
 kulturna raznolikost in kulturna industrija. 

2. Ostale pobude: 
 spodbujati ustvarjalnost v novih medijih: izobraževanje mladih medijskih 

strokovnjakov in specializiranih centrov za nove medije in podjetij v zahodni Evropi; 
 pobude na lokalni ravni kot npr. “Projekt kulturne raznolikosti”; 
 prevajanje, izdajanje in distribucija knjig Sveta Evrope. 

 
Program je namenjen predvsem oblikovalcem kulturne politike in upravam na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, predstavnikom kulturnega sektorja (upravam zasebnih in javnih 
kulturnih organizacij, izvajalcem, upravljalcem) in civilni družbi. 
 
SPLETNA STRAN: HTUwww.coe.int/T/E/Cultural_Co-
peration/Culture/Assistance_&_Development/M.O.S.A.I.C/ UTH 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 35 000 evrov, povprečno 15 000 evrov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: vključeno mora biti sofinanciranje. Zainteresirane organizacije se morajo najprej 
obrniti na svoja nacionalna ministrstva. 
 
KONTAKT 
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Jean-Philippe GAMMEL   Council of Europe 
Tel: 33 3 90 21 46 76     DGIV Cultural Policy and Action Department 
Email: HTUjean-philippe.gammel@coe.intUTH Avenue de l’Europe 
      F-67075 Strasbourg Cedex 
 
 

 
ALFA II 

2000 - 2005 
Sredstva za izmenjavo med univerzami držav EU in Latinske Amerike 

Proračunska linija: B7-311 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

AKTIVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 OBLIKOVANJE MREŽ 
 DEJAVNOSTI NA PODROČJU MOBILNOSTI 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA USPOSABLJANJE 
 AGENCIJE, ZBORNICE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 

Celotni proračun: 42 milijonov evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji:  

 spodbujati sodelovanje in medsebojno izboljševanje prakse v višjem šolstvu med 
Evropsko unijo in Latinsko Ameriko; 

 razvoj mehanizmov sodelovanja med EU in Latinsko Ameriko glede problematike 
višjega šolstva; 

 izboljšava mobilnosti in prenosa znanja na znanstvenem, akademskem in 
administrativnem področju med kontinentoma in med državami Latinske Amerike. 

 
Pod-program A financira: 

- sodelovanje na področju institucionalnega upravljanja: akademsko in administrativno 
upravljanje; 

- izboljšanje priznavanja akademskih ocen; 
- prilagajanje in harmonizacija študijskih programov; 
- sodelovanje med višješolskimi institucijami in podjetji; 
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- inovacije in sistematizacija izobrazbenih nalog; 
- ocena institucij, 6-10 mesecev; 
- sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega usposabljanja. 

 
Pod-program B financira: 

- podpiranje študijskega programa za nadaljnje usposabljanje (magisteriji, doktorati); 
- oblikovanje skupnih raziskovalnih projektov, eno do dve leti.  

 
Prednostna znanstvena področja: 
akademski projekti, ki se nanašajo na zdravje, inženiring, ekonomske in družbene vede. 
 
Splošna merila: 

- obvezno je delovanje znotraj mreže; 
- ustanovitev s strani šestih visokošolskih ustanov v šestih različnih državah, od katerih 

so tri iz EU in tri iz Latinske Amerike; 
- koordinacija s strani ene od visokošolskih ustanov, ki je članica mreže in je bila 

posebej izbrana kot koordinacijska ustanova. 
 
Upravičene države Latinske Amerike: Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, 
Kostarika, Kuba, Ekvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, 
Peru, El Salvador, Urugvaj, Venezuela. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 80 % celotnega proračuna. 
Izbor: trajna shema predložitve, dva kroga ocenjevanj v aprilu in oktobru.  
Koraki: programi ALFA ne podeljujejo posameznih dotacij (niti ustanovam niti osebam). 
 
KONTAKT:  
Maria Almeida Teixeira    EuropeAid Coopeartion Office E4 
Tel: 32 3 299 11 11     Rue de la Loi 200 
Email: HTUEuropeaid-infoalfa@cec.ue.intUTH  B – 1049 Bruxelles   
  
 

 
ALIS – ZDRUŽENJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 

2002 – 2006 
Program za sodelovanje med Evropo in Latinsko Ameriko na področju informacijske družbe 

Proračunska linija: B7-311 
 

PODROČJA 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
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 IZMENJAVA ZNANJ 
UPRAVIČENCI 

 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 SINDIKATI 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 

Celotni proračun: 85 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbuditi sodelovanje med evropskimi in latinskoameriškimi partnerji; 
 spoznati potrebe lokalnih skupnosti in prebivalcev kot del trajnostnega razvoja; 
 pospeševati dialog med vsemi akterji in uporabniki informacijske družbe; 
 razširiti notranjo povezavo med raziskovalno-razvojnimi skupnostmi obeh regij; 
 izvajanje aplikacij, ki temeljijo na demonstracijskih projektih. 

 
Delovanje na petih ravneh: 

1. Dialog o politikah, ureditvi in e-vladanje. 
2. Boljša povezanost držav Latinske Amerike v globalni informacijski družbi s 

pospeševanjem odprtih in splošnih standardov ter s spodbujanjem tehnoloških 
partnerstev. 

3. Okrepiti notranjo povezanost med raziskovalno-razvojnimi skupnostmi teh dveh regij 
z vzpostavitvijo skupne mreže. 

4. Dve EU-latinskoameriški partnerstvi sta bili vzpostavljeni med mrežami interesnih 
skupin, uporabnikov in posredniškimi institucijami (vzpostavitev virtualnega 
observatorija, organizacija letnih konferenc in razvoj tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja ter izmenjava platforme za telekomunikacijske regulatorje iz Latinske 
Amerike). 

5. Demonstracijski projekti na štirih področjih: 
- e-lokalno vladanje, 
- izobraževanje in kulturna raznolikost, 
- e-javno zdravstvo, 
- e-vključevanje. 
 

Razpisi za predloge bodo le za peto raven delovanja (za demonstracijske projekte), za prvo pa 
bo nekaj javnih razpisov; dejavnosti so vodene s strani enega izvajalca. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis /index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: sofinanciranje do 80% vrednosti projekta, največ tri milijone evrov. 
Izbor: ena sama ponudba. Razpise lahko prejmete po pošti, če se nanje naročite. 
Koraki: v projektu mora sodelovati najmanj osem partnerjev: tri države iz EU in ena iz 
Latinske Amerike. Projekti lahko trajajo največ 36 mesecev. 
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KONTAKT 
Stéphanie MATT     European Commission 
Tel: 32 2 298 46 12     EuropeAid Cooperation Office E2 
Email: HTUEuropeAid-ALIS@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 

      B-1049 Bruxelles 
 
 

ANALIZE IN RAZISKAVE O DRUŽBENIH RAZMERAH, DEMOGRAFSKIH 
TRENDIH IN DRUŽINAH 

2004 
Dotacije za raziskave o razvoju socialnega in demografskega položaja 

Proračunska linija: B3-4102 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 ZAPOSLOVANJE 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 500 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 pospeševanje razvoja primerjalnih analiz, izmenjav pri analiziranju in izboljšanju 
znanja EU o fenomenu družbe in njegovih vzorcih spreminjanja v družbenih razmerah 
(vključno z demografskimi gibanji). 

 
Financirane dejavnosti: 

 raziskave, 
 analize, 
 konference. 

 
Prednostne teme v letu 2003: 

 družbene razmere v razširjeni uniji; 
 družinska in otroška vprašanja; 
 preživljanje časa in življenjske razmere; 
 migracije glede na demografska gibanja; 
 položaj invalidnih ljudi v stanovanjskih ustanovah. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.htm#proposals 



 29

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 80% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: Enkrat letno.  
Koraki: Teme se spreminjajo vsako leto; objavljene so v razpisni publikaciji. 
 
KONTAKT 
Katri RAHKOLA    European Commission 
Tel: 32 2 299 32 05    DG Employment and Social Affairs E.1 
Email: HTUkatri.rahkola@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 

ARION 
2000 – 2006 

Študijski obiski za nosilce odločanja na področju izobraževanja 
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA  

 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
AKTIVNOSTI  

 DEJAVNOSTI NA PODROČJU MOBILNOSTI 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 ŠOLE 
 CENTRI ZA USPOSABLJANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR (EEA) 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 izmenjava informacij in izkušenj o zadevah skupnega interesa na področju 
izobraževalnih sistemov sodelujočih držav, še posebej na področju osnovnega in 
srednjega šolstva; 

 zagotavljanje tistim, ki imajo pomembne izobraževalne odgovornosti na lokalni ali 
regionalni ravni (v nekaterih primerih tudi na nacionalni), pregled in spremembe 
njihovega dela v luči neposrednih izkušenj izobraževalnih struktur in reform v drugih 
državah članicah; 

 povečanje števila visokokakovostnih, izbranih in aktualnih informacij o dogodkih na 
področju izobraževanja v vsej EU, ki bi bili dostopni vsem izvajalcem politik.  

 
Financirane aktivnosti: 
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 študijski obiski (enotedenski), ki temeljijo na prioritetnih področjih; 
 izobraževalni sistemi in vrednote; 
 akterji na področju izobraževanja: učenci, učitelji, starši; 
 učenje, učni načrti in pripomočki; 
 šola in njeno okolje; 
 druga področja: učenje jezikov, statistika izobraževanja. 

 
Ciljne skupine za študijske obiske ARION: 

- administratorji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; 
- šolski inšpektorji, pedagoški svetovalci; 
- splošni in regionalni svetovalci, učitelji učiteljev; 
- vodje ustanov; 
- izobraževalni psihologi; 
- jezikovni učitelji (učenje tujih jezikov); 
- člani komisij za učni načrt in učbenike (razvoj učnih načrtov in izpitnih centrov). 

 
Katalog usposabljanj v programu ARION je izdala Evropska komisija januarja 2004 za 
naslednje akademsko leto 2004/2005. Program je odprt za države pristopnice, pridružene 
članice in države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija). 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/arion/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV  
Znesek: študijski obiski: 1000 – 1200 evrov za sodelujočega glede na nacionalne agencije. 
Izbor: enkrat letno pred aprilom.  
Koraki: prijave morajo dospeti na vašo nacionalno agencijo SOCRATES pred aprilom. 
 
KONTAKT:  
Micaela Svennblad     SOCRATES & YOUTH TAO 
Tel: 32 2 233 0115     Rue de Treves 59-61 
Email: HTUinfo@socrates-youth.beUTH    B-1040 Bruxelles  

THUm.svennblad@socleoyouth.beUTH 

 
 

ASIA IT&C 
1999 – 2004 

Partnerstva na področju informacijske tehnologije in komunikacij med Evropo in Azijo 
Proračunska linija: B7-3010 

 
PODROČJA 

 PROMET 
 TURIZEM 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 RAZISKOVANJE 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 EKONOMIJA – FINANCE 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
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 USTVARJANJE MREŽ  
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Letni proračun: 30 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 napredovanje v gospodarsko koristnem, medsebojnem sodelovanju med EU in Azijo; 
 popolnoma izkoristiti evropsko informacijsko tehnologijo in komunikacije, ki so na 

razpolago za uporabo na naslednjih področjih: kmetijstvo, izobraževanje, zdravstvo, 
promet, družba, turizem, inteligentni proizvodi in elektronska trgovina. 

 
Financirane dejavnosti: 

 aktivnosti za vzpostavljanje stikov in njihovega ohranjanja: povezovanje organizacij 
za iskanje rešitev pri prilagajanju in združevanju ciljev Evrope in Azije (med 100 000 
in 200 000 evrov); 

 univerzitetni tečaji: iskanje rešitev za vprašanja o informacijski tehnologiji in 
komunikaciji (med 100 000 in 200 000 evrov); 

 medsebojno povezovanje informacijske družbe: intenzivne neposredne 
komunikacijske povezave in elektronska trgovina med Evropo in Azijo (med 200 000 
in 400 000 evrov); 

 povezovanje z evropskimi programi s področja informacijske tehnologije in 
komunikacije: delovne skupine, delavnice (med 200 000 in 400 000 evrov); 

 razumevanje evropske in azijske ureditve in zakonodajo organizacijskih struktur (med 
100 000 in 200 000 evrov); 

 praktični predstavitveni projekti (med 200 000 in 400 000 evrov). 
 
Konzorcij mora vključevati vsaj tri partnerje: dva iz EU in enega iz Azije. 
 
Upravičene države: Afganistan, Bangladeš, Butan, Brunei, Kambodža, Vzhodni Timor, 
Indija, Indonezija, Laos, Maldivi, Malezija, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajska, 
Vietnam. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-itc/html/main.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 50% ali 80%, glede na aktivnosti. 



 

Izbor: razpis za prijave z dvema rokoma. Razpise lahko prejmete po pošti, če se nanje 
naročite. 
Koraki: Trajanje projekta je omejeno na 36 mesecev. 
 
KONTAKT 
Massimiliano DRAGONI    European Commission 
Tel: 32 2 295 85 24       EuropeAid Cooperation Office D2 
Email: HTUeuropeaid-asia-itc@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 

      B-1049 Bruxelles 
 

Dotacije za projekte sodelo
partnerstev v gospodarskih sekto

 
PODROČJA 

 STORITVE 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 OKOLJE 
 SODELOVANJE IN RAZ

AKTIVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ  
 RAZŠIRJANJE INFORM
 IZOBRAŽEVANJE, USP
 IZVOZ-UVOZ 
 ORGANIZACIJA DOGO
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI  
 RAZISKOVALNI CENT
 LOKALNE IN REGIONA
 KORPORACIJE 
 AGENCIJE, ZBORNICE
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Celot

PODROBNOSTI PROGRAMA
Cilji: 

 spodbujati razvoj in upora
uporabljajo vire bolj učink
globalne okoljske spreme

 spodbujati dolgoročne tra
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ASIA PRO ECO 

2003-2006 
vanja za izboljšanje okoljskega izvajanja in tehnoloških 
rjih prek izmenjave čistejših okoljskih politik, tehnologij in 

prakse 
Proračunska linija: B7-301 

VOJ 

ACIJ 
OSABLJANJE 

DKOV 

RI 
LNE OBLASTI 

 

ni proračun: 31,6 milijona evrov 
 

  

bo proizvodov, procesov in storitev, ki manj onesnažujejo in 
ovito, vključno s tistimi, ki imajo pozitiven vpliv na 

mbe; 
jnostne naložbe in trgovino med EU in Azijo; 
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 izboljšati okoljsko izvajanje azijskih gospodarskih sektorjev prek izmenjave čistejših 
okoljskih politik, tehnologij in praks; 

 spodbujati praktično izmenjavo med EU in Azijo na ravni institucij, podjetij, 
sindikatov in civilne družbe, kot tudi sinergije med institucijami in mrežami; 

 povečati sposobnost okoljskega upravljanja; 
 omogočiti tržne pristope k varovanju in razvoju okolja; 
 razviti, spodbujati in podpirati evropsko-azijske raziskovalno-razvojne okoljske 

mreže. 
 
Financirane dejavnosti: 

 postavljanje diagnoze: sheme postavljanja standardov in dobrih praks (Benchmarking 
and Best Practices) v industriji, ankete, tržne raziskave, ocene okoljskih vplivov (EIA) 
in drugo diagnostično raziskovalno delo; 

 tehnološka partnerstva: izgrajevanje sposobnosti, ki bi spodbudila prenos tehnologije 
(seminarji usposabljanja, publikacije, promocija čistejših tehnologij); 

 študije izvedljivosti in demonstracijski projekti; 
 krepitev politik: zagotavljanje tehnične pomoči in ekspertize vladnim službam pri 

oblikovanju politik ali prilagajanju institucionalnih okvirjev (izgrajevanje sposobnosti, 
delavnice in usposabljanje za zaposlene, obiski in izmenjava osebja, študije, delovne 
skupine, seminarji in konference); 

 operativni in praktični dialog: delovne konference, študije, izdelava dokumentov. 
 
Azijske države: Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, Vzhodni Timor, Indija, 
Indonezija, LDR Laos, Malezija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajska in 
Vietnam. Brunei, Hong Kong, Makao in Singapur lahko sodelujejo kot udeleženci, niso pa 
upravičeni do prejemanja sredstev po tem programu. 
 
Spletna stran: HTUhttp://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-eco/index_en.htmUTH  
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV  
Znesek: najmanj 50 000 evrov, največ 500 000 evrov, med 15% in 60% celotnih stroškov 
Izbor: en razpis, dva izbora na leto. 
Koraki: MSP ali zasebne organizacije bodo lahko še vedno sodelovale v programu, a le prek 
gospodarske zbornice ali federacije, z namenom prispevati izkušnje in know-how. 
 
KONTAKT  
Jaime Garcia – Rodriguez    European Commission   
Tel: 32 3 295 99 53     EuropeAid Cooperation Office 
Email: HTUeuropeaid-asia-pro-eco@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi 200 

     B-1049 Bruxelles 
 
 
 
 

AUNP – PROGRAM ZA ASEAN-EU UNIVERZITETNO OMREŽJE 
2002 – 2006 

Dotacije znotraj programa za sodelovanje in mreženje visokošolskih ustanov EU in ASEAN 
Proračunska linija: B7-301 
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PODROČJA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 SINDIKATI 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Celotni proračun: 7,767 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 izboljšati medsebojno razumevanje teh dveh regij in razviti sodelovanje prek 
povezovanja na področju visokošolskega izobraževanja; 

 okrepiti sposobnosti visokošolskih ustanov v državah ASEAN s prenašanjem 
strokovnega znanja in sposobnosti; 

 izboljšati odnose med visokošolskimi ustanovami v državah EU in ASEAN; 
 podpirati skupne sodelovalne projekte na področjih dokazanega medsebojnega EU-

ASEAN interesa kot na primer: na področju družboslovnih in humanističnih ved, 
temeljnih znanosti, inženirstva/tehnologije, zdravstva in okolja. 

 
Financirane aktivnosti: 

 denarna pomoč za podpiranje trajnostnih odnosov in učinkovitega mreženja med 
izobraževalnimi ustanovami, ki imajo skupni interes za sodelovanje: 

- AUNP skupna aplikativna raziskava,  
- izmenjava rezultatov raziskav, 
- AUNP razvoj človeških virov, 
- AUNP razvoj učnega načrta, 
- razvoj učnega gradiva, 
- izmenjave/štipendije, 
- skupne publikacije. 

 
Projekt mora vključevati vsaj dve državi iz EU in dve iz ASEAN (najmanj štirje partnerji). 
 

 pobude za mreženje visokošolskih ustanov EU in ASEAN za posredovanje dobrih 
izkušenj EU na ASEAN partnerje prek: 

- organiziranja konferenc rektorjev za izmenjavanje informacij in za 
raziskovanje vprašanj, ki so v skupnem interesu (vsaki dve leti); 
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- letne okrogle mize o ciljih ASEAN-EU v visokošolskem sodelovanju, 
namenjene vodjem oddelkov za mednarodno sodelovanje ASEAN in EU 
visokošolskih ustanov in za ustrezne javne oblasti. 

 
Kandidati so lahko podiplomski študentje, predavatelji/profesorji, predstojniki, upravniki in 
drugi ljudje, ki se poklicno ukvarjajo z izobraževanjem, iz Evrope in naslednjih devetih članic 
ASEAN: Brunei, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska, Vietnam. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/aunp/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 100 000 in 200 000 evrov, do 80% celotnih stroškov.  
Izbor: Predvidenih je več razpisov.  
Koraki: za dodatne informacije se obrnite na Agencijo za programsko vodenje v Bangkoku. 
Email: HTUaunp@chula.ac.th UTH 

 
KONTAKT 
Sylvain TARREAU     European Commission 
Tel: 32 2 295 07 52       EuropeAid Cooperation Office D2 
Email: HTUeuropeaid-aunp@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 

 
AZIJA URBS 
2003 – 2005 

Socio-ekonomsko sodelovanje med javnimi oblastmi Evrope, južne Azije in jugovzhodne 
Azije 

Proračunska linija: B7-300 
 

PODROČJA 
 MESTNO NAČRTOVANJE 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 MESTNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 SINDIKATI 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Celotni proračun: 20 milijonov evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 povečevanje medsebojnega razumevanja med evropskimi in azijskimi skupnostmi, v 
smislu okrepitve institucionalnih, političnih in ekonomskih odnosov; 

 razviti strategijo sodelovanja, ki se bo osredotočila neposredno na potrebe in 
pričakovanja lokalnega azijskega prebivalstva, z odražanjem EU politike “Naproti 
novi azijski strategiji”; 

 zbliževanje evropskih in azijskih mest. 
 
Financirane akcije: 

 raziskave, 
 razvojni projekti, 
 projekti za razširjanje informacij na ključnih področjih: mestna uprava, mestni 

socialno-ekonomski razvoj, urbano okolje, mestna družbena infrastruktura. 
 
Nadziranje procesov urbanega planiranja, razvoja, vodenja in ohranjanja lokalnega 
gospodarstva, okoljskih in socialnih infrastruktur, mobiliziranje lokalnih virov in odziv na 
lokalne potrebe. Lokalne vlade so na stopnji uprave, ki so najbližje skupnostim in ljudem, ki 
jih zastopajo. 
 
Projekt mora vključevati vsaj tri lokalne vlade, najmanj enega partnerja iz azijskih držav in 
dva iz EU. Projekt, ki vključuještudije in širjenje informacij lahko traja največ šest mesecev, 
in 24 mesecev za razvojne projekte. 
 
Upravičene azijske države: Afganistan, Bangladeš, Butan, Brunej Darusalam, Kambodža, 
Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Filipini, Singapur, Šri Lanka, 
Tajska, Vietnam. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-urbs/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: Razvojni projekti med 300 000 in 500 000 evrov. 
Izbor: Dvakrat letno.  
Koraki: za partnerstva se lahko prijavijo samo lokalne vlade, vendar se lahko povežejo s 
partnerji iz zasebnega, izobraževalnega ali neprofitnega sektorja. 
 
KONTAKT 
Vincet ROTGE     European Commission 
Tel: 32 2 298 47 31        EuropeAid Cooperation Office D2 
Email: HTUvincet.rotge@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 
 
 
 

BOJ PROTI AIDSU, MALARIJI IN TUBERKULOZI 
2001 – 2006 

Pospešiti ukrepe proti nalezljivim boleznim v najrevnejših državah 
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Proračunska linija: 21 02 07 02 / ex: B7-6311 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO - SOCIALA 
 RAZISKOVANJE 
 PODJETNOST 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 HUMANITARNA POMOČ 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 

Celotni proračun: 800 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Polno ime proračunske linije: “Pomoč za bolezni, povezane z revščino, v državah v razvoju 
(HIV/AIDS, malarija in tuberkuloza)” 
 
Cilji: 

 zagotoviti največjo moč učinka intervencij, storitev in proizvodov, namenjenih 
nalezljivim boleznim; 

 zmanjševanje cen zdravil; 
 razvijati raziskave o omenjenih boleznih. 

 
Financirane aktivnosti: 

 pospeševanje produkcije, distribucije in optimalne uporabe zdravil; 
 raziskave za ocenitev komercialnih priložnosti; 
 okrepitev temeljnih raziskav; 
 vzpostaviti evropsko poizkusno klinično platformo. 

 
Merila: 

 kandidati morajo zagotoviti, da so njihovi projekti ustrezni glede na potrebe 
posamezne dežele in da se ujemajo s strategijo EU; 

 komisija spodbuja sodelovanje med državnimi ministrstvi in NVO, ki delujejo na 
evropski ali lokalni ravni. 

Ta proračunska linija je bolj namenjena za podporo strokovnim projektom, in ne toliko samim 
razvojnim projektom NVO. Financiranje je odprto za organizacije, ki temeljijo na skupnosti, 
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raziskovalnim centrom, NVO in ustreznim mednarodnim organizacijam, ki imajo sedež v 
državah članicah ali v državah, kjer se projekt izvaja. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 90% celotnih stroškov.  
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: svetujemo, da se najprej obrnete na svoje lokalno predstavništvo EK in jim 
posredujete kratek predstavitveni koncept programa. 
 
KONTAKT 
Emile JEANNET     European Commission 
Tel: 32 2 296 68 66       EuropeAid Cooperation Office 
Email: HTUemile.jeannet@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

BOJ PROTI DISKRIMINACIJI 
2001 – 2006  

Akcijski načrt za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti, vere in prepričanja, 
invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti 

Proračunska linija: B5-803 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO - SOCIALA 
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVANJE ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 100 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 podpora pobudam, ki prispevajo k razvoju politik in prakse v boju proti diskriminaciji 
na podlagi rase ali narodnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne 
usmerjenosti. 
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Prednostne teme: 
 podpiranje nediskriminacije znotraj in s strani javnih uprav (policija, pravosodni 

sistemi, zdravstvo, socialna varnost, izobraževanje itd.) in medijev;  
 odstranitev diskriminacijskih ovir pri sodelovanju pri odločanju in demokratičnih 

postopkih; 
 odstranitev diskriminacijskih ovir pri doseganju ugodnosti in storitev, vključno z 

nastanitvijo, prevozom, kulturo, prostim časom in športom; 
 določanje metodologij za glavno vodenje antidiskriminacijskih politik in praks. 

 
Financirane aktivnosti: 

 primerjava uspešnosti postopkov, metod in orodij na tem področju; 
 medsebojno prenašanje in uporaba najboljših praks; 
 izmenjava strokovnega osebja; 
 skupen razvoj proizvodov, postopkov, strategij in metodologij; 
 širjenje rezultatov, pomembnih gradiv in dogodkov. 

 
Merila: 

 projekti morajo vključevati vsaj štiri države EU in veliko različnih organizacij; 
 stroški, ki se nanašajo na koordinacijo akcije na evropski ravni (mreženje), so 

financirani v okviru posebnega zbiranja ponudb in zahteva več kot deset različnih 
partnerjev iz EU. 

 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 250 000 evrov. 
Izbor: več rokov.  Koraki: do 80% celotnih stroškov. 
 
KONTAKT 
Flaminia BUSSACCHINI    European Commission 
Tel: 32 2 296 94 88       DG Employment and Social Affairs D4 
Email: HTUflaminia.bussacchini@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

BOJ PROTI SOCIALNI IZKLJUČENOSTI 
2002 – 2006  

Mednarodni pripravljalni ukrepi, osredotočeni na vlogo civilnega dialoga in sodelovanje z 
združenji za boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji 

Proračunska linija: B3-4105 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO - SOCIALA 
 PODJETNOST 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 
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UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: 15 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 izboljšati razumevanje in poznavanje praks obstoječega civilnega dialoga, ki pozitivno 
vplivajo na boj proti izključenosti, ter inovativnih pristopov; 

 razviti izmenjavo informacij in najboljših praks, še posebno med organizacijami, ki 
zastopajo ali vključujejo osebe, ki se soočajo s socialno izključenostjo in 
diskriminacijo; 

 spodbujati sodelovanje med dobrodelnimi organizacijami/NVO na tem področju ter 
med NVO in drugimi sektorji (raziskovalci, izvajalci, oblikovalci politik itd.); 

 vrednotiti in primerjati izkušnje pri spodbujanju civilnega dialoga, posebno 
neposredne udeležbe ljudi, ki se soočajo z izključevanjem in diskriminacijo v procesih 
odločanja. 

 
Financirane dejavnosti na treh področjih: 

1. Proučevanje značilnosti, postopkov, vzrokov in trendov pri socialni izključenosti in 
revščini, vključno z revščino otrok: 

- raziskave in srečanja za razvoj skupnih metodologij, za merjenje in 
razumevanje socialne izključenosti; 

- zbiranje in razširjanje statistik; 
- spodbujanje inovativni pristopov, razvoj tematskih študij. 

2. Politično sodelovanje ter izmenjava informacij in dobrih praks: 
- mednarodne izmenjave za prenašanje informacij in dobrih praks z 

organiziranjem sestankov, delavnic, seminarjev, o primerjalnih analizah ali o 
politikah in praksah; 

- strokovno delo in tehnične študije za razvoj indikatorjev in pokazateljev; 
- osnovanje letnega poročila o napredku. 

3. Udeležba različnih akterjev in podpora mreženju na evropski ravni: 
- finančna podpora ključnim evropskim mrežam, ki so vključene v boj proti 

revščini in socialni izključenosti (90 odstotkov celotnih stroškov); 
- letna konferenca okrogle mize EU. 

 
Sodelovalne akcije morajo voditi vsaj tri organizacije iz treh različnih držav članic. Države 
kandidatke lahko sodelujejo kot partnerke, vendar njihovi stroški ne morejo biti kriti, dokler 
niso polnopravne članice EU. 
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Program je del odprte metode za usklajevanje med državami članicami z določanjem skupnih 
ciljev in izvajanjem nacionalnih akcijskih načrtov, katerih rezultat so odločilne pobude za 
odpravo socialne izključenosti in revščine. Projekti morajo upoštevati nacionalne akcijske 
načrte proti izključitvi, ki jih imajo v posamezni državi. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno financiranje sodelovalnih akcij: 80 000 evrov, do 80% celotnih stroškov 
(najmanj 50 000 evrov). 
Izbor: enkrat letno, spomladi.  
Koraki: aktivnosti pod 1. točko so financirane prek javnih razpisov; pod 2. in 3. točko pa 
prek zbiranja ponudb (razen za raziskave in poročila). 
 
KONTAKT 
Bénédicte SCHIFFLERS   European Commission 
Tel: 32 2 299 67 12           DG Employment ans Social Affairs E2  
Email: benedicte.schifflers@cec.eu.int           Social inclusion policy 
            HTUempl-e2@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 
 

BOJ PROTI UPORABI NEDOVOLJENIH POŽIVIL PRI ŠPORTU V EVROPI 
2004  

Za preprečevanje in poudarjanje nevarnosti uporabe nedovoljenih poživil, s poudarkom na 
mladini in športu 

Proračunska linija: B3-2020 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 MLADINA 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 SINDIKATI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 4 milijone evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 organiziranje informativnih kampanj o nedovoljenih poživilih pri športu; 
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 ustvarjanje in izvajanje izobraževalnih programov za informiranje mladine o 
nevarnostih pri uporabi nedovoljenih poživil; 

 usklajevanje zakonodaje in testiranj na področju nedovoljenih poživil v državah 
članicah ; 

 boljša integracija športa v različne EU politike. 
 
Financirane aktivnosti: 

 organiziranje konferenc ter izmenjava strokovnjakov in trenerjev; 
 priprava mednarodnih informativnih kampanj, priprava informacijskega gradiva, 

širjenje koristnih informacij in dobrih praks; 
 inovativni projekti, ki imajo dejanski prispevek k ciljem programa. 

 
Vsi ukrepi bodo dopolnjevali ostale pobude, ki jih izvaja EU, namenjene mladini in 
zdravstvu. Projekti morajo vključevati partnerje iz najmanj petih držav. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/sport/index.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: najmanj 80 000 (projekt 1. tipa) ali 150 000 evrov (projekt 2. tipa), do 60 % celotnih 
stroškov  
Izbor: enkrat letno. 
Koraki: organizacije morajo imeti sedež v državi članici EU. 
 
KONTAKT 
Jaime ANDREU     European Commission 
Tel: 32 2 299 92 52      DG Education and Culture, Sport Unit 
Email: HTUJaime.Andreu-Romeo@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200         

    B-1049 Bruxelles 
 
 

CAFE (ČISTI ZRAK ZA EVROPO) 
2001 – 2004  

Dotacije za tehnične analize in razvoj politik v boju proti onesnaževanju zraka in njegovim 
posledicam, s ciljem pomagati Komisiji pri določitvi naslednje faze v zagotavljanju kakovosti 

zraka 
 

PODROČJA 
 INDUSTRIJA 
 OKOLJE 
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Celotni proračun: 3 milijone evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 razviti, zbrati in ovrednotiti: informacije, ki se nanašajo na vplive onesnaženega 
zunanjega zraka, popis emisij, ocene kakovosti zraka, emisije in načrte o kakovosti 
zraka, raziskave o stroškovni učinkovitosti in integrirano ocenjevalno vzorčenje, ki 
vodi k razvoju in posodobitvi kakovosti zraka in določiti ukrepe, ki so potrebni za 
zmanjševanje emisij; 

 podpirati izvajanje in pregled učinkovitosti obstoječe zakonodaje, posebno hčerinskih 
direktiv o kakovosti zraka, odločitev o izmenjavi informacij in nacionalno zgornje 
meje emisij, ki so določene v aktualni zakonodaji, da bi s tem prispevali k pregledu 
mednarodnih protokolov in razvoju novih predlogov, če in ko so potrebni; 

 zagotoviti, da so sektorski ukrepi, ki bodo potrebni za doseganje ciljev kakovosti zraka 
stroškovno učinkoviti in sprejeti na ustrezni ravni in učinkovito strukturno povezani z 
drugimi sektorskimi politikami; 

 določiti celostno strategijo v rednih časovnih presledkih, ki določa primerne cilje 
glede kakovosti zraka v prihodnosti in ukrepe za stroškovno učinkovitost pri 
doseganju teh ciljev; 

 razširjanje informacij o tehničnih rešitvah in sektorskih politikah, ki bodo nastale pri 
izvajanju programa. 

 
Financirane aktivnosti: 

 pregled izvajanja direktiv o kakovosti zraka in njihova učinkovitost v državah 
članicah; 

 izboljšanje nadzorovanja kakovosti zraka in zagotavljanje informacij javnosti ; 
 prednostne naloge za nadaljnje dejavnosti, pregled in posodobitev praga kakovosti 

zraka ter nacionalne zgornje meje emisij in razvoj boljših sistemov zbiranja 
informacij, modeliranja in napovedovanja. 

 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: vsota bo podana v posameznih razpisih.  
Izbor: kadar koli. 
Koraki: izvedba prek javnih razpisov (storitve in raziskave). 
 
KONTAKT 
Peter WICKS     European Commission 
Tel: 32 2 296 95 54       DG Environment C1 Air/Noise 
Email: HTUpeter.wicks@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

CARDS 
2002 – 2004  

Podpora za sodelovanje jugovzhodnih evropskih držav v procesih stabilizacije in združevanja 
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Proračunska linija: B7-541 
 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE 
 HUMANITARNOST 
 ŠIRITEV 
 LOKALNI RAZVOJ 
 TRGOVINA 
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA PODPORA 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 SINDIKATI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 TURČIJA 
 BALKAN 

Celotni proračun: 197 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 obnova, pomoč pri vračanju beguncev; 
 podpora demokraciji in vlogi človekovih pravic in pravic manjšin; 
 trajnostni gospodarski razvoj; 
 družbeni razvoj;  
 podpirati mednarodno sodelovanje med državami. 

 
Financirane aktivnosti: 

 regionalno sodelovanje, projekti za dobre medsosedske odnose in čezmejni projekti; 
 ponovna izgradnja infrastrukture in drugih posameznih ali kolektivnih struktur; 
 utrjevanje demokracije in civilne družbe; 
 vračanje beguncev; 
 vključevanje ali ponovno vključevanje beguncev, brezdomcev ali bivših vojakov v 

vsakdanje življenje; 
 priprava proizvodne opreme za oživitev gospodarstva; 
 razvoj zasebnega sektorja, zlasti malega gospodarstva, pospeševanje investicij; 
 krepitev nevladnih organizacij, kulturnih institucij in izobraževalnih ustanov. 
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Upravičene države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Črna gora in 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Program je odprt za sodelovanje Cipra in 
Malte ter držav kandidatk. Včasih se lahko kandidatu dodeli več kot ena subvencija iz razpisa. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: za majhne projekte najmanj 100 000 evrov, za projekte v večjem obsegu najmanj en 
milijon evrov. 
Izbor: večkrat letno, glede na javne razpise ali zbiranje ponudb.  
Koraki: program se prilagaja glede na krizne situacije; obrnite se na delegacijo EK v 
posameznih državah ali Evropsko agencijo za obnovo (EAR), odgovorno za Srbijo in Črno 
goro ter za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. 
 
KONTAKT 
Barbara LÜCKE     European Commission 
Tel: 32 2 296 32 23       EuropeAid Cooperation Office  
Email: HTUbarbara.luecke@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       1049 Bruxelles 
 
 
 

CILJ 1 – STRUKTURNI SKLADI 
2000 – 2006  

Dotacije za podporo manj uspešnim regijam, ki zaostajajo v razvoju  
Proračunska linija: B2-102 

 
PODROČJA 

 PROMET 
 JAVNE POLITIKE 
 INDUSTRIJA 
 OKOLJE 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE PODJETIJ 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 TEHNIČNA POMOČ 
 IZOBLIKOVANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
 PODPORA PRODUKCIJI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
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 ZDRUŽENJA  
DRŽAVE 

 EVROPSKA UNIJA  
Celotni proračun: 136 milijard evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 program “Cilj 1” je namenjen razvoju regij, ki imajo BDP 75 odstotkov pod 
povprečjem skupnosti in skrajno obrobnim regijam. 

 
Financirane akcije:  

 povečanje raznovrstnosti turističnih ponudb, izgradnja nastavitvenih infrastruktur ali 
podeželskih struktur v manj naseljenih območjih; 

 okolje: novi ukrepi za zbiranje odpadkov, zaščito pokrajine, podpora pogozdovanju in 
učinkovitemu upravljanju z gozdovi; 

 prevoz: razvoj zračne, pomorske in cestne infrastrukture ter povečati obalno plovbo; 
 upravljanje s pokrajino: infrastrukture in akcije za osveščanje o informacijski družbi; 
 politika mestne uprave, gospodarski razvoj, izgradnja socialnih nastanitev in 

obnovitev središča mesta; 
 kmetijstvo: raznolikost aktivnosti, razvoj industrije za pridobivanje hrane; 
 industrija, zaposlovanje, oblikovanje, vključevanje, boj proti vseh vrst izključitev, 

razvoj gospodarske solidarnosti. 
 
Izbirna merila: 

 regije, ki prejmejo pomoč iz tega programa, ne morejo prejeti ostalih virov pomoči iz 
programov Cilja 2 in 3. Ta program je financiran s strani ESRR (ERDF), ESS (ESF), 
EKUJS (EAGGF) in FIUR (FIFG). 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/objective1/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: določen z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi. 
Koraki: končni upravičenci naj se obrnejo na regionalne oblasti, ki so pristojne za program. 
Navodila o regionalnih programih dobite na spletni strani vaše regionalne oblasti. 
 
KONTAKT 
Thierry DAMAN     European Commission 
Tel: 32 2 295 47 33     DG Regional policy 
Email: HTUregio-info@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
  
 
 
 
 
 

CILJ 2 – STRUKTURNI SKLADI 
2000 – 2006  
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Dotacije, namenjene regijam, ki se borijo s strukturnimi težavami, in za pomoč pri 
zmanjševanju razlik v socialno-ekonomskem razvoju s sofinanciranjem produktivnih 

investicij v infrastrukture, iniciativ za lokalni razvoj in poslovnih aktivnosti 
Proračunska linija: B2-110 

 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 PROMET 
 TURIZEM 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 OKOLJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 LOKALNI RAZVOJ 
 TRGOVINA 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE PODJETIJ 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 
 IZOBLIKOVANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
 PODPORA PRODUKCIJI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Celotni proračun: 22 milijard evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 program “Cilj 2” cilja na gospodarsko in socialno spremenitev štirih tipov področij, ki 
se soočajo s strukturnimi težavami: regije v industrijski preusmeritvi, oslabljena 
podeželska območja, mestna območja v krizi in področja, odvisna od ribolova. 
Program je opisan v regionalnih EPD (enotni programski dokumenti, en dokument na 
regijo), ki vsebujejo regionalno diagnostiko in oceno o regionalnem razvoju. V 
programu so opisani finančni ukrepi in akcije, ki naj bi se izvršile v določeni regiji. 

 
Primeri financiranih akcij:  

 gospodarski razvoj: podpora podjetjem, ustvarjanje aktivnosti, MSP in zelo majhna 
podjetja, usposabljanje delovne sile, razvijanje; 

 okolje: predelovanjeI uporabljene vode, gospodarjenje z odpadki; 
 infrastrukture, ki vplivajo na gospodarski razvoj; 
 nove tehnologije in ICT; 
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 politika upravljanja mest: integracija in preusmerjanje javnih področjih, podpora 
poslovnim in obrtnim aktivnostim; 

 razvoj podeželskih območij; 
 regionalni projekti: spodbujanje, turizem in kultura, športne aktivnosti. 

 
Ta program je financiran s strani ESRR (ERDF), ESS (ESF) in EKUJS (EAGGF). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/objective2/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov projekta, 85% v izjemnih primerih. 
Izbor: določen z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi. 
Koraki: končni koristniki naj se obrnejo na regionalne oblasti, ki so pristojne za program. 
Navodila o regionalnih programih dobite na spletni strani vaše regionalne oblasti. 
 
KONTAKT 
Thierry DAMAN     European Commission 
Tel: 32 2 295 47 33     DG Regional policy 
Email: HTUregio-info@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

CILJ 3 – STRUKTURNI SKLADI 
2000 – 2006  

Dotacije iz Evropskega socialnega sklada, ki je namenjen človeškim virom za izboljšanje 
možnosti zaposlovanja in zmanjševanju nezaposlenosti 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 INOVATIVNOST 
 ZAPOSLOVANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA  
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Celotni proračun: 24 milijard evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 program “Cilj 3” podpira prilagoditev in modernizacijo izobraževanja, politike 
usposabljanja in zaposlovanja, sistemov. Program je opisan v nacionalnem dokumentu 
programa in vsebuje analizo delovnega trga in strategije razvoja, s prednostnimi cilji 
in finančnim načrtom. 

 
Financirane akcije:  
akcije morajo krepiti nacionalne in regionalne iniciative in se morajo vključevati v obstoječe 
nacionalne načrte (nacionalni načrt za zaposlovanje): 

 podpora politiki “novega začetka” za iskalce zaposlitve; 
 podpora nacionalnim politikam za vključevanje in proti izključitvi; 
 olajšati prehod od šole do zaposlitve; 
 izboljšati informiranje, usmerjanje in individualizacijo izobraževalnih tečajev, 

posebno v ITC; 
 posodobiti poklicno organizacijo in razvoj sposobnosti; 
 razvoj podjetništva, aktivnosti za pomoč pri ustvarjanju in inovaciji; 
 razviti dostopnost in udeležbo žensk na trgu delovne sile; 
 pomagati uskladiti družinsko in poklicno življenje; 
 tehnična pomoč in podpora lokalnim iniciativam. 

 
Izbirna merila: 
program pokriva vse evropske regije, razen regij, ki jih pokriva program Cilj 1. Program je 
finančno podprl Evropski socialni sklad (ESS). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50% in 75% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: glede na regijo. 
Koraki: vodje projekta se morajo obrniti na nacionalne in regionalne oblasti, glede na 
program.  
 
KONTAKT 
Luis RIERA FIGUERAS    European Commission 
Tel: 32 2 296 50 68     DG Employment and Social Affairs 
Email: HTUempl-info@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 
 
 
 
 

CIVILNA ZAŠČITA 
2000 – 2004  
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Dotacije za obvarovanje in zaščito posameznikov, okolja in premoženja, v primeru naravne 
ali tehnološke nesreče 

Proračunska linija:B4-3080 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO - SOCIALA 
 OKOLJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 TEHNIČNA PODPORA 

UPRAVIČENCI 
 SINDIKATI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 7,5 milijona evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 preprečevanje nevarnosti in škode posameznikom, okolju in lastnini v primeru naravne 
in tehnološke nesreče; 

 povečevanje stopnjo pripravljenosti tistih, ki so vključeni v civilno zaščito v državah 
članicah; 

 odkrivanje in preučevanje vzrokov nesreč; 
 izboljšanje metod odziva in rehabilitacije po nesreči; 
 informiranje javnosti, izobraževanje in osveščanje. 

 
Teme glavnih aktivnosti: krizno vodenje, preprečevanje nesreč, izmenjava strokovnjakov, 
zdravstvena oskrba za ponesrečence. 
 
Financirane aktivnosti: 

 veliki projekti splošnega interesa za preprečevanje, pripravljenost, odziv, takojšne 
nudenje pomoči, odkrivanje in proučevanje vzrokov … (75% celotnih stroškov); 

 izobraževanje: 
- organiziranje seminarjev in tečajev (75% celotnih stroškov, do 75 000 evrov), 
- izmenjava strokovnjakov in tehnikov, vključno med NVO (75%stroškov 

bivanja in 100 odstotkov koordinacijskih stroškov), 
- vaje za primerjanje metod (50% stroškov za udeležbo); 
- ostale aktivnosti: pilotski projekti, podporne aktivnosti, konference in 

predstavitve, informiranje in ostale akcije (od 30% do 100%celotnih stroškov, 
odvisno od projekta, med 30 000 in 50 000 evrov); 

 mobiliziranje sil (10% stroškov akcije). 
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Odprt bo še en razpis za zbiranje ponudb o izobraževalnih programih, ki bodo namenjeni 
spodbujanju krepitve sodelovanja pri interveniranju pomoči za civilno zaščito. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/civil/funds.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glej zgoraj navedene podatke. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: Enota civilne zaščite vodi tudi izobraževanje in usposabljanje. 
 
KONTAKT 
Ernst Schulte      European Commission 
Tel: 32 2 296 02 24       EuropeAid Cooperation Office  
Email: HTUcivil-protection@cec.eu.intUTH;    Rue de la Loi, 200 
           Ernst.Schulte@cec.eu.int   B-1049 Bruxelles 
 
 

DALJNOSEŽNI PROGRAM ZDA 
2004  

Dotacije za projekte za osveščanje in daljnosežne aktivnosti v ZDA o položaju EU in njenih 
politikah 

 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
 TRGOVINA 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SEVERNA AMERIKA 

Skupni proračun: ni podan 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
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 spodbujati širše razumevanje vidikov EU o pomembnih političnih vprašanjih, širitev kroga 
daljnosežnih aktivnosti glede na ciljne skupine in geografsko pokrivanje, z namenom 
vplivanja politike ZDA o EU . 

 
Program se izvaja na treh področjih: 

1. Think Tanks; priprava možnih novih pristopov za poživljanje odnosov med EU in 
ZDA v letu 2004, ki dajejo možnosti za nove uprave ZDA, nove Evropske komisije in 
Evropski parlament in razširjena EU v letu 2005. Ta akcija je za organizacije v EU. 

2. Akademske institucije; predstaviti mlade Američane EU, njenim strukturam in 
postopkom ter spodbujanje razvoja znanj in razumevanja vidikov EU o pomembnih 
političnih vprašanjih med bodočimi politiki ZDA. 

3. Ostale ciljne skupine; razširiti obseg aktivnosti za doseganje novih ciljnih skupin s 
pravnimi osebami, kot so poslovne mreže, trgovinske zbornice, forumi za zunanje 
zadeve in kulturne izmenjave, razširjanje geografskega pokrivanja prek Washingtona s 
spodbujanjem aktivnosti na lokalni ravni po vsej ZDA. 

 
Financirane akcije: 

 konference, delavnice, seminarji; 
 raziskovalni projekti; 
 ostale akademske aktivnosti. 

 
Upravičene organizacije: Think Tanks, akademske institucije, poslovne mreže, trgovinske 
zbornice, forumi za zunanje zadeve in kulturne izmenjave. 
 
Po ocenitvi prvega leta (pilotske faze) se bo EK odločila o nadaljevanju akcij. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: še ni določeno. 
Izbor: enkrat letno, marca.  
Koraki: akcije bo vodila delegacija EK, 2300 M Street, NW Washington, DC 20037, USA. 
 
KONTAKT 
Christine HUGHES    European Commission 
Tel: 32 2 299 18 00    DG External relations, Unit C1 – Relations USA 
Email: HTUchristine.hughes@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAPHNE II 
2004 – 2008  
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Dotacije za preventivne ukrepe proti vsem oblikam nasilja ter za podporo žrtvam in 
ogroženim skupinam 

Proračunska linija: B5-802 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 MLADINA 
 ČLOVEKOVE PRAVICE 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA 

Letni proračun: 50 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 podpirati in spodbujati organizacije, ki se borijo proti nasilju, k izmenjavi informacij 
in izboljšanju koordinacije in sodelovanja; 

 pospeševati mednarodne akcije za ustanovitev multidisciplinarnih mrež, posebno za 
podporo žrtvam nasilja in ogroženim skupinam; 

 zagotoviti širjenje znanj, izmenjavanje informacij ter označitev in širjenje dobre 
prakse, vključno z usposabljanjem, študijskimi obiski in izmenjavanjem strokovnega 
osebja; 

 povečati zavest ciljnim skupinam o nasilju; 
 mednarodne akcije za preučevanje pojava, ki se nanaša na nasilje in možnih metod za 

njegovo preprečevanje, ter raziskovanje in opozarjanje na izvor nasilja na vseh 
družbenih stopnjah. 

 
Financirane akcije: 

 označitev in izmenjavanje dobrih praks in delovnih izkušenj, s poudarkom na 
izvajanju preventivnih ukrepov in na pomoči žrtvam; 

 izdelovanje pregledov, študij in raziskav; 
 terensko delo z vključevanjem žrtev, posebno otrok in mladine; 
 vzpostavitev učinkovite multidisciplinarne mreže; 
 izobraževanje in oblikovanje tečajev; 
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 razvoj in izpeljevanje programov za pomoč in podporo žrtvam in ogroženim 
skupinam, vključno za otroke in mladino, ki so priča nasilju doma; 

 razvoj programov za povzročitelje nasilja, za zagotavljanje varnosti žrtev in otrok; 
 akcije za dvigovanje zavesti ciljnih skupin, oblikovanje gradiv za dopolnjevanje že 

obstoječih. 
 
Komisija želi dopolnjevati že obstoječe aktivnosti prek javnih razpisov za študije, izdelavo 
indikatorjev, zbiranjem podatkov, izdelovanjem statistike, seminarji, strokovnimi sestanki … 
 
Države upravičenke: 

- države EFTA/EEA: Islandija, Norveška, Liechtenstein; 
- Bolgarija, Romunija in Turčija, glede na pogoje, ki so postavljeni v dogovoru. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/fr/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 30 000 in 125 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. Sofinanciranje je obvezno. 
Izbor: enkrat letno, marca. Ponudbe je treba oddati najpozneje tri mesece po razpisu. 
Koraki: sodeluje lahko vsaka NVO in neprofitna organizacija, ki ima inovativen projekt in 
vključuje organizacije iz dveh različnih držav. 
 
KONTAKT 
Patrick TROUSSON     European Commission 
Tel: 32 2 296 58 03       DG Justice and Home Affairs A5 
Email: HTUPatrick.Trousson@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

DECENTRALIZIRANO SODELOVANJE 
2004  

Dotacije za spodbujanje sodelovanja evropskih in južnih NVO pri decentralizaciji razvojnega 
sodelovanja EU-AKP  

Proračunska linija: B7-6002 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 HUMANITARNOST 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
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 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Letni proračun: 5,8 milijona evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujati pristop k razvoju, ki uvršča zastopnike v sam center izvajanja projektov, za 
prilagajanje dejavnosti potrebam in s tem omogočati njihovo upoštevanje; 

 podpirati trajnostni razvoj pobud s strani zastopnikov EU za decentralizirano 
sodelovanje in držav v razvoju, s spodbujanjem: 

- razvoja močnejšega sodelovanja, glede na pobude ljudi iz držav v razvoju; 
- prispevanja k diverzifikaciji in okrepitvi civilne družbe ter demokratizaciji 

prvin take družbe; 
- aktiviranja zastopnikov za decentralizirano sodelovanje v skupnosti in v 

državah v razvoju, za doseganje ciljev strukturnih programov. 
 
Financirane aktivnosti: 

 institucionalna krepitev in krepitev storilnosti zastopnikov; 
 spodbujanje dialoga sever-jug; 
 krepiti sodelovanje pri programu za decentralizirano sodelovanje; 
 izboljšanje komunikacije z civilno družbo in omrežjem. 

 
Prednost imajo aktivnosti, ki jih izvajajo zastopniki iz držav v razvoju in držav iz seznama. 
Prednostna področja: 

- razvijanje človeških virov in tehnik, lokalni in mestni razvoj v gospodarskih in 
družbenih sektorjih držav v razvoju; 

- informiranje in aktiviranje zastopnikov za decentralizirano poslovanje; 
- podpirati institucionalno krepitev in krepitev storilnosti zastopnikov. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/project/ong_cd/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: od 200 000 do 1 milijona evrov, povprečno 80% celotnih stroškov. 
Izbor: konec leta.   
Koraki: obrnite se na predstavnika v Bruslju, lahko pa tudi na delegacijo EK v državah, kjer 
se izvaja aktivnost.  
 
KONTAKT 
Efterpi VERIGAKI     European Commission 
Tel: 32 2 296 62 14       EuropeAid Cooperation Office F2 
Email: HTUEfterpi.Verigaki@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
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DEJAVNOSTI NVO ZA POMOČ DRŽAVAM V RAZVOJU 
2004 

Dotacije dejavnostim za osveščanje in za socialni in gospodarski razvoj, ki so vodene s strani 
evropskih NVO v državah v razvoju 

Proračunska postavka: B7-6000 
 
PODROČJA        

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 HUMANITARNOST 
 ZAPOSLOVANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ       

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA PODPORA 

UPRAVIČENCI 
 RAZVOJNE NVO 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Letni proračun: 185 milijonov evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 
utrditi vlogo NVO s sofinanciranjem dogovorov z evropskimi NVO na področju: 

 spodbujanja evropske javnosti za podpiranje razvojnih ciljev; 
 zmanjševanja revščine; 
 izboljšanja kakovosti življenja ciljne skupine in njihovih lastnih razvojnih zmožnosti. 

 
Prednostne dejavnosti: 

 posredovati v najmanj razvitih državah in državah, ki imajo nizke dohodke (seznam 
OECD); 

 dejavnosti, ki jasno ciljajo na skupine v najbolj neprednostnem in ranljivem položaju, 
ali na marginalizirane skupine v ostalih državah v razvoju; 

 dejavnosti, ki so povezane z rehabilitacijskimi in razvojnimi aktivnostmi v državah v 
krizi ali konfliktu; 

 podpora trajnostnim socialnim, človeškim in gospodarskim razvojnim procesom; 
 institucionalna podpora in izgradnja zmogljivosti lokalnih razvojnih struktur. 

  
Vrste financiranih pomoči: 

 posebni razvojni projekti, programi ali skupne dotacije v državah v razvoju: izgradnja 
šol, brezplačne klinike, zdravstveni programi; 
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 načrti dela in izgradnja zmožnosti na področju aktivnosti za osveščanje v Evropi. 
 
Dve glavni dejavnosti: 

 podpora različnim razvojnim projektom, ki se izvajajo s strani evropskih NVO in 
njihovih partnerjev v državah v razvoju – projekti in dotacije (90% proračunske 
linije); 

 osveščanje evropskega javnega mnenja o razvojnih vprašanjih prek izobraževanja in 
informacijskih aktivnostih (10% proračunske linije). 

 
NVO iz držav v razvoju ne morejo neposredno zaprositi za finančna sredstva. Najprej morajo 
pridobiti evropsko NVO, ki bo sodelovala v tem programu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: obrnite se na pisarno EuropeAid glede na regijo, ki jo pokriva.  
 
 
 
KONTAKT:     
Aristotelis BOURATSIS    European Commission 
Tel: 32 2 299 92 44     EuropeAid Coop. Office F2 
Email: HTUaristotelis.bouratsis@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

DNEVI KINEMATOGRAFIJE - TEDEN EVROPSKE KINEMATOGRAFSKE 
DEDIŠČINE 

2004  
Enotedenski program predvajanja vidnejših evropskih kinematografskih filmov v 

kinematografih in filmskih knjižnicah, s posebno organiziranimi predvajanji za šole 
 

PODROČJA 
 MLADINA 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 KORPORACIJE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
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 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 ZVEZE EVROPSKE PROSTE TRGOVINE 
 BALKAN 

Letni proračun: ni podan 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Teden kinematografije poteka oktobra/novembra 2004 v okviru programa “Dnevi 
kinematografije”, in je namenjen izobraževanju mladine o evropski kinematografiji. 
Organizirano je v sodelovanju z Netd@ys. 
 
Cilji: 

 osveščanje Evropejcev, posebno mladine, o velikem bogastvu evropske 
kinematografske kulture, s poudarkom na razumevanju filmske kulture svoje države; 

 vzpodbujati razprave o vizualnih podobah in pristopih v njenem izobraževanju;  
 pospeševati obtok filmov v Evropi upoštevajoč ekonomske vidike, kot je ustvarjanje 

najboljšega izkoristka distributerskih katalogov;  
 dvigniti profil evropske filmske dediščine v vsej njeni bogati raznolikosti. 

 
Financirane aktivnosti: 

 aktiviranje evropskih mrež filmskih knjižnic in mreže “Europa Cinéma” v približno 50 
evropskih mestih, s posebnim programom filmov, ki predstavljajo različne evropske 
kinematografske kulture;  

 spodbujati podobno aktiviranje evropskih televizij javnega in zasebnega sektorja; 
 dejavnost v šolah, kot sta spodbujanje in podpora s strani ministra za izobraževanje. 

Dejavnosti lahko vključujejo igre, ki so povezane s kinematografijo, natečaje za kratke 
filme in razprave s strani pedagogov o vlogi filma, ki ga ima v naši družbi. 

 
Upravičenci: 

- lokalne oblasti, 
- lastnik kinematografa ali vodja filmskega inštituta, 
- distributer, video in DVD izposojevalec, 
- kulturna, družbena ali izobraževalna združenja, 
- filmski klub ali kateri koli drug mladinski center, 
- šole, filmski inštituti, 
- izdelovalec spletne strani, radijskega programa, revije ali recenzij, ki zadevajo 

filme. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/avpolicy/media/cineday_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: sodelovanje je na prostovoljni bazi, program zagotavlja promocijska gradiva s strani 
evropskih koordinatorjev. 
Izbor: oddaja predlogov kadar koli. Obrnite se na uslužbenca za informiranje, kdaj se bo 
ocenjevalo projekte. 
Koraki: Združenje evropskih kinematografov bo organiziralo usklajevanje evropskih 
aktivnosti, skupaj z usklajevanjem aktivnosti v posameznih držav EU. Natančnejše 
informacije o tem najdete na zgoraj omenjeni spletni strani. 
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KONTAKT 
Marielle RICHE     European Commission 
Tel: 32 2 299 66 57       EuropeAid Cooperation Office 
Email: HTUmarielle.Riche@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
           HTUeac-info@cec.eu.intUTH     B-1049 Bruxelles 
 
 

EBAS-EU-AKP PROGRAM ZA POMOČ PRI POSLOVANJU 
2003 – 2004  

Dotacije za financiranje razvojnih projektov za AKP podjetja 
 

PODROČJA 
 INOVATIVNOST 
 INDUSTRIJA  
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 PODPORA INVESTICIJI 
 PODPORA PRODUKCIJI 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE  
 AGENCIJE - ZBORNICE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 

Celotni proračun: 20 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 povečati konkurenčnost AKP podjetij; 
 okrepiti zmožnosti zasebnih finančnih in nefinančnih posrednikov. 

 
Financirane akcije: 

 svetovalne storitve, ki bi lahko izboljšale delovanje zasebnih podjetij: trženje, 
spoštovanje norm, certificiranje, izboljšanje kakovosti in nadzora, vodenje 
proizvodnje, razvoj človeških virov; 

 storitve zasebnim strokovnim združenjem in ostalim posredniškim organizacijam za 
izboljšanje njihovih storitev. 

 
Upravičene skupine: 

- podjetja, ki so registrirana v AKP državi, v večji meri delujejo v zasebnem 
interesu in poslujejo vsaj eno leto. Kakršno koli podjetje, ki je učinkovito 
vodeno s strani vlade ali agencije, ki je v državni lasti, ni upravičeno do 
pomoči; 
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- zasebna strokovna združenja (kot so gospodarske zbornice, trgovska združenja 
in združenja proizvajalcev), registrirana v AKP državi. 

 
Predmet ocenjevanja je trenutno Evropska bančna posvetovalna služba. Konec leta 2004 bo 
pripravljen nov program za izvajanje, ki bo nadaljevanje tega. 
 
SPLETNA STRAN: www.ebas.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 70 000 evrov, do 50% stroškov projekta. 
Izbor: predložitev predlogov kadar koli.  
Koraki: prošnje za denarno pomoč so lahko poslane regionalnim uradom v Afriki.  
 
KONTAKT 
Odoardo COMO     European Commission 
Tel: 32 2 299 32 46        Europeaid Cooperation Office C7 
Email: HTUebas@ebas.orgUTH     Rue de la Loi, 200 
           HTUOdoardo.Como@cec.eu.intUTH        B-1049 Bruxelles 
 
 

EC-ASEAN Energetski sklad 
2002-2007 

Program dotacij za sodelovanje med EU in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
za omogočanje partnerstev med organizacijami ASEANa in Evrope v energetskem sektorju 

Proračunska linija: B7-3010 
 

PODROČJA  
 ENERGIJA 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE, ZBORNICE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Celotni proračun: 31,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji:  

 povečati varnost preskrbe z energijo za države ASEAN in posredno Evrope; 
 povečati gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in državami ASEAN; 
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 izboljšati okolje na lokalni in globalni ravni; 
 omogočiti implementacijo ASEAN Akcijskega načrta za sodelovanje na področju 

energije 1999-2004.  
  
Financirane aktivnosti: 

 Sklad 1: povečati poznavanje trga prek študijskih poti, delavnic, seminarjev, razstav 
ali podobnih aktivnosti, ki lahko prispevajo k večjem zavedanju držav ASEAN o 
evropskih izkušnjah in znanju držav Evrope o trgih ASEAN; 

 Sklad 2: prilagoditev institucionalnih okvirjev prek zagotavljanja ekspertize pri 
oblikovanju politik ali prilagajanju institucionalnih okvirjev, prek usposabljanja 
vodilnih oseb z območja ASEAN, priprave poglavitnih načrtov (t.i. master plans) ali 
strateških študij, koordinacije nacionalnih načrtov za razširitev električne mreže in 
plinovodov itd.; 

 Sklad 3: izvajanje študij izvedljivosti (feasibility studies) – program bo prispeval k 
stroškom priprave takih projektov za predložitev finančnim ustanovam, ki jih bodo te 
lahko podprle (bankable projects); 

 Sklad 4: implementacija demonstracijskih projektov – prikaz tehnične zanesljivosti in 
ekonomske izvedljivosti z namenom prenosa napredne tehnologije za projekte 
energetske učinkovitosti in obnovljive energije. 

 
Projekt mora oblikovati skupina vsaj treh partnerjev (dve evropski in ena ASEAN javna ali 
zasebna entiteta). Države ASEAN so: Brunej, Kambodža, Indonezija, LDR Laos, Malezija, 
Filipini, Singapur, Tajska, Vietnam. 
 
Spletna stran: HTUwww.aseanenergy.org/eaef/immediate_obj.htmUTH 

 
FINACNIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 20 000 in 500 000 evrov, do 50% upravičenih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: obrnite se na svojega regionalnega programskega koordinatorja. 
 
KONTAKT 
Mr. Tjarinto      ASEAN Centre for Energy 
Tel: 62 21 527 9332     6th Floor ACE Building, 
Email: HTUinfo@aseanenergy.orgUTH   Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-2, 

      Kav.Kuningan 
       Jakarta 12950 
 
 

ECHO 
2004 

Podpora in nujna pomoč za najbolj izpostavljene družbene skupine v tretjih državah 
Proračunska linija: B7-21 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 PRAVOSODJE – VARNOST  
 HUMANITARNOST 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  
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DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: 426 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 priskrbeti kratkoročno nujno pomoč; 
 stabilizirati gospodarski in socialni položaj; 
 spodbujati prehod v dolgoročen razvoj v tretjih državah. 

 
Financirane aktivnosti: 

 rešiti in zaščititi življenja v stiski (konflikti, vojne, naravne nesreče); 
 razviti obnovitvena in rekonstrukcijska dela, pomagati beguncem, razseljenim osebam 

in priseljencem; 
 zagotoviti predhodno pripravljenost na nevarnost naravnih nesreč; 
 študije izvedljivosti humanitarnih akcij, vrednotenje projektov, kampanje za 

osveščanje; 
 različne aktivnosti in redna hitra ukrepanja v primeru kriznih položajev v sodelovanju 

z ostalimi službami Evropske komisije, v državah kot so Liberija, Angola, Haiti in 
nekdanja Jugoslavija. 

 
Dejavnosti programa: 
za vzpostavitev programov pomoči je ECHO naredil okvirni sporazum s humanitarnimi NVO, 
mednarodnimi organizacijami in s specializiranimi agencijami iz ZDA. Finančna sredstva 
lahko prejmejo le partnerske organizacije. Program finančno podpira tudi izobraževanja, 
študije in mreženje med humanitarnimi organizacijami. 
 
Izobraževanje: 
ECHO predlaga specializirano izobraževanje za njegove partnerje (program NOHA), ki ga 
izvajajo na sedmih evropskih univerzah, v okviru programa ERASMUS. 
  
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/echo/index_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: financiranje za partnerske organizacije do 100%. 
Izbor: kadar koli. 
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Koraki: nobenega predložitvenega postopka; za vzpostavitev partnerstva, strokovnjaki ali 
NVO se obrnite na pisarno ECHO. 
 
KONTAKT 
Georgi GUARNERI     European Commission 
Tel: 32 2 295 44 00        ECHO Humanitarian Office 
Email: HTUEcho-Info@cec.eu.intUTH     Rue de la Loi, 200 

          B-1049 Bruxelles 
 
 
 

ECHO SUBVENCIJE ZA IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDIJE IN INFORMIRANJE NA 
HUMANITARNEM PODROČJU 

2004  
Akcije za izobraževanje, študije in osveščanje na humanitarnem področju 

Proračunska linija: B7-214, B7-215, B7-217, B7-219 
 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE 
 HUMANITARNOST  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 HUMANITARNA POMOČ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Celotni proračun: 2,8 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 prispevati k osveščanju in informiranju, razumevanju humanitarnih vprašanj in 
razvoju primernega političnega odziva; 

 spodbujati solidarnost v EU za žrtve naravnih nesreč, vojn, konfliktov in ostalih 
dogodkov; 
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 okrepiti poznavanje in strokovnost humanitarnih organizacij in strokovnega osebja. 
 
Financirane akcije: 

 pobude za izobraževanje; 
 študije; 
 mreženje na humanitarnem področju. 

 
Prednostna področja: 

- sodelovanje med ECHO in njegovimi partnerji; 
- priprave na naravne nesreče, ki jih povzroči potres; 
- novinarji, mediji in konflikti, ki vključujejo informiranje upravičencev, 

posebno razseljenih oseb in beguncev; 
- človekove pravice in humanitarne dejavnosti; 
- spodbujati kulturo miru; 
- pozabljena krizna žarišča; 
- pozabljeni ljudje; 
- otroci v humanitarnih krizah, vključno s področjem, ko so otroci že vojaki; 
- zagotavljanje usklajenega prehoda iz izrednih razmer k rehabilitaciji in 

razvoju; 
- izhodne strategije. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/echo/en/present/about4.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 250 000 evrov. 
Izbor: vsako leto v marcu.  
Koraki: podrobnosti o posameznih področjih izobraževanja, študij ali informiranja dobite v 
enoti ECHO. 
 
KONTAKT 
Simon HORNER     European Commission 
Tel: 32 2 299 29 96       ECHO Info 
Email: HTUsimon.horner@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 

   B-1049 Bruxelles 
 
 

E-EUROPA 2005 
2000 – 2005 

Akcijski načrt za pospeševanje razvoja informacijske družbe v Evropi in zagotavljanje njene 
dostopnosti vsem uporabnikom 

PODROČJA 
 STORITVE  
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 INFORMIRANJE 
 ZAPOSLOVANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE PODJETIJ 
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 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 ŠOLE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Celotni proračun: ni podano 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujati storitve, delovanje in vsebine, ki pokrivajo dostopne javne službe in e-
poslovanje na štirih glavnih področjih: e-vladanje, e-učenje, e-zdravstvo in e-
poslovanje; 

 osnovna širokopasovna infrastruktura in varnostne zadeve. 
 
Področja aktivnosti: 
Politični ukrepi za preverjanje in prilagajanje zakonodaje na nacionalni in evropski ravni: 

1. Interaktivne javne službe, ki so vsem dostopne in ponujene na raznovrstnih 
platformah: 

- zagotoviti sprotne zdravstvene storitve;  
- javne uprave, šole, zdravstvena oskrba za širšo množico; 
- odpravljanje ovir pri uporabi širokopasovnih omrežij; 
- pregled zakonodaje, ki vpliva na e-poslovanje. 

2. Vzpostavitev kibernetične varnostni (Cyber Security Task Force). 
3. Izmenjava izkušenj, dobrih praks in demonstracijskih projektov. 
4. Analiziranje napredka, ki je bil dosežen v politikah za podporo ciljev. 
5. Celotno usklajevanje obstoječe politike. 

 
eEurope je strateški akcijski načrt. Akcije so financirane iz tematskih financiranih programov 
za financiranje, kot so eVsebina, eVarnost, eTEN, IDA ali eUčenje, vendar ni predmet nekega 
določenega proračuna. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni določene vsote. 
Izbor: glede na program.  
Koraki: glede na projekt.  
 
KONTAKT 
Franck MATHER     European Commission 
Tel: 32 2 296 88 86        DG Information Society A1 
Email: HTUinfso-eeurope@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
           HTUFranck.mather@cec.eu.intUTH        B-1049 Bruxelles 
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EKO-ŠOLE 
2004 

Eko-oznaka in programi za ravnanje z okoljem, potrjevanje in izobraževanje o trajnostnem 
razvoju za šole 

 
PODROČJA 

 MLADINA 
 OKOLJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 DRŽAVE V RAZVOJU 

Celotni proračun: ni podano 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 uvesti probleme okolja v šolski vsakdanjik; 
 pomagati razviti sposobnosti mladih o odločanju;  
 izmenjava izkušenj z ostalimi šolami v Evropi;  
 pridobiti dostop do mreže nosilnih agencij;  
 izobrazba državljanov.  

 
Projekt mora vključevati vso šolo (učence, učitelje, drugo šolsko osebje in vzgojitelje), skupaj 
s člani lokalne skupnosti (starši, lokalne oblasti, mediji in lokalna podjetja). Skupaj sodelujejo 
tri leta na naslednjih področjih: voda, energija, zmanjšanje odpadkov in biološka 
raznovrstnost. Program mora prinesti konkretno izboljšanje šolskih poslopij in/ali mestnega 
okolja: ločeno zbiranje odpadkov, uporaba recikliranega papirja ali žarnic, z nizko porabo 
energije, v šolah in mestnih službah, organska hrana v menzah itd. Po treh letih sodelovanja 
jim je podeljena oznaka EKO-šola. 
 
Sedem korakov za izpolnjevanje načrta: 

- ustanovitev odbora Eko-šola: skupina otrok in odraslih, ki bodo sledili 
izvajanju aktivnosti v tem času (tri leta); 

- okoljski pregled: pregled ali ocenitev vplivov ukrepov šole na okolje; 
- akcijski načrt: agenda za triletno delo eko-vodstva šole; 
- nadzorovanje in ocenjevanje akcijskega načrta; 
- delovanje v šolskem učnem načrtu: razredne raziskave o temah, kot so 

energija, voda in odpadki, izvajani s strani večine učencev; 
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- obveščanje in vključevanje: organiziranje zunanje komunikacije; 
- eko-koda: izjava o vrednotah in ciljih, ki izražajo, kaj si otroci prizadevajo 

doseči. 
 
Nagrada SCARABEO, ki jo organizira Dunaj, se podeli najboljšim projektom na področju 
zmanjševanja porabe in ločevanja odpadkov, ki jih izvajajo šole ali mladinska združenja. Več 
informacij o tej nagradi dobite na spletni strani: HTUhttp://www.scarabeo2004.net/UTH. 
 
SPLETNA STRAN: www.eco-schools.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: Zelena zastava Eko-šole je podeljena šoli za razpoznavnost njene udeležbe na 
področju izobraževanja. 
Izbor: kadarkoli. 
Koraki: obrnite se na nacionalne koordinatorje programov (glej spodaj). Ta projekt je bil 
sprožen na pobudo Fondacije za izobraževanje o okolju. 
 
KONTAKT 
Sonia SABINO     Foundation for Environmental Education 
Tel: 351 21 394 2745       ABAE/FEE Portugal 
Email: HTUcoordination@eco-schools.orgUTH   Edificio Bartolomeu Dias, 11, 1° Gab. 8 

   Doca de Alcântara, 1350/352 Lisboa 
 
 
 

ENEA – PILOTSKI PROJEKT ZA MOBILNOST STAREJŠIH LJUDI 
2004  

Dotacije za izmenjevalne programe za starejše v specializiranih razvojnih organizacijah, 
sredstva za mobilnost in spremembo infrastrukture  

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
DEJAVNOSTI 

 MOBILNE AKCIJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

 
Letni proračun: 3,5 milijona evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pospeševati evropsko mobilnost in neodvisnost gibanja starejših ljudi; 
 omogočati starejšim ljudem, da se kulturno izpopolnjujejo; 
 jim pomagati razvijati njihovo vlogo do drugih ljudi in drugih generacij. 

 
Financirane akcije: 

 določeni mobilni projekti za kratkotrajno bivanje v drugih državah članic EU, kar bi 
ljudem omogočalo: 

- pridobivati znanje (vključno z jezikom), 
- čim bolje izkoristiti pridobljena znanja v preteklosti, 
- deliti svoje izkušnje. 

 
Prednostna področja: 

- starejši ljudje v negotovem delovnem položaju, ki bi ga preživljanje nekega 
časa v drugi državi spodbudilo k nadaljevanju dela ali k ponovnem začetku 
dela; 

- starejši ljudje, ki so izolirani ali pripadajo skupni, ki je v negotovem položaju 
ali v nevarnosti socialne izključitve, in bi k reintegraciji teh ljudi pripomoglo 
kratkotrajno bivanje v eni izmed drugih držav EU; 

- mednarodni projekti za mobilnost, ki bi povečali vlogo starejših ljudi kot 
aktivnih udeležencev pri izobraževanju ali na področju njihovega strokovnega 
ali kulturnega znanja; 

- ukrepi za mednarodno mobilnost, ki bi pripomogli k podpiranju projektov 
civilne družbe ali tretjega sektorja, ki bi si prizadevali za okrepitev kohezije 
med generacijami. 

 
Izbirno merilo: 
projekti morajo biti izvajani v državah članicah in organizirani s partnerji iz najmanj treh 
držav EU. 
 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2003/vp_2003_022/tender_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno 500 000 evrov na projekt, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  Koraki: projekt mora biti mednarodne narave in vključevati več držav. 
 
KONTAKT 
Helene SKOULIDIS    European Commission 
Tel: 32 2 295 94 59       DG Employment and Social Affairs, unit E1 
Email: HTUempl-e1-unite@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
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ENERGETSKA UČINKOVITOST 
2004 

Posojila za olajšanje naložb v bolj učinkovito rabo energije v SVE (srednje in vzhodne 
Evrope) in SND (Skupnost neodvisnih držav) državah 

 
PODROČJA 

 OKOLJE 
 ENERGIJA 

DEJAVNOSTI 
 PODPORA INVESTICIJAM 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 

Celotni proračun: odvisno od naložbe 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pridobiti boljšo rabo energije v državah z izvajanjem prestrukturiranja ali 
obnavljanjem opreme. 

 
Financirane akcije: 

 investiranje v postopke upravljanja z energijo v zasebnih podjetjih; 
 izboljšanje sistemov upravljanja z energijo v proizvodnih procesih industrijskih 

podjetij; 
 upravljanje z energijo z izboljšanimi napravami v industriji, ki ima visoko porabo 

energije; 
 investiranje v boljše upravljanje z energijo v bolnicah, šolah in javnih zgradbah; 
 sanacija sistemov za ogrevanje v mestih in njihovo izboljšanje za uporabnike; 
 energetsko učinkovit sistem javne razsvetljave; 
 investiranje v termoelektrarne – toplarne; 
 proizvajanje opreme in materialov za učinkovito rabo energije; 
 izpopolnjevanje podjetij za oskrbovanje z energijo;  
 projekti za obnovljive vire energije (energija vode, sonca in vetra, biomasa itd.). 

 
Za pridobitev minimalne vsote sredstev iz programa se jim lahko priključijo tudi manjši 
projekti. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/energy/en/fa_2_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: najmanj 5 milijonov evrov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: do 35% dolgoročnih sredstev (možne so izjeme, glede na primer). 
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KONTAKT 
Jacquelin LIGOT    EBRD 
Tel: 44 207 338 70 96       Energy Efficiency Team 
Email: HTUligotj@ebrd.comUTH   One Exchange Square 
      UK-ECA EH London 
 
 

EQUAL 
2000 – 2006  

Dotacije za mednarodno sodelovanje v razvojnih partnerstvih v boju proti diskriminaciji in 
neenakopravnosti na trgu delovne sile 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 ZAPOSLOVANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Skupni proračun: 2,847 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
EQUAL je kombinacija programov EMPLOYMENT (Zaposlovanje) in ADAPT 
(Prilagoditev), ustanovljen s strani Evropskega socialnega sklada (ESF). 
 
Cilji: 

 ustvariti razvojna partnerstva, ki bi uvajala nove metode reševanja diskriminacije 
in neenakopravnosti, povezanih s spolom, narodnostjo, vero ali prepričanjem, 
invalidnostjo, starostjo ali spolno usmerjenostjo, za oblikovanje politik 
zaposlovanja. 

 
Tematska področja: 

- možnost zaposlitve: olajšati dostop in vračanje na trg delovne sile; boj proti 
rasizmu in ksenofobiji na trgu delovne sile; 

- podjetništvo: odpirati možnost vsem, ki si želijo začeti poslovanje; okrepiti 
socialno ekonomijo (tretji sektor); 

- prilagodljivost: spodbujati vseživljenjsko učenje; podpirati zmožnost 
prilagajanja podjetij in zaposlenih, spremembam strukturnega gospodarstva in 
novih tehnologij; 
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- enake možnosti za ženske in moške: usklajevanje družinskega in poslovnega 
življenja; razvijanje bolj fleksibilnih in učinkovitih metod organizacije dela in 
podpornih storitev; zmanjševanje neenakopravnega obravnavanja glede na 
spol; 

- prosilci za azil: pomoč pri integraciji prosilcev za azil. 
 
EQUAL bo deloval na teh področjih načeloma prek povezovalnih projektov, imenovanih 
“razvojna partnerstva”, ki so lahko ustanovljena glede na geografsko območje ali sektor. Vsi 
projekti morajo vključevati vsaj dva partnerja iz držav članic. Sodelujejo lahko tudi države 
PHARE, TACIS ali MEDA, v primeru, da je del projekta financiran tudi s strani teh 
programov. Projekti morajo trajati od 24 do 36 mesecev. Navedene morajo biti posebne 
potrebe prosilcev za azil, da se upošteva njihov položaj. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na razvojno fazo projekta. 
Izbor: konec leta 2004.  Koraki: za nacionalni program se obrnite na vaše pristojne oblasti. 
 
KONTAKT 
Marie DONNELLY    European Commission 
Tel: 32 2 296 03 32       DG Employment and Social Affairs B4 
Email: HTUmarie.donnelly@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 
 

EQUAL 1 – RAZVOJNA PARTNERSTVA IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
2000 – 2006  

Dotacije za prvo fazo mednarodnih sodelovalnih partnerstev v boju proti diskriminaciji in 
neenakopravnosti na trgu delovne sile 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 ZAPOSLOVANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Skupni proračun: 2,847 milijarde evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Akcija 1 je pripravljalna faza projekta. 
 
Cilji: 

 okrepiti vzpostavljanje ali utrjevanje dolgotrajnih, učinkovitih razvojnih partnerstev in 
dodati vrednost mednarodnemu sodelovanju. 

 
Financirane akcije: 

 aktivnosti, ki so potrebne za dokončno izoblikovanje Sporazuma o razvojnih 
partnerstvih, kot so operativni stroški, sestanki, potovanja, osnovno vodenje računov;  

 aktivnosti, ki so potrebne za dokončno izoblikovanje Sporazuma o mednarodnem 
sodelovanju (potovanje, sestanki, prevajanje). 

 
Smernice za izbor: 

- inovativnost, 
- celostni pristop, 
- pooblastilo. 

 
Izbor bo temeljil na vlogah, ki vsebujejo osnutek programa, predloženega s strani več 
organizacij. Sodelovanje se lahko razširi tudi na države v PHARE, TACIS ali MEDA 
programih. Akcije so omejene na šest mesecev. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 10 000 evrov, do 50% ali 70% v nekaterih primerih. 
Izbor: konec leta 2004.  
Koraki: za nacionalni program se obrnite na vaše pristojne oblasti. 
 
KONTAKT 
Marie DONNELLY    European Commission 
Tel: 32 2 296 03 32       DG Employment and Social Affairs B4 
Email: HTUmarie.donnelly@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 
 

EQUAL 2 – PROGRAMI RAZVOJNIH PARTNERSTEV (RP) 
2000 – 2006  

Dotacije za drugo fazo mednarodnih partnerstev boju proti diskriminaciji in neenakopravnosti 
na trgu delovne sile 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 ZAPOSLOVANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
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UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

 
Skupni proračun: 2,847 milijarde evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Akcija 2 je okrepitvena stopnja projekta. Vsako razvojno partnerstvo (RP) naj bi s 
predložitvijo dveh dokumentov (Sporazum o razvoju partnerstva in Sporazum o 
mednarodnem partnerstvu) nazorno prikazalo, da izpolnjuje pogoje. 
 
Pogoji: 

 transparentnost: RP mora prikazati razpoložljivost potrebnega sofinanciranja in 
sprejeti, da bodo pridobljeni rezultati javna last; 

 zmožnost reprezentacije: RP mora biti zmožen prikazati sposobnost za mobiliziranje 
različnih javnih akterjev (vključno lokalne in regionalne oblasti in službe za 
zaposlovanje), zasebnega sektorja (delodajalci in sindikati) in NVO za skupno 
sodelovanje; 

 duh za skupno sodelovanje: RP mora biti zmožen prikazati svojo sposobnost in 
pripravljenost za mednarodno sodelovanje in prikazati svoj doprinos k temu. 

 
Projekt poteka od 18 mesecev do treh let. Lahko se dodeli nadaljnja finančna podpora, če to 
opravičujejo doseženi rezultati. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 600 000 evrov; sofinanciranje do 50%, v nekaterih pirmerih do 75%. 
Izbor: konec leta 2004.  
Koraki: za nacionalni program se obrnite na vaše pristojne oblasti. 
 
KONTAKT 
Marie DONNELLY    European Commission 
Tel: 32 2 296 03 32       DG Employment and Social Affairs B4 
Email: HTUmarie.donnelly@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
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EQUAL 3 – TEMATSKO POVEZOVANJE V MREŽO, ŠIRJENJE DOBRE PRAKSE 
2000 – 2006  

Dotacije za tretjo fazo mednarodnih sodelovalnih partnerstev v boju proti diskriminaciji in 
neenakopravnosti na trgu delovne sile 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 ZAPOSLOVANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Skupni proračun: 2,847 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Akcija 3 je faza širjenja in glavnih aktivnosti projekta. 
 
Cilji: 

 mreženje; 
 širjenje in glavne aktivnosti programa EQUAL. 

 
Financirane akcije: 

 tematsko mreženje razvojnih partnerstev za omogočanje določanja najboljših praks, 
posebno na področju diskriminacije (ki temeljijo na spolu, narodnosti, veri ali 
prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti) in neenakopravnosti; 

 notranje širjenje dobrih praks, ki ciljajo na druga področja ali sektorje znotraj držav 
članic;  

 mehanizmi, ki zagotavljajo vpliv na nacionalno politiko zaposlovanja in na evropsko 
strategijo zaposlovanja. 

 
Te aktivnosti morajo biti izvajane s strani RP, ki delujejo individualno ali v skupini, na osnovi 
njihovega strokovnega znanja in dokazanih zmožnostih. Sodelovanje pri zagotavljanju 
prevladujočega vpliva, ki se ga želi doseči s programom EQUAL, naj bi bila obvezno za vsa 
RP. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 130 000 evrov; sofinanciranje do 50% , v nekaterih pirmerih do 75%. 
Izbor: konec leta 2004.  
Koraki: za nacionalni program se obrnite na vaše pristojne oblasti. 
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KONTAKT 
Marie DONNELLY    European Commission 
Tel: 32 2 296 03 32       DG Employment and Social Affairs B4 
Email: HTUmarie.donnelly@cec.eu.intUTH         Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 
 

ERASMUS MUNDUS 
2004 – 2008  

Dotacije za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in spodbujanje medkulturnega 
razumevanja, s sodelovanjem s tretjimi državami 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 ŠIROM SVETA 

Skupni proračun: 200 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati nastajanje vidnejših evropskih ponudb v visokošolskem izobraževanju, ki 
bi bile atraktivne tako za države EU kot tudi za druge države; 

 okrepiti profile in vidnost ter boljšo dostopnost evropskega izobraževanja z 
vzpostavitvijo predstojnika v EU, ki bo postal priznan predstavnik za študije v EU; 

 spodbujati interese med visoko kvalificiranimi diplomanti ali študenti z vsega sveta, za 
pridobivanje evropskih kvalifikacij in/ali izkušenj; 

 okrepiti bolj strukturirano sodelovanje med institucijami EU in tretjih držav ter razvoj 
evropskih evropskih študijskih programov zunaj EU; 

 spodbujanje poznavanje jezikov in medkulturnega dialoga. 
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Financirane akcije na petih področjih: 
1. Predstojnik EU: izbira evropskih podiplomskih študijev za pridobitev tega naziva; 

tečaji morajo: 
- vključevati vsaj tri institucije iz treh različnih držav članic; 
- izvajati študijski program, ki vključuje določeno obdobje študija v vsaj dveh 

od teh treh institucij; 
- pridobiti dvojno ali večkratno priznavanje diplome in študija v partnerskih 

institucijah.  
2. Štipendije: 

- načrt štipendij za dodiplomske študente iz tretjih držav; pri tem se bo 
spodbujala udeležba žensk in študentov v manj ugodnem položaju;  

- načrt štipendij za obiske znanstvenikov iz tretjih držav za poučevanje in 
znanstvene naloge, v institucijah, ki sodelujejo pri izobraževanju strokovnega 
kadra za predstojnika v EU. 

3. Partnerstva (do treh let) med temi institucijami za izobraževanje in univerzami iz 
tretjih držav (vsaj ena univerza); prvi razpis za zbiranje ponudb bo leta 2005. 

4. Aktivnosti za povečanje atraktivnosti evropskega visokošolskega izobraževanja, 
vodene znotraj mrež, ki vključujejo najmanj tri organizacije iz treh različnih držav 
članic in lahko vključujejo tudi organizacije iz tretjih držav: 

- skupne aktivnosti (seminarji, konference, delavnice, produkcija gradiva za 
publikacije itd.); 

- storitve za pomoč študentom tretjih držav pri dostopu k evropskemu 
izobraževanju (skupni razvoj pedagoških orodij za učenje jezika, metod 
vodenja itd.). 

5. Tehnična pomoč. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta, več podrobnosti je v razpisih. 
Izbor: enkrat letno, aprila.  
Koraki: določene aktivnosti bodo neposredno izvajale nacionalne agencije in komisija. 
Kontakte nacionalnih agencij najdete na zgoraj omenjeni spletni strani. 
 
KONTAKT 
Ingrid RIGLER     European Commission 
Tel: 32 2 299 21 52        DG Education and Culture A5 
Email: HTUingrid.rigler@cec.eu.intUTH          Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

E-TEN (VSEEVROPSKO OMREŽJE TELECOM) 
2000 – 2006  

Dotacije za podporo uporabi telekomunikacijskih storitev, ki zadevajo mreženje (e-storitve) 
vseevropske razsežnosti 

 
PODROČJA 

 TELEKOMUNIKACIJE 
 STORITVE  
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
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 NOVE TEHNOLOGIJE 
 POLITIKA MSP 
 INOVATIVNOST 
 INDUSTRIJA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 42 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati in podpirati uporabo storitev v podporo eEvropi; 
 podpirati potrjevanje trga in uporabo, pri katerem imajo prednost projekti, ki zadevajo 

uporabo; 
 povečati sodelovanje v programu z vsemi interesnimi skupinami; 
 okrepiti in razširiti nacionalne, regionalne in lokalne pobude; 
 v program vključiti deset novih držav članic; 
 nadaljevati z izboljšanjem postopkov, metod in mehanizmov. 

 
Financirane akcije: 
eTEN pospešuje storitve javnega interesa, ki dajejo vsakemu državljanu, podjetju in upravi 
možnost okoriščanja iz eDružbe, za premostitev digitalnega razkoraka, ki ogroža informiranje 
nižjih družbenih razredov na naslednjih področjih: 

1. eVlada: sprotne storitve javne uprave na vseh ravneh (lokalni, regionalni in 
nacionalni); storitve, katerih cilj je širjenje udeležbe v demokratičnih procesih. 

2. eZdravstvo: storitve, ki podpirajo zdravstvo in izboljšujejo preprečevanje bolezni; 
dostop, kakovost in cenovno učinkovito zdravstvo. 

3. eVključevanje: storitve, ki krepijo evropski socialni model, ki zadevajo posebne 
potrebe invalidov, starejših, ljudi v slabem položaju … 

4. eUčenje: uporaba multimedijskih tehnologij in interneta za boljše pridobivanje znanj 
in njegove kakovosti ter dostop do tovrstnega učenja. 

5. Zaupanje in varnost: vsi varnostni vidiki e-storitev in e-uporabe ter s tem povezanih 
vprašanj zaupanja.  

6. MSP (ePoslovanje) storitve, ki pospešujejo udeležbo MSP v e-gospodarstvu. 
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Določene so štiri vrste akcij: 
 začetna uporaba: v letu 2004 je prioritetno področje, da se začnejo sprejemati vse 

prednosti, ki so na razpolago: združevanje virov, izmenjava/delitev programske 
opreme; spodbujanje sodelovanja med javnimi upravami itd.; 

 potrjevanje trga: aktivnosti, ki so povezane z vpeljevanjem novih storitev, testiranjem 
trga in prilagajanjem proizvodov za različne trge; 

 podpora in koordinacija; 
 javni razpisi. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/information_society/programmes/eten/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% za potrjevalne akcije, za akcije, namenjene začetni uporabi do 30%. 
Izbor: dvakrat letno.  
Koraki: vsako akcijo vodi določen projektni vodja; na njih se lahko neposredno obrnete glede 
na področje, ki vas zanima. 
 
KONTAKT 
David BROSTER    European Commission 
Tel: 32 2 296 80 21       DG Information Society F3 
Email: HTUdavid.broster@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 

EU PARTNERSTVO ZA MIR 
2004  

Dotacije civilni družbi za vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu 
Proračunska linija: B7-410/Meda 

PODROČJA 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 RAZISKOVANJE 
 JAVNE POLITIKE 
 PRAVOSODJE – VARNOST  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 KULTURA – MEDIJI 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: 5,8 milijona evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 okrepiti odnose med ljudmi Izraela in Palestine na funkcionalnih področjih, kot so 
kultura, izobraževanje, mediji, raziskovanje in poslovne skupnosti; 

 vzpostaviti komunikacijske kanale na neformalnih ravneh, ki bi pripomogli pri 
pogajanju vlade za mir; 

 podpirati civilno družbo pri pobudah v svoji državi, ki pomagajo pri osveščanju 
splošne javnosti o prednostih miru in pri izoblikovanju javnega mnenja za mir. 

 
Financirane akcije: 

 kampanje za osveščanje; 
 ustvarjanje in/ali ohranjanje komunikacijskih in mrež za sodelovanje; 
 vzpostavljanje komunikacijskih orodij; 
 študijske in raziskovalne aktivnosti; 
 razvijanje storitev;  
 aktivnosti za izobraževanje; 
 izgradnja večje zmogljivosti; 
 inovativni pristopi k naštetim temam. 

 
Področja, kjer so potrebni dialogi: 
Izgradnja večje zmogljivosti, sodelovanje študentov z različnih univerz in ostalih 
izobraževalnih ustanov, zdravstvo, kmetijstvo, okolje, sodelovanje skupnosti, razvoj 
podeželja.  
 
Prednostna področja: 

- vzpodbujanje miru v družbi, izkoreninjenje nasilja in spodbujanje kulturne 
vzdržnosti, tolerantnosti in medsebojnega razumevanja; 

- vzpostavljanje medijskih komunikacijskih kanalov; 
- prednost je dana projektom, ki vključujejo organizacije iz več držav Srednjega 

vzhoda, in prednost tistim, ki vključujejo vsaj enega partnerja civilne družbe iz 
Arabije in eno iz Izraela . 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external_relations/mepp/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 100 000 in 500 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: prošnje naj bodo poslane predstavnikom EU v Izraelu, Gazi ali Jordaniji. Postopek 
predložitve predlogov zahteva dve stopnji: najprej predhodni načrt in nato popolni načrt 
projekta.  
 
KONTAKT 
Christian BERGER    European Commission 
Tel: 32 2 299 67 14       DG External relations 
Email: HTUchristian.berger@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
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E-UČENJE 
2004 – 2006  

Dotacije za povezovanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju in 
izobraževalnih sistemih v Evropi 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 KULTURA - MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 USTVARJANJE SLUŽB 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Letni proračun: 12 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
E-učenje je akcijski načrt držav članic EU in Evropske komisije, ki je od leta 2004 program za 
financiranje.  
 
Cilji: 

 raziskovati in spodbujati načine in pomene e-učenja za okrepitev socialne kohezije in 
osebnega razvoja, vzgajanje medkulturnega dialoga in boj proti digitalnem razkoraku; 

 spodbujati in razvijati uporabo e-učenja kot načina za omogočanje vseživljenjskega 
učenja v Evropi, raziskovati možnosti e-učenja za okrepitev evropske razsežnosti v 
izobraževanju; 

 pospeševati bolj strukturirano sodelovanje na področju e-učenja, med različnimi 
programi EU; 

 zagotavljanje mehanizmov za spodbujanje izboljšanja kakovosti proizvodov in storitev 
kot tudi za njihovo učinkovito širjenje in izmenjavanje dobrih praks. 

 
Prednostna področja: 

- boj proti digitalnemu razkoraku: dvigovati ozaveščenost in razumevanje, kako 
lahko informacijske tehnologije in komunikacije pomagajo deprivilegiranim 
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skupinam pri pridobivanju izobrazbe in usposobljenosti, potrebne v današnji 
moderni družbi; 

- virtualni evropski kampus: spodbujati razvoj novih organizacijskih modelov za 
evropske univerze (virtualni kampus) ter za evropsko izmenjavanje in delitev 
sistemov (virtualna mobilnost), izdelava novih metod e-učenja; 

- povezovanje elektronskih šol (twinning) in podpiranje izobraževanja učiteljev: 
okrepiti in razviti mreženje šol, izgraditi pedagoška partnerstva; 

- diagonalne akcije za promocijo akcijskega načrta za e-učenje v Evropi prek 
širitve portala in črpanja dobrih praks in proizvodov, akcije za osveščanje prek 
evropskih mrež. 

 
Financirane aktivnosti: 

 analiziranje rezultatov in izmenjav evropskih izkušenj v zvezi z večnamenskimi 
javnimi izobraževalnimi centri; razvoj na določenih področjih e-učenja; 

 izmenjava dobrih praks prek delavnic, seminarjev, študij, poročil itd., podprto s strani 
Evropske virtualne infrastrukture za sodelovanje in izmenjavo; 

 oblikovanje in razvoj orodij za nadzor, analizo in napovedi e-učenja v Evropi; 
 zbiranje primernih projektov e-učenja iz izobraževalnih, raziskovalnih in drugih 

relevantnih programov, financiranih s strani strukturnih skladov; 
 ciljni dogodki (konference, seminarji, delavnice itd.) za osveščanje o akcijah programa 

e-učenje. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: partnerstva in sodelovalni projekti do 80%, informacijske akcije med 50 in 80%, 
odkupne storitve 100%. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: projekti morajo biti vodeni s strani konzorcija, ki ga sestavljajo organizacije iz 
najmanj treh različnih držav. 
 
KONTAKT 
Corinne HERMANT    European Commission 
Tel: 32 2 296 34 55       DG Education and Culture A3 
Email: HTUcorinne.hermant@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 

   B-1049 Bruxelles 
 
 
 

EU-INDIJSKI GOSPODARSKI MEDKULTURNI PROGRAM 
2004  

Dotacije za spodbujanje povezovanja civilne družbe Evrope in Indije z izmenjavanjem 
informacij, mreženjem, dialogom in ustvarjanjem partnerstev 

Proračunska linija: 19 10 02 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 GOSPODARSTVO – FINANCE 
 KULTURA – MEDIJI 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
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 TRGOVINA 
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Letni proračun: 12 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pomagati osveščati EU o Indiji in Indijo o EU; 
 spodbujati in razvijati povezave med evropskimi in indijskimi mediji, kulturnimi 

organizacijami, sektorskimi organizacijami v trgovini ali industriji, raziskovalnimi 
centri, univerzami, strokovnjaki, nosilci odločanja in oblikovalci javnih mnenj; 

 razviti mreže, izmenjave in skupno proizvodnjo na področju medijev in komunikacij; 
 podpirati organiziranje kulturnih dogodkov; 
 spodbujati izmenjavo znanj med podjetniškimi mrežami; 
 pospeševati izmenjavo informacij, skupnih raziskav in združevanje izkušenj med 

univerzami. 
 
Financirane akcije: 

 izobraževanje, izmenjave, pripravništva, začasne naloge (osredotočene na mlade 
strokovnjake s področja medijev in podjetništva, na podiplomske študente in 
univerzitetno učno osebje); 

 informacijsko izmenjavanje znanj, prenos znanj in uporabne raziskave (seminarji, 
konference, delavnice, razstave, predavanja, kulturni dogodki); 

 produkcijska podpora, promocija in distribucija tiskanih, elektronskih in avdio-
vizualnih materialov ter publikacij; 

 ohranjanje in/ali izboljšanje arhivov ter ustvarjanje in/ali krepitev skupnih indijskih in 
evropskih dokumentacijskih centrov; 

 primerjalne študije. 
 
Prednostna področja: 

 mediji, komunikacije in kultura: 
- povečati osredotočenost, predvajanje in/ali razširjanje novic in informacij o 

Indiji v EU in obratno; 
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- razvoj medijskega delovanja, povezovanje novih komunikacijskih tehnologij, 
upravljanje in izboljšanje kakovosti; 

- izmenjava informacij o vprašanjih avtorskih pravicah in o pravnih vidikih, na 
področju avdio-videa in fotografije; 

 podjetniško mreženje: 
- izmenjava tehničnih, kulturnih, administrativnih in vodstvenih znanj; 
- izmenjava znanj o poslovanju in razvoju majhnih podjetij; 
- skupna socialna odgovornost, etika pri poslovanju, spodbujanje e-trgovine in 

tehnološka inovativnost; 
 trgovina, univerza in študiji: 

- študiji o EU v Indiji in o Indiji v EU; 
- vpeljevanje novih komunikacijskih tehnologij v izobraževanje; 
- širjenje podjetniških raziskav/znanj iz akademskega v poslovni svet. 

 
Prednost bodo imele prijave, ki vsebujejo eno ali več od naslednjih medkulturnih tematik: 
kulturna raznolikost; dediščina; vprašanja enakosti spolov; okolje; regionalno povezovanje; e-
vladanje. 

 
SPLETNA STRAN: www.delind.cec.eu.int/en/eco/eccp.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 250 000 in 500 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: ponudba mora vključevati vsaj eno organizacijo iz Indije in dve iz različnih držav 
članic EU; predložena mora biti delegaciji EK v Indiji.  
 
KONTAKT 
Cecilia COSTA     European Commission 
Tel: 91 11 230 262 24 (int. 211)              DG EuropeAid Cooperation Office D2 
Email: HTUdelegation-india-eccp@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

EU-KITAJSKI MANJŠI PROJEKTI 
2002 – 2007  

Tehnična pomoč in sodelovanje na področjih strateške pomembnosti za Kitajsko in EU 
 

PODROČJA 
 JAVNE POLITIKE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Celotni proračun: 1 milijon evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpreti reformne procese na Kitajskem prek dodeljevanja manjših dotacij projektom 
visoke kakovosti in visoke pomembnosti tako za reformne procese kot za EU-kitajske 
odnose; 

 prispevati k okrepitvi aktivnostih za EU-kitajsko sodelovanje. 
 
Financirane akcije: 

 prošnje za izvajanje manjših projektov z omejenim trajanjem, ki bodo podane s strani 
kitajskih organizacij. Področja so omejena: nobene humanitarne pomoči, nobene 
opreme, nobenih znanstvenih in tehnoloških projektov, nobenega sovpadanja z 
glavnimi projekti. 

 
Upoštevala se bodo naslednja področja: 

- socialne in gospodarske reforme, vključno z zakonodajo; 
- cilji in prakse, ki so povezani s pristopi STO; 
- okoljevarstvena vprašanja; 
- visokošolsko izobraževanje; 
- podpiranje dobre vlade;  
- spodbujanje medsebojnega razumevanja prek medijev in kulturnih iniciativ. 

 
Obravnavajo se lahko tudi ponudbe z drugih področjih, če je projekt skladen in primerljiv s 
prednostmi in cilji EU in Kitajske. 
 
SPLETNA STRAN: www.delchn.cec.eu.int/en/Co-operation/spf.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 100 000 evrov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: program bo izvršen s strani upravne agencije na Kitajskem.  
 
KONTAKT 
Santiago HERRERO-VILLA    European Commission 
Tel: 32 2 299 42 37         EuropeAid Cooperation Office 
Email: HTUsantiago-herrero.villa@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 
 
 
 

EU-KITAJSKI MANJŠI PROJEKTI NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
2002 – 2004  

Tehnična pomoč in sodelovanje na področju človekovih pravic na Kitajskem 
 
PODROČJA 

 PRAVOSODJE – VARNOST  
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 ČLOVEKOVE PRAVICE 
DEJAVNOSTI 

 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Celotni proračun: 840 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpreti manjše prošnje za finančno podporo pobudam, ki pomagajo pri podpiranju 
spoštovanja človekovih pravic, spodbujajo nadaljnji razvoj civilne družbe in krepijo 
pravno državo na Kitajskem. 

 
Financirane akcije: 

 konference, delavnice, seminarji z osrednjo temo o človekovih pravicah, podpiranje 
civilne družbe (kar vključuje tudi narodne manjšine) in krepitev pravne države na 
Kitajskem. Akcije lahko vključujejo tudi izobraževanje, prevajanje, publikacije, 
razstave, strokovne misije ali ostale aktivnosti za razširjanje informacij, ki bi 
pripomogle k razvoju EU-kitajskega dialoga o človekovih pravicah. 

 
Prednostna področja vključujejo: 

- preprečevanje mučenja (in rehabilitacijo žrtev); 
- zmanjšanje uporabe smrtne kazni; 
- varstvo delavskih pravic; 
- sodelovanje ljudi v javni politiki; 
- antidiskriminacijske akcije: spodbujati pravice depreviligiranih skupin, 

narodnostnih manjšin; 
- svoboda izražanja, ki vključuje tudi svobodo tiska; 
- gospodarske, družbene in kulturne pravice. 
 

SPLETNA STRAN: www.delchn.cec.eu.int/en/Co-operation/hrspf.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največja vrednost podpore je 100 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: program bo izvršen s strani upravne agencije na Kitajskem..  
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KONTAKT 
Francoise COLLET    European Commission 
Tel: 6532 6733                Project Management Office 
Email: HTUhrspf@hotmail.comUTH             
 
 
 
EU-KITAJSKO SODELOVANJE NA PRAVNEM IN PRAVOSODNEM PODROČJU 

2000 – 2005  
Dotacije za projekte, ki spodbujajo izmenjave v zakonodaji med Kitajsko in EU 

 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE 
 PRAVOSODJE – VARNOST  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AZIJA 

Skupni proračun: 13,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razviti boljše razumevanje koncepta pravne države na Kitajskem; 
 pospeševati razumevanje koncepta pravne države med strokovnjaki, ki delujejo na 

področju kitajskega pravnega sistema; 
 spodbujati stike in mreženje med pravnimi strokovnjaki; 
 predstavljati evropski pravni sistem kot primer najboljše prakse; 
 dvigniti zavest o pravnem sistemu in o pravicah na Kitajskem.  

 
Akcije so financiranje na petih področjih: 

1. Izobraževanje - redna izmenjava pravnikov med Kitajsko in Evropo: 
- izobraževalni tečaj za 15 izjemnih kitajskih pravnikov v Evropi, ki bo trajal 

devet mesecev; 
- štipendije za evropske pravnike, ki bodo devet mesecev študirali kitajsko pravo 

v Pekingu. Tečaj vključuje predavanja in seminarje na področju kitajskega 
prava, učenje pravnega kitajskega jezika na višji stopnji, povezovanje s 
kitajskimi pravnimi podjetji. 
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2. Študijski obiski višjih kitajskih sodnikov in tožilcev organizacij in izobraževalnih 
ustanov v Evropi (do 16 oseb letno): 

- posebno prilagojeni akademski program za izbrano skupino kitajskih sodnikov 
in tožilcev. 

3. Obiski kitajskih strokovnjakov v pravnih ustanovah v Evropi:  
- dva- do tritedenski program, ki vključuje tečaje izobraževanja, seminarje in 

obiske. Udeleženci so povabljeni iz različnih organizacij, ki vključujejo pravne 
organe, vladna ministrstva, medije in izobraževalne ustanove. 

4. Storitveni direktorij: 
- posamezni projekti in dogodki na Kitajskem; 
- pomoč pri posebnih, nizkoproračunskih sodelovalnih projektih med EU in 

Kitajsko na pravnem in pravosodnem področju. 
5. Mreženje in tovrstne aktivnosti za kitajske pravne strokovnjake: 

- letno zborovanje, analize novic, publikacije, gostiteljska predavanja. 
 
Prednostna področja za storitveni direktorij: 

- kazensko pravo; 
- gospodarsko in trgovsko pravo; 
- upravno in ustavno pravo. 

 
Zaželene aktivnosti: 

- konference, seminarji, delavnice in razstave; 
- aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje; 
- institucionalni raziskovalni programi. 
 

SPLETNA STRAN: www.legaljudicial.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 5 000 in 100 000 evrov, do 90% celotnih stroškov.  
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: kandidati naj stopijo v stik s kitajskim uradom. 
 
KONTAKT 
Stephen FORBES    Programme Management Office 
Tel: 86 10 85 27 51 55      Beijing Sunflower 2020, 37 Maizidian Street 
Email: HTUenquiry@legaljudicial.orgUTH    Chaoyang District 
      Beijing 100026 
 
 

EUMEDIS I 
1999 – 2007  

Podbuda za razvoj evro-sredozemske informacijske družbe 
 

PODROČJA 
 TURIZEM 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 RAZISKOVANJE  
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
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 TRGOVINA 
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Celotni proračun: 45 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 vzpostavitev mreže središčnih točk sredozemske informacijske družbe; 
 vzpostaviti notranje povezave med evropskimi in sredozemskimi raziskovalnimi 

mrežami;  
 izvajanje pilotskih projektov. 

 
Financirane akcije: 

 mreža regionalne zdravstvene oskrbe: uporaba mreže za osnovne rešitve, za 
medsebojno povezovanje akterjev na vseh stopnjah “sistema za zdravstveno oskrbo“ 
evro-sredozemskega območja; 

 pilotski projekti za evro-sredozemsko elektronsko poslovanje: preizkušati rešitve, ki bi 
pripomogle k ustvarjanju skupnih podjetij ali gospodarskega partnerstva in/ali k 
razvoju evro-sredozemskega elektronskega trga proizvodov in storitev; 

 pilotski projekti na področju turizma in kulturne dediščine; 
 pilotski projekti za uporabne raziskave o IT na področju industrije in inovacij: rešitve 

informacijske tehnologije v poslovnih procesih, prenos IT inovacij, industrijska 
produkcija, ki temelji na IT ter računalniške tehnologije največjih hitrosti; 

 evro-sredozemski pilotski projekti na področju izobraževanja: produkcija inovativnih 
in večjezičnih tečajev, načrt za evro-sredozemlje, računalniška pomoč, raziskovalni in 
izobraževalni programi in podatkovne baze na prednostnih področjih. 

 
Konzorcij mora vsebovati najmanj dva partnerja iz držav članic in čim večjo skupino 
sredozemskih partnerjev. Pri projektu lahko sodelujejo tudi zasebni sektorji. 
 
Komisija se bo na začetku leta 2004 po pilotski fazi (1999 – 2003) odločila, če se bo program 
nadaljeval. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/europeaid/projects/med/regional/eumedis_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: najmanj 1 milijon evrov, do 80% celotnih stroškov. 
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Izbor: v pilotski fazi ne bo več nobenih razpisov.  
Koraki: pošljite sedem izvodov projekta v angleškem ali francoskem jeziku. 
 
 
KONTAKT 
Bruno FERLITO      European Commission 
Tel: 32 2 298 45 55         DG Information Society F4 
Email: HTUbruno.ferlito@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 

 
 

EURODYSSEY 
2004  

Mobilne dotacije za mlade iskalce zaposlitve prek izmenjevalnega programa med evropskimi 
regijami 

 
PODROČJA 

 MLADINA 
 ZAPOSLOVANJE  

DEJAVNOSTI 
 MOBILNE AKCIJE 
 USTVARJANJE MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 6000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati mobilnost mladih iskalcev zaposlitve v Evropi; 
 omogočati mladim ljudem, da si pridobijo delovne izkušnje (tri do sedem mesecev) 

prek tečajev poklicnega izobraževanja, istočasno pa še izboljšujejo svoje znanje tujega 
jezika. 

 
Financirane akcije: 

 organizirana izobraževalna pripravništva v regijah, ki so članice Skupščine regij 
Evrope. 

 
Belgija: Bruselj, Wallonie 
Hrvaška: Istra 
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Francija: Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Poitou-
Charentes, Rhône-Alpes 
Gruzija: Adjara 
Nemčija: Baden-Württemberg 
Madžarska: Borsod-Abauj-Zemplen, Jasz-Nagykun-Szolnok 
Italija: Lombardija 
Norveška: Akershus 
Portugalska: Açores, Madeira 
Romunija: Arad, Caras-Severin, Haarghita, Hunedoara, Satu Mare, Tulcea 
Španija: Castilla y León, Katalonija, Valencija 
Švica: Jura, Ticino, Valais 
 
Merila: 

 kandidat mora biti iskalec zaposlitve, mladi diplomant; 
 kandidat mora biti star od 18 do 30 let; 
 kandidat mora biti iz naštetih regij. 

 
SPLETNA STRAN: eurodyssee.net 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno 610 evrov na kandidata. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: iskalci zaposlitve in potencialne gostujoče organizacije naj se obrnejo na regionalne 
oblasti. 
 
KONTAKT 

    Ministry of Wallonia region 
Tel: 32 2 421 85 12                General Eurodyssey Secretariat, External 
Email: HTUeurodyssee.dri.dgre@mrw.wallonie.beUTH Relations 
         Place Sainctelette 2 
       B-1080 Bruxelles 
 
 
 

EUROMED AVDIOVIZUALNOST II 
2004 – 2007  

Regionalni evro-sredozemski program za avdiovizualno sodelovanje 
 

PODROČJA 
 KULTURA – MEDIJI  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE PODJETIJ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 



 91

 RAZVOJNE NVO 
 MSP 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Celotni proračun: 20 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati povečanje evro-sredozemske vizije s širitvijo programov o področju in 
obsegu evro-sredozemskih informacij z uporabo vseh sredstev in orodij, ki so na 
razpolago; 

 spodbujati skupne vrednote in bogastvo kulturne raznolikosti, se boriti proti rasizmu in 
ksenofobiji, nestrpnosti, nezaupanju, stereotipom in predsodkom; spodbujati aktivnosti 
za zaščito mladih in človeške dostojanstvenosti; 

 spodbujati razvoj avdiovizualnega sektorja s sodelovanjem med evropskimi in 
sredozemskimi operaterji; 

 spodbujati prenos tehnologij, izmenjavanje strokovnega znanja, sodelovanje med 
radijskimi in televizijskimi mrežami, oddajanje programov; 

 spodbujati promocijo in prikazovanje kinematografskih del sredozemskih partnerjev in 
EU ter spodbujati uravnoteženo distribucijo programov; 

 podpirati krepitev avdiovizualne in kinematografske dediščine evro-sredozemskega 
okolja; 

 pospeševati investiranje ter ustvarjanje služb in blagostanja v avdiovizualnem 
sektorju. 

 
Financirane akcije za novi program še niso objavljene, za informacijo pa so tu navedene 
aktivnosti od leta 2000 do 2003: 

 regionalni večletni projekti na področju radia, televizije in kinematografov, posebno 
na naslednjih področjih: 

- ohranjanje arhivov; 
- podpora produkciji in so-produkciji; 
- podpora oddajanju/distribuciji in razširjanju avdiovizualnih proizvodov. 

 
Projekti so financirani iz programa MEDA II. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/regional/audiovisual_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: od 1 do 4 milijone evrov; osnovano mora biti sofinanciranje. 
Izbor: vsako drugo leto.  
Koraki: ponudbe morajo biti predstavljene v angleškem ali francoskem jeziku in morajo 
vsebovati vso zahtevano dokumentacijo v treh izvodih. 
 
KONTAKT 
Johannes GEHRINGER    European Commission 
Tel: 32 2 296 00 05       EuropeAid Co-operation Office B2 
Email: HTUjohannes.gehringer@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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EUROMED DEDIŠČINA II 
2002 – 2004  

Dotacije za podporo razvoja evro-sredozemskega kulturnega sodelovanja 
 

PODROČJA 
 TURIZEM 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 LOKALNI RAZVOJ 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Celotni proračun: 30 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 ohranjanje in razvijanje evro-sredozemske kulturne dediščine. 
 
Financirane akcije: 

 poudarjanje dediščine z vzpostavitvijo mreže zgodovinskih krajev in kulturnih ustanov 
ter s podpiranjem visoko kakovostnega kulturnega turizma; 

 politika za podporo dediščine (institucionalna podpora in zakonodaja) z 
izmenjavanjem izkušenj in znanj ter tehnične podpore; 

 poznavanje dediščine prek razširjanja informacij, uporabe multimedijev, programov za 
osveščanje kot tudi prek popisa sredozemske dediščine, znanj, metodologij in tehnik; 

 izobraževanje v spretnostih, ki se nanašajo na dediščino in kulturne aktivnosti. 
 
Pomoč na treh področjih: 

1. Poznavanje: razvoj raziskovanja, komunikacija in popis materialne in nematerialne 
dediščine. 

2. Človeški viri: razvoj inovativnih sistemov za izobraževanje, kroženje znanj. 
3. Razvoj: povezano vodenje razvoja dediščine, osveščanje o pomenu dediščine v 

sorodnih gospodarskih sektorjih, zasebne in javne investicije. 
 
Projekti morajo biti zgrajeni na mrežah; pri izvajanju sodelovalnega projekta morajo biti 
povezani štirje partnerji iz različnih držav. 
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SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/intro/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 500 000 in tri milijone evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: trajanje projekta od enega do treh let. 
 
KONTAKT 
Claire KUPPER      European Commission 
Tel: 32 2 298 70 92        EuropeAid Co-operation Office  
Email: HTUClaire.Kupper@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 
  
 
 

EUROMED MLADINA II 
2002 – 2004  

Spodbujanje vključevanja mladih ljudi v družbeno in delovno življenje, da se zagotavlja 
demokratični proces v civilni družbi v sredozemskih državah 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: 4,4 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati medsebojno razumevanje med mladimi ljudmi (od 15 do 25 let) v EU in 
sredozemskih državah; 

 spodbujati iniciative mladih in njihovo izobraževanje, spodbujati ustanavljanje 
združenj; 

 spodbujati demokratizacijo civilne družbe v sredozemskih državah; 
 vzdrževati vrednote solidarnosti, spoštovanja in strpnosti. 

 
Financirane akcije: 
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 večstranske izmenjave mladih o poznavanju svojega družbenega, političnega in 
kulturnega okolja ter različnih oblik civilne udeležbe v družbi. Udeleženci morajo biti 
iz vsaj dveh evropskih in dveh sredozemskih držav; 

 prostovoljne storitve: nove oblike medkulturnega vajeništva za mlade, vključevanja v 
družbeno in delovno življenje ter prispevanja k razvoju lokalnih skupnosti. 
Dvostranski odnosi so dovoljeni, vendar so večstranski bolj zaželeni. 

 
Čas projekta: 

 dolgoročni projekti (šest do 12 mesecev) ali kratkoročni (tri tedne do tri mesece). 
Udeleženci iz sredozemskih držav lahko zaprosijo le za kratkoročne obiske (zaradi 
vize). 

 
Prednostna področja v letu 2003:  

 položaj žensk v družbi, boj proti rasizmu in ksenofobiji, kulturna dediščina in okolje, 
manjšine, delovanje v civilni družbi. Za postopke prijave glej tudi program 
MLADINA, akcija 1, akcija 2 in akcija 5. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/youth/priorities/euromed_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% stroškov udeležbe ali programa. 
Izbor: 1. februar, 1. junij, 1. november.  
Koraki: obveščajo vas lahko nacionalni koordinatorji in nacionalne agencije, ocenjevanje 
projektov izpelje komisija. 
 
KONTAKT 
Alejandra MARTINEZ-BOULDA    European Commission 
Tel: 32 2 299 86 75        DG Education and Culture 
Email: HTUAlejandra.martinez.boluda@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
 HTUEAC-EUROMEDYOUTH@cec.eu.int UTH  B-1049 Bruxelles 
 
 
 

EUROPA NOSTRA SKLAD ZA RESTAVRATORSTVO 
2004  

Financiranje najboljših restavratorskih projektov evropske dediščine 
 

PODROČJA 
 MESTNO NAČRTOVANJE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP  
 ZDRUŽENJA  
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 BALKAN  

Proračun: 20 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 finančni prispevek za restavriranje dela ogrožene stavbe ali kraja v zasebni lasti, ki 
ima arhitekturno in zgodovinsko vrednost. 

 
Merila: 

 v letu 2004 je tema restavriranje spomeniškega ognjišča, ki je bil izdelan pred letom 
1914, je v zasebni lasti in je del stanovanjske zgodovinske zgradbe; 

 prijave so lahko podane s strani lastnikov, stanovalcev, arhitektov, konstruktorjev ali 
katere druge osebe ali organizacije; 

 kandidat mora pridobiti pisno povabilo od nacionalne, regionalne ali lokalne oblasti ali 
katerega drugega sponzorja ali donatorja, ki prispevajo vsaj enako vsoto, kot jo dobijo 
iz tega sklada;  

 kandidat lahko prejme podporo šele, ko lastnik pridobi pismo pristojne javne oblasti, 
ki odobri svojo podporo pri projektu; 

 projekt mora biti na taki ravni, da bo obnova resnično naredila velik prispevek k 
dediščini. 

 
Program nagrad: 

 vsako leto je podeljena ena nagrada; 
 komisija za restavratorski sklad določi zmagovalca; 
 nagrada bo podeljena na javni prireditvi, kamor bodo povabljeni donatorji, sponzorji, 

oblasti in mediji; 
 višina dotacije je največ 20 000 evrov. Plačilo je lahko izvedeno šele, ko je projekt in 

datum njegovega začetka točno določen. 
 
SPLETNA STRAN: europanostra.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 20 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno, pred 1. novembrom. 
Koraki: obrazec za prijavo lahko dobite na spletni strani Evrope Nostre. 
 
KONTAKT 
Laurie NEALE      Europa Nostra 
Tel: 31 70 302 40 52        Lange Voorhout 35 
Email: HTUao@europanostra.orgUTH     NL-2514 EC The Hague 
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EUROPEAN GREENWAYS NAGRADA 
2004  

Celotedenska prireditev (od 2. do 6. junija) za osveščanje javnosti, ki je osredotočena na 
različne vidike trajnostnega razvoja 

 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 TURIZEM 
 OKOLJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: ni podan 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Nagrada je del načrta Joint European Award, ki je bila v času Greenweek ustanovljena pod 
enim krovstvom: 

 spodbujati koncept trajnostnega razvoja prek zagotavljanja platforme za politične 
debate in za izmenjavo informacij in znanj. 

 
Nagrada vključuje področje novih pobud, ki pokrivajo področja izvrševanja, upravljanja in 
vzdrževanja, razvoja, promocije programa. 
 
Primerna področja: 

 mreženje, lokalna udeležba, mestna mobilnost, socialno-ekonomski učinek; 
 komunikacija (tisk, video, mediji), mestno povezovanje; 
 ravnanje s pokrajino in privlačnost okolju prijaznih postopkov; 
 inovativne tehnične rešitve, zgledno upravljanje in vzdrževanje; 
 ohranjanje, obnavljanje in izboljšanje kulturne in arhitekturne dediščine; 
 storitve za uporabnike, ki sledijo njihovim zahtevam in pričakovanj; 
 aktivnosti za mladino in otroke. 

 
Ta nagrada je priložnost za lokalne oblasti: 

- za spodbujanje obstoječih politik, pobud in najboljših praks o trajnostni mestni 
mobilnosti; 

- ustanavljanje partnerstva z lokalnimi interesnimi skupinami pri opravljanju 
dela;  
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- poudarjanje lokalne zavezanosti k trajnostnim politikam mestnega prevoza. 
 
SPLETNA STRAN: HTUwww.aevv-egwa.org/new/french/aevv.htmlUTH 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: podeli se prva nagrada, nagrajenih je tudi šest odličnih projektov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: podrobnosti so na spletni strani. 
 
KONTAKT 
      European Commission 
Tel:                DG Environment Greenweek secretariat 
Email: HTUenv-greenweek@cec.eu.intUTH      
      B-1040 Bruxelles 
 
 

EUROPRIX NAGRADA ZA NAJBOLJŠI TALENT 
2004  

Evropsko tekmovanje za inovativne projekte in kreativne vsebine za najboljše študente in 
mlade strokovnjake, ki uporabljajo vse multimedijske platforme in kanale 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 POLITIKA MSP 
 INOVATIVNOST 
 KULTURA – MEDIJI  
 TRGOVINA  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 USTVARJANJE ORODIJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA 

Letni proračun: 10 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
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 spodbujati mlade v Evropi za ustvarjanje najboljših multimedijskih proizvodov, 
kreativne in inovativne vloge z uporabo vseh multimedijskih platform in kanalov. 

 
Kategorije: 

- on-line / širokopasovno, 
- off-line / DVD, 
- mobilna vsebina, 
- programi za igre, 
- računalniška grafika, 
- interaktivna TV, 
- kombinirani mediji, 
- vsebinska orodja in medsebojna sestava. 

 
Vsebinski program: 

 povabiti nove ljudi na področju multimedijev, študente in mlade izdelovalce k 
udeležbi na tekmovanju za najbolj inovativne projekte, ki poudarjajo kreativnost in 
inovativnost; 

 povabiti tri najboljše ekipe v vsaki kategoriji na festival najboljših talentov na Dunaju 
– Evropski multimedijski festival; 

 promovirati najboljše ekipe in njihove proizvode s knjigo inovacij v multimedijih, s 
posebnim DVD-ROM-om, spletno stranjo, različnimi publikacijami; 

 praznovanje na večer slovesne podelitve nagrade EUROPRIX za najboljši talent. 
 
Merila: 

 najboljši študenti in multimedijski izdelovalci, mlajši od 30 let, ki živijo v EU, 
državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), Bolgariji, Romuniji, Turčiji 
in Izraelu; 

 proizvodi, ki so bili dokončani in/ali izdani v letu 2003 ali 2004.  
 
Nagrade: 

 za najboljše ekipe je denarna nagrada v višini 10 000 evrov, 
 promocija proizvoda; 
 razkazovanje projekta; 
 stiki prek omrežij z različnimi industrijami na festivalu najboljših talentov. 

 
SPLETNA STRAN: www.toptalent.europrix.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 10 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno, med aprilom in junijem.  
Koraki: sprotne prijave. Pristopnina je 50 evrov (srednja in vzhodna Evropa: 25 evrov). 
 
KONTAKT 
Verena BSTIELER    EUROPRIX Top Talent Office c/o  
Tel: 43 662 63 04 08      ICNM International Center for New Media 
Email: HTUoffice@europrix.orgUTH   Moosstrasse 43a 
            A-5020 Salzburg 
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E-VARNOST (AKCIJSKI NAČRT ZA VARNEJŠI INTERNET) 
2003 – 2004  

Dotacije za spodbujanje osveščanja o varni uporabi interneta, z bojem proti ilegalnim in 
škodljivim vsebinam na globalnih omrežjih 

Proračunska linija: B5-821 
 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 PRAVOSODJE – VARNOST  
 INOVATIVNOST 
 INFORMIRANJE 
 INDUSTRIJA 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UČENJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 13,3 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati zaščito otrok in mladoletnikov s financiranjem aktivnosti, ki se ukvarjajo z 
ilegalnimi in škodljivimi vsebinami na internetu; to zajema nove tehnologije, vključno 
z mobilnimi in širokopasovnimi vsebinami, igrami, medsebojnim prenosom datotek in 
vsemi oblikami komunikacij v realnem času, internetnih klepetalnic in takojšnih 
sporočil. 

 
Financirane akcije: 

1. Ustvariti varnejše okolje: 
- vzpostaviti evropsko mrežo dežurnih linij; 
- spodbujati samoregulacijo in kodeks obnašanja; 
- kakovosten sistem za označevanje. 

2. Razvijanje filtrirnih in ocenjevalnih sistemov: 
- označevanje filtrirne programske opreme in storitev; 
- spodbujati gledanost uporabnikom prijaznih vsebin. 

3. Osveščanje: 
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- priprava široko zastavljene evropske mreže; 
- uporabne raziskave o izobraževanju prek medijev; 
- pregled evropski meritev, dognanj (Eurobarometer survey). 

4. Aktivnosti za podporo programa: konference, seminarji, publikacije. 
 
Zaželena je udeležba vsebinskih industrij in medijev. Konzorcij mora vsebovati najmanj dva 
partnerja iz dveh različnih držav. Program je odprt tudi za države kandidatke, glede na 
zaključene dvostranske sporazume. 
 
Od leta 2005 do 2008 bo programu sledil “Varnejši internet”, ki bo vključeval nove medije, 
kot so videi, in nova vprašanja, kot so “spam“; bolj se bo osredotočilo na končne uporabnike: 
starše, vzgojitelje in otroke. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta; do 80% projektom, ki zadevajo osveščanje in 
dežurne linije. 
Izbor: dvakrat letno.  
Koraki: Kandidat je lahko katera koli zasebna ali javna struktura, ki deluje na področju 
interneta. 
 
KONTAKT 
Richard SWETENHAM   European Commission 
Tel: 352 4301 32 400       DG Information society D5 
Email: HTUiap@cec.eu.intUTH          Batiment Jean Monnet, Rue Alcide de Gaspéri 
      LUX-2029 Luxembourg 
 
 
 

EVROPA V ŠOLI: MEDKULTURNA SREČANJA 
2004  

Organiziranje srečanj za mlade ljudi z različnih horizontov 
 

PODROČJA 
 ZDRAVSTVO 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 ŠOLE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
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 TURČIJA 
 BALKAN 

Letni proračun: ni podano 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spremeniti naše večkulturne družbe v medkulturno. Izgraditi družbo brez predsodkov, 
kar je dolgoročen in brezmejen proces; 

 prispevati k medkulturnemu učenju: podirati ovire in spodbujati odprto družbo, 
medsebojno sodelovanje, izmenjavo, vzajemnost, toleranco in solidarnost. 

 
Financirane akcije: 

 mladinska srečanja: vsako leto Evropa poleti organizira v šolah približno 15 srečanj v 
12 do 13 evropskih državah. Srečanja si ponavadi sledijo takole: 

- faza dobrodošlice z igrami za spoznavanje in dvigovanje samozavesti; 
- delovna faza z aktivnostmi, ki služijo pristopu k temi: vključitev 

strokovnjakov, razlaga tehnik, ki se lahko uporabljajo pri delavnicah, različne 
kreativne delavnice (npr. gledališka skupina, umetniška skupina, novinarska 
skupina, video skupina …); 

- predstavitev in razprava o rezultatih; 
- končna ocena; 

   tečaj za usposabljanje mladih voditeljev, prednostne teme: 
- spoznavanje samega sebe; 
- razvoj komunikacijskih sposobnosti; 
- povečati sposobnosti za medsebojno delovanje in ravnanje; 

   učiteljski seminarji: 
- seznanjati udeležence z evropskimi temami, pospeševati izmenjave na 

pedagoških, metodoloških in učiteljskih področjih; 
- vzpostaviti trajne stike med udeleženci in šolskimi partnerji. 
 

SPLETNA STRAN: www.europe-at-school.org/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni denarnih nagrad. 
Izbor: med 1. septembrom in 31. oktobrom. 
Koraki: dragocene nagrade, kot so računalniška oprema, povabila na slovesnost za podelitev 
nagrad itd. 
 
KONTAKT 
Carole REICH      Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 22 45                Directorate for Culture 
Email: HTUCarole.reich@coe.intUTH     Avenue de l’Europe 
        F-67000 Strasbourg 
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EVROPSKA NAGRADA ZA SODOBNO ARHITEKTURO 
2000 – 2004  

Nagrada za sodobno arhitekturo, ki se podeljuje vsaki dve leti 
 

PODROČJA 
 MESTNO NAČRTOVANJE 
 INOVATIVNOST 

DEJAVNOSTI 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Letni proračun: 150 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati razvoj arhitekturne kulture in splošno priznavanje njene vloge v družbi; 
 odkriti in opozoriti na nove evropske talente. 

 
Nagrada naj bi bila podeljena: 

- evropskemu arhitektu, ki je realiziral delo v evropskih dimenzijah; 
- arhitektu, ki je še na začetku svoje kariere in je realiziral projekt (v ali zunaj 

države svojega izvora, SVED, EGP). 
V obeh primerih mora biti predstavljeno delo izvedeno v zadnjih dveh letih. Zmagovalni 
projekt bo predstavljen v različnih medijih (tisk, radio, TV, potujoče razstave). 
 
Merila za organizatorja podelitve: 

 organizator mora biti javna ali zasebna kulturna organizacija, ki deluje na področju 
sodobne arhitekture in ima že dolgoletne izkušnje; 

 združenje mora imeti sedež v eni izmed držav članic EU ali v EGP; 
 združenje si mora zagotoviti svojo finančno sposobnost; 
 združenje mora denarno podpreti vsaj 40% celotnih stroškov organizacije (s strani 

komisije je financirano največ 60%). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: za vsako nagrado 150 000 evrov. 
Izbor: 1. september pred podelitvenim letom. 
Koraki: prijave pošljite skladu Mies van der Rohe (Barcelona): HTUwww.miesbcn.comUTH. 
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KONTAKT 
    Mies van der Rohe Foundation 

Tel: 34 932 15 10 11        
Email: HTUmiesbcn@miesbcn.comUTH    Provença 318, pral. 2 B 
       08037 Barcelona 
 
 

EVROPSKA POBUDA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (EIDHR) 
2002 – 2004  

Za podporo aktivnostim na področju človeških pravic, demokratizacije in preprečevanje 
konfliktov 

Proračunska linija: 19 04 03, 19 04 04, 19 01 04 11 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 HUMANITARNOST 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 ČLOVEŠKE PRAVICE 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 AZIJA 
 BALKAN 

Letni proračun: 106 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 preprečevanje konfliktov in njihovo reševanje; 
 podpiranje in ščitenje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, podpora razvoju ter 

okrepitev demokracije in pravne države; 
 podpora procesu demokratizacije; 
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 spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in demokracije s preprečevanjem 
konfliktov in obravnavanjem njihovih posledic v tesnem sodelovanju z ustreznimi 
organi. 

 
Ta pobuda povezuje vse proračunske linije, ki zadevajo človekove pravice, demokratizacijo, 
mednarodna kazenska sodišča in preprečevanje konfliktov (proračunske linije: B7-700, 701, 
702, 706, 709). 
 
Za izvajanje bodo primerne tri vrste projektov: 

 globalni ali makro projekti, katerih tematski predlogi se zbirajo enkrat letno. 
Prednostne teme za globalne projekte: 

- podpora za okrepitev instrumentov za človekove pravice, priporočil in uradov; 
- podpora aktivnostim za odpravo smrtne kazni; 
- preprečevanje mučenja in rehabilitacija; 
- mednarodne kazenske tribune in sodišča; 
- boj proti rasizmu in ksenofobiji ter proti diskriminaciji manjšin in avtohtonih 

prebivalcev; 
 majhni projekti, aktivnosti za demokratizacijo v manjšem obsegu, ki se bodo izvajale 

pod vodstvom lokalne NVO in skupin civilne družbe. Projekti so zbrani prek lokalnih 
razpisov za predloge in jih vodi delegacija Evropske komisije; 

 ciljni ali regionalni projekti morajo vključevati vsaj dve državi iz iste regije v JV 
Evropi, Bližnjem vzhodu in južnem Sredozemlju, srednji Aziji, Aziji, podsaharski 
Afriki, Latinski Ameriki. Projekte bo določila Evropska komisija v težnji za 
posebnimi cilji, ki se jih prek zbiranja ponudb ali majhnih projektov ne more 
zagotoviti. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: globalni projekti: minimalno 300 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: o tematskih področjih si lahko več ogledate na spletni strani.  
 
KONTAKT 
Timothy CLARKE     European Commission 
Tel: 32 2 296 17 04       EuropeAid Cooperation Office F3 
Email: HTUtimothy.clarke@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

EVROPSKA SOLARNA NAGRADA 
2004  

Nagrada za izjemne pobude pri porabi obnovljivih energetskih virov 
 
PODROČJA 

 PROMET 
 INOVATIVNOST 
 OKOLJE 
 ENERGIJA 
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DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 USTVARJANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: ni podan 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 večja uporaba sončne energije in novih spodbud za njeno širše uvajanje; 
 nagrada ima namen širjenja poznavanja sončne energije in močnejše mobiliziranje 

javnosti za njeno uporabo. 
 
Solarne nagrade so podeljene za posebne dosežke pri seznanjanju s sončno energijo v 
različnih kategorijah: 

- kategorija mest in mestnih občin; 
- kategorija industrijskih in trgovskih podjetij; 
- kategorija lastnikov/uporabnikov ponovnih nastavitev; 
- kategorija združenj; 
- kategorija solarne arhitekture; 
- kategorija medijev; 
- kategorija izobraževanja; 
- kategorija posebnih nagrad. 

 
Nagrado podeli Evropsko združenje za obnovljive energetske vire EUROSOLAR za izjemne 
primere in pobude za porabo obnovljivih energetskih virov. 
 
SPLETNA STRAN: HTUwww.eurosolar.org/UTH 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni podano. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: za več informacij obiščite našo spletno stran. 
 
KONTAKT 

    EUROSOLAR e.V. 
Tel: 49 22 8 36 23 73        
Email: HTUinter_office@eurosolar.orgUTH   Kaiser-Friedrich-Straβe 11 
       D-53113 Bonn 
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EVROPSKI SKLAD ZA BEGUNCE 
2000 – 2004  

Dotacije za sprejemanje in prostovoljno repatriacijo beguncev, razseljenih oseb in iskalcev 
azila 

Proračunska linija: B5-803 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 HUMANITARNOST 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 
 BALKAN 

Letni proračun: 2 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati pogoje pri sprejemanju iskalcev azila, razseljenih oseb in beguncev; 
 podpirati prostovoljno vračanje beguncev, razseljenih oseb in iskalcev azila; 
 priskrbeti nujno pomoč razseljenih oseb, ki so zapustile Kosovo in sosednje regije. 

 
Financirane akcije: 

 vzpostavljanje in izboljšanje infrastruktur; 
 pravični in bolj učinkoviti administrativni postopki; 
 zagotoviti nadomestna sredstva, podporo ranljivim skupinam (manjšine, žrtve mučenja 

ali posilstev, kar zahteva posebno zdravstveno oskrbo); 
 informiranje javnosti, pomoč in svetovanje osebam, usposabljanje in izobraževanje; 
 nastanitev, zdravstvena in psihološka pomoč. 

 
Vsi kandidati morajo biti iz držav članic EU, razen Danske. Komisija pregleda prošnje, ki so 
podane s strani dveh ali več držav članic. 
 
Prednosti:  

 pomagati pri analiziranju in ocenjevanju položaja in postopkov, ki se nanašajo na 
sprejem, integracijo in vračanje beguncev: 

 pomagati povečati storilnost akterjev iz EU na področjih, ki jih pokriva Evropski sklad 
za begunce; 
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 podpirati in širiti najboljše prakse poklicnim ljudem in oblikovalcem mnenj na 
nacionalni in evropski ravni. 

 
SPLETNA STRAN 
europa.eu.int/comm/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: od 40 000 do 400 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: vsaka država določi svoj urad, na katerega se lahko obrnete za več informacij. 
 
KONTAKT 
Anne Boillot      European Commission 
Tel: 32 2 299 20 61       DG Justice and Home Affairs A2 
Email: HTUAnne.Boillot@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 

 
EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO 

2004  
Dotacije za spodbujanje prostovoljnega dela po celi Evropi 

 
PODROČJA 

 MLADINA 
 ČLOVEKOVE PRAVICE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE DRUŠTEV 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,4 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 v spoštovanju do temeljne svobode in človekovih pravic Evropski sklad za mladino 
financira prostovoljno delo mladih za spodbujanje medsebojnega razumevanja, miru 
in sodelovanja med ljudmi v Evropi in drugod po svetu. 

Financirane akcije: 
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 dokumentiranje, raziskovanje in študije na področjih, ki zadevajo mladino;  
 kulturne, izobraževalne, humanitarne ali družbene aktivnosti na evropski ravni; 
 spodbujanje tesnejšega sodelovanja in boljšega razumevanja med mladimi v Evropi, 

posebno z razvijanjem izmenjavanja informacij; 
 aktivnosti za okrepitev sodelovanja in miru v Evropi; 
 vzpodbujati medsebojno pomoč v Evropi in v državah v razvoju, v socialne, kulturne 

in izobraževalne namene. 
 
SPLETNA STRAN: www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni podan. 
Izbor: 1. april ali 1. oktober.  
Koraki: za dodatne informacije si oglejte program posameznih akcij. 
 
KONTAKT 
Bente MOLLER POULSEN    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 32 05       Youth Directorate 
Email: HTUbente.moller-poulsen@coe.intUTH   30 Rue Pierre de Coubertin 
              F-67000 Strasbourg 
 
 

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO – AKCIJA 1 
2004  

Dotacije za organiziranje mednarodnih srečanj mladih ali mladinskih voditeljev 
 

PODROČJA 
 MLADINA 
 ČLOVEKOVE PRAVICE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,4 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati mladinsko sodelovanje v Evropi. 
 
Financirane akcije: 

 mednarodna srečanja mladih (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali itd.). 
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Merila za organizatorje:  
 lokalne ali nacionalne organizacije (ali mreže) v sodelovanju z vsaj tremi ostalimi 

organizacijami (ali mrežami) iz različnih držav ali mednarodno organizacijo (ali 
mrežo); 

 mednarodna organizacija (ali mreža), ki organizira srečanje sama ali skupaj z eno ali 
več mednarodnih ali nacionalnih mladinskih organizacij (ali mrežami); 

 vsaj štiri države, vključene na področja dela z mladino. 
 
Merila za srečanja:  

 spoznati delovne prednosti Sveta Evrope, še posebno tiste, ki zadevajo področje 
mladih; 

 prispevati k ciljem in delu mladinskega sektorja Sveta Evrope, spoštovati tako njihova 
načela v izobraževanju kot tudi medkulturno učenje in spodbujati izobraževanje pri 
mladih; 

 združiti narodnosti iz vsaj štirih držav članic Sveta Evrope; 
 pridobiti tudi druge finančne vire, vsaj za tretjino celotnih stroškov; 
 združiti udeležence, od katerih je vsaj 75 odstotkov mlajših od 30 let. 

 
SPLETNA STRAN: HTUwww.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/YouthUTH 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do dve tretjini celotnih stroškov. 
Izbor: pred 1. aprilom ali 1. oktobrom. 
Koraki: obrazec za prijavo dobite na sekretariatu. 
 
KONTAKT 
Bente MOLLER POULSEN    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 32 05       Youth Directorate 
Email: HTUbente.moller-poulsen@coe.intUTH   30 Rue Pierre de Coubertin 
              F-67000 Strasbourg 
 
 

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO – AKCIJA 2 
2004  

Dotacije za pridobivanje informacij in dokumentacije na mladinskem področju 
 

PODROČJA 
 MLADINA 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
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 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,4 milijona evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati sodelovanje in medsebojno razumevanje med mladimi v Evropi. 
 
Financirane akcije: 

 strokovne publikacije; 
 informacijski ukrepi; 
 študijski in raziskovalni projekti na področju mladih; 
 izdelovanja posterjev, značk in nalepk; 
 razvoj spletnih strani ali proizvodnje CD-ROMov; 
 razstavljanje ali izdelovanja avdio-vizualnih materialov; 
 novice ali revije, izdelane s strani mednarodnih mladinskih organizacij ali mrež. 

 
Merila za organizatorje: 

 lokalne ali nacionalne organizacije (ali mreže) v sodelovanju z vsaj tremi ostalimi 
organizacijami (ali mrežami) iz različnih držav ali mednarodno organizacijo (ali 
mrežo); 

 mednarodne organizacije (ali mreže), ki organizirajo srečanje same ali skupaj z eno ali 
več mednarodnih ali nacionalnih mladinskih organizacij (ali mrežami); 

 vsaj štiri države, vključene na področja dela z mladino. 
 
Merila za srečanja: 

 spoznati delovne prednosti Sveta Evrope, še posebno tistih, ki zadevajo področje 
mladih; 

 prispevati k ciljem in delu mladinskega sektorja Sveta Evrope, spoštovati tako njihova 
načela v izobraževanju kot tudi medkulturno učenje, in spodbujati izobraževanje pri 
mladih; 

 združiti narodnosti iz vsaj štirih držav članic Sveta Evrope; 
 pridobiti tudi druge finančne vire, vsaj za tretjino celotnih stroškov; 
 združiti udeležence, od katerih je vsaj 75 odstotkov mlajših od 30 let. 

 
SPLETNA STRAN: www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov. 
Izbor: pred 1. aprilom ali 1. oktobrom.  
Koraki: obrazec za prijavo dobite na sekretariatu. 
 
KONTAKT 
Bente MOLLER POULSEN    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 32 05       Youth Directorate 
Email: HTUbente.moller-poulsen@coe.intUTH   30 Rue Pierre de Coubertin 
              F-67000 Strasbourg 

 
 
 
 



 111

EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO – AKCIJA 3 
2004  

Dotacije za mednarodne nevladne mladinske organizacije in mreže 
PODROČJA 

 MLADINA 
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
UPRAVIČENCI 

 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,4 milijona evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati sodelovanje mladih v Evropi s financiranjem obratovalnih stroškov 
organizacij. 

 
Financirane akcije: 

 ustanovitev evropske strukture za organizacije ali mreže, v času največ treh let. 
 
Merila: 

 spodbujati udeležbo mladih; 
 imeti podružnice v vsaj sedmih državah članic Sveta Evrope, z najmanj 100 aktivnimi 
člani v vsaki nacionalni strukturi ter imeti Evropski sekretariat; 

 delovati na načelu demokratičnega odločanja in imeti prostovoljne člane; 
 izražati vrednote Sveta Evrope in prispevati k njegovemu delu v mladinskem sektorju; 
 prejeti dotacijo od Evropskega sklada za mladino (1. in 2. akcija) v letu, ko je bila 

podana prijava. 
 
Za pridobitev podpore pri evropski širitvi v obdobju treh let, morajo organizacije in mreže 
izpolnjevati iste pogoje in imeti podružnice v vsaj treh, vendar ne več kot šestih državah 
članicah Sveta Evrope. 
 
SPLETNA STRAN: www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni podan. 
Izbor: pred 1. aprilom ali 1. oktobrom.  
Koraki: obrazec za prijavo dobite na sekretariatu. 
 
KONTAKT 
Bente MOLLER POULSEN    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 32 05       Youth Directorate 
Email: HTUbente.moller-poulsen@coe.intUTH   30 Rue Pierre de Coubertin 
              F-67000 Strasbourg 
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EVROPSKI SKLAD ZA MLADINO – AKCIJA 4 
2004  

Dotacije za pilotske projekte na področju mladine 
 

PODROČJA 
 MLADINA 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,4 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 prilagoditev in vzpostavitev programov in struktur za spremembe v družbi; 
 spodbujati nove oblike sodelovanja mladih in organizacij; 
 pomagati mladim ljudem, posebno deprivilegiranim, da najdejo načine pri srečevanju 

z izzivi, ki jih srečujejo na tej poti, kot tudi v svojem lastnem prizadevanju; 
 prispevati k socialni koheziji, posebno z bojem proti družbeni izključitvi in s 

preprečevanjem pojavov, ki zadevajo mlade. 
 
Merila: 

 prispevati k sodelovanju mladih; 
 organizirati mladinske aktivnosti (z mladimi, za njih ali s strani mladih); 
 imeti inovativne aktivnosti v metodološkem smislu;  
 spodbujati medkulturni dialog in razumevanje; 
 evropska razsežnost, ki vključuje več kot eno državo in/ali upošteva evropski okvir. 

 
SPLETNA STRAN: www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov pilotskega projekta. 
Izbor: pred 1. aprilom ali 1. oktobrom.  
Koraki: obrazec za prijavo dobite na sekretariatu. 
 
KONTAKT 
Bente MOLLER POULSEN    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 32 05       Youth Directorate 
Email: HTUbente.moller-poulsen@coe.intUTH   30 Rue Pierre de Coubertin 
              F-67000 Strasbourg 
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EVROPSKO LETO IZOBRAŽEVANJA SKOZI ŠPORT 2004 
2004  

Dotacije za spodbujanje vključevanja in za pobude pri osveščanju o športu kot 
izobraževalnem sredstvu in orodju za spodbujanje integracije 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 USTVARJANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

 Letni proračun: 11,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati izobraževalni sektor in športne organizacije za skupno delovanje, da bi 
izkoriščali prednosti športa pri izobraževalni in družbeni integraciji. Šport uči mlade 
ljudi skupinskega dela in tolerance; 

 izkoristiti prednosti vrednot, ki jih izraža šport, za razvoj znanj in spretnosti, ki lahko 
koristijo predvsem mladim, da razvijejo fizično moč in pripravljenost za osebni trud 
kot tudi sposobnost za skupinsko delo, solidarnost, toleranco in pošteno igro; 

 poudariti pomembnost prostovoljnih aktivnosti znotraj športnega gibanja kot vidik 
neformalne izobrazbe; 

 promovirati pomembnost mobilnosti učencev in izmenjav za izobraževanje, posebno v 
večkulturnem okolju, z organiziranjem športnih in kulturnih srečanj; 

 spodbujati izmenjavo dobrih praks, ki jo ima lahko vloga športa v izobraževalnem 
sistemu za spodbujanje družbenega vključevanja skupin v slabšem položaju; 

 spodbujati šole, da dajo večjo pomembnost športnim aktivnostim v njihovem učnem 
načrtu; 

 iskanje rešitev za izobraževanje mladih vrhunskih športnikov. 
 
Financirane akcije: 

 srečanja, evropska izobraževalna tekmovanja in dogodki, ki poudarjajo dosežke, 
izkušnje in najboljše prakse; 
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 prostovoljne akcije na evropski ravni v času olimpijskih iger in drugih športnih 
dogodkov v letu 2004;  

 informacijske in promocijske kampanje, vključno s sodelovanjem z mediji, za 
razširjanje vrednot, ki jih ima šport pri izobraževanju; 

 denarna podpora za mednarodne, nacionalne, regionalne ali lokalne pobude, ki 
podpirajo cilje evropskega leta izobraževanja prek športa. 

 
Države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija) lahko sodelujejo glede na pogoje, ki so 
navedeni v Sporazumu o pridružitvi in prek komplementarnih kreditnih linij (PHARE, 
MEDA). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/sport/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: akcije na evropski ravni do 80%, nacionalne in regionalne pa do 50% celotnih 
stroškov. 
Izbor: projekti so izbrani prek klicev za predloge in nekaj prek javnih razpisov. 
Koraki: akcije se bodo dopolnjevale z ostalimi evropskimi in nacionalnimi pobudami; vsaka 
država ustanovi nacionalno koordinacijsko telo, ki izbira projekte na nacionalni in regionalni 
ravni. 
 
KONTAKT 
Jaime ANDREU ROMEO    European Commission 
Tel: 32 2 296 97 04       DG Education and Culture C5 
Email: HTUJaime.Andreu-Romeo@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
            EAC-EYES2004@cec.eu.int   B-1049 Bruxelles 
 
 

E-VSEBINE 
2001 – 2005 

Podpiranje evropskih digitalnih vsebin na globalnih mrežah 
 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 INFORMIRANJE 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE PODJETIJ 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 PODPORA PRODUKCIJI  

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 
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 INVESTICIJSKI FONDI 
DRŽAVE 

 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO GOSPODARSKO PODROČJE 
 TURČIJA 

Letni proračun: 27 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujati produkcijo, uporabo in distribucijo evropskih digitalnih vsebin; 
 podpirati jezikovno in kulturno raznolikost na globalnih mrežah; 
 podpirati razvoj zdrave in konkurenčne industrije digitalnih vsebin, ki bo sposobna 

izkoriščati možnosti, ki jih ponuja nova tehnologija. 
 
Financirane akcije: 

 inovativni in prodorni projekti, ki vključujejo večnacionalna in medsektorska 
partnerstva;  

 organiziranje konferenc, delavnic, seminarjev, razstav; 
 projekti za raziskave trga za vizije, vpoglede, izzive in priložnosti, zahteve; 
 spremni ukrepi, ki se nanašajo na najboljše prakse, združevanje, osveščanje in širjenje. 

 
Stopnje akcije: 

1. Izboljšanje dostopa do informacijskega javnega sektorja in njegove uporabe. 
2. Razširiti proizvajanje e-vsebin v večjezikovnem in večkulturnem okolju. 
3. Povečevati dinamičnost na trgu digitalnih vsebin in olajšati dostop do začetnega 

kapitala.  
 
Ta program cilja na vse akterje v proizvodnji, izdajanju in trženju večjezikovnih digitalnih 
vsebin v Evropi vseh velikosti: ustvarjalci vsebin in lastniki v zasebnem ali javnem sektorju; 
sestavljavci in načrtovalci; izdajatelji in distributerji; podjetja za omrežne storitve; akterji na 
področju pravic pri trgovanju; akterji na kapitalskem trgu; strokovnjaki in tržni upravičenci. 
 
SPLETNA STRAN: www.content-village.org/default.asp 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: sofinanciranje projektov med 50 in 70%, do 2 milijona evrov. 
Izbor: večkrat letno.  
Koraki: možnost elektronske prijave. 
 
KONTAKT 
Giovani VARILE     European Commission 
Tel: 352 4301 32 867        DG Information Society D4 
Email: HTUecontent@cec.eu.intUTH     Plateau de Kirchberg 

          LUX-2920 Luxembourg 
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INFORMACIJSKI UKREPI O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI 
2004  

Dotacije akcijam za informiranje in osveščanje na področju evropske kmetijske politike 
Proračunska linija: B1-382 

 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 TURČIJA 

Letni proračun: 4,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izvajanje in razvoj skupne kmetijske politike; 
 promovirati evropski model kmetijstva in pomagati ljudem, da ga razumejo; 
 informirati kmete in druge, ki so aktivni na podeželskih območjih; 
 povečati javno osveščanje o zadevah in ciljih skupne kmetijske politike.  

 
Financirane akcije: 

 konference, seminarji, publikacije, medijske aktivnosti, informativni obiski, 
vključevanje v mednarodne dogodke, v obliki letnega delovnega načrta ali določenih 
ukrepov za naslednje ciljne skupine: 

- kmetijski sektor v Evropi, od proizvajalcev do potrošnikov; 
- splošna javnost v državah članic; 
- kmetijski sektor in splošna javnost v pristopnih državah; 
- splošna javnost v glavnih trgovskih partnerjih EU. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/agriculture/grants/capinfo/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 500 000 evrov, sofinanciranje projekta med 50 do 70%. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: kriti so tudi stroški hotela. 
 
KONTAKT 
Eugene LEGUEN DE LACROIX    European Commission 
Tel: 32 2 295 29 63      DG Agriculture All.1 
Email: HTUeugene.leguen-de-lacroix@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
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INOVATIVNE AKCIJE FIUR (FINANČNI INSTRUMENT ZA USMERJANJE 
RIBIŠTVA) 
 2000 – 2006  

Dotacije za podporo pilotskim projektom in inovativnim aktivnostim, ki prispevajo k razvoju 
tehničnih in gospodarskih znanj, potrebnih za modernizacijo ribiškega sektorja 

Proračunska linija: B2-161 
 

PODROČJA 
 STORITVE 
 ENERGIJA 
 LOKALNI RAZVOJ 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 67 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati in zagotoviti podporo razvoju inovativnih in poskusnih projektov, ki 
koristijo ribiškemu sektorju in področjem, odvisnih od ribištva, kot tudi ustanoviti 
izmenjalne mreže med temi področji. 

 
Financirane akcije: 

 študije; 
 pilotski projekti in izmenjava izkušenj, najboljših praks in inovativnih postopkov; 
 ustanoviti izmenjalne mreže med tistimi, ki so vključeni v ribištvo, in regijami, ki so 

odvisne od ribištva. 
 
Prednostna področja za inovativne akcije: 

 družbenogospodarska prizadevanja na področjih, ki so odvisna od ribištva (npr. razvoj 
turističnih aktivnosti na tem področju); 

 povečati vrednost ribištva in ribogojnih produktov; 
 izboljšati podobo ribištva in ribogojnega sektorja; 
 poklicno in vseživljenjsko izobraževanje v vseh veščinah tega sektorja, posebno kar 

zadeva varnost na morju; 
 razviti vlogo žensk v ribiški industriji in kot partnerk na področjih, odvisnih od 

ribištva. 
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Vsa področja v EU, ki so odvisna od ribištva. Trajanje projekta je največ 18 mesecev. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/corner_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 150 000 evrov, do 50% stroškov (75% za mreženje). 
Izbor: vsako leto. Prejmite vse pozive v vaš poštni nabiralnik z vpisom na naš strežnik 
Koraki: projekti morajo biti mednarodni in vključevati različne države. 
 
KONTAKT 
Maurizio BENTIVEGNA    European Commission 
Tel: 32 2 295 32 39     DG Fisheries C1 
Email: HTUmaurizio.bentivegna@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

INOVATIVNI UKREPI V EVROPSKEM SOCIALNEM SKLADU (ESS)  
 2000 – 2006  

Dotacije za pilotske projekte na področju zaposlovanja in izobraževanja ali študije in 
izmenjave socialnega dialoga, vodene s strani lokalnih oblasti 

Proračunska linija: B2-1630 
 

PODROČJA 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 INOVATIVNOST 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 40 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 predpisi EES podpirajo inovativne ukrepe, ki spodbujajo nove pristope in prepoznavne 
primere dobre prakse, ki lahko pozneje izboljšajo delo, podprto s strani EES. 
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Financirane akcije: 
 pilotski projekti; 
 študije tem, ki so vsako leto določene na razpisu; 
 razvoj novih metod, orodij in pristopov; 
 prenos izkušenj in dobrih praks; 
 oblikovanje novi ciljev z določanjem novih kvalifikacij in odprtjem novih področij na 

trgu dela, kot tudi razvoj sistema v ali okoli trga dela. 
 
Od leta 2004 do 2006 bo glavni cilj: 

 Inovativni pristopi pri obvladovanju sprememb: 
- obvladovanje demografskih sprememb s ciljem podpiranja inovativnih pobud 

za spodbujanje aktivnega staranja in dvigovanjem stopnje zaposljivosti 
starejših delavcev; 

- vodenje rekonstrukcije s ciljem podpiranja inovativnih rešitev, s povečanjem 
storilnosti za prilagoditev in pričakovanja delavcev, podjetij in javnih oblasti. 

 
Merila: 

 projekti morajo biti v mednarodnem obsegu in namenjeni osebju podjetij v dveh ali 
več državah članicah. 

 
Udeleženci držav pristopnic so močno zaželeni, vendar je njihova udeležba omejena na 
seminarje, konference in izmenjave osebja, ki jih organizira izvajalec projekta iz EU in se tudi 
odvijajo v EU. Upravičenci so v osnovi socialni partnerji, vendar se lahko prijavijo tudi drugi 
tipi organizacij, kot so lokalne oblasti, zasebna podjetja, organizacije za izobraževanje ali 
NVO. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov, med 300 000 in tremi milijoni evrov, za čas dveh let. 
Izbor: vsak začetek leta.  
Koraki: postopki neposrednega financiranja; končni upravičenci stopijo v stik z Evropsko 
komisijo. 
 
KONTAKT 
Lisbeth BAHL-POULSEN    European Commission 
Tel: 32 2 299 54 47     DG Employment and Social Affairs C4 
Email: HTULisbeth.Bahl-Poulsen@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
            HTUempl-article6MC@cec.eu.intUTH   B-1049 Bruxelles 
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INTERREG III 
 2000 – 2006  

Program za okrepitev gospodarske in socialne kohezije ter uravnotežen razvoj ozemlja EU s 
sodelovalnimi aktivnostmi 
Proračunska linija: B2-14 

 
PODROČJA 

 TURIZEM 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Letni proračun: 4,875 milijard evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 vzpostaviti državne meje, ki ne bodo ovirale uravnoteženega razvoja in integracije 
evropskega ozemlja. 

 
Financirane akcije (poglejte si podrobnejši razpis za vsako akcijo): 

 področje A – čezmejno sodelovanje: spodbujanje integriranega regionalnega razvoja 
med obmejnimi regijami EU in določenimi pomorskimi conami (vsaki državi se podeli 
od 50 do 80 odstotkov sredstev); 

 področje B – mednarodno sodelovanje: prispevati k skladni teritorialni integraciji po 
vsej EU; 

 področje C – medregijsko sodelovanje: izboljšati politike in tehnike za regionalni 
razvoj in kohezijo prek mednarodnega in medregionalnega sodelovanja (vsaj šest 
odstotkov proračunskih sredstev se podeli vsaki državi). 

 
Projekt mora imeti jasno mednarodno lastnost. Organiziran mora biti z vsaj dvema državama 
članicama ali tretjo državo, ki jo projekt zadeva. Projekt je lahko organiziran le v eni državi 
članici, pod pogojem, da je lahko prikazan pomemben vpliv projekta na ostale države članice 
ali tretje države. 
 
Program je financiran s strani strukturnih skladov: ERFD. 
 
Države kandidatke (Bolgarija, Romunija in tudi Balkan) se lahko udeležijo sodelovalnih 
projektov, njihova udeležba pa bo financirana iz programa PHARE in ISPA. 
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SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 75% celotnih stroškov projekta za regije iz področja A, do 50% na ostalih dveh. 
Izbor: odvisno od nacionalnih pravil posamezne države. 
Koraki: več informacij dobite pri nacionalnih organih. 
 
KONTAKT 
Moray GILLAND      European Commission 
Tel: 32 2 296 92 89      DG Agriculture 
Email: HTUmoray.gilland@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

INTERREG III A 
 2000 – 2006  

Dotacije za razvoj vseh vrst sodelovanja med mejnimi regijami (čezmejno sodelovanje)  
Proračunska linija: B2-14 

 
PODROČJA 

 TURIZEM 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Letni proračun: 4,875 milijard evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razviti med obmejnimi krajevnimi oblastmi nekatera gospodarska, družbena in 
čezmejna sodelovanja s skupnimi strategijami. 

 
Primerna območja: vsa področja notranjih in zunanjih meja EU, nekatere pomorske cone. 
 
Financirane akcije: 

 spodbujati mestni, podeželski in obalni razvoj; 
 okrepiti poslovne odnose in razvoj MSP; 
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 povečati integracijo trga delovne sile in socialne vključenosti; 
 delitev človeških virov in opreme, ki se nanaša na raziskovanje, izobraževanje, 

kulturo, komunikacijo in zdravje, za izboljšanje produktivnosti in prispevanje k 
vzpostavitvi stabilnega zaposlovanja; 

 spodbujati zaščito okolja, povečati energetsko produktivnost in obnovljive energije; 
 izboljšati sodelovanje na pravnem in upravnem področju; 
 povečati človeške in institucionalne možnosti za čezmejno sodelovanje. 

 
Program je financiran s strani strukturnih skladov: ERFD. 
 
Države kandidatke (Bolgarija, Romunija in tudi Balkan) se lahko udeležijo projektov za 
sodelovanje, njihova udeležba pa bo financirana iz programa PHARE in ISPA. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 75% celotnih stroškov projekta za regije iz področja A, do 50% na ostalih dveh. 
Izbor: odvisno od nacionalnih pravil posamezne države. 
Koraki: več informacij dobite pri nacionalnih organih. 
 
KONTAKT 
Claudio CARUSO      European Commission 
Tel: 32 2 295 67 40      DG Regional Policy B1 
Email: HTUclaudio.caruso@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
  
 

INTERREG III B 
 2000 – 2006  

Program za razvoj mednarodnega sodelovanja med področji večjih skupin regij EU 
Proračunska linija: B2-14 

 
PODROČJA 

 TURIZEM 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  
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Letni proračun: 4,875 milijard evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati boljšo integracijo med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi s 
širokim vključevanjem regij za pridobivanje trajnega, usklajenega in uravnoteženega 
razvoja v EU ter za okrepitev boljšega področnega povezovanja z državami 
kandidatkami in z ostalimi sosednjimi državami. To pride v poštev predvsem za 
obrobna in izolirana področja. 

 
Financirane akcije: 

 osnovanje operativnih strategij, namenjenih razvoju področja na mednarodni ravni, 
med mesti in podeželjem, za spodbujanje policentričenga trajnostnega razvoja; 

 pospeševati učinkovit in trajni prometni sistem, boljši dostop do informacijske družbe, 
omogočati boljšo komunikacijo med izoliranimi ali obrobnimi področji; 

 ohranjanje okolja in dobro upravljanje naravnih virov, še posebno vodnih. 
 
Za čezmerno obrobne regije (francoska prekomorska ozemlja – DOM, Kanarski otoki, Azori 
in Madera): 

- spodbujati boljše gospodarsko povezovanje in izboljšati sodelovanje med 
regijami ostalih držav članic; 

- izboljšati povezave in sodelovanja z državami, ki geografsko ležijo bližje. 
 
Za podporo pri mednarodnem sodelovanju so primerne vse države EU in njene sosednje 
regije. 
 
Program je financiran s strani strukturnih skladov: ERFD. 
 
Države kandidatke (Bolgarija, Romunija in tudi Balkan) se lahko udeležijo projektov za 
sodelovanje, njihova udeležba pa bo financirana iz programa PHARE in ISPA. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 75% celotnih stroškov projekta za področja v prvem cilju, do 50% na ostalih.  
Izbor: glede na nacionalna pravila države. 
Koraki: decentralizirano vodenje v vsaki državi; več informacij dobite pri nacionalnih 
organih. 
 
KONTAKT 
Mario RODRIGUES      European Commission 
Tel: 32 2 296 94 34      DG Regional Policy B1 
Email: HTUmario.rodrigues@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
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INTERREG III C 
 2000 – 2006  

Dotacije za razvoj sodelovanja med regijami, ki se soočajo s podobnimi problemi 
(medregijsko sodelovanje) 
Proračunska linija: B2-14 

 
PODROČJA 

 TURIZEM 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Letni proračun: 300 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 povečati učinkovitost regionalnega in vzajemnega razvoja z medregionalnimi 
sodelovalnimi aktivnostmi, z izmenjavanjem izkušenj in najboljših praks (mreženje, 
posebno za regije, ki so zaostale za razvojem in spremembami). 

 
Tri vrste financiranih projektov: 

 dejavnosti znotraj regionalnega okvira: ponudba mora vsebovati več manjših 
projektov, ki jih predlaga skupina regij (najmanj tri); finančni prispevek je med 500 
000 in petimi milijoni evrov; 

 projekti za posamezno medregionalno sodelovanje: prizadevanje za prenos znanj 
(najmanj tri države); finančni prispevek je med 100 000 in 500 000 evrov; 

 mreže več regij v in zunaj EU za izmenjavanje metod izvajanja in razvoja (najmanj tri 
države); finančni prispevek je med 200 000 in enim milijonom evrov. 

 
Prednost imajo projekti, ki vključujejo šibkejše regije, mestni razvoj in razširjanje znanja, 
pridobljenega z inovativnimi akcijami. 
 
Upravičene teme: RTR (raziskave in tehnološki razvoj), tehnološki razvoj in MSP, 
informacijska družba, turizem, kultura in zaposlovanje, podjetja in okolje, pomorsko in 
obalno sodelovanje, vprašanja izoliranih in čezmerno odročnih regij, naravne nesreče. 
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Program je namenjen za vso EU, še posebno pa so dobrodošle izolirane in čezmerno odročne 
regije ter države kandidatke, kot je dobrodošlo tudi sodelovanje, tudi le dvostransko, med 
pomorskimi regijami. Vendar program INTERREG krije le stroške, ki se nanašajo na 
področja EU (potovanja, udeležba seminarjev …). Države kandidatke (Bolgarija, Romunija in 
tudi Balkan) se lahko udeležijo projektov za sodelovanje, njihova udeležba pa bo financirana 
iz programa PHARE in ISPA. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: večinoma 50% celotnih stroškov projekta in 75% za regije v prvem cilju. 
Izbor: načeloma dva razpisa letno, glede na projekte, ki so že financirani. 
Koraki: več informacij dobite pri nacionalnih organih. 
 
KONTAKT 
Guy DURAND      European Commission 
Tel: 32 2 295 60 20      DG Regional Policy B1 
Email: HTUGuy.durand@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

INTI 
 2004  

Dotacije za spodbujanje novih in inovativnih načinov za integriranje priseljencev, gradnja na 
preteklih izkušnjah 

Proračunska linija: B5-815 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 PRAVOSODJE – VARNOST  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 4 milijone evrov 
 

 PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati integracijo državljanov držav nečlanic z določenimi projekti, kot so 
jezikovni tečaji in informiranje o značilnih kulturnih, političnih in družbenih 
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značilnostih posamezne države, vključno z državljanskimi pravicami in evropskimi 
temeljnimi vrednotami; 

 razvoj dialoga s civilno družbo; 
 raziskovati in ocenjevati najboljše prakse na področju integracije (npr. večkulturna 

prestolnica Evrope); 
 razvijanje integracijskih modelov; 
 mreženje na evropski ravni. 

 
Akcije so financiranje na štirih področij: 

 podpora mednarodnim mrežam ter izmenjava informacij in najboljših praks, 
ustanovitev mednarodnih aktivnosti med interesnimi skupinami; 

 informacije in dialog z osveščanjem temeljnih evropskih vrednot ter podpora 
informacijam o priseljencih (njihova kultura, tradicija, vera …); 

 izboljšanje poznavanja problematike, ki zadeva integracijo; 
 analiza trenutnih programov in praks za nacionalno integracijo, raziskovati nove in 

inovativne metode za integracijo priseljencev; 
 podpora inovativnih projektov, za pomoč pri razvoju prenosljivih medkulturnih 

smernic in izobraževanja za javne uradnike. 
 
Akcije morajo biti koristne, tako za bolj izkušene kot tudi manj izkušene države članice; 
pristopne in/ali tretje države lahko sodelujejo pri projektu, ki ga vodi država članica, čeprav 
za svojo udeležbo ne morejo prejeti finančne podpore. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/funding_inti_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: financiranje projekta je med 100 000 in 500 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: sodeluje lahko katera koli neprofitna organizacija, ki ima v projekt vključene 
organizacije iz treh različnih držav. 
 
KONTAKT 
Helene URTH     European Commission 
Tel: 32 2 296 12 38     DG Justice and Home Affairs, JAI A2 
Email: HTUhelene.urth@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       JAI-INTI@cec.eu.int    B-1049 Bruxelles 
 
 
 

KMETIJSTVO IN GENETSKI VIRI 
2004 – 2006  

Dotacije za ohranjanje, označevanje, zbiranje, uporabo in upravljanje genskih virov 
Proračunska linija: ex B2-5170 

 
PODROČJA 

 RAZISKOVANJE 
 OKOLJE 
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
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 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

 
Celotni proračun: 10 milijonov evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujati ohranjanje, označevanje, zbiranje in uporabo rastlin, živali in 
mikrobioloških genskih virov v kmetijstvu, vključno s upravljanjem genskih virov na 
kmetijah; 

 spodbujati večji obseg raznolikosti rastlinskih  in živalskih vrst, dopolnjevanje z 
delom držav članic na tem področju; 

 podpirati razvoj novih čezmejnih pobud in preprečiti podvajanje dejavnosti. 
 
Financirane dejavnosti: 

1. Ciljne akcije: 
 akcije, ki pospešujejo ex situ in in situ ohranjanje, označevanje, zbiranje in koristnost 

genskih virov v kmetijstvu; 
 ustanovitev evropskega decentraliziranega, trajnega in široko dostopnega internetnega 

seznama vseh genskih virov, ki so trenutno ohranjeni in situ na kmetijah in tretutnih 
dejavnosti na tem področju; 

 ustanovitev evropskega decentraliziranega, trajnega in široko dostopnega internetnega 
seznama genskih bank in virov ter podatkovnih baz, ki so trenutno na razpolago ali so 
bile razvite na osnovah državnih evidenc; 

 spodbujanje rednega izmenjavanja tehničnih in znanstvenih informacij, posebno o 
poreklu in karakteristikah določenih razpoložljivih genskih virov, med pristojnimi 
organizacijami v državah članicah. 

 
2. Usklajeno delovanje: 

 spodbujati izmenjavo informacij o tematskih vprašanjih za bolj usklajene dejavnosti  
in programe za ohranjanje, označevanje, zbiranje in uporabljanje genskih virov v 
kmetijstvu EU. Delovanje mora biti transnacionalno. 

 
3. Spremljevalne dejavnosti: 

 seminarji; 
 strokovne konference; 
 sestanki z nevladnimi organizacijami in ostalimi ustreznimi interesnimi skupinami; 
 izobraževalni tečaji; 
 priprava tehnična poročil. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/agriculture/res/index_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% ciljnih akcij in 80% usklajenih in spremnih dejavnosti (v nekaterih izjemnih 
primerih do 100%). 
Izbor: en razpis na dve leti. 
Koraki: še ni določeno. Več informacij v razpisu. 
 
KONTAKT 
Fred STEENHOFF     European Commision 
Tel: 32 2 295 85 34     DG Agriculture 
Email: HTUfred.steenhoff@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 

KULTURA 2000 
2000 – 2006  

Poudariti skupen evropski kulturni prostor z vzpodbujanjem sodelovanja med ustvarjalci, 
kulturnimi sodelavci in kulturnimi institucijami v državah članicah 

Proračunska linija: B3-2008 
 
PODROČJA 

 KULTURA - MEDIJI 
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PODPORA PRODUKCIJI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 BALKAN  

Letni proračun: 33 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujanje kulturnega dialoga in medsebojnega poznavanja na področju kulture in 
zgodovine evropskih ljudstev, promocija kulturne raznolikosti in poudarjanje 
pomembnosti skupne kulturne dediščine Evrope; 

 spodbujati ustvarjalnost, mednarodno kulturno sodelovanje in večjo mobilnost 
umetnikov; 

 prispevek kulture k socialno-ekonomskemu razvoju; 
 spodbujati sodelovanje med evropskimi in neevropskimi kulturami. 
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Financirane aktivnosti znotraj treh področjih: 

1. Festivali, strokovne učne ure, razstave, nove produkcije, turneje, prevajanje in 
konference: 

- enoletni projekti: določeni, inovativni ali eksperimentalni projekti na področju 
kulturne ali arhitekturne dediščine, literature, glasbe, uprizoritvene in vizualne 
umetnosti, katerih skupen cilj je nadaljnje izobraževanje, izboljšanje 
mobilnosti in gibanja umetnikov ter njihovih del, izmenjava izkušenj (najmanj 
trije partnerji iz različnih držav); 

- večletno kulturno sodelovanje, ki mora vključevati najmanj pet kulturnih 
udeležencev na področjih kulturne dediščine in zgodovine, literature in branja, 
gledališča, ki uporabljajo v svoji koprodukciji nove tehnologije; 

- posebni dogodki: Evropska mesta kulture in Delavnice evropske dediščine, 
katerih cilj je spodbujati študij in vzajemno poznavanje kulturne zgodovine 
ljudstva Evrope, s posebnim poudarkom na razvojnih projektih, ki delujejo na 
področjih, katere je prizadela naravna nesreča ali so uničena zaradi 
onesnaženosti okolja; 

- evropske nagrade. 
2. Glavno kulturno področje v letu 2004: kulturna dediščina in vizualne umetnosti. 

Večletne teme:  
- naslavljanje ljudskih množic; 
- nove tehnologije/medijska usmerjenost k ustvarjalnosti; 
- tradicija in inovativnost; povezovanje preteklosti in prihodnosti. 

3. Ostale akcije v okviru programa v letu 2004: 
- kulturni projekti za sodelovanje s tretjimi državami (ne sodelujejo v 

programu); 
- literatura, branje in prevajanje. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/culture/eac/culture2000/cult_2000_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: letni projekti med 50 000 in 150 000 evrov, do 50% celotnih stroškov. Večletni 
projekti: največja vsota je 300 000 evrov, do 60% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: v vsaki državi EU so informativne točke, kjer lahko dobite podrobnosti o programu. 
 
KONTAKT 
Antonios KOSMOPOULOS   European Commission 
Tel: 32 2 299 93 35       DG Education and Culture C2 
Email: HTUantonios.kosmopoulos@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

KULTURNI KAPITAL EVROPE 
2004  

Dotacije za kulturne dogodke v velikih mestih EU 
Proračunska linija: B3-2008 

 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
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 KULTURA – MEDIJI  
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Letni proračun: 600 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 poudarjati bogatost in pestrost evropske kulture in njenih posebnosti; 
 pospeševati boljše medsebojno poznavanje evropskih državljanov. 

 
Financirane aktivnosti: 

 poudarjati umetniška gibanja in stile ki si jih delijo Evropejci; 
 podpirati dogodke, ki vključujejo ljudi in kulturo iz drugih mest držav članic, in ki 

vodijo k daljšemu kulturnemu sodelovanju; 
 podpirati in razvijati ustvarjalno delo; 
 zagotoviti vključevanje in udeležbo večjega dela prebivalstva ter socialni učinek 

akcije ter njeno nadaljevanje po zaključku programa; 
 spodbujati sprejem državljanov EU in kar se da obsežno širjenje informacij o različnih 

dogodkih, z vključevanjem vseh oblik multimedijev; 
 spodbujati dialog med evropskimi kulturami in kulturami z drugih koncev sveta; 
 raziskovanje zgodovinske dediščine, mestne arhitekture in kakovosti življenja v 

mestih. 
 
Evropska mesta kulture: 
2004 - Genua in Lille 
2005 - Cork 
2006 - Patras 
 
Ta program je del Kulture 2000. Kulturna promocija ostalih evropskih mest je mogoča skozi 
akcijo “Mesec kulture”. Prejšnja mesta kulture so vzpostavila mrežo za nadaljevanje 
izmenjavanj informacij. Mreža je t.i. “Mreža evropskih mest kulture in kulturnega mesta” 
(ECCM).  

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/cap_eu_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 200 000 in 1 milijonom evrov, do 60% celotnih stroškov 
Izbor: vsakih 5 let 
Koraki: predlog mora vsebovati kulturni projekt evropske razsežnosti, ki temelji predvsem na 
kulturnem sodelovanju. 
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KONTAKT 
Fabienne METAYER    European Commission 
Tel: 32 2 2965 86 43                DG Education and Culture C2 
Email: HTUfabienne.metayer@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

LEADER + 
2000 – 2006  

Dotacije izvirnim strategijam za trajnostni razvoj podeželja 
Proračunska linija: B2-140 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZOJ 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,020 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati akterje v kmetijstvu, da dolgoročno razmišljajo o zmožnostih svojega   
ozemlja, s preizkušanjem novih oblik: 

- valorizacije naravne in kulturne dediščine; 
- okrepitve gospodarskega okolja za ustvarjanje novih delovnih mest; 
- izboljšanje organizacijskih sposobnosti svoje skupnosti. 

 
Financirane akcije: 

 Akcija 1: podpora povezovalnim in pilotskim območnim strategijam za razvoj 
podeželja, ki temelji na pristopih vertikalnih in horizontalnih partnerstev; 

 Akcija 2: podpora medobmočnemu in mednarodnemu sodelovanju; 
 Akcija 3: mreženje vseh podeželskih območij v EU, tudi če niso upravičenci programa 

LEADER+, kot tudi vseh ostalih akterjev pri razvoju podeželja.  
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LEADER+ program je namenjen “Lokalnim akcijskim skupinam” (LAS), sestavljenim iz 
uravnotežene in reprezentativne skupine partnerjev iz različnih socialno-ekonomskih okolij. 
LAS mora biti sestavljena iz najmanj 50-odstotnega deleža ljudi iz zasebnega sektorja ali 
združenj. 
 
Program je odprt tudi za območja, ki jih določata programa LEADER I in LEADER II, ali 
ostalim podeželskim območjem, ki jih zadevajo cilji programa LEADER, in so priznana s 
strani države članice. V tem primeru bo program kril le stroške organiziranja aktivnosti, ki je 
primerna za območje. 
 
Program je financiran iz strukturnih skladov: EAGGF. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: za območja iz prvega cilja do 75%, ostala do 50% celotnih stroškov. 
Izbor: glede na državo. 
Koraki: pošljite svoj projekt LAS, ki je v vaši državi. Njihove kontaktne naslove najdete na 
spletni strani. 
 
KONTAKT 
Helen WILLIAMS      European Commission 
Tel: 32 2 296 71 50      DG Agriculture F2.3 
Email: HTUhelen.williams@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
  

LEADER + – AKCIJA 1 
2000 – 2006  

Dotacije za področne strategije za razvoj podeželja s pilotskimi značilnostmi 
Proračunska linija: B2-140 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MOBILNE AKCIJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
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Letni proračun: 2,020 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Financirane akcije: pilotski projekti morajo imeti ustrezno tematiko in/ali znanja, specifična 
za področja. Prednost bodo imele naslednje teme: 

 poraba novih znanj in novih tehnologij za povečanje konkurenčnosti proizvodov in 
storitev;  

 izboljšanje kakovosti življenja na podeželju; 
 valorizacija lokalnih proizvodov s pospeševanjem kolektivnih postopkov, dostop do 

majhnih proizvodnih struktur do tržišč; 
 valorizacija naravnih in kulturnih virov, vključno z valorizacijo interesov skupnosti v 

NATURA 2000; 
 sprejem novih lokalnih organizacij in podjetij; 
 prednostne akcije za javnost, mlade in ženske. 

 
Projekti morajo prikazati primernost in povezanost s svojim področjem, posebno v družbenih 
in ekonomskih okvirih. Prednosti imajo tisti projekti, ki vključujejo strategije za zaposlovanje 
mladih in žensk. 
 
Program je financiran iz strukturnih skladov: EAGGF. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt. 
Izbor: glede na državo. 
Koraki: pošljite svoj projekt LAS, ki je v vaši državi. 
 
KONTAKT 
Helen WILLIAMS      European Commission 
Tel: 32 2 296 71 50      DG Agriculture F2.3 
Email: HTUhelen.williams@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

LEADER + – AKCIJA 2 
2000 – 2006  

Podpora akcijam za sodelovanje med podeželskimi območji 
Proračunska linija: B2-140 

 
PODROČJA 

 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
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 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 2,020 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpirati sodelovanje med podeželskimi območji znotraj ene države članice 
(medobmočno sodelovanje) ali z državami novimi članicami. 

 
Ta sodelovanja morajo doprinesti resnične prednosti območju in morajo stremeti k dvema 
ciljema, ki sta pogosto komplementarna: 

 doseči kritično maso, ki je potrebna za razvoj skupnih projektov; 
 raziskovati možnost povezovanja. 

 
Projekti morajo temeljiti na združevanju skupnih znanj in/ali človeških in finančnih virov, ki 
so v nekem določenem območju. Temeljiti morajo na realizaciji skupnih akcij, če je mogoče, 
izvajanih prek skupne strukture. 
 
Komisija dovoli udeležbo držav srednje in vzhodne Evrope (SVEZ) v sodelovalnih projektih 
z LEADER skupino, če si najdejo finančno kritje za sodelovanje. 
 
Program je financiran iz strukturnih skladov: EAGGF. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt. 
Izbor: glede na državo. 
Koraki: pošljite svoj projekt LAS, ki je v vaši državi. 
 
KONTAKT 
Helen WILLIAMS      European Commission 
Tel: 32 2 296 71 50      DG Agriculture F2.3 
Email: HTUhelen.williams@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

LEADER + – AKCIJA 3 
2000 – 2006  

Mreženje akterjev in vzpostavitev “opazovalnice” podeželskih območij 
Proračunska linija: B2-140 
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PODROČJA 
 ZAPOSLOVANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 VZPOSTAVLJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 2,020 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: omogočati izmenjavo realizacij, izkušenj in znanj med vsemi operaterji, ki jih zanimajo 
našteti cilji: 

 spodbujati sodelovanje med območji; 
 informiranje in širjenje izobraževanja o razvoju podeželja. 

 
Aktivna udeležba v omrežju bo obvezna za vse upravičence LEADER+. 
 
Vsaka država članica bo morala vzpostaviti omrežno “celico” za spodbujanje, katere 
aktivnosti bodo:  

 določitev, analiza in informiranje vseh dobrih praks na nacionalni ravni, ki so 
prenosljive na druga področja; 

 spodbujanje mreženja; 
 organiziranje izmenjav izkušenj in znanj; 
 tehnična pomoč za bližnje in mednarodno sodelovanje. 

 
 “Opazovalnica podeželskih območij” na evropski ravni, ki jo vodi komisija, bo zagotavljala 
mreženje na evropski ravni in njeno spodbujanje. 
 
Program je financiran iz strukturnih skladov: EAGGF. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt. 
Izbor: glede na državo. 
Koraki: pošljite svoj projekt LAS, ki je v vaši državi. 
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KONTAKT 
Helen WILLIAMS      European Commission 
Tel: 32 2 296 71 50      DG Agriculture F2.3 
Email: HTUhelen.williams@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 

LEONARDO DA VINCI 
2000 – 2006  

Dotacije za sodelovanje na področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja 
Proračunska linija: B2-140 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Letni proračun: 1,4 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 okrepiti kompetence in sposobnost ljudi, posebno mladih, v začetni poklicni izobrazbi 
na vseh ravneh, z delom, ki povezuje izobraževanje in vajeništvo za izboljšanje 
njihove zaposljivosti in lažje poklicne integracije in reintegracije; 

 izboljšati kakovost strokovnih usposabljanj in vseživljenjsko pridobivanje sposobnosti 
in veščin za povečanje in razvoj prilagodljivosti, še posebno na področju tehnoloških 
sprememb; 

 spodbujati in krepiti sodelovanje strokovnega usposabljanja z inovativnimi postopki za 
izboljšanje konkurenčnosti in podjetništva, da bi se pridobile nove možnosti 
zaposlovanja; posebna pozornost bo namenjena podpiranju sodelovanja med 
institucijami za strokovno izobraževanje, vključno z univerzami, in podjetji, posebno 
MSP. 

 
Akcije so financirane na petih področjih:  
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 mednarodna mobilnost ljudi, ki se udeležujejo strokovnega usposabljanja v Evropi, in 
organizatorjev izobraževanja; 

 pilotski projekti, ki temeljijo na mednarodnem sodelovanju za spodbujanje 
inovativnosti; 

 spodbujanje jezikovnih znanj in spretnosti, ki vključuje tudi manj uporabljane in 
razširjene jezike, ter razumevanje različnih kultur; 

 mednarodno mreženje za izmenjavo izkušenj in dobre prakse; 
 razvoj referenčnih orodij in primerljivih podatkov. 

 
Določeni razpisi za zbiranje ponudb: 

 skupne akcije z drugimi izobraževalnimi programi; 
 organiziranje dogodkov, seminarjev in konferenc za raziskovanje inovativnih 

rezultatov; 
 spremni ukrepi: podpora vodstvu, koordinaciji, sodelovanju tretjih držav itd. 

 
Prednostna področja: 

 projekti, ki vključujejo ljudi v slabšem položaju pri iskanju zaposlitve, vključno z 
invalidi, in za olajšanje njihovega dostopa do izobraževanja, enakih možnosti ter boj 
proti diskriminaciji; 

 mednarodne akcije za podporo in uporabo informacijskih tehnologij in komunikacij 
pri strokovnem usposabljanju. 

 
Program je odprt za 31 držav. EGP in kandidatke (Bolgarija, Romunija in Turčija) sodelujejo 
glede na določena pravila v sporazumu o pridružitvi. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na akcijo. 
Izbor: vsaki dve leti, glede na različne postopke.  
Koraki: več postopkov za oddajo vloge – obrnite se na nacionalno službo v svoji državi. 
 
KONTAKT 
Marta FERREIRA     European Commission 
Tel: 32 2 296 26 58     DG Education and Culture B2 
Email: HTUleonardo@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

LIFFE III – NARAVA 
2000 – 2006  

Dotacije za ohranjanje naravnega življenjskega prostora, prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst, ki so v evropskem interesu 

Proračunska linija: B4-3201 
 
PODROČJA 

 OKOLJE 
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 



 138

 MOBILNE AKCIJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 300 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 ohranjati ali obnoviti naravni življenjski prostor in prosto živeče živalske in rastlinske 
vrste na stopnji, kot je priporočena v direktivah ES o ptičih in habitatih; 

 ustvarjanje mrež naravnih predelov pod skupnim imenom NATURA 2000, kar cilja na 
enostransko upravljanje in ohranjanje najbolj dragocenih živalskih in rastlinskih vrst 
ter habitatov v EU. 

 
Financirane akcije:  

 obnovitev naravnega predela, ki ga kot pomembnega za skupnost predlaga država 
članica na osnovi Direktive o habitatih; 

 varstvo naravnega predela, imenovanega za posebno območje varstva (POV) s strani 
države članice na osnovi Direktive o pticah; 

 varstvo živalskih ali rastlinskih vrst po Direktivi o habitatu in/ali Direktivi o pticah; 
 sodelovalni ukrepi: izmenjava izkušenj med projekti, ki imajo podoben cilj pri 

ohranjanju narave (npr. isto živalsko/rastlinsko vrsto ali tip habitata). 
 
Države kandidatke lahko zaprosijo za udeležbo pod pogojem, da si zagotovi svoja finančna 
sredstva pri udeležbi. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta, pri nekaterih projektih izjemoma do 75%. 
Izbor: večkrat letno.  
Koraki: projekti morajo biti predstavljeni nacionalnim oblastem. 
 
KONTAKT 
Bruno JULIEN      European Commission 
Tel: 32 2 295 61 33      DG Environment D1 
Email: HTUbruno.julien@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
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LIFFE III – OKOLJE 
2000 – 2006  

Integrirati okolje v prostorsko načrtovanje in v vse politike EU 
Proračunska linija: B4-3201 

 
PODROČJA 

 INOVATIVNOST 
 OKOLJE 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 300 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razvoj uporabe zemljišč in načrtovanje: upoštevati okolje in trajnostni razvoj pri 
uporabi zemljišč in načrtovanju, ki vključuje mestno okolje, kakovost zraka in 
ublažitve hrupa, vodenje integrirane obalne cone; 

 upravljanje vodnih virov: spodbujati trajnostno upravljanje podtalnih voda in vodnih 
površin, upravljanje vodnih virov v porečju, varstvo podtalnice, čiščenje vode, 
preprečevanje onesnaževanja; 

 učinki gospodarskih aktivnosti: zmanjševanje vplivov na okolje pri gospodarstvu z 
razvojem čistilne tehnologije, enotno upravljanje z okoljem, zmanjšanje izločevanja 
plinov, trajnostni turizem; 

 ravnanje z odpadki: preprečevanje, ponovna uporaba, obnovljivi in reciklirani odpadki 
vseh vrst, kot so embalaže in plastika, tvegani ali problematični odpadki, dobro 
vodenje odstranjevanja odpadkov;  

 politika integriranega produkta: zmanjšati vplive proizvodov na okolje s celostnim 
pristopom k proizvodnji, distribuciji in porabi; npr. eko-načrtovanje, eko-učinkovitost, 
eko-etiketiranje itd. 

 
Financirane akcije:  

 LIFE-Okolje ne financira raziskav ali investicij v že obstoječe tehnologije ali 
infrastrukture, temveč program spodbuja prijave RTR rezultatov; 

 inovativne in predstavitvene akcije v industriji, podprte do 50 odstotkov celotnih 
stroškov projekta; 

 pripravljalni ukrepi za razvoj zakonodaje skupnosti in politik. 
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Države kandidatke lahko zaprosijo za udeležbo pod pogojem, da si zagotovijo svoja finančna 
sredstva pri udeležbi. Dopolnilni skladi k temu programu: Interreg III, Leader, Urban, 
Trajnostni razvoj (FP6). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 30% celotnih stroškov projekta, povprečni prispevek EU: 500 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: projekti morajo biti predstavljeni nacionalnim oblastem v razpisnih rokih, ki jih 
določi posamezna država. 
 
KONTAKT 
Bruno JULIEN      European Commission 
Tel: 32 2 295 61 33      DG Environment D1 
Email: HTUbruno.julien@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 
 

LIFFE III – TRETJE DRŽAVE 
2000 – 2006  

Dotacije za ustanovitev upravnih struktur v okoljskem sektorju v tretjih državah (Sredozemlje 
in Baltsko morje) 

Proračunska linija: B7-8100 
 
PODROČJA 

 OKOLJE 
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 TURČIJA 
 BALKAN 

Letni proračun: 38 milijonov evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izpolnjevati regionalne in mednarodne obveznosti in pravila; 
 spodbujanje koncepta trajnostnega razvoja v okoljski politiki na regionalni, nacionalni 

in mednarodni ravni; 
 preskrbeti odgovore za ustrezne okoljske probleme na regionalni ravni z akcijskimi 

programi v upravičenih tretjih državah, ki mejijo na Sredozemlje in Baltsko morje. 
 
Prednost bo dana projektom, ki bodo spodbujali sodelovanje na čezmejni, mednarodni ali 
regionalni ravni. 
 
Financirane akcije:  

 projekti tehnične pomoči, ki prispevajo k ustanavljanju storilnosti in upravnih struktur, 
potrebnih v okoljskem sektorju. 

 
Primeri projektov: okoljski vidiki o ustanovitvi naravnega turističnega parka, zmanjšanje 
industrijskega onesnaževanja in odpadkov, ukrepi za ohranjanje gozdov. 
 
Upravičene tretje države za program LIFE III: Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, 
Hrvaška, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Sirija, Tunizija, Zahodni breg in Gaza, 
rusko Baltsko obrežje (predeli Kalingrada in St. Petersbourga).  
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 70% celotnih stroškov projekta; prednost imajo projekti, vredni nad 300 000 
evrov in pod 800 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: projekti morajo biti predstavljeni nacionalnim oblastem in predloženi z njihove 
strani. 
 
KONTAKT 
Bruno JULIEN      European Commission 
Tel: 32 2 295 61 33      DG Environment D1 
Email: HTUbruno.julien@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

1MEDA II 
2000 – 2006  

Podpora za sodelovalne aktivnosti, ki vodijo h gospodarski tranziciji in okrepitvi socialno-
ekonomskega ravnotežja v sredozemskih državah 

Proračunska linija: B7-4100 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 INDUSTRIJA  
 ENERGIJA 
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
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DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 TURČIJA  

Celotni proračun: 5,350 milijard evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora gospodarski tranziciji: s povečevanjem konkurenčnosti pripraviti na izvajanje 
proste trgovine, da bi se dosegla trajnostna gospodarska rast, posebno z razvojem 
zasebnega sektorja; 

 okrepiti socialno-ekonomsko ravnotežje: zmanjšati kratkoročne stroške gospodarske 
tranzicije s primernimi ukrepi na področju socialne politike. 

 
Program MEDA je glavni finančni instrument EU za izvajanje evropsko-sredozemskega 
sodelovanja. Okoli 90 odstotkov sredstev, ki so namenjena za ta program, je dvostransko 
usmerjenih k partnerskim državam. To se pripravi v nacionalnih ali regionalnih kazalnih 
programih (PIN) in se določi finančne načrte za financiranje projekta. 
 
Ostalih deset sredstev je namenjenih regionalnim sodelovalnim programom: 

 gospodarsko in finančno partnerstvo za pripravo izvedbe evro-sredozemske cone za 
prosto trgovino (načrtovano v letu 2010): 

- evro-sredozemski trg (glej programsko polo); 
 socialna, kulturna in človeška partnerstva za tesnejše sodelovanje med ljudmi, 

spodbujanje njihovega medsebojnega razumevanja na različnih področjih: zakonitost, 
notranje zadeve, kulturni dialog, kulturna dediščina, avdiovizija, mladina in mediji. 

 
Regionalni programi: 

 Partnerstvo za mir: decentralizirano sodelovanje, ki se nanaša na potrebe civilne 
družbe; 

 Evro-mediteranska dediščina; 
 Evro-mediteranski avdiovizualni programi o kulturnem sodelovanju (oglejte si 

programsko polo EUROMED). 
 
Partnerske države: Alžirija, Egipt, Jordanija, Libanon, Maroko, Sirija, Tunizija, Turčija in 
palestinska uprava. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/intro 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt in program. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: obrnite se na delegacijo EK v partnerski državi, ki pozna prednosti PIN s področja 
razvoja. 
 
KONTAKT 
Zusanne DEIGNIER     European Commission 
Tel: 32 2 299 07 09     EuropeAid Cooperation Office 
Email: HTUzusanne.deignier@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

MEDIA IZOBRAŽEVANJE 
2001 – 2006  

Podpora strokovnjakom z izobraževanjem, da bolje izkoristijo priložnosti na evropskih in 
mednarodnih trgih 

Proračunska linija: B3-2010 
 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE  

Celotni proračun: 50 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: izboljšati poklicno izobraževanje na naslednjih področjih: 

 gospodarsko, finančno in poslovno vodenje; 
 uporaba novih tehnologij; 
 tehnike za pisanje scenarijev. 

 
Financirane akcije:  

 organiziranje tečajev: 
- gospodarsko, finančno in poslovno vodenje; 
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- uporaba novih tehnologij; 
- tehnike za pisanje scenarijev; 
- učenje na daljavo. 

 
Program je odprt tudi za države kandidatke, glede na navedene pogoje v sporazumu o 
pridružitvi. 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: dvakrat letno.  
Koraki: za pridobitev prijavnega obrazca morate oddati pisni zahtevek Evropski komisiji.  
 
KONTAKT 
Judith JOHANNES     European Commission 
Tel: 32 2 299 92 76     DG Education and Culture 
Email: HTUjudith.johannes@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

MEDIA PLUS 
2001 – 2006  

Podpora evropski avdiovizualni industriji 
Proračunska linija: B3-2010 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 INFORMIRANJE 
 INDUSTRIJA 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 MSP  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR  



 145

Celotni proračun: 350 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 okrepiti konkurenčnost evropske avdiovizualne industrije na evropskem in 
mednarodnem trgu; 

 spoštovati evropsko jezikovno in kulturno raznolikost; 
 spodbujati evropsko avdiovizualno dediščino; 
 razviti avdiovizualni sektor v manj razvitih državah; 
 okrepiti produkcijske in distribucijske sektorje na ravni MSP (mala in srednja 

podjetja). 
 

Financirane akcije:  
 razvoj: podpora zasebnim podjetjem v avdiovizualnem sektorju; 
 distribucija: filmska distribucija, distribucija nepredvajanih del, televizijska 

distribucija; 
 promocija: podpora promociji in dostopu na tržišče, banke podatkov, festivali; 
 rast in avdiovizualizacija: dostop do zunanjih finančnih virov (banke in druge finančne 

institucije); 
 pilotski projekti. 

 
Program MEDIA+ je odprt tudi za države kandidatke, glede na pogoje, ki so navedeni v 
sporazumu o pridružitvi. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: sofinanciranje do 50%. 
Izbor: glede na program, 
Koraki: za pridobitev prijavnega obrazca morate oddati pisni zahtevek Evropski komisiji.  
 
KONTAKT 
Jacques DELMOLY     European Commission 
Tel: 32 2 295 84 06     DG Education and Culture 
Email: HTUjacques.delmoly@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

MEDIA PLUS – PILOTSKI PROJEKTI 
2001 – 2006  

Dotacije za izoblikovanje poskusnih mehanizmov, ki bi okrepili avdiovizualno delo 
Proračunska linija: B3-2010 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
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 IZMENJAVA ZNANJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR  

Celotni proračun: 17,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati dostop do avdiovizualne vsebine z razvojem novih, inovativnih tehnologij, 
kot je digitalizacija in nove metode razširjanja; 

 razvoj novih poskusnih mehanizmov za krepitev, mreženje in promocijo, evropske 
avdiovizualne vsebine. 

 
Prednostna področja:  

 kinematografska dediščina; 
 arhivi evropskega avdiovizualnega programa; 
 katalogi evropskega avdiovizualnega dela; 
 digitalno širjenje evropskih vsebin v smislu bolj napredne distribucijske storitve. 

 
Posebna pozornost je namenjena priložnostim za učenje na daljavo in pedagoškim 
inovacijam, ki jih bo lahko nudil razvoj sistema učenja na daljavo z uporabo sprotne 
tehnologije (on-line). 
 
Komisija bo podpirala izmenjavo izkušenj in dolgosežno zunanjo komunikacijo, za 
spodbujanje širokega razširjanja najboljših praks. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: dotacija je določena glede na lastnost posameznega projekta. 
 
KONTAKT 
Costas DASKALAKIS     European Commission 
Tel: 32 2 296 35 96      DG Education and Culture C3 
Email: HTUconstantin.daskalakis@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
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MEDIA PLUS – RAZVOJ 
2001 – 2006  

Podpora akcijam za razvoj avdiovizualnega dela 
Proračunska linija: B3-2010 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 INFORMIRANJE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR  

Celotni proračun: 70 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati razvoj produkcijskih projektov, ki ciljajo na evropsko in mednarodno 
tržišče; 

 podpora produkcijskim projektom, ki za ustvarjanje, produkcijo in distribucijo 
uporabljajo nove tehnologije. 

 
Financirane akcije:  

 filmska fikcija; 
 oddaje o filmih; 
 kreativni dokumentarni filmi; 
 risanke ali filmska gledališča; 
 multimedijski koncepti; 
 dela, ki uporabljajo avdiovizualno dediščino. 

 
Ta program podpira: 

 projekte, ki so že prejeli dotacije iz programa Media za izobraževanje; 
 individualne projekte (za strukture, ki imajo nizko finančno zmogljivost); 
 skupine projektov (Slate Funding) za strukture z večjo investicijsko zmogljivostjo in 

mednarodnimi izkušnjami. 
 
Nagrada MEDIA za novi talent: med izbranimi pojekti, ki so se odzvali na razpis, bodo 
predmet ocenjevanja filmski scenariji, ki so jih napisali avtorji, mlajši od 35 let. Komisija bo 
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povabila avtorja najboljšega scenarija na filmski festival v Cannesu, kjer bo prejel nagrado 
“MEDIA novi talent”, v času evropskega dneva kina. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: za pridobitev prijavnega obrazca morate oddati pisni zahtevek Evropski komisiji.  
KONTAKT 
Domenico RANERI     European Commission 
Tel: 32 2 296 21 20     DG Education and Culture 
Email: HTUdomenico.raneri@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

MEDICI 
2004   

Spodbujanje sodelovanja med muzeji, kulturnimi ustanovami in industrijo, na področju 
kulturne dediščine 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 ZAPOSLOVANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ  

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA RAZISKOVANJE 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA 

Celotni proračun: ni podan 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujanje sodelovanja med muzeji, kulturnimi ustanovami in industrijo z odprtim 
sistemom, ki bi omogočal izmenjavo izkušenj in sodelovanje; 

 krepiti razvoj gospodarskih aktivnosti z ustvarjanjem novih delovnih mest, na 
kulturnem področju. 
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Program MEDICI je odprt vsem udeležencem v tem sektorju: evropski muzeji in drugi 
imetniki kulturne dediščine, univerze in raziskovalni centri, vladne, javne in zasebne 
organizacije, industrijski interesi. Odprt je tudi za institucije in podjetja izven Evrope, ki jih 
zanima evropska kultura. 
 
SPLETNA STRAN: www.medicif.org/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: program je zasnovan na prostovoljni bazi; na tej stopnji ni na voljo finančnih 
sredstev. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: baza partnerjev na naslovu: www.medicif.org/. 
 
KONTAKT 
Mario VERDESE      European Commission 
Tel: 32 2 296 35 18      DG Information Society 
Email: HTUmario.verdese@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

MLADINA 
2000 – 2006  

Dotacije za sodelovanje in izmenjave na področju mladine in neformalnega izobraževanje ter 
usposabljanje 

Proračunska linija: B3-1010 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 MLADINA 
 INOVATIVNOST 
 INFORMIRANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
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 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Skupni proračun: 520 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 olajševati vključevanje mladih v družbo in jih spodbujati k iniciativam; 
 pomagati mladim pri pridobivanju znanj, spretnosti in pristojnosti ter prepoznavanju 

vrednosti takšne izkušnje; 
 dopuščati mladim prosto izražanje njihovega občutka solidarnosti v Evropi in širšem svetu 

kot tudi podpirati boj proti rasizmu in ksenofobiji; 
 spodbujati boljše razumevanje do raznolikosti naše skupne evropske kulture in dediščine 

kot tudi do naših skupnih temeljnih vrednot; 
 pomagati k odpravi vseh oblik diskriminacije in spodbujati enakopravnost na vseh 

družbenih ravneh; 
 vpeljati evropski element v projekte, ki bodo imeli pozitiven vpliv na mladinsko delo na 

lokalni ravni. 
 
Financirane akcije (oglejte si nadaljnjo predstavitev vsakega programa posebej): 

 Akcijski načrt 1: izmenjave mladih ljudi iz različnih držav – Mladi za Evropo; 
 Akcijski načrt 2: izmenjava mladih prostovoljcev, starih od 18 do 25 let – Evropska 

prostovoljna služba; 
 Akcijski načrt 3.1: iniciative mladih, starih od 15 do 25 let; 
 Akcijski načrt 3.2: koristi prostovoljnega dela nekdanjih prostovoljcev v prihodnosti; 
 Akcijski načrt 4: skupne aktivnosti med programi za neformalno izobraževanje in ostalimi 

izobraževalnimi programi EU; 
 Akcijski načrt 5: aktivnosti za podporo vodenju programov. 

 
Upravičenci: skupine mladih; mladinski delavci; nekdanji prostovoljci, ki bi radi posredovali 
svoje izkušnje; mladinske organizacije; mladinski voditelji; lokalne oblasti … 
 
Prednost imajo mladi z manjšimi možnostmi (iz manj privilegiranih kulturnih, geografskih ali 
socialno-ekonomskih okolij) dostopa do mobilnosti in aktivnostim neformalnega 
izobraževanja. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na posamezno akcijo. 
Izbor: veliko razpisnih rokov na leto.  
Koraki: obrnite se na pristojni organ v vaši državi. 
 
KONTAKT 
Pierre MAIRESSE     European Commission 
Tel: 32 2 296 20 09     DG Education and Culture 
Email: HTUpierre.mairesse@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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MLADINA – AKCIJA 1 
2000 – 2006  

Izmenjalne aktivnosti, ki vključujejo mlade ljudi iz različnih držav in kultur 
Proračunska linija: B3-1010 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 MLADINA 
 INFORMIRANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Skupni proračun: 520 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 omogočati mladim odkrivanje in raziskovanje podobnosti in raznolikosti med njihovimi 
kulturami, kar bi lahko pomagalo pri boju proti predsodkom in stereotipom; 

 dvigovati bolj pozitivno zavest o ostalih kulturah lokalnih prebivalcev in imeti vpliv na 
mlade, njihova druženja in lokalne skupnosti. 

 
Financirane akcije: 

 dvostranske ali tristranske izmenjave, ki vključujejo pošiljanje in gostitev partnerja ter 
združevati skupine mladih ljudi iz dveh držav, vključenih v program; 

 večstranske izmenjave, ki vključujejo skupine mladih ljudi iz treh ali več držav, 
vključenih v program; 

 potujoče večstranske izmenjave, ki omogočajo izmenjavo celotne skupine v času 
aktivnosti iz ene države v drugo. Te izmenjave morajo vključevati skupine mladih ljudi, iz 
najmanj treh držav, vključenih v program; 

 mladinska srečanja: določene aktivnosti v širšem obsegu, ki vključujejo najmanj osem 
držav, od katerih sta vsaj dve državi članici. 

 
Te izmenjave so namenjene skupinam mladih, načeloma starih med 15 in 25 let, ki zakonito 
prebivajo v državi v programu ali tretji državi. Morajo prispevati k izobraževalnemu procesu 
in dvigovati njihovo zavest evropskega konteksta. Posebna pozornost je namenjena udeležbi 
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manjših združenj, tistih, ki še niso organizirali, se niso udeležili mladinskih izmenjav, ali 
projektom, ki vključujejo mlade ljudi z manjšimi možnostmi ali mlade invalidne osebe. 
 
Ta program omogoča vključitev tretje države k sodelovalnemu projektu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na vrsto aktivnosti in vrsto stroškov (potovanje, obisk, organiziranje …). 
Izbor: veliko razpisnih rokov na leto.  
Koraki: obrnite se na pristojni organ v vaši državi, evropske NVO se obrnejo na TAO. 
 
KONTAKT 
Nadia VERBEECK     European Commission 
Tel: 32 2 295 85 86     DG Education and Culture 
Email: HTUnadia.verbeeck-hoeppe@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

MLADINA – AKCIJA 2 
2000 – 2006  

Dotacije za kakršno koli mladinsko pobudo v smislu mednarodne evropske prostovoljne 
službe za mlade 

Proračunska linija: B3-1010 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 MLADINA 
 INFORMIRANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Skupni proračun: 520 milijonov evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 omogočati izkušnje neformalnega medkulturnega izobraževanja za mlade ljudi, spodbujati 
njihovo vključevanje v družbo, aktivno udeležbo, povečati njihovo možnost zaposlovanja 
in jim dati priložnost, da pokažejo solidarnost do drugih ljudi; 

 podpirati razvoj lokalnih skupnosti; 
 spodbujati vzpostavljanje novih partnerstev ter izmenjave izkušenj in dobrih praks med 

partnerji. 
 
Financirane akcije: 
projekti (pogosto dvostranski) omogočajo mladim ljudem, da delujejo kot prostovoljci v drugi 
državi za obdobje od šest do 12 mesecev. Prostovoljno delo lahko poteka na področju okolja, 
umetnosti in kulture, socialnih služb, aktivnosti z otroki, mladimi ali starejšimi ljudmi, 
kulturne dediščine ali športa in prostega časa. 
 
Osnovna merila: 

 odvija se v drugi državi; 
 ne ustvarja dobička in ni plačano; 
 partnerstva med prostovoljci, organizacije za usmerjanje in sprejemanje; 
 doprinos k organizacijam, ki sprejmejo prostovoljce in lokalne skupnosti; 
 ne vključuje službene nadomestitve; 
 traja določen čas (največ 12 mesecev); 
 vključuje najmanj eno državo članico. 

 
Ta program omogoča vključitev tretje države k sodelovalnemu projektu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na vrsto aktivnosti in vrsto stroškov (potovanje, obisk, organiziranje …). 
Izbor: veliko razpisnih rokov na leto.  
Koraki: obrnite se na pristojni organ v vaši državi, evropske NVO se obrnejo na TAO. 
 
KONTAKT 
Jens MESTER     European Commission 
Tel: 32 2 296 39 73     DG Education and Culture 
Email: HTUjens.mester@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

MLADINA – AKCIJA 3 
2000 – 2006  

Dotacije za projekte, ki jih izvajajo mladi sami in so na lokalni ravni 
Proračunska linija: B3-1010 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 MLADINA 
 INFORMIRANJE 
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 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Skupni proračun: 520 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razvijati iniciative mladih ljudi, njihovo kreativnost in aktivno udeležbo pri realizaciji 
projektov v njihovi lokalni skupnosti; 

 omogočati mladim ljudem, da imajo občutek, da prispevajo k izgradnji Evrope. 
 
Financirane akcije: 

 skupne iniciative: ti projekti lahko predstavljajo inovativne primere o prispevanju mladih 
ljudi lokalni skupnosti (trajanje projekta: med tremi meseci in enim letom); 

 projekti za mreženje: za nadaljevanje razvoja projektnih aktivnosti s prenašanjem 
rezultatov drugi državi (spletne strani, izmenjava informacij, srečanja …); 

 naložba v prihodnost: prostovoljcem omogoča posredovanje izkušenj in znanja, 
pridobljenih v času svojega prostovoljnega dela lokalni skupnosti in drugim mladim 
ljudem. Aktivnost tudi nudi priložnost profesionalnega in osebnega razvoja prostovoljca. 

 
Tri vrste projektov: 

1. Začetek poklicne dejavnosti. 
2. Enkratni projekti. 
3. Projekti za osebni razvoj. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: določene vsote glede na vrsto projekta in prednost, med 3750 in 12 000 evrov. 
Izbor: veliko razpisnih rokov na leto.  
Koraki: obrnite se na pristojni organ v vaši državi, evropske NVO se obrnejo na TAO. 
 
KONTAKT 
Pierre MAIRESSE     European Commission 
Tel: 32 2 296 20 09     DG Education and Culture 
Email: HTUpierre.mairesse@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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MLADINA – AKCIJA 5 
2000 – 2006  

Podpora ukrepom za pripravo in razvoj inovativnih akcij v okviru programa MLADINA 
Proračunska linija: B3-1010 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 MLADINA 
 INOVATIVNOST  
 INFORMIRANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN  

Skupni proračun: 520 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pomoč pri razvoju treh glavnih akcij programa MLADINA: Mladi za Evropo, Evropska 
prostovoljna služba in Iniciative mladih; 

 prispevati k doseganju ciljev programa MLADINA ter podpiranje in krepitev evropske 
mladinske politike; spodbujanje in pospeševanje širšega sodelovanja s tretjimi državami. 

 
Financirane akcije morajo biti neprofitne: 

 sodelovanje in partnerstva; 
 izobraževalni ukrepi za mlade delavce; 
 informiranje mladih: 

- uporabne izobraževalne izkušnje;  
- možni obiski; 
- seminarji za vzpostavitev stikov; 
- študijski obiski; 
- seminarji; 
- izobraževalni tečaji; 
- informiranje mladih; 
- mednarodna partnerstva in mreže; 
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- podpora kakovosti in inovaciji. 
 
Ta program omogoča vključitev tretje države k sodelovalnemu projektu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 100 000 evrov letno. 
Izbor: en klic s šestimi roki prijave.  
Koraki: možno le sofinanciranje, do 75% celotnih stroškov projekta. Obrnite se na pristojni 
organ v vaši državi. 
 
KONTAKT 
Artur PAYER     European Commission 
Tel: 32 2 299 13 18     DG Education and Culture D1 
Email: HTUartur.payer@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

MODRA ZASTAVA - BLUE FLAG 
2004 

Eko-oznaka, dodeljena obrežjem in pristaniščem z dobrim okoljskim upravljanjem 
 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 TURIZEM 
 JAVNE POLITIKE 
 OKOLJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 zagotavljanje in oglaševanje čistih in varnih plaž ter pristanišč za javnost; 
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 izobraževanje lokalnih oblasti, subjektov zasebnega turizma in javnosti o potrebi in 
pomenu zaščite okolja, posebno obalnega in jezerskega okolja; 

 ustanoviti osnove za prostovoljne okoljske akcije v skupnostih; 
 vzpostaviti sodelovanje med sektorjem za turizem, okolje in vzgojo na regionalni in 

mednarodni ravni. 
 
Merila izbora: 
Za pridobitev oznake Blue flag mora kandidat izpolnjevati štiri merila: 

 kakovost vode, 
 okoljsko upravljanje z odpadki, 
 varnost, storitve inoprema, 
 okoljsko izobraževanje in informiranje. 

 
Kampanja Blue flag vključuje okoljsko izobraževanje in informiranje javnosti, oblikovalcev 
javnega mnenja in turističnih subjektov. 
 
Del kampanje je majhna posamezna modra zastava, ki je lahko podeljena zainteresiranim 
lastnikom/uporabnikom ladij, ki hočejo prispevati k tej kampanji. 
 
SPLETNA STRAN: www.blueflag.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: nagrada obrežju/pristanišču Blue flag je le za eno sezono. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: vloge so najprej obravnavane s strani mednarodne komisije, katerih naslov lahko 
najdete na spletni strani HTUwww.blueflag.orgUTH. 
 
KONTAKT 
Evy OLSEN     Foundationmfor Environmental Education  
Tel: 45 33 79 00 79      The International Blue Flag Co-ordination 
Email: HTUblueflag@blueflag.orgUTH   The Danish Outdoor Council, Scandiagade 13 
      DK-2450 Copenhagen SV 
 
 

MOSAIC II 
2004   

Medvladni program za izmenjavo in sodelovanje med državami v jugovzhodni Evropi, in 
pomoč pri tranziciji njihovih kulturnih politik 

 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE 
 ŠIRITEV 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ  
 TEHNIČNA POMOČ 
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UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN 

Letni proračun: ni podan 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Program MOSAIC vodi odprti in strateški pristop v kulturi. 
Cilji: 

 spodbujati demokratični in odprti pristop v kulturnih politikah in procesih odločanja; 
 svetovati ljudem, ki odločajo pri politikah razvoja, kako se uspešno spopasti z izzivi 

pri demokratični tranziciji in pri ohranjanju kulturne raznolikosti; 
 pomagati pri preoblikovanju in izvrševanju potrebne zakonodaje; 
 spodbujati večstranski pristop pri koordinaciji politik, partnerstev in mrež; 
 usklajevati regionalno večkulturno politiko in razvoj medkulturnih znanj. 

 
Financirane aktivnosti: 

 regionalne aktivnosti: večstranske debate, seminarji in delavnice (tudi o vlogi civilne 
družbe): 

- usposabljanje na nacionalni ravni; 
- aktivnosti za tehnično pomoč (večinoma pri zakonodaji); 
- publikacije; 

 večstranske aktivnosti za reševanje kritičnih vprašanj, s katerimi se ukvarjajo 
ministrstva na centrali ravni: decentralizacija, zakonodaja, financiranje in 
sponzoriranje kulture, delovni pogoji umetnikov, kulturne pravice manjšin, kulturno 
vodstvo in mreže. 

 
Program cilja na odgovorne za kulturno politiko, uprave na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, predstavnike kulturnega sektorja (udeleženci, vodstveni kader, raziskovalci) in civilno 
družbo. 
 
SPLETNA STRAN: 
www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Culture/Assistance_&_Development/M.O.S.A.I.C/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 35 000 evrov, povprečno 15 000 evrov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: sofinanciranje mora biti zagotovljeno.  
 
KONTAKT 
Jean-Philippe GAMMEL   Council of Europe 
Tel: 33 3 90 21 46 76    DGIV Cultural Policy and Action Department 
Email: HTUjean-philippe.gammel@cec.eu.intUTH Avenue de l’Europe 
            F-67075 Strasbourg Cedex 
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NAGRADA “MLADI AKTIVNI DRŽAVLJAN” 
2004  

Nagrada se podeljuje za aktivno udeležbo mladih ljudi v javnem življenju 
 

PODROČJA 
 JAVNE POLITIKE 
 MLADINA 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 12 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
nagrada inovativnim projektom za sodelovanje mladih ljudi na lokalni in regionalni ravni: 
“Mladi aktivni državljan”. 
Cilji: 

 spodbujati sodelovanje med lokalnimi in/ali regionalnimi oblastmi in mladino; 
 spodbujati inovativne pobude za promocijo aktivne udeležbe mladih ljudi na lokalni in 

regionalni ravni; 
 prispevati k izvrševanju Listine Sveta Evrope o sodelovanju mladih ljudi v lokalnem in 

regionalnem življenju in prednostih mladinskega sektorja; 
 poudarjati in širiti primere dobrih praks; 
 povečati vidnost mladinskega sektorja in dela Sveta Evrope. 

 
Izbirna merila: 

 katera koli konkretna meritev, akcija ali projekt za podpiranje aktivnega sodelovanja 
mladih ljudi na lokalni in/ali regionalni ravni pri preprečevanju in boju proti nasilju v 
vsakdanjem življenju je dobrodošla; 

 natečaj je odprt za mladinske organizacije, mladinske skupine in mladinske mreže kot tudi 
ostalim lokalnim in regionalnim strukturam za mladinsko sodelovanje ter območnim 
uradom v 48 državah, ki so del Evropske kulturne konvencije Sveta Evrope. 

 
Nagrade: 

 prva nagrada znaša 4000 evrov; 
 štiri druge nagrade znašajo po 2000 evrov. 

Tema za nagrado v letu 2004: 
sodelovanje mladih ljudi pri preprečevanju in boju proti nasilju v vsakdanjem življenju. 
Iniciative so lahko osredotočene na določena vprašanja, kot so: 
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- nasilje doma; 
- nasilje pouličnih tolp; 
- nasilje v in okolici šole; 
- dvigovanje zavesti in usposabljanje (formalno in neformalno) za mlade ljudi; 
- nasilje, ki temelji na spolu; 
- nasilje, ki ga sproži rasizem in ekstremizem; 
- drugo. 

 
Postopek za nagrado je odprt 48 državam, ki so del Evropske kulturne konvencije Sveta 
Evrope. 
 
SPLETNA STRAN: 
www.coe.int/T/E/cultural_co-operation/Youth/7._Award_Young_Active_Citizens/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 4000 evrov. 
Izbor: v maju. Vpis je možen od januarja naprej.  
Koraki: prošnje morajo biti napisane v angleškem ali francoskem jeziku. 
 
KONTAKT 
André-Jacques DODIN    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 20 00     European Youth Centre 
Email: HTUPrix.Jeunes@coe.intUTH     30, rue Pierre de Coubertin 
       F-67000 Strasbourg-Wacken 
 
 

NAGRADA EU ZA KULTURNO DEDIŠČINO/ 
EUROPA NOSTRA 

2004  
Podpora izjemnim projektom in pobudam za ohranjanje in krepitev evropskih gradenj in 

naravne dediščine 
 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 KULTURA – MEDIJI 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 



 161

 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 BALKAN 

Letni proračun: 60 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pospeševanje visokih standardov pri načinih ohranjevanja in spodbujanje izmenjave 
znanj in izkušenj po vsej Evropi. To se bo doseglo z javnim priznavanjem izjemnih 
pobud in najboljših izkušenj posameznikov ali organizacij, ki se zavzemajo za zaščito 
in krepitev kulturne dediščine v Evropi, in s tem s konkretnimi primeri spodbujati 
nadaljnja prizadevanja. 

 
Kategorije: 

 arhitekturna dediščina: ohranjanje in obnavljanje starih zgradb za nove namene ali 
drugi gradbeni projekti za ohranjanje območij, ki ali obdržijo svoj prvotni namen ali 
pa se uporabljajo kot kraji za kulturne in izobraževalne interese obiskovalcev; 

 kulturna pokrajina: ohranjanje in/ali povečevanje kulturne pokrajine, ki vključuje 
zgodovinske vrtove in parke, njihova prilagoditev novim namenom ali druga dela za 
ohranjanje področij, ki imajo zgodovinsko in kulturno karakteristiko;  

 zbirka umetniških del: povečanje zbirke umetniških del katerega koli obdobja, ki 
imajo umetniško in zgodovinsko vrednost; 

 arheološka najdišča; 
 pomembne študije na področju dediščine; 
 storitve za ohranjanje kulturne dediščine s strani posameznikov ali organizacij. 

 
 
 
Postopek izbora: 

- izbor bo vodila Komisija evropskih neodvisnih strokovnjakov, katere člani so 
določeni s strani Europa Nostra in sodeluje tudi z Evropsko komisijo; 

- komisija upošteva ocenjevalna poročila vsake prijave, ki jih podajo lokalni 
strokovnjaki; 

- kandidati so o dokončni odločitvi obveščeni aprila 2005. 
 
Nagrade: 
v vsaki kategoriji bodo nagrajenci prejeli: 

- šest denarnih nagrad po 10 000 evrov za najboljše kandidate, 
- medalje, 
- diplome. 

Prejemniki nagrad in medalj prejmejo še manjšo bronasto skulpturo, vse zmagovalne prijave 
(razen študijskih in namenskih storitev) pa stensko bronasto ploščo. 
 
SPLETNA STRAN: www.europanostra.org/lang_en/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 10 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno, 15. september.  
Koraki: projekt mora biti zaključen v treh letih.  
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KONTAKT 
Laurie NEALE     Europa Nostra 
Tel: 31 70 302 40 52        Heritage Awards Coordinator 
Email: HTUao@europanostra.orgUTH          Lange Voorhout 35 
       NL-2514 EC The Hague 
 
 
 

NAGRADA LORENZO NATALI ZA DOSEŽKE V NOVINARSTVU 
2004  

Nagrada novinarju za njegove dosežke pri zagovarjanju demokracije, okolja in razvoja 
Proračunska linija: B7-6100 

 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE 
 ČLOVEKOVE PRAVICE 
 KULTURA – MEDIJI 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 
 PACIFIK  

Letni proračun: 50 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 nagraditi novinarja ali publikacijo, ki ju odlikuje posebno prizadevanje za 
zagovarjanje človekovih pravic in demokracije v državah v razvoju; 

 spodbujati tisk, da piše o razvoju in obvešča javnost, tako v državah v razvoju kot tudi 
v Evropi. 

 
Kategorije:  nagrada Natali bo podeljena v vsaki od naštetih petih regij: 

 Evropa (države članice in nečlanice EU); 
 Afrika; 
 arabski svet, Izrael in Iran; 
 Azija in Pacifik; 
 Latinska Amerika in karibske države. 

 
Ta program zadeva vse države sveta, kjer se lahko izboljšajo človekove pravice in 
demokracija. 
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Izbirna merila:  
 članki morajo nasloviti človekove pravice in demokracijo kot bistvenega pomena za 

razvoj; 
 članki morajo biti objavljeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2003; 
 članke morajo napisati novinarji, zaposleni v lokalnih medijih zgoraj omenjenih regij; 
 članki, ki so jih napisali trenutni člani osebja institucije skupnosti, niso upravičeni; 
 nagrada Natali je odprta za novinarje tiskanih in elektronskih medijev. 

 
Program natečaja: 

 neodvisna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki z medijskega in razvojnega področja 
ter področja človekovih pravic, bo pregledala prijave in podala svoje predloge 
Evropski komisiji; 

 Evropska komisija bo dodelila nagrado na osnovi predlogov komisije. 
 
Nagrade: podeljenih bo pet nagrad po 10 000 evrov. 
 
Kandidati lahko oddajo le eno prijavo (individualno ali skupinsko). 
 
SPLETNA STRAN: www.ifj.org/default.asp?Issue=NATALI&Language=EN 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: vsaka nagrada znaša 10 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno, spomladi.  
Koraki: kandidati, ki niso iz EU, morajo poslati svoje prijave delegaciji EU v svoji državi. 
 
KONTAKT 
Nicos YANNIS     European Commission 
Tel: 32 2 298 28 48     DG Development, Information Unit 
Email: HTUnicos.yannis@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

NAGRADA SAKHAROV 
2004  

Nagrada Sakharov je podeljena ljudem in organizacijam, ki zagovarjajo človekove pravice in 
svobodo 

 
PODROČJA 

 ČLOVEKOVE PRAVICE  
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
UPRAVIČENCI 

 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 DRŽAVE AKP 
 LATINSKA AMERIKA 
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 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SEVERNA AMERIKA 
 AZIJA 

Letni proračun: 50 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 nagraditi ljudi ali organizacije za njihove izjemne akcije na področju zagovorništva 
človekovih in temeljnih pravic (svoboda govora in mišljenja) proti nestrpnosti, 
fanatizmu in sovraštvu. 

 
Nagrada Sakharov nagrajuje: 

 intelektualno ali umetniško produkcijo, ki vključuje zagovorništvo človekovih in 
temeljnih pravic; 

 vse akcije, ki so namenjene zagovorništvu človekovih pravic, temeljnih pravic, 
spoštovanju do mednarodnega zakona in svobodi znanosti. 

 
Da pride vloga v poštev, mora dobiti podporo vsaj 25 članov Evropskega parlamenta. Tukaj 
ni nobenega postopka prijave. Komite za zunanje zadeve izbere tri kandidate in jih preda 
parlamentu, ki nato izbere dobitnika Sakharove nagrade z absolutno večino. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comparl/afet/droi/sakharov/default_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 50 000 evrov. 
Izbor: pred septembrom.  
Koraki: podelitev nagrade poteka vsako leto v času plenarne seje v decembru. 
 
KONTAKT 
Andrea SUBHAN     European Parliament 
Tel: 32 2 284 25 84     Human Rights Unit 
Email: HTUasubhan@europarl.eu.intUTH   Rue Wiertz B.P. 1047 
       B-1047 Bruxelles 
 

 
 

NAGRADA ZA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
2004  

Od 16. do 22. septembra se odvijajo dogodki za osveščanje o različnih vidikih trajnostne 
mobilnosti 

 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 PROMET 
 INFORMIRANJE 
 OKOLJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
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UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: ni podan 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 osveščati evropske državljane o uničujočih učinkih, ki jih povzročajo trenutni trendi 
mobilnosti v njihovem okolju in o možnih alternativah pri uporabi le enega 
avtomobila. 

 
Priložnost za lokalne oblasti: 

 pospeševati njihove obstoječe politike, iniciative in najboljše prakse na trajnostni 
mestni mobilnosti; 

 ustanoviti donosna partnerstva z lokalnimi skupinami; 
 okrepiti lokalno uresničevanje politik o trajnostnem mestnem prevozu. 

 
Program Tedna mobilnosti za leto 2004 (trije določeni tematski dnevi): 

1. Uporaba javnega prometa za mobilnost. 
2. Dan kolesa: za spodbujanje uporabe kolesa v mestu. 
3. Ulice življenja: na ulicah se otroci učijo o življenju. 

 
Merilo: 
    programa se lahko udeleži katera koli lokalna oblast, kar ji prinese tudi udeležbo pri 
akciji Dan brez avtomobila, ki poteka 22. septembra. 
 
Nagrada bo podeljena tisti lokalni oblasti, ki predstavlja: 

 najbolj vsestranski akcijski načrt; 
 najboljšo komunikacijsko strategijo; 
 najbolj inovativen način trajnih ukrepov; 

 
Nagrada: 
    nagrada za evropsko mobilnost. 
 
Program temelji na sodelovanju med mednarodnimi združenji, državnimi ministrstvi in 
agencijami ter Evropsko komisijo. Vsako leto bo že tradicionalno okoli 22. septembra potekal 
dogodek Dan Evrope brez avtomobila. 
 
SPLETNA STRAN: www.mobilityweek-europe.org/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: za pomoč pri organiziranju tedna sta vam na voljo priročnik in oprema za 
komuniciranje. 
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Izbor: kandidati morajo ob koncu leta oddati prošnje za udeležbo v naslednjem letu. 
Koraki: obrazec za prijavo dobite na navedeni spletni strani. 
 
KONTAKT 
Karen VAN CLUYSEN     ACCESS 
Tel: 32 2 552 08 74        
Email: HTUk.vancluysen@eurocities.beUTH    18, Square de Meeûs 
        B-1050 Bruxelles 
 
 

NAGRADE E-UČENJA 
2004 

Evropsko tekmovanje za uporabo novih tehnologij na področju izobraževanja 
 

PODROČJA 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 ŠOLE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 12 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Nagrade E-učenja, so del programa EU za E-učenje.  
 
Cilji: 

 narediti nove načine informacijskih tehnologij vidne, znane in primerljive v 
izobraževalnem procesu. 

 
Prijave lahko vključujejo naslednje aktivnosti: 

- izdelati inovativno uporabo šolske spletne strani; 
- uporabljanje orodij, kot so virtualna okolja, klepetalnice, video konference ali 

SMS, za delo v ali zunaj šole; 
- vpeljava interneta v šolske klopi; 
- sodelovanje z evropskimi partnerji ali lokalnimi podjetji o uporabi novih 

tehnologij pri učenju, da je le-to bolj zanimivo in učinkovito. 
 
Kategorije nagrad: 

- nagrade eŠole: šola, ki sistematično uporablja nove tehnologije za izboljšanje 
študijskega okolja za učence in učitelje; 

- nagrade eUčitelj: učitelj, ki ustvarja inovativno uporabo novih tehnologij pri 
poučevanju; 
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- nagrade Moja Evropa: za učenje o Evropi. 
 
Merila izbora: 

 šole, izobraževalne ustanove in organizacije v Evropi, ki izvajajo primarno 
izobraževanje, sekundarno izobraževanje ali usposabljanje učiteljev, in učitelji; 

 vsaka prijava lahko vključuje del šole, zbirko virov, projekt ali aktivnost; 
 vsebina prijave ne sme biti starejša od 1. januarja 2000; 
 sodelovalni projekti med šolami, izobraževalnimi ustanovami in organizacijami 

pridejo v poštev, če so zastopani s strani šole, institucije ali organizacije, ki so del 
projekta. 

 
SPLETNA STRAN: www.eun.org/eun.org2/eun/fr/index_eun.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 10 000 evrov, v vsaki kategoriji: 5000, 3000, 2000 ali 4000 evrov. 
Izbor: enkrat letno, maja.   
Koraki: nagrajeni proizvodi si pridobijo vstop v nekatere kataloge za pravice do licence, 
podatkovne baze in na spletne strani. 
 
KONTAKT 
Angela ANDERSON      European Schoolnet 
Tel: 46 8 405 20708         eSchola Office 
Email: HTUangela.andersson@eun.orgUTH          Rue de Trèves 61 

           B-1040 Brussels 
 

 
NATEČAJ EUROPAN 

2004  
Evropska nagrada za arhitekturo in urbanizem, ki se podeli vsaki dve leti in pol 

 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 JAVNE POLITIKE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 BALKAN 

Letni proračun: 4,4 milijona evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pomagati mladim evropskim arhitektom razviti njihove ideje na evropski stopnji in 
istočasno pomagati evropskim mestom pridobiti inovativne arhitekturne in urbane 
rešitve. 

 
Tema natečaja v letu 2002 je bila “Living in the nebulous town, residential intensity and 
multiplicity”. 
 
Merila: 

 arhitekti (individualni ali v skupini, stari do 40 let) morajo delati na projektih 
mestnega planiranja na izbranih področjih s strani mest in EUROPAN komiteja (na 
spletni strani lahko pregledate seznam področji za nagrado v letu 2001); 

 kandidati morajo biti državljani članic EUROPAN ali pridruženih držav, vendar lahko 
izbirajo kraj, kjer hočejo delati. 

 
Države: Avstrija, Belgija, Bosna, Bolgarija, Hrvaška, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, 
Grčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija. Pridružene 
države: Češka, Madžarska, Slovaška. 
 
Nagrade: 10 000 evrov (4000 za drugo uvrščenega) in možnost realizacije projekta. 
 
SPLETNA STRAN: www.archi.fr/EUROPAN/indexang.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni določene vsote. 
Izbor: januar.  
Koraki: pristopnina je 90 evrov (35 evrov za SVED). 
 
KONTAKT 
Silvie CHIRAT     Europan European Secretariat 
Tel: 33 1 40 81 24 47                          La Grande Arche, Pilier Nord 
Email: HTUeuropan@club-internet.frUTH   F-92044 Paris La Défense Cedex 41 
 
 
 

NETDAYS EUROPE 
2004 

Oznaka za kakovost akcijam, ki spodbujajo uporabo interneta in drugih novih medijev med 
mladimi 

 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 
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UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 KORPORACIJE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 ŠIROM SVETA 

Celotni proračun: 1,8 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 osveščanje o uporabi novih medijev, posebno interneta kot sredstva za izobraževanje 
in učenje na področju izobrazbe in kulture; 

 spodbujati ustvarjanje na področju izobraževanja in izmenjave informacij v širšem 
obsegu, med iskalci izobrazbe in kulturnimi organizacijami, od javnih do zasebnih 
sektorjev. 

 
Prednost imajo projekti z izobraževalno vsebino (pred tehnološko) in objavljanju potenicala in 
vrednosti novih medijev na tem področju. 
 
Financirane akcije:  

 razvoj in predstavitev novih izobraževalnih konceptov z uporabo on-line medijev; 
 ustvarjalno in izmenjevalno izobraževanje in učno gradivo na internetu; 
 spodbujati razvoj umetniških sposobnosti; ustvariti nove elektronske mreže ali razširiti 

že obstoječe, omogočiti javni dostop (npr. knjižnice); 
 vključiti aktivnosti za osveščanje, kot npr. dogodki odprtih vrat, izdelava spletnih 

strani na različne teme (“Mladi učijo mlade”, “Mladi učijo starše” itd.). 
 
Za ponazoritev prednostnih tem: 

 državljanstvo; spodbujati ljudi za aktivno sodelovanje v družbi, ki vključuje izvajanje 
demokracije v Evropi, priskrbeti inovativne izobraževalne in kulturne pristope za 
razvijanje spoštovanja do neenakosti in občutka za strpnost v družbi; 

 evropska kulturna raznolikost in enakost; doprinesti k boljšemu razumevanju evropske 
kulturne dediščine z uporabo novih tehnologij; 

 enake možnosti; zagotavljati ljudem s posebnimi potrebami, starejšim, izključenim in 
tistim, ki nimajo dostopa do kulturnih in izobraževalnih informacij, izboljšanje 
kakovosti njihovega življenja in spodbujanja k uporabi novih tehnologij; 

 izobraževanje in usposabljanje za izboljšanje digitalne pismenosti; spodbujati razvoj, 
izmenjave in širjenje novih tehnoloških pristopov ali dobrih praks, ki bi omogočile več 
ljudem uporabo novih medijev kot orodje za izboljšanje poučevanja, učenja in 
odkrivanja; 

 tema Netd@ys 2003: Dialog med kulturami; promocija kulturne raznolikosti, ki je 
neločljiva od spoštovanja človekovega dostojanstva ter razumevanje in varstvo naše 
dediščine. 
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Vsako leto v novembru, se odvija teden Netd@ys, kjer se prek promocijskih dogodkov 
predstavijo vsi projekti.  
 
SPLETNA STRAN: www.netdayseurope.org 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: dotacije ne presegajo 50% celotnih stroškov projekta in so lahko uporabljene le za 
določene aktivnosti. Podeljenih je nekaj dotacij; oznaka kakovosti pomaga pri ozaveščanju o 
novih tehnologijah. 
Izbor: kadar koli, vse do prvega dneva tedna HTUNetd@ysUTH, novembra. 
Koraki: izpolnite prijavo, ki jo lahko najdete tudi na internetni spletni strani in obrnite se na 
predstavnike v svoji državi. 
 
KONTAKT 
José PESSANHA    European Commission 
Tel: 32 2 295 05 06    DG Education and Culture, C4 Multimedia 
Email: HTUnetdays@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
            jose.pessanha@cec.eu.int  B-1049 Bruxelles 
 
 
 

ODNOSI MED DELODAJALCI IN DELAVCI TER SOCIALNI DIALOG  
2004  

Dotacije za spodbujanje socialnega dialoga na medstrokovni in sektorski ravni 
Proračunska linija: 04.03.03.01 / ex B3-4000 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 INDUSTRIJA 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 12 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbuditi evropski socialni dialog in zagotoviti, da je rezultat tega dialoga prenesen 
na nacionalno raven; 

 spodbujati finančno udeležbo delavcev; 
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 izboljšati strokovno znanje na področju odnosov med delodajalci in delavci; 
 pravila ravnanja in temeljne družbene pravice. 

 
Financirane akcije: 

 pripravljalne statistične raziskave, razširjanje rezultatov; 
 sestanki, konference, statistične raziskave in ustvarjanje mrež; 
 seminarji, okrogle mize strokovnjakov; ustvarjanje mrež strokovnjakov, vzpostavitev 

podatkovnih baz; usposabljanje družbenih revizorjev; statistične in pripravljalne 
raziskave. 

 
Prednostne organizacije: delodajalske in delavske organizacije, organizacije, povezane z 
odnosi med delodajalci in delavci (univerze, raziskovalni centri, javne oblasti in NVO, ki so 
vključene v spodbujanje temeljnih socialnih pravic). Posebna pozornost je namenjena 
projektom, ki vključujejo partnerje iz držav kandidatk. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/social/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 80% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: več rokov letno: 15. marec, 15. maj, september.  
Koraki: prošnje so lahko napisane v vseh uradnih jezikih EU. 
 
KONTAKT 
Jackie MORIN     European Commission 
Tel: 32 2 296 11 45     DG Employment and Social Affairs D1 
Email: HTUempl-04-03-03-01@cec.eu.int UTH  Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

OHRANITEV NACISTIČNIH KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČ 
2004  

Zaščita nacističnih koncentracijskih taborišč v zgodovinski spomin  
Proračunska linija: B5-2007 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 350 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
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 ohranjati spomin na žrtve nacističnih koncentracijskih taborišč; 
 natančno preučevati pojav z zgodovinskega vidika. 

 
Financirane akcije: 

 ohranjanje koncentracijskih taborišč; 
 ohranjanje arhivov o pregonu; 
 publikacije v različnih jezikih; 
 organiziranje vodenih obiskov.  

 
Primeri financiranih aktivnosti: 

 razstava in publikacija o usodi prisilnih delavk; 
 spominske žalne slovesnosti, srečanja nekdanjih zapornikov; 
 vzpostavitev spletne strani o nekdanjih koncentracijskih taboriščih in njeno 

vzdrževanje; 
 računalniška obdelava 1500 oblik z razlagami o pregnancih iz Italije v nacistična 

taborišča; 
 različne aktivnosti, ki ciljajo na mlade ljudi, vključno CD-ROM za šole. 

 
Kandidati morajo biti neprofitne ustanove, ustanovljene v državah članicah ali državah 
kandidatkah. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/subvention/fr/subv.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno 11 500 evrov, do 80% celotnih stroškov, najmanj 20% ostalih stroškov 
mora biti pokritih iz drugih virov. Znesek bo plačan v roku 60 dni po podpisu. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: / 
 
KONTAKT 
Adam BUICK      European Commission 
Tel: 32 2 296 73 28     Secretariat-general C3 
Email: HTUEsther.DAMS@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 

     B-1049 Bruxelles 
 
 

 
OREAL OBSERVATORIJ EVROPSKE UNIJE – LATINSKE AMERIKE 

2004  
Observatorij je osredotočen na ustvarjanje mrež neprofitnih institucij Latinske Amerike inEU 

Proračunska linija: B7-311 
 
PODROČJA 

 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 



 173

 IZMENJAVA ZNANJ 
UPRAVIČENCI 

 RAZISKOVALNI CENTRI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 

Celotni proračun: 1,350 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 določiti in razviti vse priložnosti, ki jih ponuja partnerstvo med dvema regijama z 
izkoriščanjem strokovnega znanja v mreži institucij EU in Latinske Amerike; 

 prispevati k razpravam o skupnih izzivih, s katerimi se soočata dve regiji, in njunimi 
skupnimi cilji; 

 izboljšati odnose med institucijami EU in Latinske Amerike, ki so se pripravljene 
združiti pri raziskavah, informiranju, diskusijah, pri napovedovanju in zmožnosti 
strateških analiz; 

 spodbujati širjenje prek primernih kanalov informiranja v EU in Latinski Ameriki, o 
EU-LA odnosih in strateški viziji njunih odnosov. 

 
Financirane akcije:  

 Organiziranje seminarjev in delavnic o prednostnih vidikih regionalnega partnerstva: 
- specifične raziskave/študije, kot so delež učinka na družbo in okolje; raziskave 

na gospodarskem in političnem področju; dvoregionalno prispevanje 
specifičnim tematikam skupnega interesa; 

- izmenjava izkušenj in razširjanje informacij zunaj mreže prek publikacij, 
organiziranje konferenc in seminarjev, ustanavljanje interaktivnih forumov itd. 

 
Primerne organizacije za povezovanje v mrežo z najmanj petimi člani neprofitnih institucij iz  
EU in LA; npr. ustanove, javni organi, univerze (raziskovalne in izobraževalne fakultete), 
ustanove za višje izobraževanje in usposabljanje, raziskovalne ustanove, ministrstva. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/oreal_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno. Datum za leto 2004 še vedno v toku dogovora. 
Koraki: mreže ali konzorciji lahko vložijo le eno prošnjo. Institucija je lahko vključena le v 
eno mrežo. 
 
KONTAKT 
Pilar JUAREZ BOAL    European Commission 
Tel: 32 2 295 54 60              Europeaid Unit E2 – Latin America 
Email: HTUEuropeAid-OREAL@cec.eu.intUTH  Rue de Genève, 1 
             B-1049 Bruxelles 
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OZAVEŠČANJE O RAZVOJNIH CILJIH 
2004  

Sofinanciranje avdiovizualnih izdelkov o razvijajočem se svetu 
Proračunska linija: B7-6100 

 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE  
 HUMANITARNOST 
 KULTURA – MEDIJI 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE  
 FEDERACIJE – UNIJE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 DRŽAVE V RAZVOJU 

Celotni proračun: 1 milijon evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati avdiovizualno produkcijo za prispevanje k boljšemu razumevanju med 
javnim mnenjem o stvarnostih razvijajočega se sveta; 

 prikazovati potrebe države v razvoju in/ali prebivalstva; 
 poudariti severno-južno medsebojno odvisnost (in mogoče južno-južno); 
 poudarjati vlogo in priložnosti, ki jo ima mednarodno sodelovanje pri razvoju. 

 
Financirane akcije: 

 televizijske produkcije, namenjene čim širšemu občinstvu. Prednost bodo imele 
produkcije, ki so namenjene televizijskim oddajanjem in po možnosti splošnemu 
občinstvu. Lahko so dokumentarni filmi, izobraževalni programi ali programi, 
namenjeni mladim, programi o tekočih zadevah, magazini, kratkometražni filmi. 
Dolgometražni filmi niso sprejemljivi. 

 
Prednostne teme: 

 razvoj in trgovina/trgovinska politika/integracija držav v razvoju v svetovnem 
gospodarstvu; 

 regionalna integracija in sodelovanje; 
 zdravstvo, izobrazba; 
 varnost preskrbe s hrano in trajnosten razvoj podeželja; 
 promet, okolje/dezertifikacija; 
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 upravljanje voda, energija; 
 tropski gozdovi/nezakonito trgovanje z lesom; 
 okrepiti institucionalne zmožnosti, dobro vladanje in pravno državo, obveznosti; 
 humanitarne potrebe. 

 
Kritje aktualnih tematik, izrecno političnih tematik ali etnografskih dokumentarcev ne pride v 
poštev. Projekt ne sme trajati dlje kot 36 mesecev. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 75 000 in 150 000 evrov, do 25% stroškov produkcije. 
Izbor: enkrat letno, poleti.  
Koraki: predlagatelji projekta morajo imeti sedež v EU. 
 
KONTAKT 
Jacques GOEDERTIER     European Commission 
Tel: 32 2 299 26 43      DG Development A5 
Email: HTUDEV-SENSTV@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 
 

 
PHARE 

2000 – 2006  
Dotacije za okrepitev izgradnje institucij v državah kandidatkah, s sodelvoanjem z državami 

EU 
Proračunska linija: B7-030 

 
PODROČJA 

 PROMET  
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 OKOLJE 
 ENERGIJA 
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
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 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
Letni proračun: 1,6 milijard evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razvijati politiko s sporazumi o sodelovanju in pridružitvi; 
 finančna sredstva za preoblikovanje gospodarskega razvoja, socialne spremembe, delo 

na zakonodajnem področju, da se države kandidatke seznanijo z merili članstva v EU. 
 
Financirane akcije:  

 izgradnja institucij: doseganje stabilnih institucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno 
državo, človekove pravice, spoštovanje in zaščito manjšin, z izboljšanjem izgradnje 
zmožnosti javnih organizacij; 

 investicijska podpora za uveljavljanje pravil skupnosti na področjih, kot so 
konkurenca, energija (vključuje tudi jedrsko varnost), varnost pri prometu, socialna in 
delovna zakonodaja, veterinarske in sanitarne norme, zakonodaja o industrijskih 
izdelkih, varstvo potrošnikov, pravično trgovanje in zakonitost; 

 investicijski projekti: izboljšati socialno in regionalno kohezijo. 
 
Prednostna področja: 

 civilna družba (nekdanja LIEN in ACCESS programa); 
 preoblikovanje javne uprave; 
 sredstva za združevanje; 
 pravosodje in notranje zadeve; 
 razvoj majhnih in srednje velikih podjetij. 

 
Projekti morajo biti skladni s cilji, ki so določeni v nacionalnih programih za sprejetje 
pravnega reda EU. 
 
Phare dela z različnimi tipi programov: 
nacionalni programi, čezmejni programi, programi z več upravičenci, horizontalni programi. 
Vse aktivnosti so podvzete s strani predložitelja pogodbe (storitve, dobave in delo). Pristopni 
sklad PHARE se zaključi, ko država kandidatka postane članica EU. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do100% stroškov projekta. 
Izbor: večkrat letno.  
Koraki: možnosti objavijo delegacije EK.  
 
KONTAKT 
Vincent DEGERT     European Commission 
Tel: 32 2 295 35 03     DG Enlargement, Information unit 
Email: HTUvincent.degert@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 

PHARE ZA BOJ PROTI DROGAM 
2001 – 2003  
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Dotacije za razvoj institucionalne zmožnosti z izvajanjem večdisciplinarnih in usklajenih 
politik o drogah, v srednjih in vzhodnoevropskih državah 

Proračunska linija: B7-030 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 ŠIRITEV  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Skupni proračun: 10 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pospeševati razvoj enotnih in usklajenih strategij na področju drog, ki temeljijo na 
uravnoteženem pristopu med zmanjševanjem potrebe po drogah in oskrbovanja;  

 razviti informacijski sistem za zbiranje, analiziranje in posredovanje ciljev, primerljive 
in zanesljive podatke o drogah, usklajene z metodologijo Evropskega centra za nadzor 
nad drogami in zasvojenostjo z drogami (EMCDDA); 

 pripraviti vključitev držav kandidatk iz centralne in vzhodne Evrope v EMCDDA; 
 okrepiti strategije za zmanjševanje povpraševanja po drogah v partnerskih državah; 
 okrepiti mreže za zmanjševanje povpraševanja po drogah v vseh partnerskih državah 

in jih povezati z mrežami EU kot tudi povečati število strokovnjakov na tem področju; 
 povečati osnove civilne družbe, posebno NVO v preprečevalnih aktivnostih; 
 razviti ukrepe na področju predhodnih nadzorov, usklajenih z normami EU; 
 ustanoviti/izboljšati učinkovitost upravnih postopkov in izobraževanje na področju 

nadzora zakonitih drog; 
 razviti zakoniti in institucionalni okvir ter okrepiti zmožnosti za boj proti sintetičnim 

drogam, v skladu z normami EU; 
 okrepiti sodelovanje in razvoj skupnih pristopov med organi kazenskega pregona in 
članicami EU; 

 okrepiti sposobnost pri pregonu drog v jugovzhodni Evropi za zmanjšanje trgovine z 
drogo prek Balkana; 

 razviti ukrepe proti pranju denarja, glede na mednarodne in EU norme. 
 
Financirane akcije: 

 akcije za tehnično pomoč na področju razvoja politik (zmanjševanje povpraševanja in 
preskrbovanja); 

 sodelovanje med NVO. 
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Program je še vedno v teku, vendar ni več mogoče prijaviti nove predloge. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/eblargement/pas/phare/programmes/multi-bene/drugs.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni podano. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: izvrševanje programa prek nacionalnih oblasti (pravosodje). Obrnite se na 
nacionalne organe.  
 
KONTAKT 
Henk VISSER      European Commission 
Tel: 32 2 299 85 52      DG Enlargement B2 
Email: HTUhenk.visser@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 
 

PHARE ZA MANJŠE PROJEKTE 
2002 – 2004 

Dotacije državam pristopnicam za udeležbo njenih državljanov na konferencah  
Proračunska linija: B7-030 

 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE  
 ŠIRITEV  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Skupni proračun: 5 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 osveščanje o evropski integraciji v državah PHARE, strategije pred pristopom, širitev; 
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 prispevati k tesnejši evropski integraciji med EU in vzhodno Evropo; 
 povečati vidnost Evropske unije v pristopnih državah. 

 
Financirane akcije: 

 manjši projekti za spodbujanje naklonjenosti in večjega zavedanja o aktivnostih EU v 
državah PHARE: seminarji, poletne šole, sestanki, predavanja, kongresi, simpoziji, 
razstave ali delavnice. Potni stroški, prenočitve, prevajanje, publikacije, subskripcije 
so vključeni. 

 
Program zagotavlja finančno podporo informacijskim projektom v državah kandidatkah ali v 
državah članicah EU, ki izpadejo iz drugih PHARE programov. 
 
Upravičene države: Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija, Malta. Ciper in Turčija bosta verjetno lahko vključena v letu 2003. 
 
SPLETNA STRAN:  
europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/multi-bene/smallproj.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50 000 evrov, do 50% stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno v januarju.  
Koraki: plačilo sofinanciranja je v dveh obrokih 40 – 60%.  
 
KONTAKT 
Benedicte BRONCHART     European Commission 
Tel: 32 2 295 98 98      DG Enlargement D4 
Email: HTUbenedicte.bronchart@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

PHARE ZA ŠIRJENJE INFORMACIJ 
2002 – 2006  

Dotacije v okviru informacijskega programa o širitvi EU 
Proračunska linija: B7-030 

 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE 
 ŠIRITEV  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
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Letni proračun: 150 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 informiranje prebivalstva držav članic o evropskih institucijah in politiki širitve; 
 informiranje političnih in gospodarskih oblikovalcev politik v državah kandidatkah in 

jim jasno predstaviti mehanizme in pristopne politike EU; 
 preskrbeti potrebne pogoje za uspešno komuniciranje med EU in državami 

kandidatkami. 
 
Financirane akcije:  

 v državah kandidatkah: 
- komunikacijske strategije komisije in delegacij, namenjene evropskemu 

javnemu mnenju in medijem; 
- vzdrževanje osnovnih podatkov imen in vodstev informacijskega centra 

Phare/Tacis; 
- program za obveščanje: informacije o procesu širitve, promocijske brošure, ki 

natančneje razlagajo politike, revija “Evropski dialog”, internetne vsebine; 
 v državah članicah: 

- komunikacijske strategije delegacij EK; 
- pomoč pri reviziji in posodobitvi dostopnosti do uradnih dokumentov EU; 
- seminarji, izmenjava mnenj. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/multi-bene/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na državo. 
Izbor: obrnite se na predstavnike ES v vaši državi. 
Koraki: predstavniki ES v državah članicah in državah kandidatkah vodijo nadzor 
izvrševanja projekta. 
 
KONTAKT 
Ben NIEUWENHUIS    European Commission 
Tel: 32 2 295 85 49     DG Enlargement, Information unit 
Email: HTUBenedictus.Nieuwenhuis@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILOTSKI PROGRAM O VPLIVU ŠIRITVE V OBMEJNIH REGIJAH 
2003 – 2005 
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Dotacije za olajšanje prehoda pri spreminjanju socialno-ekonomskih pogojev obmejnih regij, 
zaradi širitve EU  

Proračunska linija: B5-3003 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 POLITIKA MSP 
 OKOLJE 
 ENERGIJA 
 ZAPOSLOVANJE 
 ŠIRITEV 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO  
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 45 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 okrepiti konkurenčnost podjetij v obmejnih regijah in olajšati njihov prehod v 
spreminjanju socialno-ekonomskih pogojev z osredotočenostjo na: 

- informiranje; 
- izvajanje razvojnih strategij; 
- čezmejno sodelovanje. 

Financirane aktivnosti: 
 izvajanje dogodkov za regionalna partnerstva malih podjetij: okrepiti dostop 

podjetnikom MSP do podpornih storitev, posebno mikro, malih in samostojnih 
podjetnikov, in jim olajšati njihovo medregionalno in čezmejno sodelovanje; 

 načrti za vseevropsko poslovno sodelovanje: razvoj poslovnega sodelovanja med MSP 
iz držav EU ter državami kandidatkami in pristopnicami za pripravljanje MSP na 
širitev EU in njihov nastop na mednarodnem trgu;  

 kvalifikacijske pobude za učinkovito delovno silo: usposabljati, prekvalificirati in 
povečati poklicno in geografsko mobilnost najbolj ranljivih skupin, kot je skupina 
nekvalificiranih delavcev, zaposleni v sektorju MSP, ki ga je doletela širitev; 
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 čezmejne pobude za lokalne in regionalne oblasti: povečati zmožnost uprav 
regionalnih in lokalnih oblasti za razvoj in vodenje trajnostnih čezmejnih mrež na 
področju mladine, izobraževanja, kulture, zdravja, socialnih zadev, okolja in civilne 
zaščite, energije, prevoza in zaščite potrošnikov. 

 
Obmejne regije, ki jih zadeva ta program: 

- Finska: Etelä-Suomi, Uusimaa; 
- Italija: Friuli-Venezia Giulia, Veneto; 
- Grčija: Anatoliki Makedonia-Thraki, Kentriki Makedonia, Kriti, Notio Aigaio, 

Voreio Aigaio; 
- Avstrija: Dunaj, Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, 

Steiermark; 
- Nemčija: Berlin, Brandenburg, Chemnitz, Dresden, Mecklenburg-

Vorpommern, Niederbayern, Oberfranekn, Oberpfalz. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/enlargement/borderregions/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 300 000 in 1 milijonom evrov, do 70% celotnih stroškov v regijah EU, do 30% 
celotnih stroškov v državah pristopnicah. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: trajanje projekta od 12 do 24 mesecev.  
 
KONTAKT 
Judith NOVAK      European Commission 
Tel: 32 2 295 98 35      DG Enlargement, unit D4 
Email: HTUjudith.novak@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
           elarg-admin@cec.eu.int    B-1049 Bruxelles 
 
 
 

POBUDA R3L 
2004  

Pilotska pobuda za ustvarjanje mrež med regijami in mesti, ki imajo dobro razvite strategije 
za vseživljenjsko učenje 

Proračunska linija: B3-1000 
 

PODROČJA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
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 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Letni proračun: 1,5 milijona evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
R3L “Evropsko mreženje za spodbujanje regionalnega in lokalnega vseživljenjskega učenja” 
je vključen v program Socrates – GRUNDTVIG. 
 
Cilji: 

 pomagati pri nadaljnjem razvoju dobrih praks na izobraževalnem področju; 
 spodbujati uspešno mednarodno delitev in izmenjavanje izkušenj; 
 pospeševati razvoj evropskih mrež na področju učenja za vzpostavitev trajnejšega 

evropskega sodelovanja na področju vseživljenjskega učenja. 
 
Financirane akcije:  

 raziskave, študije, analize in raziskave usmerjene v politiko, konference, seminarji, 
avdiovizualno gradivo. 

 
Prednostna področja v tem letu: 

 strategije za razvoj regionalnih mrež za vseživljenjsko učenje; 
 vseživljenjsko učenje in aktivni državljani v posamezni regiji; 
 vseživljenjsko učenje in spodbujanje gospodarske rasti v posamezni regiji; 
 vseživljenjsko učenje za socialno vključeno regijo; 
 promovirati večkulturno regijo prek vseživljenjskega učenja; 
 informacijska tehnologija in komunikacije ter moderni mediji v vseživljenjskem 

učenju. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/life/call_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 80 000 in 150 000 evrov, sofinanciranje projekta do 80%. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: projekti morajo biti voditi mreže, ki vključujejo organizacije iz najmanj petih držav. 
 
KONTAKT 
Alan SMITH      European Commission 
Tel: 32 2 295 83 82     DG Education and Culture A1 
Email: HTUalan.Smith@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 
 
 
PODPORA AKTIVNOSTIM MEDNARODNIH PRAVOSODNIH ORGANOV IN ZA 

VZPOSTAVITEV MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA 
2004  

Dotacije za tehnično pomoč pri pripravi stalnega mednarodnega kazenskega sodišča 
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Proračunska linija: B7-702 
 
PODROČJA 

 ČLOVEKOVE PRAVICE 
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 RAZVOJNE NVO  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Letni proračun: 5 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 zagotavljanje tehnične pomoči obstoječim kazenskim sodiščem (Ruanda, nekdanja 
Jugoslavija); 

 zagotavljanje finančne podpore pripravljalnim delom za vzpostavitev in delovanje 
stalnega mednarodnega kazenskega sodišča; 

 usposabljanje osebja pravosodnih organov. 
 
Naslednje akcije se ne morejo vključiti v program za financiranje: 

 posamezna sponzorstva; 
 posamezne štipendije za izobraževanje in usposabljanje; 
 enkratne konference; 
 projekti, ki trajajo dlje kot 36 mesecev; 
 akcije, ki podpirajo politične stranke. 

 
Izbirna merila: 
vloge morajo vključevati pisno izjavo podpore iz registra sodišča, ki ga projekt zadeva. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/conferences_cpi_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt. 
Izbor: vsaki dve leti.  
Koraki: prijavijo se lahko tudi izvajalci, ki delujejo individualno. 
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KONTAKT 
Franck-Olivier ROUX    European Commission 
Tel: 32 2 296 75 39     EuropeAid Cooperation Office  
Email: HTUfranck-olivier.roux@cec.eu.int UTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 

 
PODPORA AKTIVNOSTIM ZA EVROPSKO POVEZOVANJE, KI JIH 

ORGANIZIRAJO AKADEMSKE USTANOVE IN OSTALE ORGANIZACIJE 
2004  

Dotacije za projekte in študije, ki jih organizira akademski svet 
Proračunska linija: 15 02 01/ex: A-3022 

 
PODROČJA 

 JAVNE POLITIKE  
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 ŠIROM SVETA 

Letni proračun: 1,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpiranje inštitutov, izobraževalnih in raziskovalnih centrov, organizacij ali združenj in 
univerzitetnih mrež učiteljev, raziskovalcev ali študentov v aktivnostih za osveščanje 
civilne družbe o evropskem povezovanju; 

 utrditi združenja, ki si prizadevajo s svojimi aktivnostmi v univerzitetnih krogih, in 
okrepiti raziskovanje o evropskem povezovanju; 

 okrepiti mednarodno sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi centri in 
univerzitetnimi združenji v projektih, ki se navezujejo na evropsko povezovanje. 

 
Financirane akcije: 

 finančne podpore mladim raziskovalcem; 
 organizacija vrhunskih sestankov ali seminarjev za mlade univerzitetne raziskovalce; 
 organiziranje konferenc, seminarjev in okroglih miz o rezultatih univerzitetnih raziskav. 
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Prednosti: 
- širitev; 
- prihodnost EU: evropska vlada, pričakovanja/rezultati Evropske konvencije, 

reforma institucij; 
- izgledi in ekonomska politika o evru; 
- EU in dialog med ljudmi in kulturami; 
- trajnostni razvoj; 
- človekove pravice in demokracija; 
- mir, varnost znotraj EU in stabilnost. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/integration/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 50 000 evrov, do 50% celotnih stroškov, za raziskovalne štipendije mesečno 
1000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: izbirni postopek poteka v dveh stopnjah, prek nacionalne komisije in evropskih 
strokovnjakov. 
 
KONTAKT 
Pedro MARTINEZ-MACIAS   European Commission 
Tel: 32 2 299 61 86     DG Education and Culture A2  
Email: HTUeac-a3022@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

PODPORA DRŽAVAM AKP PRI KULTURNIH PRIREDITVAH V EU (PAMCE) 
2000 – 2004  

Dotacije za spodbujanje kulturnih in umetniških dogodkov ter kulturnih del držav AKP v 
državah EU 

PODROČJA 
 KULTURA – MEDIJI  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PODPORA PRODUKCIJI  
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 

Letni proračun: 2,6 milijona evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 povečati gospodarske priložnosti za kulturne prireditve v državah AKP; 
 povečanje števila umetniških dogodkov, ki privabljajo širšo publiko; 
 gospodarska utrditev produkcijskih mrež držav AKP in distribucijskih mrež v EU za 

ustvarjalna dela. 
 
Financirane akcije: 

 predstavljanje umetniških, avtorskih in kulturnih del; 
 razvoj kulturnih prireditev, ki so namenjene kulturam držav AKP; 
 sprejemati umetnike držav AKP na pomembnejše evropske kulturne prireditve; 
 razvoj produkcijskih mrež v državah AKP in distribucijskih mrež v državah EU. 

 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/development/body/theme/human_social/pol_culture1_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 150 000 evrov na projekt, do 40% celotnih stroškov. 
Izbor: dva roka letno.  
Koraki: možnosti denarne podpore le po objavljenih razpisih na spletni strani “Europeaid”. 
 
KONTAKT 
Johannes GEHRINGER    European Commission 
Tel: 32 2 296 00 05     EuropeAid Cooperation Office C5  
Email: HTUjohannes.gehringer@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

PODPORA EVROPSKIM KULTURNIM ORGANIZACIJAM 
2004 – 2008 

Dotacije evropskim organizacijam, ki delujejo v evropskem interesu, in podpora začasnim 
akcijam na področju kulture 

Proračunska linija: 15 04 01 03 
 
PODROČJA 

 KULTURA – MEDIJI  
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Skupni proračun: 30,9 milijona evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati aktivnost organov na evropski ravni in podpreti določene aktivnosti na 
področju kulture. 

 
Aktivnosti tega programa zadevajo: 

 trenutni delovni načrt organov, ki teži k cilju splošnega evropskega interesa na področju 
kulture ali cilja k oblikovanju politik EU na tem področju; 

 točno določena akcija na področju kulture. 
 
Financirane akcije na treh področjih: 
 

 1. področje: stalne aktivnosti organov, ki težijo k cilju splošnega evropskega interesa 
na področju kulture (evropski urad za manj uporabljanje jezike, centri mreže 
Mercator): 

- predstavljanje interesnih skupin na ravni skupnosti; 
- raziskovati in širiti informacije o zakonodaji, izobraževanju in s področja 

medijev; 
 
 

 2. področje: trajne aktivnosti drugih organov, ki težijo k cilju splošnega evropskega 
interesa na področju kulture ali cilja na oblikovanje dela politike EU na tem področju: 

- razširjanje informacij o delu skupnosti; 
- mreženje aktivnih organov na področju kulture; 

 3. področje: akcije za ohranjanje pomembnih območij in arhivov, povezanih s 
pregonom, katere simbolizirajo spomeniki, postavljeni na območja nekdanjih taborišč, 
in ohranjati spomin na tamkajšnje žrtve. 

 
Ta program vključuje nekdanje proračunske linije: A-3015, A-3035, A-3042. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/support_eur_org/support_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov, več podrobnosti je navedenih v razpisu. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: 2. in 3. področje sta financirana prek razpisov za predloge, v 1. področju pa so 
finančna sredstva nakazana neposredno organizaciji. 
 
KONTAKT 
Antonios KOSMOPOULOS   European Commission 
Tel: 32 2 299 86 45     DG Education and Culture C2  
Email: HTUantonios.kosmopoulos@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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PODPORA EVROPSKIM NEVLADNIM ORGANIZACIJAM, KI SE BORIJO PROTI 
RASIZMU 

2004  
Dotacije za podporo operativnim stroškom evropskih NVO, katerih osnova aktivnost je boj 

proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu 
Proračunska linija: A-3045 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 100 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora za stroške, ki jih ima evropska NVO organizacija, ki se bori proti rasizmu, 
ksenofobiji in antisemitizmu v svojem letnem delovnem programu in ne za to namenjenim 
projektom. 

 
Financirane akcije: 

 razvoj izobraževalnih in poučevalnih gradiv s področja antirasizma in antisemitizma; 
 proizvajanje publikacij in informacijskih gradiv za osveščanje, poglobitve razumevanja in 

spodbujanje razprav o rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu; 
 razvoj in/ali vzdrževanje spletnih strani, katerih cilj je boj proti rasizmu, ksenofobiji in 

antisemitizmu; 
 tematske študije o vprašanjih, ki zadevajo rasizem, ksenofobijo in antisemitizem; 
 spodbujati izmenjavo stališč, problemov in možnih rešitev, ki zadevajo probleme rasizma, 

ksenofobije in antisemitizma v območju skupnosti, vključno z interesnimi skupinami na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

 izgradnja zmogljivosti, posebno krepitev vključevanja manjših NVO, novih NVO mrež in 
NVO iz pristopnih držav in držav kandidatk na evropski ravni; 

 konference ali seminarji, ki zadevajo rasizem, ksenofobijo in antisemitizem.  
 
Izbirna merila: 

 osnovna aktivnost organizacij, ki se prijavijo, mora biti boj proti rasizmu, ksenofobiji in 
antisemitizmu; 
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 organizacije morajo delovati na evropski ravni in biti aktivne v najmanj petih evropskih 
državah; 

 prednost je dana sodelovanju z novimi državami in državami kandidatkami (Bolgarija, 
Romunija). 

 
SPLETNA STRAN:  
europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/calls_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 50 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: organizacija mora biti mednarodna, nevladna in neprofitna. 
 
KONTAKT 
Deirdre HODSON     European Commission 
Tel: 32 2 296 55 61     DG Employment and Social Affairs D4 
Email: HTUempl-antidiscrimination@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

PODPORA EVROPSKIM POTROŠNIŠKIM ORGANIZACIJAM 
2004 – 2007  

Podpora akcijam evropskih potrošniških organizacij 
Proračunska linija: B5-100 

 
PODROČJA 

 STORITVE 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA   
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Letni proračun: 1,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora za predstavitev, promocijo in zagovorništvo interesov potrošnikov na ravni 
skupnosti, če so glavni partnerji skupnosti pri izvajanju potrošniške politike. 

 
Financirane akcije: 

 varstvo zdravja in varnosti potrošnikov na področju storitev in neprehrambenih 
proizvodov: 
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 varstvo ekonomskih in pravnih interesov potrošnikov; 
 pospeševanje informiranja in izobraževanja potrošnikov; 
 spodbujati zmožnosti potrošniških organizacij k prispevanju na evropski ravni. 

 
Ta proračunska linija podpira letne obratovalne stroške evropskih potrošniških organizacij. 
 
Pogoji za kvalifikacijo: 

- nevladna, neprofitna organizacija, neodvisna od gospodarskih, trgovskih, 
poslovnih ali drugih spornih interesov; 

- glavni cilj je promovirati in varovati zdravje, varnost in ekonomske interese 
potrošnikov; 

- organizacija je pooblaščena za predstavljanje interesov potrošnikov na 
evropski ravni, s strani mednarodnih organizacij ali vsaj polovice držav EU. 

 
Ta proračunska linija financira letne delovne programe evropskih potrošniških organizacij. 
Sklad je finančno krit še iz druge proračunske linije “Podpora interesom potrošnikov”. 
 
Države pristopnice se lahko udeležijo programa, glede na navedene pogoje v dvostranskem 
sporazumu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/tenders/call08-09-
intro_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov.  
Izbor: enkrat letno, spomladi.  
Koraki: za finančno podporo lahko zaprosijo tudi posamezniki.  
 
KONTAKT 
Arturo MONTFORTE    European Commission 
Tel: 32 2 295 51 41      DG Health nad Consumers  
Email: HTUarturo.montforte@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

PODPORA INTERESOM POTROŠNIKOV 
2004 – 2007  

Projekti za podporo interesov in zdravja evropskih potrošnikov 
Proračunska linija: B5-100 

 
PODROČJA 

 STORITVE 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
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 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

Celotni proračun: 5 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 ustvariti bolj vpliven glas potrošnikov; 
 visoka stopnja zdravja in varnosti za potrošnike; 
 polno spoštovanje ekonomskih interesov potrošnikov. 

 
Financirane akcije: 

 varnost proizvodov (ne-prehrambenih); 
 označevanje in znaki o kakovosti; 
 pravo varstva potrošnikov; 
 udeležba predstavnikov/organizacij potrošnikov na mednarodnih forumih za 

podpiranje interesov evropskih potrošnikov. 
 
Projekti, ki predstavljajo določeno področje, morajo vsebovati cilje in prednosti, ki so 
določeni v novi politični strategiji potrošnikov 2004 – 2007 (odlok 20/2004/CE OJEU 
2004/L5 09/01/2004). Za financiranje obratovalnih stroškov organizacij potrošnikov si 
poglejte tudi program “Podpora evropskim organizacijam potrošnikov”. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/events/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno 50% celotnih stroškov projekta, včasih 75% (te posebno določi komisija). 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: za vodenje projekta se lahko prijavi vsaka pravna oseba ali posameznik, ki ni 
odvisen od industrije ali podjetništva. 
 
KONTAKT 
Arturo MONTFORTE    European Commission 
Tel: 32 2 295 51 41    DG Health and Consumer Protection B1 
Email: HTUarturo.montforte@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 

    B-1049 Bruxelles 
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PODPORA MEDNARODNIM NEVLADNIM MLADINSKIM ORGANIZACIJAM 
2004  

Dotacije za mladinske organizacije, ki delujejo na evropski ravni 
Proračunska linija: A-3029 

 
PODROČJA 

 MLADINA  
 INFORMIRANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA 

Letni proračun: 1,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati evropski razvoj mednarodnih mladinskih nevladnih organizacij (NVO); 
 podpora pri organizaciji aktivnostih evropskega interesa, ki vključujejo mlade ljudi. 

 
Ta proračunska linija je namenjena za pomoč pri operativnih stroških, ki so povezani z 
organizacijo in izvedbo programov na evropski ravni. 
 
Izbirna merila: 

 za udeležbo v programu mora biti organizacija mednarodna, nevladna in neprofitna; 
 organizacije morajo biti aktivne v najmanj osmih državah EU; 
 organizacije morajo organizirati aktivnosti, ki so v skupnem interesu mladih ljudi. 

 
Program dovoljuje udeležbo tudi državam kandidatkam (Bolgarija, Romunija, Turčija). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/youth/program/ingyo_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno 10 000 evrov, do 25 000 evrov; med 20% in 50% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: za udeležbo v programu mora biti organizacija mednarodna, nevladna in neprofitna. 
 
KONTAKT 
Gabriella AMORUSO    European Commission 
Tel: 32 2 296 96 95     DG Education and Culture  
Email: HTUingyo@cec.eu.int UTH     Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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POMOČ EU PRI VOLITVAH IN OPAZOVANJU 
2004 

Aktivnosti za podporo pri volilnih postopkih v tretjih državah 
Proračunska linija: B7-709 

 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE  
 ČLOVEKOVE PRAVICE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 AZIJA 

Letni proračun: 4,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Ta program je del programa Evropske pobude za demokracijo in človekove pravice (EIDHR). 
 
Cilji: 

 zagotoviti dobro delovanje demokratičnih procesov v tretjih državah, ki nimajo 
stabilne demokracije. 

 
Financirane akcije: 

 izobraževanje osebja, ki sodeluje pri opazovanju poteka volitev; 
 dostop do medijev med volilnimi kampanjami. 

 
Sredstva bodo namenjena horizontalnim aktivnostim v državah zunaj EU. Posebna pozornost 
bo namenjena povečevanju vidnosti EU v mednarodnih opazovalnih misijah. Prednost bodo 
imeli projekti organizacij, ki imajo že izkušnje na tem področju in vključujejo več kot eno 
državo. 
 
V poštev ne pridejo naslednje aktivnosti: posamezna sponzorstva, posamezne štipendije za 
študije ali izobraževalne tečaje, projekti, ki trajajo dlje kot 36 mesecev, dejanja, ki podpirajo 
politične stranke. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/elections_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt. 
Izbor: enkrat letno, ob koncu leta.  
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Koraki: prošnje lahko podajo tudi izvajalci, ki delujejo individualno. 
 
KONTAKT 
Victor Madeira Dos SANTOS   European Commission 
Tel: 32 2 299 08 54        EuropeAid Cooperation Office F3 
Email: HTUvictor.madeira-dos-santos@cec.eu.intUTH            Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
POMOČ POLITIKAM IN DEJAVNOSTIM NA PODROČJU REPRODUKTIVNEGA 

IN SPOLNEGA ZDRAVJA TER PRAVIC V DRŽAVAH V RAZVOJU 
2003 – 2006  

Dotacije za podporne aktivnosti za izboljšanje reproduktivnega in spolnega zdravja v državah 
v razvoju ter zagotovitev spoštovanje pravic na tem področju 

Proračunska linija: B7-6312 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ  
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 
 BANKE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 zagotoviti pravico žensk, moških in mladostnikov do dobrega reproduktivnega in 
spolnega zdravja; 

 omogočiti ženskam, moškim in mladostnikom dostop do visoko kakovostne, varne, 
dostopne, cenovno ugodne in zanesljive zdravstvene storitve na področju reprodukcije 
in spolnega zdravja, preskrbe, izobraževanja in informiranja, vključno s poučevanjem 
o različnih metodah za načrtovanje družine; 
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 zmanjšati materinsko umrljivost in njihovo obolevnost, zlasti v državah in med 
prebivalstvom, kjer je ta najvišja. 

 
Financirane dejavnosti: 

 podpirati in spodbujati politiko ter operativne okvire in ukrepe za promocijo primernih 
osnovnih zdravstvenih storitev in njihovih izvajalcev ; 

 zagotoviti boljši dostop do visoko kakovostnih reproduktivnih in zdravstvenih storitev, 
posebno s ponujanjem kontracepcije ter s preprečevanjem in prepoznavanjem spolno 
prenosljivih bolezni (kar vključuje predvsem HIV/AIDS); 

 omogočati mladini in mlajšim odraslim izobraževalne programe, ki so osredotočeni na 
odnos med načrtovanjem družine, reproduktivnim zdravjem, spolno prenosljivimi 
boleznimi in vplivom HIV/AIDS na partnerstva; 

 boj protipraksam, škodljivim za spolno in reproduktivno zdravje žensk, mladine in 
otrok, kot so genitalna skazitev pri ženskah, spolno nasilje, poroke otrok; 

 podpirati materinske zdravstvene programe, ki vključujejo tudi nudenje kakovostne 
nege v času nosečnosti, med porodom in po rojstvu, ustanovitev in/ali povečanje 
skupine izkušenih oskrbnikov pri rojstvih; 

 preskrbeti učinkovito nujno porodniško in po-porodniško nego; 
 zmanjšati število nevarnih splavov z zmanjševanjem števila nezaželenih nosečnosti 

prek omogočanja pomoči pri načrtovanju družine. 
 
Primerne aktivnosti: 

- raziskave in programi dejavnosti; 
- tehnična podpora, izobraževanje, svetovanje; 
- potrebščine, kot so zdravila, proizvodi in delo; 
- revizije, vrednotenje in nadzorovanje. 

 
Razpis je odprt za NVO, mednarodne organizacije, raziskovalne inštitute, zasebna podjetja in 
finančne institucije, ki so vpletene v neprofitne projekte in imajo sedež v državah 
upravičenkah ali državah članicah EU. 
 
Prejšnji naziv te proračunske linije (B7-6312): POMOČ ZA PREBIVALSTVO IN 
REPRODUKTIVNO NEGO. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 1 in 2,5 milijona evrov, največ 90% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno, na začetku leta.  
Koraki: prednost imajo najrevnejše in najmanj razvite države ter najbolj zapostavljeni deli 
prebivalstva držav v razvoju. Glej seznam držav OECD-DAC. 
 
KONTAKT 
Javier PUYOL      European Commission 
Tel: 32 2 295 41 66     EuropeAid Cooperation Office F4 
Email: HTUjavier.puyol-pinuela@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
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POMOČ V HRANI IN VARNOST PRESKRBE S HRANO 
2004  

Dotacije za razvojne projekte, ki si prizadevajo za varnost preskrbe s hrano 
Proračunska linija: 210202 / ex-B7-200, B7-201 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 HUMANITARNOST  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 HUMANITARNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 ŠIROM SVETA 

Letni proračun: 100 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izvesti inovativno politiko za varnost preskrbe s hrano, da se ustvari pomoč državam v 
razvoju, ki se soočajo s problemi pomanjkanja hrane – začasno in večinoma 
strukturno.  

 
Programi za rehabilitacijo, ki bi postopoma prevzeli nujno pomoč za utrditev gospodarskega 
in družbenega stanja, in za pospeševanje prehoda v dolgoročno strategijo razvoja. Programi 
opisujejo strukturne akcije, ki so se določile z nacionalno vlado v posamezni državi. 
 
Financirane akcije: 

 institucionalna okrepitev; 
 razvoj kmetijske proizvodnje (dostop do sredstev in semen); 
 razvoj posojil v kmetijstvu (manjši projekti); 
 podpora marketingu (izgradnja organizacij proizvajalcev, povezovanje lokalnih tržišč, 

podpora za spremembo kmetijskih proizvodov, hranitev in podpora marketingu, razvoj 
izvoznih kanalov); 

 varnostne mreže (programi z visoko intenzivnostjo delovne sile, hrana za delo, denar 
za delo); 

 rehabilitacija (ciljno orodje in vlaganje v distribucijo); 
 sistem za preprečevanje kriz (nacionalne varnostne zaloge, sistem za zgodnje 

opozorilo). 
 
Posredovalne metode: 

 neposredna pomoč: Evropska komisija posreduje pomoč neposredno vladi (200 
milijonov evrov letno); 
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 posredna pomoč (100 milijonov evrov) prek partnerskih organizacij (NVO in 
mednarodne organizacije). 

 
Prednostne države za pomoč v hrani: 
Albanija, Bolivija, Gruzija, Madagaskar, Mozambik, Jemen, Armenija, Haiti, Malavi, 
Nikaragva, Azerbajdžan, Zelenortski otoki, Honduras, Mavretanija, Nigerija, Bangladeš, 
Etiopija, Kirgizistan, Moldavija, Peru. 
 
Države v stiskah ali po krizi: 
Afganistan, Kuba, Liberija, Sierra Leone, Angola, Ekvator, Črna gora, Somalija, Kongo 
(DRK), Eritreja, Palestina, Sudan, Severna Koreja, Gvatemala, Ruanda, Tadžikistan. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/foodsec/ngo_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50% in 90% skupnega proračuna; med 400 000 in tremi milijoni evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: vloge naj bodo poslane delegaciji EK v posamezni državi. Oglejte si prednostni 
seznam. 
 
KONTAKT 
Chantal HEBBERECHT     European Commission 
Tel: 32 2 299 25 77        EuropeAid Cooperation Office F5 
Email: HTUEuropeAid-FS@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
            Chantal.hebberecht@cec.eu.int   B-1049 Bruxelles 
 
 
 

POMOČ ZA IZKORENINJENO PREBIVALSTVO V DRŽAVAH V RAZVOJU 
2004 

Dotacije za projekte pomoči izkoreninjenemu prebivalstvu v državah v razvoju (Azija, 
Latinska Amerika) 

Proračunska linija: B7-312, B7-303 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 INFORMIRANJE 
 HUMANITARNOST 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 HUMANITARNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE - ZBORNICE 
 RAZVOJNE NVO 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Letni proračun: 40 milijonov evrov 
 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 
pomoč prebivalcem (beguncem, brezdomcem, povratnikom), ki so zapustiti svojo državo 
zaradi slabih okoliščinah za njihovo varnost  zadovoljevanja osnovnih potreb. 

 
Financirane aktivnosti: 

 namestitev beguncev v državi gostiteljici; 
 zamenjava beguncev v tretji državi; 
 začasna ali dokončna namestitev brezdomcev v svoji državi; 
 integracija beguncev, povratnikov in brezdomcev v socialno-ekonomske razmere 

države gostiteljice ali regije; 
 socialna reintegracija v družbeno življenje demobiliziranih borcev, njihovih družin in 

njihove skupnosti; 
 pomoč lokalnim prebivalcem na gostiteljskih področjih. 

 
Merila za izbor: 
Projekt mora biti predložen s strani vsaj dveh NVO in se mora izvajati dve do tri leta ali več. 
Evropska komisija lahko zahteva od NVO, da deluje pod koordinacijo določenega svetovalca. 
To proračunsko linijo vodijo različne geografske enote (Azija, Afriške, karibske in pacifiške 
države, Latinska Amerika) pri EuropeAid; razpise za predloge pogosto izda Delegacija 
Evropske komisije v posameznih  državah. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 2 milijona evrov. 
Izbor: stalno, glede na nujnost položaja. 
Koraki: NVO lahko stopijo v stik z Delegacijami Evropske komisije v posameznih državah 
in ponudijo svojo pomoč. 
 
KONTAKT 
Jan TEN BLOEMENDAAL   European Commission 
Tel: 32 2 299 28 17     EuropeAid Cooperation Office F1 
Email: HTUjan.ten-bloemendaal@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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PRAVOSODNO SODELOVANJE PRI CIVILNIH ZADEVAH 
2002 – 2006  

Dotacije za projekte, namenjenih pravosodnemu sodelovanju med udeleženci v civilnih 
zadevah 

 
PODROČJA 

 PRAVOSODJE – VARNOST  
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 3,7 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati pravosodno sodelovanje pri civilnih zadevah, ki vključuje tudi 
zagotavljanje pravne varnosti in izboljšanje dostopa do pravičnosti; spodbujati 
medsebojno priznavanje sodnih odločb in sodb; spodbujati potrebno približevanje 
zakonodaje; odpraviti ovire, ki jih povzročajo neskladnosti v civilnem pravu in 
civilnih postopkih; 

 izboljšati medsebojno poznavanje pravnega sistema in civilnih zadev držav članic; 
 zagotoviti dosledno izvajanje in uporabo orodij skupnosti na področju pravosodnega 

sodelovanja pri civilnih zadevah; 
 izboljšati informiranje javnosti o dostopu do pravičnosti, pravosodnem sodelovanja in 

pravnem sistemu držav članic o civilnih zadevah. 
 
Financirane akcije: 

 srečanja, izmenjave, izobraževanje, seminarji; 
 raziskave, študije, razširjanje informacij. 

 
Vsak projekt mora vključevati vsaj tri države članice. Projekti lahko vključujejo tudi izvajalce 
iz držav kandidatk, vendar za to ne prejmejo nobenih sredstev iz tega programa. 
 
Prednosti so podane vsako leto v letnem delovnem načrtu. Vsako leto se objavijo tudi 
določene ponudbe za podporo aktivnostim NVO. 
 
Program je nadaljevanje programa GROTIUS-CIVIL, ki se je zaključil leta 2001. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/justice_home/project/coop_civil/index_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 30 000 in 120 000 evrov, do 60% celotnih stroškov. Podpora NVO je med 50 
000 in 100 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: program je namenjen tudi financiranju NVO, ki imajo v svojem delovnem načrtu 
enake, zgoraj omenjene cilje.  
 
KONTAKT 
Michel VERSCHRAEGEN     European Commission 
Tel: 32 2 299 16 41      DG Justice and Home Affairs A3 
Email: HTUjai-framework-civil@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

PRINCE 
2003 - 2008  

Informacijski program za evropske državljane  
Proračunska linija: B3-306 

 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 5,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 informacijske akcije skupaj s civilno družbo, posebno namenjene tistim skupinam, ki 
imajo težave z dostopom do splošnih informacij (splošna javnost, mladi, ranljive 
skupine, podeželsko prebivalstvo, oddaljena področja in poslovni krogi); 

 dvigniti zavest o širitvi, njenemu pomenu in posledicah za državljane EU. 
 
Financirane aktivnosti: 

 informiranje, dvigovanje zavesti, priprava in spremljajoče pobude. 
 

Omogočili naj bi najbolj obširno razširjanje informacij o širitvi in njenemu vplivu v primernih 
medijih (glavni mediji, nacionalni in regionalni mediji, mediji, namenjeni določenim ciljnim 
skupinam). 
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Prednostna področja: 

 širitev Evropske unije – izziv za Evropo; 
 prihodnost Evropske unije; 
 območje svobode, varnosti in pravice; 
 EU akcije po svetu. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/enlargement/communication/index.htm#call 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 100 000 in 300 000 evrov na projekt, do 75% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: akcije morajo biti mednarodne in morajo vključevati najmanj tri države EU. 
 
KONTAKT 
Georges INGBER     European Commission 
Tel: 32 2 299 90 46     DG Enlargement 
Email: HTUgeorges.ingber@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 

     B-1049 Bruxelles 
 
 

PRIPRAVLJALNI UKREPI ZA SODELOVANJE V KULTURI 
2004  

Dotacije za kulturne izmenjave in projekte, ki bi okrepili evropsko kulturno sodelovanje  
Proračunska linija: B5-2007 

 
PODROČJA 

 INDUSTRIJA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 PODPORA PRODUKCIJI 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 1,6 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Program je razdeljen v štiri akcije, od katerih ima vsaka svoje cilje, aktivnosti in merila. 
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 Akcija 1 
Cilji: 

 sodelovanje med državami članicami za omogočanje boljšega razumevanja 
medkulturnega sodelovanja v upravah držav članic; 

 spodbujanje izvajanja mrež za sodelovanje med državami članicami za izmenjavanje 
informacij in dobrih praks na kulturnem področju. 

Aktivnosti: 
 izobraževanja in seminarji za izmenjave med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 

oblastmi in struktur v kulturnem sodelovanju; 
 sodelovati morajo najmanj tri organizacije, izobraževanja se mora udeležiti najmanj 

pet držav. 
 
Akcija 2 
Cilji: 

 neposredno sodelovanje med kulturnimi subjekti držav, ki sodelujejo pri kulturnih 
programih, za podporo vzpostavljanju platforme za strukturirana in dolgotrajna 
sodelovanja med evropskimi subjekti; 

 okrepiti multiplikacijske učinke aktivnostih skupnosti na področju kulturnega 
sodelovanja. 

Aktivnosti:  
 vzpostavljanje platform (mrež). Akcije se mora udeležiti najmanj pet držav, največja    

finančna podpora projektu: 250 000 evrov. 
 
Akcija 3 
Cilji: 

 kulturna industrija za spodbujanje promocije evropskih proizvodov s področja glasbe 
in založništva; 

 okrepiti sodelovanje med državami EU in temi sektorji. 
Aktivnosti: 

 vzpostavljanje platform (mrež). Udeležiti se je mora najmanj pet držav, največja 
finančna podpora projektu: 350 000 evrov. 

 
Akcija 4 
Cilji: 

 okrepiti sinergije med aktivnostmi skupnosti na področju izobraževanja in kulture; 
 predstaviti najmlajšim članom družbe pojem kulturne raznolikosti na področju skupnih 

vrednot v Evropi; 
 spodbujati socialno integracijo otrok in mladih s tem, da se jim omogoči dostop do 

določenih umetniških in kulturnih disciplin. 
Aktivnosti:  

 razvoj izobraževalnih metod in orodij, sodelovanja, sodelovanje s knjižnicami. Akcije 
se morajo udeležiti najmanj štiri države. 

  
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/exp_act_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: vsote so različne glede na aktivnost, od 65 – 70% celotnih stroškov; največji znesek 
je od 100 000 do 350 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
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Koraki: najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev.  
 
KONTAKT 
Fabienne METAYER    European Commission 
Tel: 32 2 299 86 43              DG Education and Culture C2 
Email: HTUfabienne.metayer@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 

    B-1049 Bruxelles 
 
 

PRIPRAVNIŠTVA V DRUGIH MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH 
2004 

Priložnosti za pripravništva v različnih evropskih in mednarodnih javnih organizacijah 
 

PODROČJA 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Skupni proračun: odvisno od organizacije 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
 Svet Evrope: tri- do šestmesečna plačana pripravništva in tritedenska do trimesečna 

neplačana tajniška pripravništva; kontakt: 
HTUhttp://www.coe.int/t/F/Ressources_humaines/recrutement/10_Stages/UTH  

 
 Mladinski direktorat COE organizira izobraževalne tečaje za mlade ljudi, ki so vključeni v 

delo z mladimi in/ali mladinske organizacije, ter izobraževalne tečaje za mlade delavce; 
kontakt: 
HTUhttp://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/Jeunesse/4._Activit%E9s/1._Stages_de
_formation/UTH  

 
 Evropski varuh človekovih pravic: trimesečna pripravništva, ki se nanašajo na delo te 

organizacije; kontakt: HTUhttp://www.euro-ombudsman.eu.int/trainee/en/default.htmUTH  
 

 Evropska investicijska banka (EIB): eno- do petmesečna pripravništva na področju financ, 
revizije, varčevanja in tehnik; kontakt: HTUjobs@eib.orgUTH  

 
 Evropska centralna banka (ECB): trimesečna pripravništva na Oddelku za vodenje lastnih 

virov, namenjena univerzitetnim diplomantom ali študentom zadnjega letnika. 
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 Urad za usklajevanje na notranjem trgu: pripravništvo dvakrat letno po pet mesecev za 
mlade univerzitetne diplomante; kontakt: HTUhttp://oami.eu.int/fr/office/admin/stages.htmUTH  

 
 Visoki komisariat Združenih narodov za človekove pravice v Švici: pripravništvo, dvakrat 

letno po tri mesece za diplomante. Kandidati morajo biti sponzorirani s strani akademske 
institucije, saj pripravništva niso plačana; kontakt: HTUhttp://www.unhchr.ch/UTH  

 
 Svetovna banka (SB): šestmesečno usposabljanje za pomoč v pisarni Svetovne banke v 

Bruslju; kontakt: HTUhttp://www.worldbank.orgUTH  
 
SPLETNA STRAN:  
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na dolžino trajanja dela. 
Izbor: več rokov. 
Koraki: spremljajte roke za oddajo prijav glede na usposabljanje; na urade za izobraževanje 
se lahko obrnete neposredno po telefonu. 
 

 
PRIPRAVNIŠTVA V EVROPSKIH INSTITUCIJAH 

2004 
Priložnosti za pripravništva v različnih evropskih institucijah 

 
PODROČJA 

 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Skupni proračun: odvisno od organizacije 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
 Evropska komisija: 

- pripravništva, dvakrat letno za pet mesecev; za čas pripravništva se lahko 
dodelijo skromna finančna sredstva, čeprav so pripravništva tudi neplačana; 
kontakt: HTUhttp://europa.eu.int/comm/stages/info/index_en.htmUTH  

- petmesečna pripravništva v prevajalskih službah za diplomante, ki si želijo 
tovrstnih izkušenj; kontakt: 
HTUhttp://europa.eu.int/comm/dgs/translation/workingwithus/traineeship/index_en.
htmUTH  

 
 Svet Evropske unije: 
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Generalni sekretariat Sveta organizira usposabljanje na delovnem mestu za štiri mesece, 
namenjeno univerzitetnim študentom in diplomantom ter zaposlenim v javnem ali 
zasebnem sektorju; kontakt: HTUstages@consilium.eu.intUTH  

 Evropski parlament: 
- plačana ali neplačana pripravništva in študijski obiski sekretariata za 

prispevanje k strokovnemu izobraževanju mladih državljanov in razumevanju 
delovanja institucij; kontakt: HTUstages@europarl.eu.int UTH  

- plačana ali neplačana jezikovna pripravništva (interpretacija in prevajanje); 
kontakt: HTUdvacharis@europarl.eu.intUTH  

 Evropsko sodišče: 
plačana pripravništva v splošnih službah institucije in neplačana pripravništva v kabinetih 
članov sodišča; kontakt: tel 352 43 03 34 44. 

 Ekonomsko-socialni odbor: 
dolgotrajna in kratkotrajna obdobja za usposabljanje na delovnem mestu; 
HTUhttp://www.esc.eu.int/pages/en/acs/stock.htmUTH  

 regijski odbor: petmesečno usposabljanje na delovnem mestu za univerzitetne diplomante 
in zaposlene v javnem ali zasebnem sektorju. 

 
SPLETNA STRAN:  
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na dolžino trajanja dela. 
Izbor: več rokov. 
Koraki: spremljajte roke za oddajo prijav glede na usposabljanje; na urade za izobraževanje 
se lahko obrnete neposredno po telefonu. 
 
 
 

PROGRAM DEJAVNOSTI ZA PODPORO EVROPSKIM NVO ZA OKOLJE 
2002 – 2006  

Načrt dejavnosti evropskih NVO, ki so aktivne na področju varstva okolja in živali 
Proračunska linija: B4-3060/B7-8110 

 
PODROČJA        

 OKOLJE        
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 SINDIKATI 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 TURČIJA 
 BALKAN 

Letni proračun: 6,3 milijona evrov 
 



 207

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 podpora NVO za zaščito okolja, ki prispevajo k nadaljnjem razvoju in oblikovanju 
okoljske politike EU ter zakonodaje v vseh evropskih regijah; 

 spodbujati sistematično vključevanje NVO na vseh ravneh oblikovanja politik, 
zagotavljanje ustrezne predstavitve na nepristranskih posvetovalnih srečanjih in javnih 
tribunah. 

 
Izbira NVO bo temeljila na: 

 njihovem trajnem množitvenem učinku na evropski ravni; 
 njihovem prispevanju k mednarodnemu sodelovanju; 
 njihovi sposobnosti spodbujanja dialoga in sodelovanja; 
 njihovi zmožnosti podpore večsektorskemu pristopu do okoljskih vprašanj; 
 njihovi zavezanosti k širši promociji okoljske politike Evropske unije. 

 
Izbirna merila za NVO: 

- da je neodvisna in neprofitna pravna oseba, prvenstveno aktivna na področju varstva 
okolja; 

- delovati mora na evropski ravni in s svojimi aktivnostmi pokrivati vsaj tri evropske 
države (sprejemljivi sta tudi dve, če je osnovni cilj aktivnosti podpora izvajanju politik 
okoljske skupnosti); 

- njene aktivnosti morajo biti v skladu s načeli Šestega okoljskega akcijskega programa 
; 

- ustanovljena mora biti več kot dve leti. 
 
Prednostna področja: 

- omejevati podnebne spremembe; 
- biotska raznovrstnost – varstvo edinstvenih virov; 
- zdravje in okolje; 
- zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in odpadki. 

 
Ta program je bolj namenjen za kritje obratovalnih stroškov organizacij, kot za projekte. 
Nevladne organizacije iz držav kandidatk (Bolgarija, Romunija in Turčija) in Balkana 
(Makedonija, Albanija, Srbija in Črna gora, Bosna in Hercegovina, Hrvaška) lahko tudi 
oddajo svoje prošnje. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/funding/finansup.htm  
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: povprečno 80 000 evrov, do 70% letnega proračuna nevladne organizacije, 80% v 
primeru držav kandidatk ali balkanskih držav. 
Izbor: enkrat letno, na začetku leta. Koraki: NVO lahko predloži svoje prošnje z obrazcem, 
dostopnim na spletni strani. 
 
KONTAKT:    
Stefan WELIN    European Commission 
Tel: 32 2 296 69 18    DG Environment, Unit 3  
                                                                      Communications and Civil Society 
Email: HTUStefan.welin@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
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PROGRAM “GOLDEN STARS OF TOWN TWINNING”  
2004  

Nagrada za najboljšo povezanost mest 
 

PODROČJA 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: 12 milijonov evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 priključiti državljane in njihove predstavnike evropski konstrukciji in okrepiti občutek 
pripadnosti EU: 

- okrepitev obstoječih združitev; 
- ustvarjanje novih povezovanj. 

 
Financirane akcije: 

 izmenjave med prebivalci iz združenih mest iz najmanj dveh držav; 
 tematski dogodki in izobraževalni seminarji: spodbujanje združevanja, srečanja, 

informacijski dogodki na temo evropskega skupnega interesa, izobraževanje ljudi o 
povezovanju. 

 
Evropska komisija izroči vsako leto nagrado tistim mestom, ki so najbolje izkoristila prejete 
dotacije v prejšnjem letu za prispevanje k povezovanju Evrope z izboljšanjem povezav med 
državljani. Občine se za to nagrado ne morejo potegovati. Nagrade so podeljene s strani Sveta 
občin in regij Evrope. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/best_fr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: častna nagrada. 
Izbor: ni postopka za prijavo. 
Koraki: do 50% celotnih stroškov, ne več kot 20 000 evrov. 
 
KONTAKT 
Harald HARTUNG     European Commission 
Tel: 32 2 295 26 85     DG Education and Culture D2 
Email: HTUharald.hartung@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
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PROGRAM EVROPSKE SKUPNOSTI ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE 
REVŠČINE (EC-PREP) 

2004  
Skupni program EU in Oddelka VB za mednarodni razvoj, za zmanjševanje in izkorenitev 

revščine po svetu 
 

PODROČJA 
 ZDRAVJE – SOCIALA  
 RAZISKOVANJE 
 JAVNE POLITIKE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  
 KMETIJSTVO 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Celotni proračun: 3,2 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 povečati prispevanje razvojne pomoči EU, z intenzivnim sodelovanjem EU in Oddelka 
VB za mednarodni razvoj (DFID); 

 do leta 2015 prepoloviti število ljudi, ki živijo v revščini. 
 
Financirane aktivnosti: 

 raziskave in študije na spodaj naštetih področjih evropske razvojne politike. 
 
Prednostna področja: 

- trgovina in razvoj; 
- regionalna integracija in sodelovanje; 
- podpora mikrogospodarstvu in pravičen dostop do socialnih storitev; 
- promet; 
- varnost preskrbe s hrano in trajnostni razvoj podeželja; 
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- izgradnja institucionalnih zmožnosti. 
 
Raziskovanje, osredotočeno na vprašanja, kot so človekove pravice, okolje, spol, vladanje, 
preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje; za primerne projekte se bodo upoštevali tudi 
tisti, ki so povezani z izkoreninjenjem revščine. 
 
Institucije, ki niso v EU, lahko podajo prošnjo za skupno sodelovanje s partnerjem iz EU. 
 
SPLETNA STRAN: HTUwww.ec-prep.orgUTH 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: od 50 000 do 160 000 evrov. 
Izbor: dvakrat letno. 
Koraki: izbirni postopek organizira britanska svetovalnica Deloitte&Touche. 
 
KONTAKT 
Françoise MOREAU     European Commission 
Tel: 32 2 299 32 00        DG Development 
Email: HTUfrancoise.moreau@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 

 
 

PROGRAM ZA ENAKOPRAVNOST SPOLOV 
2001 – 2005  

Dotacije za izmenjavo izkušenj in informacij o dobrih praksah, na področju o možnostih za 
enakopravnost spolov 

Proračunska linija: B3-4012 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 INFORMIRANJE  
 ZAPOSLOVANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
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 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Letni proračun: 10 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati in razširjati vrednote in prakse za enakopravnost spolov; 
 izboljšati razumevanje ciljev, ki so povezani z enakopravnostjo spolov, s posredno in 

neposredno spolno diskriminacijo; 
 razviti storilnost akterjev za podporo pri enakopravnosti spolov, posebno s 

podpiranjem izmenjav informacij in dobre prakse ter mreženja na evropski ravni. 
 
Financirane akcije na treh področjih: 

 osveščanje in spodbujanje o možnostih za enakopravnost, večinoma z obveščanjem 
rezultatov programa prek dogodkov, kampanj in publikacij; 

 analiziranje in ocenjevanje dejavnikov in politik, ki se nanašajo na enakopravnost 
spolov, z zbiranjem statistik, študijami, ocenjevanjem stopnje enakopravnosti spolov, 
orodji in mehanizmi, razvojem kazalcev in učinkovitim širjenjem rezultatov. To bo 
vključevalo tudi nadzor izvrševanja in uporabe zakona skupnosti o spolni 
enakopravnosti, doseganje njihovega vpliva in učinka; 

 izgradnja storitev: mednarodno sodelovanje med strankami s spodbujanjem mreženja 
in izmenjav izkušenj na ravni skupnosti; mednarodne izmenjave, ki vključujejo vsaj tri 
akterje iz treh različnih držav. 

 
Prednostna področja v letu 2004: 

 enakopravnost žensk in moških pri odločanju; 
 gospodarsko življenje, enakopravna udeležba in predstavitev, socialne pravice, vloga 

spolov in stereotipov. 
 
Merila za projekte: 

 mednarodni projekt, ki vključuje vsaj tri partnerje iz držav članic EU; 
 spodbujati enakopravne možnosti žensk in moških;  
 zagotavljati vsaj 20 odstotkov sofinanciranja s strani organizatorjev projekta; 
 ponujati dodatne vrednosti na ravni EU in inovativne vidike; 
 imeti vzpostavljen vrednostni sistem; 
 omogočati mednarodne izmenjave, širjenje rezultatov in možnost prenosa znotraj EU. 

 
Udeležba držav kandidatk (Bolgarija, Romunija in Turčija) je financirana glede na določene 
postopke v pridružitvenih sporazumih. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 250 000 in 500 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: večkrat letno.  
Koraki: program se dopolnjuje z drugimi programi, katerih cilj je tudi posredno odpraviti 
neenakopravnost žensk in moških. 
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KONTAKT 
Rosa NOVO-CID-FUENTES   European Commission 
Tel: 32 2 295 16 09       DG Employment and Social Affairs G1 
Email: HTUequop@cec.eu.int UTH    Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

PROGRAM ZA GLOBALNI NADZOR OKOLJA IN VARNOSTI (GMES)  
2002 – 2004  

Dotacije za analizo vesoljske tehnologije in razvoj politik za globalno nadzorovanje okolja in 
varnosti 

 
PODROČJA 

 PRAVOSODJE – VARNOST 
 INDUSTRIJA 
 OKOLJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Letni proračun: ni podan 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razpolagati z neodvisno obratovalno zmogljivostjo v globalnem nadzoru okolja in 
varnosti; 

 ustvariti analizo trenutnega stanja, ki bo omogočila pridobitev natančnih informacij za 
podporo določenim politikam skupnosti, trajnostnemu razvoju in podnebnim 
spremembam, civilni zaščiti, humanitarni pomoči, varnosti, raziskovanju ter strategija 
med njimi; 

 uporaba satelitov za opazovanje zemlje bo kombinirana s podatki in informacijami, 
zbranimi s senzorji na zemlji. 

 
Financirane akcije: 

 dostavljanje določenih informacij o zahtevah uporabnikov; 
 razvoj infrastrukture in osnove znanj; izboljšanje trajnejšega pristopa pri dostavljanju 

informacij. 
 
Prednostna področja pri zbiranju podatkov: 

 okolje: 
- vodenje pri naravnih nesrečah (poplave, potresi, požari, izbruhi vulkanov itd.); 
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- nadzor oceanov, vegetacije in ozračja; 
- podpora za regionalno razvojno pomoč; 
- stres okolja v Evropi in raba zemljišč; 

 varnost: 
- satelitsko opazovanje bo pripomoglo k merjenju stopnje gibanj beguncev; 
- optimizirati preskrbo pomoči v hrani; 
- podpirati mirovne vojaške enote zunaj Evrope. 

SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/space/prog/gmes_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: ni točno določene vsote. 
Izbor: januarja.  
Koraki: ta razvojni program politik vodijo določene institucije, teme razpisov so določene. 
 
KONTAKT 
Hugo DE GROOF     European Commission 
Tel: 32 2 299 61 83     DG Environment B3 
Email: HTUhugo.de-groof@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 

 
PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 

2003 – 2005  
Dotacije za podporo novih lokalnih pobud, pilotskih projektov na področju izobraževanja o 

človekovih pravicah 
 

PODROČJA 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 ČLOVEKOVE PRAVICE 

DEJAVNOSTI 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 400 000 evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 identificirati odzive na neprestane kršitve človekovega dostojanstva, kot so družbena 
izključitev, nasilje, rasizem, nestrpnost in diskriminacija; 

 omogočati mladim ljudem razvoj aktivnosti, ki se nanašajo na rasizem, ksenofobijo, 
diskriminacijo in oblike nasilja, ki temeljijo na spolu; 
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 razviti izobraževalna orodja in metodološke vire, namenjene uporabi izvajalcev 
izobraževanja o človekovih pravicah; 

 spodbujati in podpirati pilotske projekte ter aktivnosti za izobraževanje o človekovih 
pravicah po vsej Evropi; 

 prispevati k vključevanju izobraževanja o človekovih pravicah v mladinsko delo; 
 spodbujati inovativne prakse in partnerstva, v formalnem in neformalnem 

izobraževanju.  
 
Financirane akcije: 

 pilotski projekti, vodeni s strani lokalnih NVO in skupin, ki delujejo na področju 
izobraževanja o človekovih pravicah z mladimi ljudmi. 

 
Izbirna merila: za pridobitev podpore mora projekt: 

 biti neposredno povezan z mladimi ljudmi in izobraževanjem o človekovih pravicah 
ali na določeno temo, ki se nanaša na program; 

 biti pripravljen, voden in upravljan s strani lokalnega združenja, zavoda ali skupine 
mladih, ki deluje neposredno z otroki, mladimi ljudmi ali določenimi ciljnimi 
skupinami; 

 imeti jasen izobraževalni namen ali namen za osveščanje; 
 primarno vključevati udeležence, mlajše od 30 let; 
 imeti pravi pristop, od koncepta do ocenjevanja; 
 v svojih izobraževalnih pristopih vključevati medkulturno učenje; 
 imeti inovativno lastnost (v smislu metodologije, obračanja na ciljne skupine itd.); 
 biti odprt ostalim partnerjem mladinskega programa na tem področju in napovedati 

uporabo virov, ki se bodo uporabljali v programu (npr. priročnik za izobraževanje o 
človekovih pravicah); 

 imeti jasno opredeljen lokalni vpliv, medtem ko je odprt tudi za druge evropske 
mreže; 

 imeti evropske dimenzije s tem, da vključuje več kot eno državo ali/in z upoštevanjem 
evropske skladnosti; 

 slediti osnovnim izobraževalnim procesom Sveta Evrope za mladinski sektor. 
 
SPLETNA STRAN: eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: najvišja dodeljena dotacija je 7600 evrov. Plačilo v dveh delih: do 80% dotacije bo 
plačano pri odobritvi projekta, ostalo pa po njej. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: prošnje morajo biti poslane Evropski mladinski ustanovi Sveta Evrope, ki bo dala 
priporočila evropskim mladinskim centrom, ki se bodo nato odločili o dodelitvi dotacij. 
 
KONTAKT 
Rui GOMES      Council of Europe 
Tel: 36 1 212 40 78     Directorate of Youth and Sport 
Email: eycb.secretariat@coe.int   Zivatar utca 1-3 
            Rui.GOMES@coe.int    H-1024 Budapest 
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PROGRAM ZA NEPOVRATNA SREDSTVA GD ZA PODJETNIŠTVO 
2004  

Dotacije v okviru letnega delovnega načrta GD za podjetja 
Proračunska linija: B5-3260 

 
PODROČJA 

 PROMET 
 TURIZEM 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 POLITIKA MSP 
 INOVATIVNOST 
 INDUSTRIJA 
 TRGOVINA  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE  
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: ni podano 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpreti določeno akcijo ali projekt nekomercialne narave za kritje stroškov 
upravičenca. 

 
Generalni direktorat za podjetništvo vsako leto izda seznam tem, katerim je pripravljen 
nameniti omejeno število finančnih podpor. Pridružuje si tudi pravico, da upošteva tudi temo, 
ki ni na seznamu, odgovarja pa prednostim in akcijam delovnega načrta za razpisno leto. 
 
Financirane akcije: 

 podpora za režijske stroške organizacij in mrež EU; 
 primerjalne študije; 
 izmenjava najboljših praks; 
 organiziranje sestankov, seminarjev. 

 
Nekatera subvencionirana področja v preteklosti: 

 mreža za podporo e-trgovini; 
 priprava za izvajanje vodenja računov prek satelita; 
 podpiranje usklajenih tehničnih specifikacij v tretjih državah; 
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 boljša vključitev NVO, ki zastopajo invalide, v aktivnostih eEvrope; 
 prenovitev mreže posredovalnih centrov; 
 Evropska agencija za ocenjevanje zdravil; 
 evropske institucije za standardizacijo; 
 forum za podjetništvo in razvoj podjetij. 

 
Dotacija je lahko dodeljena javnim ali zasebnim institucijam (univerze, podjetja, interesne 
skupine, NVO in v nekaterih primerih tudi posamezniki), na področjih, kot so raziskave in 
razvoj, izobraževanje, usposabljanje in informiranje. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/themes_2003/publicity.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: nepovratna sredstva, med 25 000 in 500 000 evrov, do 50% celotnih stroškov. 
Izbor: večkrat letno.  Koraki: Dotacije so dodeljene na podlagi javnih razpisov ali razpisov 
za predloge. GD za podjetja na svoji spletni strani januarja izda seznam razpisov, ki so 
načrtovani za to leto. 
 
KONTAKT 
Mireille DE COUSSEMAEKER   European Commission 
Tel: 32 2 296 54 28        DG Enterprise, R1 Financial Unit 
Email: HTUentr-financial-unit-legal-team@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

PROGRAM ZA OBVEŠČANJE TRETJIH DRŽAV 
2004  

Aktivnosti EU za informiranje, komuniciranje in spodbujanje 
Proračunska linija: B3-302 

 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE 
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
UPRAVIČENCI 

 ŠOLE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 5 milijonov evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 povečati učinkovitost dela skupnosti na področju javnega mnenja v državah, ki niso 
članice, z večjim trudom informiranja, komuniciranja in promocija podobe EU. 

 
Financirane akcije: 

 ukrepi za promocijo ciljajo na univerze in šole, trgovinske in gospodarske zbornice, 
sindikate in strokovne trgovske organe iz držav, ki so povezane z EU. 

 
Proračunska linija financira tudi program Obiskovalci Evrope (500 000 evrov). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt in državo. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: za podrobnosti o financiranju in primernosti projekta se pozanimajte pri vaši 
delegaciji EK. 
 
KONTAKT 
Saturnino MUNOZ-GOMEZ   European Commission 
Tel: 32 2 299 93 32     DG External relations I5 
Email: HTUsaturnino.munoz@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
 
 

PROGRAM ZA ODSTRANJEVANJE PROTIPEHOTNIH MIN 
2002 – 2004  

Dotacije za pomoč državam, ki trpijo za posledicami protipehotnih min in njihovo 
odstranjevanje 

Proračunska linija: B7-661 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 PRAVOSODJE – VARNOST  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 
 ŠIROM SVETA 

Letni proračun: 16 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpreti sodelovanje, nadzor in izvajanje strategije za odstranjevanje min; 
 pomagati prizadetim državam pri izvajanju njihovih obveznosti, določenih v Ottawski 

konvenciji; 
 ustvariti in obdržati mednarodne strukture in lokalne zmožnosti v prizadetih državah 

za izvajanje aktivnosti z maksimalnim učinkom;  
 odziv na nujno humanitarno pomoč, preprečevanje nezgod in pomoč pri rehabilitaciji 

žrtev min; 
 pomagati prizadetim državam pri postopkih ter predstavitvi primerne opreme in tehnik 

pri odstranjevanju min; 
 spodbujati usklajevanje s končnimi uporabniki opreme za odstranjevanje min že v 

začetnih fazah, in podpreti uporabo teh tehnologij v najrevnejših prizadetih državah; 
 spodbujati akcije za odstranjevanje min, ki so kompatibilne s krajevnim okoljem in 

skladne s trajnostnim razvojem prizadete regije; 
 spodbujati sodelovanje med mednarodnimi glavnimi akterji za odstranjevanje min. 

 
Financirane akcije: 

 tehnična pomoč, usposabljanje osebja; 
 preizkušanje opreme in tehnik; logistična podpora, pridobivanje, preskrbovanje in 

skladiščenje katere koli opreme, oskrbovanje in dela, ki so potrebna za odstranjevanje 
min; 

 študije, konference in ukrepi za okrepitev mednarodnega sodelovanja pri 
odstranjevanju min; 

 aktivnosti za osveščanje javnosti. 
 
Prednostne tematike: 

 akcije za odstranjevanje APL/UXO (neeksplodirana telesa), ki pretijo prebivalstvu, in 
zmanjšati njihov vpliv (čiščenje minskih polj, izobraževanje o nevarnosti min, 
zmanjševanje nevarnosti in uničevanje minskih polj); 

 akcije za izgradnjo in okrepitev lokalnih zmožnosti, povečevanje učinkovitost akcij pri 
odstranjevanju min (učinek pregledov in s tem povezanih orodij). 

 
Prednostna področja: 

 pristop k Ottawski konvenciji ali prizadevanja k njeni izpolnitvi; 
 humanitarni vpliv na področju minske problematike; 
 dati prednost ciljem, ki so v nacionalnem kontekstu; 
 strateška pomembnost prizadete države za EU. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external:relations/mine/intro/index_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 600 000 in 2 milijona evrov, najmanj 20% in največ 90% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: program vključuje ciljne projekte, izbrane neposredno zaradi določenega razloga; 
prošnje po dotaciji prek razpisov za predloge. 
 
KONTAKT 
Josick VAN DROMME     European Commission 
Tel: 32 2 299 52 02        EuropeAid Cooperation Office F3 
Email: HTUjosick.vandromme@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

PROGRAM ZA PODPORO KINEMATOGRAFOM V AKP DRŽAVAH 
2004 

Dotacije za AKP kinematografe in kinematografska dela  
PODROČJA 

 KULTURA – MEDIJI  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PODPORA PRODUKCIJI 
 PODPORA DISTRIBUCIJI 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 

Celotni proračun: 6 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 pospeševati kinematografijo držav AKP in izboljšati postopke uradnih pomoči; 
 odziv na kreativnost filmskih ustvarjalcev v različnih regijah držav AKP; 
 prispevati k odkrivanju novih talentov in ovekovečenju generacij filmskih ustvarjalcev 

iz držav AKP; 
 povečati podporo distribuciji/promociji filmov v državah AKP in industrijskih 

državah; 
 povečati podporo dolgometražnim glavnim filmom; 
 povečati sorazmerje pri podpori, ki jo imajo kratkometražni filmi, dokumentarci in 

animirani filmi; 
 povečati podporo televizijski produkciji (televizijski filmi, serije, animirani filmi), 

posebno tisti, ki cilja na mlado občinstvo in je narejena za distribucijo na AKP 
kanalih. 
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Financirane aktivnosti: 
 dolgometražni film; 
 kratki ali srednje dolgi filmi, dokumentarci; 
 televizijski filmi, serije, animirani filmi za televizijo; 
 distribucija/promocija filmov. 

 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/development/body/theme/human_social/pol_culture1_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 30 000 in 400 000 evrov na projekt. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: financirano s strani EDF, do 40% celotnih stroškov. 
 
KONTAKT 
Johannes GEHRINGER    European Commission 
Tel: 32 2 296 00 05    EuropeAid Cooperation Office C5 
Email: HTUJohannes.geheringer@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 

    B-1049 Bruxelles 
 
 
PROGRAM ZA RACIONALNO PORABO ENERGIJE V EVROPI (EIE) – ALTENER 

III 
 2003 – 2006  

Dotacije za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 

PODROČJA 
 INDUSTRIJA 
 OKOLJE 
 ENERGIJA  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA  

Letni proračun: 76 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 



 221

 spodbujanje rabe novih in obnovljivih virov energije za centralizirano in 
decentralizirano proizvodnjo elektrike in toplotne energije, ter njihova integracija v 
lokalno okolje in energijski sistem. 

 
Financirane akcije: 

 spodbujanje trajnega razvoja, varnosti oskrbovanja z energijo, konkurenčnosti in 
zaščite okolja; 

 vzpostavitev, povečanje ali preureditev struktur in instrumentov za trajen energetski 
razvoj; 

 spodbujanje trajnih energetskih sistemov in opreme za njihovo pospeševanje prodora 
na trg in stimulirati investiranje na tem področju; 

 razvoj informacijskih in izobraževalnih struktur; koristna uporaba rezultatov, 
promocija in razširjanje znanj in najboljših praks; 

 nadzor izvajanja in doprinosa pobud skupnosti in ukrepov; 
 ocenjevanje učinka akcij in projektov, financiranih iz tega programa. 

 
Ciljna področja: 

 obnovljivi energetski viri – električna energija; 
 obnovljivi energetski viri – toplotna energija; 
 obnovljivi energetski viri manjšega obsega uporabe; 
 alternativna goriva in prevozna sredstva. 

 
ALTENER si prizadeva za podporo pripravljalnih projektov, namenjenih izgradnji ali 
preskrbovanju z opremo. Program je odprt za udeležence iz držav kandidatk, glede na 
Evropski sporazum o pridružitvi. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/energy/en/altener2.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50%. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: podani bodo v razpisu programa, ki bo objavljen v letnem delovnem poročilu, 
načrtovan novembra 2003. 
 
KONTAKT 
Hans MYDSKE      European Commission 
Tel: 32 2 296 79 90      DG Transport and Energy D2 
Email: HTUhans-jakob.mydske@cec.eu.int UTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
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PROGRAM ZA RACIONALNO PORABO ENERGIJE V EVROPI (EIE) – 
COOPENER 
 2003 – 2006  

Dotacije za promocijo obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti na mednarodni 
ravni s tretjimi državami 

 
PODROČJA 

 INDUSTRIJA 
 OKOLJE 
 ENERGIJA  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Letni proračun: 16,7 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora pobudam, ki so povezane s promocijo obnovljivih virov energije in energijske 
učinkovitosti v državah v razvoju, posebno v okviru sodelovanja EU z državami v 
razvoju v Afriki, Aziji, Latinski Ameriki in Pacifiku. 

 
Financirane akcije: 

 spodbujanje trajnostnega razvoja, varnosti oskrbovanja z energijo, konkurenčnosti in 
zaščite okolja; 

 vzpostavitev, povečanje ali preureditev struktur in instrumentov za trajen energetski 
razvoj; 

 podpora trajnim energetskim sistemom in opremi za njihovo pospeševanje prodora na 
trg, spodbujanje investiranja na tem področju; 

 razvoj informacijskih in izobraževalnih struktur; koristna raba rezultatov, promocija in 
razširjanje znanj in najboljših praks;  

 nadzor izvajanja in učinka pobud s strani skupnosti, ukrepi za podporo;  
 ocenitev učinka akcij in projektov, financiranih iz tega programa. 
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Ciljna področja: 
 energetska politike, zakonodaja in tržni pogoji, za omogočanje zmanjšanja revščine v 

državah v razvoju; 
 okrepiti lokalno znanje in izkušnje v državah v razvoju. 

 
Program je odprt za udeležbo držav kandidatk, ki temelji na dogovoru v Evropskem 
sporazumu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/energy/res/intelligent_energy/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50%. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: podani bodo v razpisu programa, skupaj z publikacijo o letnem delovnem načrtu. 
 
KONTAKT 
José FLUXA-GARCIA     European Commission 
Tel: 32 2 296 15 24      DG Transport and Energy D2 
Email: HTUJose.Fluxa@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 

 
PROGRAM ZA RACIONALNO PORABO ENERGIJE V EVROPI (EIE) – STEER 

 2003 – 2006  
Dotacije na področju energijskih vidikov prometa 

 
PODROČJA 

 INDUSTRIJA 
 OKOLJE 
 ENERGIJA  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA  

Letni proračun: 31 milijonov evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora pobudam, povezanim z vsemi energijskimi vidiki prometa, spremembami 
goriva in spodbujanju obnovljivih goriv, energijska učinkovitost pri prometu, vključno 
s pripravo zakonitih meritev, in njihova uporaba. 

 
Financirane akcije: 

 spodbujanje trajnostnega razvoja, varnosti oskrbovanja z energijo, konkurenčnosti in 
zaščite okolja; 

 vzpostavitev, povečanje ali preureditev struktur in instrumentov za trajen energetski 
razvoj; 

 podpora trajnim energetskim sistemom in opremi za njihovo pospeševanje prodora na 
trg, spodbujanje investiranja na tem področju; 

 razvoj informacijskih in izobraževalnih struktur; koristna raba rezultatov, promocija in 
razširjanje znanj in najboljših praks;  

 nadzor izvajanja in učinka pobud s strani skupnosti, ukrepi za podporo;  
 ocenitev učinka akcij in projektov, financiranih iz tega programa. 

 
Ciljna področja: 

 alternativna goriva in prevozna sredstva; 
 politični ukrepi za učinkovito uporabo energije pri prometu; 
 dvigniti raven znanja lokalnih energijskih agencij na področju prometa. 

 
Program je odprt za udeležbo držav kandidatk, ki temelji na dogovoru v Evropskem 
sporazumu. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/energy/res/intelligent_energy/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50%. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: podani bodo v razpisu programa, skupaj z publikacijo o letnem delovnem načrtu. 
 
KONTAKT 
Kevin LEDEN      European Commission 
Tel: 32 2 296 79 90      DG Transport and Energy D2 
Email: HTUtren-intelligentenergy@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 

 
PROGRAM ZA SODELOVANJE MED SEVEROM IN JUGOM PROTI ZLORABAM 

DROG 
2004 

Preprečevanje in zmanjševanje zlorabe uživanja, ilegalne proizvodnje in nadzor nad ilegalnim 
prometom z drogami 

Proračunska linija: B7-6310 (ex-6210) 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 PRAVOSODJE – VARNOST  
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DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZMENJAVE ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE 
 LATINSKA AMERIKA 
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE  
 AZIJA 

Celotni proračun: 1,6 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 zmanjšanje in preprečevanje proizvodnje in uporabe drog; 
 zdravljenje odvisnikov od drog; 
 nadzor ilegalnih gibanj proizvodov (droge, predhodni proizvodi) in nadzor pretoka 

denarja. 
 
Financirane akcije:  

 pomoč državam za ugotavljanje pojava drog in ustvarjanje celostne strategije v 
sodelovanju z UNIDCP (program ZDA za mednarodni nadzor drog); 

 študije in raziskave o pogostosti, razširjenosti in razlogov za odvisnost od drog; 
 informiranje, izobraževanje in akcije za osveščanje; 
 ponovno vključevanje odvisnikov v družbo; 
 določanje strategij posamezne države o ilegalni proizvodnji; 
 razvoj podeželskih območij z vzpostavitvijo novih kmetijskih in industrijskih 

aktivnosti; 
 gospodarska, družbena in okoljska rehabilitacija; 
 izobraževanje.  

 
Prednost imajo projekti, ki vključujejo lokalne ljudi in ciljne skupine pri določanju, 
načrtovanju in izvrševanju dejavnosti. Financiranje je namenjeno regionalnim in 
mednarodnim organizacijam, lokalnim NVO, oddelkom lokalne vlade, javnim in zasebnim 
operaterjem. 
 
Za projekte, ki zadevajo Latinsko Ameriko, Azijo in sredozemske države, se morate obrniti na 
pisarno Generalnega direktorata za zunanje odnose (DG External Relations). Projekti za 
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afriške, karibske in pacifiške države pa naj bodo poslani na Generalni direktorat za razvoj 
(DG Development). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 1 milijon evrov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: do 100% celotnih stroškov projekta. 
 
KONTAKT 
Cinzia BRENTARI      European Commission 
Tel: 32 2 295 67 66      EuropeAid Cooperation Office F4 
Email: HTUcinzia.brentari@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

PROGRAM ZA SPODBUJANJE AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV 
2004 – 2006  

Dotacije za podporo organizacijam, ki delujejo na področju aktivnosti evropskih državljanov, 
in za spodbujanje civilne udeležbe 

Proračunska linija: 15060101/ex-A321, A3021, A3024, B305 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 JAVNE POLITIKE 
 MLADINA  
 INFORMIRANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
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 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 72 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati in širiti vrednote in cilje EU; 
 spodbujati državljane EU k večjemu sodelovanju z njenimi institucijami; 
 vključevati državljane v razmišljanje in razpravo o sestavi Evropske unije; 
 okrepiti povezave in izmenjave med državljani držav, ki sodelujejo v programu, 

predvsem prek tesnega povezovanja mest (town twinning); 
 spodbujati pobude s strani organov, ki delujejo na področju spodbujanja državljanov k 

aktivnosti in sodelovanju. 
 
Dve obliki finančne podpore: 

- podpora za sofinanciranje izdatkov, ki so povezani s stalnim delovnim 
programom organa, ki ima cilj na področju aktivnega evropskega državljana in 
je v skupnem evropskem interesu (1. in 2. raven); 

- podpora za sofinanciranje točno določene akcije (3. raven). 
 
Aktivnosti so financirane na treh področjih (v nadaljevanju so podrobneje predstavljena): 

 1. področje: dodelitev sredstev po spontani prošnji; 
- stalni delovni programi v naprej izbranih ustanov, katerih cilj je v skupnem 

evropskem interesu na področju aktivnega evropskega državljana; 
 2. področje: dodelitev sredstev po objavljenem razpisu: 

- stalni delovni program ustanov, katerih cilj je na področju aktivnega 
evropskega državljana v skupnem evropskem interesu ali cilj, ki tvori del 
politike EU na tem področju (neprofitni organi, njihove evropske mreže); 

 3. področje: dodelitev sredstev po objavljenem razpisu: 
- akcije na področju aktivnosti državljanov, ki jih vodijo predvsem NVO, 

združenja in federacije evropskega interesa ali medgospodarskih sindikatov; 
- akcije za spodbujanje povezovanje mest, ki jih spodbudi mestna občina, 

lokalne in regionalne skupnosti in institucije, lokalne in regionalne oblasti. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največji znesek bo podan v razpisnem besedilu. 
Izbor: enkrat letno, poleti.  
Koraki: razpisa za 2. in 3. področje sta lahko podana za vsako raven ločeno. 
 
KONTAKT 
Harold HARTUNG   European Commission 
Tel: 32 2 295 26 85   DG Education and Culture, Unit D2 Civil Society 
Email: HTUeac-soc-civile@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 

   B-1049 Bruxelles 
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PROGRAM ZA SPODBUJANJE AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – Organizacije za 
pospeševanje ideje o Evropi 

2004 – 2006  
Dotacije za podporo organizacijam, ki pospešujejo idejo o Evropi 

Proračunska linija: 15060103/ex- A3021 
 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Celotni proračun: 2 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati večje razumevanje in večjo zavezanost k ciljem Evropske unije ter proces 
evropske integracije, posebno med univerzitetnimi diplomanti, raziskovalci, 
poklicnimi pravniki in državnimi uradniki kot tudi med političnimi nosilci odločitev in 
splošne javnosti; 

 povečati zavezanost javnosti ciljem, za katere si prizadevajo evropske institucije. 
 
Financirane akcije na 1. področju programa za spodbujanje aktivnosti državljanov: 

 splošni stroški: program pokriva letne tekoče stroške in aktivnosti kulturnih 
organizacij, ki pospešujejo idejo o Evropi. 

 
Izbirna merila: 

 organizacije morajo biti ustanovljene v več kot eni državi članici ali pa njihove 
aktivnosti vključujejo tesno sodelovanje z organizacijami iz drugih držav članic. 

 
Upravičence za to proračunsko linijo določi Evropski parlament, zato ni izdanih nobenih 
razpisov za predloge. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/infonet/civil_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 80%, ostalih 20% ne sme biti financiranih iz evropskega sklada. 
Izbor: enkrat letno, januarja.  
Koraki: dotacije brez razpisov za predloge: zainteresirane organizacije naj se obrnejo na DG 
EAC, Unit 2. 
 



 229

KONTAKT 
Information Desk     European Commission 
Tel: 32 2 299 90 34     DG Education and Culture, D2 
Email: HTUeac-soc-civile@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 

     B-1049 Bruxelles 
 
 
PROGRAM ZA SPODBUJANJE AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – Pobratenje mest 

(Town twinning) 
2004 – 2006  

Dotacije za podporo akcijam pri pobratenju mest in s tem spodbujanje aktivnosti evropskih 
državljanov 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 INFORMIRANJE  
 OKOLJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA 

Celotni proračun: 12 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 vzdrževati nove in obstoječe povezave in mreže med lokalnimi oblastmi v Evropi; 
 poudarjati pomemben prispevek, ki ga doprinese k evropski integraciji, sodelovanje in 

izmenjavanje med lokalnimi skupnostmi. 
 
Akcije so financirane na dveh področjih: 

 sestanki in izmenjave med prebivalci povezanih mest iz najmanj dveh držav: 
- izobraževalni program o splošnih evropskih temah; 
- inovativne akcije o kulturni raznolikosti v vsakdanjem življenju Evropejcev: 

lokalna demokracija, družbene storitve, življenjski pogoji; 
 tematske konference, seminarji in izobraževalni seminarji: 
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- spodbujanje povezovanja, srečevanja, informacijskih dogodkov na temo 
evropskih skupnih interesov; izobraževanje ljudi za povezovanje, pobratenje 
mest. 

 
Prednostne teme: 

- evropske institucije, model družbe; 
- širitev; 
- temeljne pravice, evropsko državljanstvo; 
- boj proti rasizmu; 
- varstvo okolja; 
- večjezičnost, izobraževanje; 
- lokalni gospodarski razvoj in zaposlitvene pobude, invalidi v družbi, 

izobraževanje prek športa, nove informacijske in komunikacijske tehnologije.  
 
Da bi se v program vključilo več manjših in srednje velikih mestnih občin, je komisija 
predstavila poenostavljen sistem finančnih sredstev za izmenjavo med državljani, ki ne 
presega 20 000 evrov. Programa se lahko udeležijo tudi druge države, vendar ne morejo 
prejeti finančno podporo. 
 
Vsako leto Evropska komisija podeli nagrado Gold Stars of Town twinning mestom, ki so 
najbolje izkoristila prejeta sredstva v predhodnem letu za prispevanje k evropski integraciji. 
Mestne občine ne morejo zaprositi za to nagrado. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_fr.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 50 000 evrov; do 50% celotnih stroškov nad 20 000 evrov. Organizacijski in 
potni stroški so kriti. 
Izbor: petkrat letno: oktober, december, februar, april, julij.  
Koraki: izbirna komisija nameni veliko pozornost evropski vsebini in izobraževalni vrednosti 
projekta. 
 
KONTAKT 
Harald HARTUNG     European Commission 
Tel: 32 2 299 26 85     DG Education and Culture D2 
Email: HTUharald.hartung@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 

     B-1049 Bruxelles 
 
 

PROGRAM ZA SPODBUJANJE AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – Podpora 
evropskim projektom za razprave s strani NVO 

2004 – 2006  
Dotacije za informiranje, sporočanje in promocijo dela o Evropski uniji 

Proračunska linija: 15060101/ex. B-305 
 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
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 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Celotni proračun: 1,7 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 informirati evropske državljane o aktivnostih Evropske unije, delu njenih institucij, o 
odločanju in stopnji evropske integracije (veliki javni dogodki, npr. dan Evrope). 

 
Akcije so financirane na dveh področjih: 

 akcije, organizirane s strani predstavnikov Evropske komisije v državah članic: 
konference, seminarji, evropski dogodki; 

 akcije, organizirane s strani evropskih organizacij, za širjenje informacij o Evropski 
uniji: brošure, razprave, seminarji, dogodki, mreženje NVO, IT proizvodi, radijsko in 
televizijsko oddajanje in inovativne aktivnosti. 

 
Prednostne teme o evropski integraciji: 

- evropsko vodstvo in prihodnost EU; 
- evropsko državljanstvo; 
- evropski družbeni model; 
- širitev. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/ong_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 50 000 evrov, do 60% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno je razpis za finančne razprave o Evropi. 
Koraki: države kandidatke in pristopnice lahko sodelujejo pri projektu, vendar ne morejo 
neposredno zaprositi za finančna sredstva. 
 
KONTAKT 
Beltina LICHTI      European Commission 
Tel: 32 2 295 08 62     DG Education and Culture D2 
Email: HTUeac-soc-civile@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 

     B-1049 Bruxelles 
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PROGRAM ZA SPODBUJANJE AKTIVNOSTI DRŽAVLJANOV – Projekti, 
organizirani s strani združenj in federacij evropskega interesa 

2004 – 2006  
Dotacije za skupne aktivnosti, ki pomagajo promovirati idejo o Evropi 

Proračunska linija: 15060104/ex- A3024 
 
PODROČJA 

 INFORMIRANJE  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Celotni proračun: 1,3 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 krepiti vzroke za evropsko integracijo; 
 dvigniti javno zavest o ciljih Evropske unije. 

 
Financirane akcije na 1. področju programa za spodbujanje aktivnosti državljanov: 

 radijski in televizijski programi; 
 vzpostavljanje mrež; 
 seminarji, konference; 
 publikacije o sestankih; 
 IT proizvodi in inovativne akcije, ki prispevajo pri aktualnih pogovorih med akterji 

civilne družbe in k mreženju teh akterjev. 
 
Teme, ki zadevajo evropsko integracijo: 

 narodnostne in moralne vrednote ter viri evropske integracije (toleranca, solidarnost, 
pluralizem); 

 evropsko vladanje; 
 evropska kulturna raznolikost; 
 evropsko državljanstvo. 

 
Program pokriva stroške aktivnosti in projektov, ki so evropsko osredotočeni in so izvajani s 
strani združenj in federacij evropskih državljanov. Sredstva ne morejo biti porabljena za kritje 
obratovalnih stroškov. Prošnja za podporo programu mora vsebovati letne aktivnosti 
združenja, osebja, vključno s predstavitvijo njihovih delovnih nalog, popoln seznam ostalih 
sponzorjev, dokaz o vodenju računovodstva in zadnje finančno poročilo (bilanca in prihodki 
in odhodki na računu). 
 
Države kandidatke in pristopnice lahko sodelujejo kot partnerice, ne morejo pa neposredno 
zaprositi za denarna sredstva. 
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SPLETNA STRAN: europa.eu.int/infonet/civil_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 25 000 evrov, do 60% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: sredstva iz tega programa ne morejo biti uporabljena za kritje obratovalnih stroškov 
upravičencev. 
 
KONTAKT 
Information Desk     European Commission 
Tel: 32 2 299 90 34     DG Education and Culture D2 
Email: HTUeac-soc-civile@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 

     B-1049 Bruxelles 
 

 
PROGRAM ZA TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE 

2004  
Dotacije za razvoj informacijskih orodij o temeljnih človekovih pravicah, ki bi bila dosegljiva 

vsem, ki jih to zadeva 
Proračunska linija: B5-850N 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 INFORMIRANJE  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 

Letni proračun: 460 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razvoj informacijskih orodij o temeljnih človekovih pravicah, ki bi omogočala vsem, 
ki jih to zadeva, pridobivanje informacij o zaščiti temeljnih človekovih pravic. 

 
Financirane akcije: 

 podpora razvoju informacijskih virov, ki bodo obveščali ljudi o civilnih, političnih, 
gospodarskih in družbenih pravicah, skupne evropskim državljanom in vsem osebam, 
ki prebivajo v EU, ter o pravnih ali drugih sredstvih, ki so jim na voljo. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 115 000 in 150 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. Trajanje projekta od 12 do 
24 mesecev. 
Izbor: vsaki dve leti enkrat.   
Koraki: za dodatne informacije obiščite spletno stran. 
 
KONTAKT 
Alain BRUN      European Commission 
Tel: 32 2 295 68 32       DG Justice and Home Affairs C3 
Email: HTUalain.brun@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
            HTUjai-citizenship@cec.eu.intUTH   B-1049 Bruxelles 
 
 

PROGRAM ZA VZAJEMNE DEJAVNOSTI 
 2002 – 2006  

Podpora za okrepitev učinka INTERREG programa v gospodarski in socialni koheziji ter na 
intenzivnosti sodelovanja EU  s sosednjimi državami 

 
PODROČJA 

 LOKALNI RAZVOJ  
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 25 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpreti vodstvene organe pri programu INTERREG III (poglejte si programsko 
predstavitev) in ostalih ključnih sodelavcev, ki sodelujejo pri izboljšanju programa, 
finančnega poslovanja in izpeljevanju projekta; 

 spodbujati prenos znanj, izmenjave izkušenj in razvoj vodstvenih orodij; 
 spodbujati vključevanje sosednjih držav, s sodelovanjem in usklajevanjem na zunanjih 

mejah; razvoj instrumentov in možnosti upravljanja tranzicije. 
 
Prednosti: 

 INTERREG podpora vodstvu: 
- ukrep 1: info točka in spodbujanje; 
- ukrep 2: usposabljanje in kvalifikacije; 
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 INTERREG razvoj – lokalne in regionalne pobude; 
 sodelovanje in upravljanje tranzicije na mejnih področjih pristopnih držav: 

- ukrep 3.1: orodja za skupno sodelovanje na zunanjih mejah; 
- ukrep 3.2: razvoj sodelovanja z INTERREG na zunanjih mejah. 

 
Tehnična pomoč pri izvajanju programa je financirana iz proračua v višini 1,65 milijona 
evrov. Razpis za ponudbe zadeva le projekte, ki se izvajajo pod 1. in 3. prednostjo, ukrep 2. 
 
Program je financiran s strani strukturnih skladov: ERFD. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/energy/res/intelligent_energy/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno, maja.  
Koraki: da bodo projekti primerni za INTERACT program, morajo koristiti pobudam 
INTERREG.  
 
KONTAKT 
Inge DE PRINS      INTERACT Secretariat Vienna 
Tel: 43 1 533 87 47 62     OIR-Managementdienste GmbH 
Email: HTUinge.deprins@interact-eu.netUTH    Franz-Josefs-Kai 27 
              A-1010 Vienna 
 
 

 
REHABILITACIJA IN OBNOVA AFGANISTANA 

2004  
Program za tehnično pomoč pri rehabilitaciji in obnovi Afganistana 

 
PODROČJA 

 PROMET  
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 HUMANITARNOST 
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 UPRAVE, DRŽAVE  
 RAZVOJNE NVO 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Celotni proračun: ni podan 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 sredstva so namenjena za kritje financiranja rehabilitacije in obnove ter za ponovno 
vzpostavitev civilne družbe in svobodnih medijev v Afganistanu; 

 omogočiti vrnitev beguncev v svojo državo. 
Financirane akcije: 

 odstraniti trajni produkcijski sistem; 
 materialna in funkcionalna rehabilitacija temeljnih infrastruktur (zdravstvo, izobrazba) 

z odstranjevanjem min, vključevanjem v družbo in demobiliziranjem vojaških sil; 
 rehabilitacija beguncev, repatriiranih in razseljenih oseb; 
 obnova lokalnih institucionalnih zmogljivosti. 

 
Ta proračunska linija posreduje v zelo specifičnih položajih. Rehabilitacijske in obnovitvene 
akcije za intervencijo po vojni, v družbenih nemirih in v naravnih nesrečah. So dopolnilne 
nujni pomoči in dolgoročni razvojni pomoči in so del globalne strategije EU za prispevanje k 
stabilizaciji na tem področju. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/development/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: kadar koli, glede na nujnost. 
Koraki: obrnite se na delegacijame EK v dotičnih državah . 
 
KONTAKT 
Jan TEN BLOEMENDAAL            European Commission 
Tel: 32 2 299 28 17              EuropeAid Cooperation Office direction B 
Email: HTUJan.ten-bloemendaal@cec.eu.intUTH           Rue de la Loi, 200 
                B-1049 Bruxelles 
 
 

REHABILITACIJA IN OBNOVA V DRŽAVAH V RAZVOJU 
2004  

Program za tehnično pomoč pri rehabilitaciji in obnovi v državah v razvoju 
Proračunska linija: B7-667 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 HUMANITARNOST 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 UPRAVE, DRŽAVE  
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 RAZVOJNE NVO 
DRŽAVE 

 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA 

Celotni proračun: 8 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 obnoviti delovanje gospodarskih in institucionalnih zmogljivosti. Rehabilitacijske in 
obnovitvene akcije za intervencijo po vojni, družbenih nemirih in naravnih nesrečah. 
So dopolnilne nujni pomoči in dolgoročni razvojni pomoči. 

 
Financirane akcije: 

 odstraniti trajni produkcijski sistem; 
 materialna in funkcionalna rehabilitacija temeljnih infrastruktur (zdravstvo, izobrazba) 

z odstranjevanjem min, socialne integracije in demobiliziranjem vojaških sil; 
 rehabilitacija beguncev, repatriiranih in razseljenih oseb; 
 obnova lokalnih institucionalnih zmogljivost. 

 
Vodstvo rehabilitacijskih aktivnosti se bo organiziralo glede na geografska področja: Azija, 
Latinska Amerika, Srednji vzhod, države AKP. Ta proračunska linija posreduje v zelo 
specifičnih položajih: obnova v Latinski Ameriki po divjanju orkana, Kolumbija, položaj v 
Afganistanu, Iran, Pakistan, Šri Lanka, Filipini, Nepal, Burma. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/development/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 75% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: obrnite se na delegacije EK v dotičnih državah.  
 
KONTAKT 
Jan TEN BLOEMENDAAL   European Commission 
Tel: 32 2 299 28 17     EuropeAid Cooperation Office F4 
Email: HTUJan.ten-bloemendaal@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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SKUPNE AKCIJE PROGRAMOV SOCRATES, LEONARDO, KULTURA 2000 IN 
MLADINA 
 2000 – 2006  

Skupne akcije v programih za izobraževanje, usposabljanje in mladinskih programov 
(SOCRATES, LEONARDO DA VINCI in MLADINA) 

Proračunska linija: B3-1010 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 

UPRAVIČENCI 
 ŠOLE 
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 3,3 milijona evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujanje razvoja inovativnih pristopov pri analiziranju in reševanju problemov na 
več področjih:  

- sodelovanje med različnimi sektorji (izobraževanje, usposabljanje, kultura, 
mladina) na različnih ravneh; 

- mednarodno mreženje različnih tipov akterjev; 
- odstranjevanje ovir med načini posredovanja, ki se nanašajo na sestavo 

posameznih programov (SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, KULTURA 
2000 in MLADINA). 

 
Izbirna merila: 
     skupna akcija mora biti večdisciplinska (vsaj delno), izobraževanje za povezovanje, 
poklicno izobraževanje, mladinsko delo ali kultura. 
 
Skupne akcije so vključene v vse tri programe in dajejo konkretno obliko komplementarnosti 
s podpiranjem pobud, ki se širijo prek področja enega programa. 
 
Prednostne teme: 

 integracija invalidov; 
 aktivno državljanstvo mladih; 
 upoštevati neformalno učenje.  

 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/joint/jointactions_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na vrsto akcije. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: ponudbe naj bodo poslane pisarni za tehnično podporo (glej spodnji naslov). 
 
KONTAKT 

     Technical Assistance Office 
Tel: 32 2 233 01 11               Socrates, Leonardo and Youth 
Email: HTUeac-jointact@cec.eu.intUTH    Rue de Trèves 59-61 
              B-1040 Bruxelles 
 
 

SMAP – KRATKI IN SREDNJEROČNI PREDNOSTNI OKOLJSKI AKCIJSKI 
NAČRT ZA SREDOZEMLJE 

2004  
Dotacije v okoljske namene, za usmerjanje politik in skladov za zaščito sredozemskega okolja 

v okviru programa MEDA 
Proračunska linija: B7-410 

 
PODROČJA 

 OKOLJE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ  
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 UPORABNE RAZISKAVE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: 20 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spremeniti trenutno tendenco k degradaciji okolja; 
 prispevati k trajnostnemu razvoju regije, zaščiti sredozemskega okolja in izboljšanju 

zdravstvenih in življenjskih pogojev prebivalstva; 
 prispevati k progresivni integraciji okoljskih interesov v ostalih politikah; 
 okrepiti skladnost in sinergijo z ostalimi dvostranskimi programi. 

 
Financirane akcije: 
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 promovirati koristnost “Presoje vplivov na okolje” kot instrumenta za preventivno 
politiko za projekte; 

 povečevanje zavesti (kampanje, informativne aktivnosti, dokumentacijski centri); 
 izgradnja zmogljivosti, ki vključuje utrditev okoljskih agencij v sredozemskih 

državah; 
 izgradnja partnerstev, skupaj z vključevanjem civilne družbe in javnih/zasebnih 

združenj; 
 izobraževanje in usposabljanje (projekti za usposabljanje vodilnega kadra in tehnike 

financiranja); 
 prenos primernih in okolju neškodljivih tehnologij in znanj, ki vključuje tudi 

vzdrževanje; 
 mreženje: spodbujanje severno-južnega, južno-južnega in severno-južno-južnega 

sodelovanja, razvijanje odnosov in izmenjav med vladami, lokalnimi oblastmi in 
organizacijami civilne družbe, kot so NVO, univerze, industrijske organizacije itd.; 

 spodbujati uporabo interneta za pospeševanje komunikacij in za lažji dostop javnosti 
do okoljskih informacij; 

 ustanovitev indikatorjev za trajnostni razvoj, ocenitev/predstavitev indikatorjev in 
nadzorovanje okolja; 

 zbiranje in posredovanje informacij in izmenjava izkušenj, kot tudi razvoj smernic za 
načrtovanje. 

 
Prednostna področja: 

- integrirano gospodarjenje z vodami; 
- gospodarjenje z odpadki; 
- krizna žarišča; 
- integrirano gospodarjenje na obalnih področjih; 
- boriti se proti dezertifikaciji. 

 
Upravičene države: Maroko, Alžirija, Tunizija, Egipt, Turčija, Izrael, Jordanija, Libanon, 
Sirija, Ciper, Malta in Palestina. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/smap/home.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: regionalni projekti med 1 in 5 milijonov evrov. 
Izbor: regionalen, enkrat na dve leti.  
Koraki: dve stopnji prijave: na regionalni ravni prek klicev za ponudbe; na nacionalni ravni 
prek nacionalnih programov, obrnite se na ministrstvo za okolje. 
 
KONTAKT 
George STRONGYLIS    European Commission 
Tel: 32 2 296 02 95     DG Environment E1 International Affairs 
Email: HTUGeorge.strongylis@cec.eu.int UTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 

SOCRATES II 
2000 – 2006  

Dotacije za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja kot vseživljenjskega procesa 
Proračunska linija: B3-1001 
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PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujanje vseživljenjskega učenja; 
 razvoj evropskega znanja; 
 okrepiti evropske dimenzije v izobraževanju na vseh ravneh; 
 izboljšati znanje tujih jezikov; 
 pospeševati sodelovanje in mobilnost na področju izobraževanja; 
 spodbujati uporabo novih tehnologij pri izobraževanju; 
 spodbujati enake možnosti v vseh sektorjih izobraževanja. 

 
Program SOCRATES se izvaja prek osmih ukrepov, od katerih je pet ciljnih, ostali trije pa so 
prečni ukrepi, ki ciljajo na izboljšanje usklajevanja znotraj programa SOCRATES. 
 

1. COMENIUS, šolsko izobraževanje: 
Comenius 1: šolska partnerstva; 
Comenius 2: usposabljanje strokovnih delavcev v šolstvu na delovnem mestu ; 
Comenius 3: mednarodne mreže. 

2. ERASMUS, visokošolsko izobraževanje: 
Erasmus 1: institucionalne pogodbe; 
Erasmus 2: mobilne štipendije za študente; 
Erasmus 3: tematske mreže. 

3. GRUNDTVIG, izobraževanje odraslih: 
Grundtvig 1: projekti za evropsko sodelovanje; 
Grundtvig 2: učna partnerstva; 
Grundtvig 3: mobilnost usposabljanja strokovnih delavcev v šolstvu; 
Grundtvig 4: kooperacijske mreže. 
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4. LINGUA, spodbujanje učenja jezikov: 
Lingua 1: spodbujanje učenja jezikov; 
Lingua 2: razvoj orodij za učenje jezikov in njihovo ocenjevanje znanja. 

5. MINERVA, odprto izobraževanje in izobraževanje na daljavo, informacijske in 
komunikacijske tehnologije v izobraževanju. 

6. Spremljevalni ukrepi. 
7. Skupni ukrepi. 
8. Opazovalne in inovativne aktivnosti. 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta 
Izbor: enkrat do trikrat letno.  
Koraki: v več primerih se lahko udeleži programa le posameznik (študentje, učitelji itd.), 
prek svoje domače institucije. 
 
KONTAKT 
Bertrand DELPEUCH    European Commission 
Tel: 32 2 296 87 11     DG Education and Culture A3 
Email: HTUJoao.De-Santana@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – COMENIUS 
2000 – 2006  

Dotacije za sodelovanje na področju šolskega izobraževanja na vseh ravneh (otroški vrtec, 
osnovna in višja šola) 

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE  
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 KORPORACIJE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 MSP  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
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 TURČIJA 
Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 povečati kakovost in okrepiti evropske razsežnosti šolskega izobraževanja: 
- spodbujati mednarodno sodelovanje in izmenjave med šolami in učitelji; 
- spodbujati inovacije v pedagoških metodah in gradivu; 
- pospeševati mednarodno širjenje dobrih praks in inovacij v vodenju šol; 
- razvijati in širiti metode za boj proti šolskim izključitvam in šolskim 

neuspehom, spodbujati povezovanje učencev s posebnimi šolskimi potrebami 
in spodbujati enake možnosti v vseh sektorjih izobraževanja; 

- pospeševati uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v šolskem 
izobraževanju in v usposabljanju delovnega osebja v tem sektorju; 

 spodbujati učenje jezikov v šolskem izobraževanju v Evropi z mednarodnimi ocenami: 
- izboljšati kakovost poučevanja evropskih jezikov kot tujih jezikov; 
- izboljšati pedagoške sposobnosti učiteljev tujih jezikov; 
- izboljšati jezikovne sposobnosti učiteljev v manj uporabnih in manj 

poučevanih jezikih; 
- povečati raznolikost učenja tujih jezikov; 
- spodbuditi vse učitelje in učence za povečanje števila tujih jezikov, ki jih 

govorijo in za izboljšanje njihove stopnje;  
 spodbujati medkulturno zavest v šolskem izobraževanju v Evropi z mednarodnimi 

aktivnostmi: 
- spodbujati dvigovanje zavesti o različnih kulturah; 
- razviti medkulturne izobraževalne pobude za šole; 
- izboljšati sposobnosti učiteljev na področju medkulturnega izobraževanja; 
- podpreti boj proti rasizmu in ksenofobiji; 
- izboljšati izobrazbo otrok delavcev migrantov, poklicnih potnikov, Romov in 

popotnikov. 
 
Financirane akcije (glej natančnejšo nadaljnjo predstavitev): 

 Comenius 1: šolska partnerstva; 
 Comenius 2: usposabljanje strokovnih delavcev v šolstvu na delovnem mestu 

(evropski sodelovalni projekti, jezikovno izobraževanje za strokovne delavce, 
štipendije za individualno usposabljanje); 

 Comenius 3: mednarodne mreže, ki vsebujejo partnerstva med šolami in učitelji 
izobraževalnih ustanov 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/programmes/comenius/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: navodila so podana v vsakem akcijskem načrtu COMENIUS. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: svoje prijave oddajte nacionalni agenciji SOCRATES ali komisiji, glede na vodenje 
akcije. 
 
KONTAKT 
Bertrand DELPEUCH    European Commission 
Tel: 32 2 296 87 11     DG Education and Culture A3 
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Email: HTUbertrand.delpeuch@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

SOCRATES II – COMENIUS 1 
2000 – 2006  

Mednarodna šolska partnerstva 
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE  
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 KORPORACIJE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 MSP  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora mednarodnim šolskim partnerstvom, omogočanje izgraditve mednarodnih 
sodelovalnih projektov znotraj okvira “COMENIUS načrt”. 

 
Financirane akcije: 
šolska partnerstva Comenius: pospeševati mednarodno sodelovanje med šolami. Učencem in 
učiteljem iz najmanj treh držav je dana priložnost za skupno delo o eni ali več tematikah, ki so 
v skupnem interesu. 
 
Šolski projekti Comenius naj bi: 

- bili vključeni v redne aktivnosti šole; 
- se odvijali v času šolskega učnega programa ; 
- vključevali več razrednih skupin; 
- imeli kar se da širok vpliv na šolo. 
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Jezikovni projekti Comenius si prizadevajo za spodbujanje mladih ljudi, sposobnosti in 
samozavesti pri komuniciranju v drugih evropskih jezikih. Projekt mora biti voden s strani 
skupine najmanj desetih mladih, starih 14 let ali več, iz partnerskih šol v dveh državah. 
  
Projekti Comenius za razvoj šole dajejo vodstvu šolstva in učiteljem priložnost za 
izmenjavanje izkušenj in informacij za skupno razvijanje metod in pristopov, ki so potrebni 
pri njihovem delu, in preizkusiti in vpeljati v prakso najbolj učinkovite organizacijske in 
pedagoške pristope v šolah.  
 
Možne teme so: izobraževanje otrok delavcev migrantov, Romov in popotnikov, učencev z 
grožnjo socialne izključenosti in učencev s posebnimi potrebami pri izobraževanju. 
Organizirani so lahko tudi obiski partnerjev v pripravljalni fazi.  
 
Šolska partnerstva morajo vključevati vsaj tri partnerje iz različnih držav, ki sodelujejo v 
programu SOCRATES. Program je odprt tudi za države kandidatke (Bolgarija, Romunija, 
Turčija) in države pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/index.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 3 000 evrov za koordinatorja; pripravljalni ukrepi: 1000 evrov na osebo. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: svoje prijave oddajte nacionalni agenciji SOCRATES. 
 
KONTAKT 
Bertrand DELPEUCH    European Commission 
Tel: 32 2 296 87 11     DG Education and Culture A3 
Email: HTUbertrand.delpeuch@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – COMENIUS 2 
2000 – 2006  

Začetna usposabljanja in usposabljanja na delovnem mestu za strokovne delavce v 
izobraževanju 

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE  
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 KORPORACIJE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 MSP  
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 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 prispevati k poklicnemu razvoju strokovnega osebja na področju izobraževanja s 
pomočjo projektov za usposabljanje na delovnem mestu ; 

 okrepitev usposabljanja učiteljev na delovnem mestu v evropskih razsežnostih; 
 pospeševati evropsko sodelovanje med šolami; 
 promovirati medkulturne razsežnosti v šolah. 

 
Financirane akcije (prednosti): 

 evropski sodelovalni projekti za usposabljanje šolskega osebja med najmanj tremi 
različnimi državami: študijski programi, usposabljanja, metode in strategije 
izobraževanja, izoblikovanje gradiva za učence; 

 posamezne štipendije za izobraževanje: 
- začetno usposabljanje za učitelje; 
- delo asistentov pri učenju jezikov; 
- tečaji za usposabljanje na delovnem mestu. 

 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 20 000 in 100 000 evrov letno. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: svoje prijave oddajte nacionalni agenciji SOCRATES ali komisiji. 
 
KONTAKT 
Bertrand DELPEUCH    European Commission 
Tel: 32 2 296 87 11     DG Education and Culture A3 
Email: HTUbertrand.delpeuch@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 
 
 
 

SOCRATES II – COMENIUS 3 
2000 – 2006  

Dotacije za podpiranje šolskih partnerstev in mrež 
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Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE  
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izmenjava informacij; 
 usposabljanje za koordiniranje projektov; 
 spodbujanje novih projektov; 
 spodbujanje inovacijskih aktivnosti in dobrih praks v izobraževanju; 
 primerjalne analize, študije primera, priporočila; 
 organiziranje delovnih skupin, seminarjev, konferenc.  

 
Prednostna področja: 

 evropsko državljanstvo; 
 informacijske tehnologije, učenje jezikov, umetniško izobraževanje, okoljsko 

izobraževanje, boj proti nasilju v šolah, rasizmu in ksenofobiji, izobraževanje 
specifičnih ciljnih skupin. 

 
Upravičene mreže morajo vključevati najmanj šest različnih držav. Program je odprt tudi za 
države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 150 000 evrov.  
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje prijave oddajte nacionalni agenciji SOCRATES ali komisiji. 
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KONTAKT 
Bertrand DELPEUCH     European Commission 
Tel: 32 2 296 87 11      DG Education and Culture A3 
Email: HTUbertrand.delpeuch@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – GRUNDTVIG 
2000 – 2006  

Dotacije za izobraževanje odraslih in za druge izobraževalne poti. Projekti za spodbujanje 
vseživljenjske evropske razsežnosti z mednarodnim sodelovanjem 

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE  
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati evropsko sodelovanje med organi, ki zagotavljajo izobraževanje odraslih 
(šole, univerze, združenja, centri za izobraževanje); 

 prispevati k izboljšanju kakovosti učiteljev, ki poučujejo odrasle; 
 približati dostop do izobraževanja za vse državljane. 

 
Financirane akcije: 

- Grundtvig 1: projekti za mednarodno sodelovanje; 
- Grundtvig 2: učna partnerstva; 
- Grundtvig 3: mobilnost za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju; 
- Grundtvig 4: mreže. 

 
Program podpira tudi druge, neformalne oblike izobraževanja. Mednarodni sodelovalni 
projekti (Grundtvig 1) in učna partnerstva (Grundtvig 2) morajo vključevati upravičene 
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institucije/organizacije iz najmanj treh držav. Za mreže (Grundtvig 4) je najmanjše število 
partnerjev šest. Vsaj eden od partnerjev mora biti iz države EU. Program je odprt tudi za 
države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/adult/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: osnovano mora biti sofinanciranje. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
Alan SMITH      European Commission 
Tel: 32 2 295 83 82     DG Education and Culture A1 
Email: HTUalan.smith@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – GRUNDTVIG 1 
2000 – 2006  

Dotacije za evropsko sodelovalne projekte pri izobraževanju odraslih 
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Projekti za mednarodno sodelovanje so definirani kot projekti, kjer institucije/organizacije iz 
različnih evropskih držav delujejo skupaj, združujejo znanja in izkušnje za doseganje 
konkretnih in inovativnih rezultatov /proizvodov, ki imajo nesporno evropsko vrednost, kot so 
pilotske izkušnje na strateških področjih ali visoko kakovostni proizvodi za učenje. Istočasno 
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morajo aktivnosti ciljati k pospeševanju razvoja evropskih razsežnosti na področju 
izobraževanja odraslih. 
 
Prednosti: 

 spodbujati dostop in zahteve posameznikov po izobraževanju odraslih in 
vseživljenjskemu učenju; 

 razvoj informacijskih in drugih storitev za podporo odraslim učencem, usmerjanje in 
svetovanje; 

 izdelane metode za akreditacijo in prepoznavanje sposobnosti; 
 izboljšati poučevanje in učenje tujih evropskih jezikov in kultur; 
 informacijska in komunikacijska tehnologija na področju izobraževanja odraslih (e-

učenje). 
 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/adult/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 150 000 evrov letno. 
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
Alan SMITH      European Commission 
Tel: 32 2 295 83 82     DG Education and Culture A4 
Email: HTUalan.smith@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – GRUNDTVIG 2 
2000 – 2006  

Učna partnerstva pri izobraževanju odraslih 
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
program Grundtvig za učna partnerstva je namenjen aktivnostim manjšega obsega za 
sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. 
 
V primerjavi z mednarodno sodelovalnimi projekti, ki so produktivno usmerjeni, se ta učna 
partnerstva bolj usmerjajo na sam proces in ciljajo na širjenje sodelovanja manjših 
organizacij, ki hočejo vključiti v svoje izobraževalne aktivnosti evropsko sodelovanje. 
 
Financirane akcije: 

 sestanki med partnerji; 
 izmenjava strokovnega osebja; 
 predstava tehničnega dela in znanja; 
 kulturne predstave; 
 izdajanje in distribucija dokumentacij o sodelovalnih aktivnostih; 
 organiziranje razstav, izdelovanje in širjenje informacijski materialov; 
 priprave na tuj jezik; 
 sodelovanje z ostalimi projekti.  

 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/adult/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na posamezni program. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: vloge pošljite svoji nacionalni pisarni SOCRATES. 
 
KONTAKT 
Alan SMITH      European Commission 
Tel: 32 2 295 83 82     DG Education and Culture A4 
Email: HTUalan.smith@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOCRATES II – GRUNDTVIG 3 
2000 – 2006  

Mobilnost za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju 
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Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
izboljšati kakovost izobraževanja za odrasle s podpiranjem mednarodnih izkušenj pri 
usposabljanju za strokovne delavce, ki delajo v izobraževanju odraslih. Na ta način se 
spodbuja ljudi za pridobivanje širšega razumevanja do vseživljenjskega učenja v Evropi in 
izboljšajo se njihove sposobnosti za praktično učenje/inštruiranje/svetovanje. Izobraževalni 
tečaji, pripravništva potekajo od enega do štirih tednov in potekajo v drugi državi od države, 
kjer imajo udeleženci delovno mesto. 
  
Ta program je odprt vsaki organizaciji, ki deluje na področju izobraževanja odraslih, na 
uraden ali neuraden način: 

 ponudniki izobraževanja odraslih, ki pripadajo uradnemu ali neuradnemu sistemu (npr. 
osnovna in višja šola, ki organizirajo tečaje za odrasle, javne šole …); 

 univerze, ki izvajajo raziskave in/ali razvoj učnega načrta, ali pripravljajo tečaje za 
izobraževanje odraslih; 

 organiziranje usposabljanja strokovnih oseb iz izobraževanja odraslih; 
 ustanove, ki omogočajo odraslim uradno ali neuradno izobraževanje, kot so neprofitne 

ustanove in združenja, sindikati, knjižnice in muzeji. 
 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/adult/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: program ne pokriva celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: vloge pošljite svoji nacionalni pisarni SOCRATES. 
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KONTAKT 
Alan SMITH      European Commission 
Tel: 32 2 295 83 82     DG Education and Culture A4 
Email: HTUalan.smith@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – GRUNDTVIG 4 
2000 – 2006  

Mreže za sodelovanje pri izobraževanju odraslih 
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
program cilja na okrepitev povezav med različnimi akterji, ki so vključeni v izobraževanje 
odraslih, jim omogočati sodelovanje na bolj trdni osnovi in povečati njihovo zavest o evropski 
razsežnosti izobraževanja: vseživljenjsko učenje. 
 
Program je osredotočen na dva tipa mrež: 

1. Tematske mreže – namenjene za oskrbo foruma, kjer bi potekale razprave in 
izmenjave o ključnih vprašanjih, oblikovanje politik in/ali raziskave na področju 
izobraževanja odraslih. 

2. Projektne mreže – namenjene preskrbovanju temeljnih osnov za nadaljevanje stikov 
med institucijami, ki so sodelovale pri projektih in s tem prispevati k nadaljnjemu 
širjenju rezultatov projekta. Ostali primerni akterji se tudi lahko priključijo mreži. 

 
Financirane aktivnosti: 

 organiziranje seminarjev, konferenc; 
 širjenje informacij (spletna stran, publikacije); 
 primerjalne študije, opazovanje in priporočila; 
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 usposabljanje in vodenje projektov. 
 
Mreže morajo vključevati najmanj šest držav, ki sodelujejo v programu SOCRATES. 
Najmanj eden od partnerjev mora biti iz države članic. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/adult/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 150 000 evrov letno. 
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
Alan SMITH      European Commission 
Tel: 32 2 295 83 82     DG Education and Culture A4 
Email: HTUalan.smith@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – LINGUA 
2000 – 2006  

Dotacije za izboljšanje poučevanja tujih jezikov ter za kakovostno učenje in njegovo 
spodbujanje 

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 ŠOLE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati in podpirati jezikovno raznolikost v Evropski uniji; 
 prispevati k izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja tujega jezika; 
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 podpirati dostop do možnosti za vseživljenjsko učenje jezikov. 
 
Financirane aktivnosti: 

 Lingua 1: spodbujanje učenja jezikov; 
 Lingua 2: razvoj orodij za učenje jezikov in ocenjevanje njihovih znanj. 

 
Učenje jezikov pokriva vse uradne jezike Evropske unije kot tudi irski in luksemburški jezik. 
Upravičeni so tudi jeziki držav EFTA/EGP in držav pristopnic, ki sodelujejo v tem programu. 
V programu je posebna pozornost namenjena razvoju poznavanja manj razširjenih in manj 
poučevanih uradnih jezikov Evropske unije. 
 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/actions/lingua2_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na posamezni projekt. 
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
Sylvia VLAEMINCK    European Commission 
Tel: 32 2 295 53 85     DG Education and Culture B4 
Email: HTUsylvia.vlaeminck@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

SOCRATES II – LINGUA 1 
2000 – 2006  

Dotacije za učenje jezikov z mednarodnim sodelovanjem 
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 dvigniti zavest državljanov o večjezični lastnosti EU in o prednostih vseživljenjskega 
učenja jezikov in jih spodbujati, da se sami začnejo učiti tuje jezike; 

 izboljšati dostop do virov za učenje jezikov in povečati podporo pri učenju; 
 pospeševati širjenje informacij o inovativnih tehnikah in dobrih praks pri poučevanju 

tujih jezikov v Evropi (posebno med oblikovalci javnega mnenja in ključnimi 
izobraževalnimi strokovnjaki). 

 Financirane aktivnosti: 
 osveščanje o prednostih učenja jezikov; 
 spodbujati posameznike za učenje jezikov (tudi sposobnost, kako se jih učiti); 
 zagotavljati informacije o razpoložljivih sredstvih in metodah; 
 olajšati dostop do učenja jezikov; 
 izmenjave in širitev informacij o inovativnih pristopih in ključnimi vprašanji pri 

poučevanju jezika med oblikovalci javnega mnenja. 
 
Partnerji morajo prihajati iz najmanj treh različnih držav. Projekt ne more trajati dlje kot tri 
leta. Dotacije so lahko namenjene tudi pripravljalnim obiskom (največ za en teden). Program 
je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/actions/lingua2_en.html 

 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: program ne pokriva celotnih stroškov projekta. 
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
William AITCHINSON    European Commission 
Tel: 32 2 295 09 68     DG Education and Culture B4 
Email: HTUwilliam.aitchison@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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SOCRATES II – LINGUA 2 
2000 – 2006  

Dotacije za razvoj orodij pri učenju in poučevanju jezikov ter ocenjevanju jezikovnih 
sposobnosti 

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE   
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 ŠOLE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati inovativnost pri razvijanju orodij za učenje in poučevanje jezikov kot tudi 
orodij za njihovo preverjanje stopnje znanja; 

 spodbujati delitev najboljših praks; 
 zagotavljati široko raznolikost gradiva za učenje jezikov, z bolj jasno določenimi 

ciljnimi skupinami; 
 spodbujati proizvajanje orodij za učenje manj razširjenih in manj učenih jezikov; 
 podpirati izobraževalne pristope, ki so trgovsko nezadostno zastopani ali težko 

nastopijo na trgu v večjem obsegu; 
 spodbujati pridobivanje primernega znanja tujih jezikov, za primerni odziv v 

določenih položajih, z zagotovilom, da ti ukrepi niso povezani z določenim poklicem 
(to bolj sovpada s programom Leonardo da Vinci); 

 izboljšati širitev in dostopnost proizvodov. 
  
Financirane aktivnosti:  
projekti, ki ustvarijo, usposobijo, izboljšajo ali izmenjajo enega ali več naslednjih proizvodov: 
sredstva obveščanja in gradiva o izobraževanju, metode in orodja za prepoznavanje in 
ocenjevanje jezikovnih zmožnosti, programi za učenje in poučevanje. 
 
Prednost imajo projekti, ki zadevajo eno ali več raziskanih potreb za razvoja gradiv za učenje 
in poučevanje evropskih jezikov:  
THUhttp://europa.eu.int/comm/education/languages/download/survey.htmlUTH 

 
SPLETNA STRAN:  
europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/actions/lingua2_en.html 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na kraj in čas. 
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
Pedro CHAVES      European Commission 
Tel: 32 2 298 43 22      DG Education and Culture B4 
Email: HTUpedro.chaves@cec.eu.int UTH    Rue de la Loi, 200 
        B-1049 Bruxelles 

 
 

SOCRATES II – MINERVA 
2000 – 2006  

Dotacije za sodelovalne aktivnosti na področju odprtega izobraževanja in izobraževanja na 
daljavo ter za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju 

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
DEJAVNOSTI 

 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Letni proračun: 7 milijonov evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 dvigniti zavest učiteljev, učencev, oblikovalcev javnih mnenj in javnosti o učinku 
odprtega in izobraževanja na daljavo ter uporabi informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v izobraževanju; 

 zagotoviti, da so pedagoški oziri upoštevani pri razvoju učnih pripomočkov in 
izobraževanju, ki temelji na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter 
multimedijih. 

 
Financirane akcije: 

 razumevanje inovacij; 
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 predstavitev, razvoj in poskus novih metod in pedagoških pripomočkov; 
 dostop do rezultatov projektov in podpora za njihovo razširjanje; 
 aktivnosti za okrepitev izmenjave idej in izkušenj. 

 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/socrates/minerva/ind1a.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: program ne pokriva celotnih stroškov projekta. 
Izbor: v dveh stopnjah; predizbor marca, končni izbor novembra. 
Koraki: svoje vloge oddajte komisiji prek pisarne za tehnično pomoč Socrates (Socrates 
Technical Assistance Office). 
 
KONTAKT 
Corinne HERMANT    European Commission 
Tel: 32 2 296 34 55               DG Education and Culture C4 
Email: HTUCorinne.Hermant@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

SOCRATES II – OPAZOVANJE IN INOVATIVNOST 
2000 – 2006  

Študije in analize na področju izobraževalnih politik in sistemov  
Proračunska linija: B3-1001 

 
PODROČJA 

 INOVATIVNOST 
 INFORMIRANJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Letni proračun: 1,3 milijona evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati kakovost in transparentnost izobraževalnih sistemov; 
 nadaljevati proces izobraževalne inovativnosti v Evropi prek izmenjav informacij in 

izkušenj, določanjem dobrih praks, primerjalnih analiz sistemov in politik na tem 
področju, razprav in analiz zadev, ki so skupne interesu izobraževalne politike, določene s 
strani sveta. 

 
Financirane akcije: 

 aktivnosti za opazovanje: 
- zbiranje opisnih in statističnih podatkov, primerjalne analize izobraževalnih 

sistemov in politik; 
- razvoj metod za ocenjevanje kakovosti izobraževanja, vključno z razvojem 

primernih meril in indikatorjev; 
- razvoj in posodobljenje podatkovnih baz in drugih informacijskih virov o 

inovativnih poskusih; 
- podpiranje priznavanja diplom, kvalifikacij in obdobja učenja na vseh stopnjah 

izobrazbe; 
- mreženje institucij in drugih kvalificiranih organov, ki so povezani z 

analiziranjem izobraževalnih sistemov in politik; 
- študije, analize, pilotski projekti, seminarji, izmenjave strokovnjakov in ostale 

primerne aktivnosti, ki se nanašajo na skupni interes politike izobraževanja; 
- organiziranje in sodelovanje v programu ARION, večstranski študijski obiski 

za oblikovalce javnih mnenj, višjih vodstvenih uslužbencev izobraževalnih 
institucij katerega koli izobraževalnega sektorja; 

- informacijska mreža o izobraževanju EURYDICE; 
- priznavanje diplom, kvalifikacij in obdobja učenja, pomembne študije, analize, 

pilotski projekti mreže NARIC; 
 aktivnosti za inovativnost: 

inovativne pobude za odzivanje na nujne potrebe: mednarodni projekti in študije za pomoč pri 
razvijanju inovacij v enem določenem (ali več) izobraževalnem sektorju. 
 
Teme za študije: 

- neuspeh v šolah; 
- kakovost pri izobraževanju; 
- vseživljenjsko učenje; 
- izobrazba in zaposlovanje; 
- pravičnost evropskega izobraževalnega sistema – vrsta indikatorjev. 

 
Vse te mreže so odprte tudi za države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija). 

 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/index_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 300 000 evrov letno, do 50% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: prijave naj bodo poslane neposredno na Evropsko komisijo. 
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KONTAKT 
Jean-Yves STEFANI   European Commission 
Tel: 32 2 296 90 72             DG Education and Culture A4 – Horizontal  
               Coordination 
Email: HTUjean-yves.stefani@cec.eu.intUTH  Rue de la Loi, 200 
      B-1049 Bruxelles 
 
 
 

SOCRATES II – SPREMLJEVALNI UKREPI 
2000 – 2006  

Dotacije za podporo projektom in aktivnostim, ki ne ustrezajo nobeni specifični akciji 
programa SOCRATES  

Proračunska linija: B3-1001 
 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE   
DEJAVNOSTI 

 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 TURČIJA 

Skupni proračun: 1,850 milijarde evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 osveščanje o pomembnosti evropskega sodelovanja na področju izobraževanja. 
 
Financirane akcije: 

 predstavitev ali okrepitev evropskih razsežnosti v izobraževanju; 
 priprava, objava ali širjenje pedagoških gradiv, ki zadevajo evropske tematike; 
 specifične publikacije, ki se navezujejo na evropsko sodelovanje in poslovanje, kot na 

primer: študijski programi, modeli evropskega sodelovanja, inovativna uporaba novih 
tehnologij, sprejetje in nastanitev študentov, promovirati enake možnosti med 
ženskami in moškimi, uspešno reševanje specifičnih potreb invalidov; 

 vzpostavljanje ali krepitev evropskih združenj; 
 konference in seminarji o evropskem sodelovanju na področju izobraževanja. Ti 

dogodki naj bi predstavljali evropsko dodano vrednost in ustvarjali konkretne 
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rezultate. V določenih primerih lahko ciljajo na povečanje širjenja rezultatov 
specifičnih akcij v okviru programa SOCRATES;  

 organiziranje tečajev evropskih razsežnosti o vodenju in gospodarjenju na vseh 
ravneh, vključno z upravnimi vidiki evropskega sodelovanja; 

 razširjanje in izmenjavanje informacij o inovativnih akcijah za promoviranje 
izobraževanja in učenja tujih jezikov, ter pri sprejemanju strateških pristopov na tem 
področju; 

 uporaba novih informacijskih tehnologij za izboljšanje evropskega sodelovanja na 
področju izobraževanja, npr. v umetniškem izobraževanju; 

 sodelovanje v raziskovalnih akcijah na področju izobraževanja. 
Program je odprt tudi za države kandidatke in pristopnice. 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/action8/action8_en.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: aktivnosti se morajo začeti po štirih mesecih od sprejetja prijave. 
 
KONTAKT 
Sonia FABRIGUROVA    European Commission 
Tel: 32 2 296 61 48     DG Education and Culture A4 
Email: HTUsonia.fabrigurova@cec.eu.int UTH   Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 

 
 

SODELOVANJE EU IN KANADE V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 
2001 – 2005  

Dotacije za večstranska partnerstva pri sodelovanju na področju visokošolskega izobraževanja 
in usposabljanja 

Proračunska linija: B7-830 
 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
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 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 SEVERNA AMERIKA 

Celotni proračun: 3,63 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujati boljše razumevanje med ljudmi Evropske unije in Kanade, z boljšim 
poznavanjem jezika, kulture in inštitucij; 

 izboljšati kakovost razvoja človeških virov v EU in Kanadi s pridobivanjem znanja, ki 
je potrebno za izzive, s katerimi se srečujemo v globalnem gospodarstvu; 

 pospeševati inovativen in trajnostni krog študentov z visoko izobrazbo ter sodelovalne 
aktivnosti za izobraževanje med različnimi regijami EU in Kanade, ki prispevajo k 
trajnemu učinku; 

 izboljšati kakovost mobilnosti študentov s pospeševanjem transparentnosti, 
medsebojnim priznavanjem kvalifikacij ter časa izobraževanja in usposabljanja; 

 spodbujati izmenjave strokovnjakov za e-učenje in vzpostaviti učenje na daljavo; 
 vzpostaviti ali utrditi odnose med institucijami za višjo izobrazbo in ustanovam za 

izobraževanje, trgovskimi združenji, javnimi oblastmi, poslovnim sektorjem in 
ostalimi relevantnimi združenji v EU in Kanadi; 

 dodati vrednost sodelovanju EU in Kanade pri višjem izobraževanju in usposabljanju. 
 
Financirane aktivnosti: 

 večstranska partnerstva, ki vključujejo vsaj tri partnerje iz različnih držav EU in vsaj 
dve provinci iz Kanade, za obdobje največ treh let: 

- pripravljanje ali razvojne aktivnosti; 
- izmenjava programov za študente, učitelje, administrativnega osebja; 
- projekti za mobilnost študentov; 
- projekti za inovativne učne načrte; 
- kratki intenzivni programi; 
- skupni moduli za poučevanje in širjenje novih metod ; 

 spremni ukrepi za okrepitev izmenjavanja izkušenj na področju visokošolskega 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja (konference, študije itd.). 

 
Evropska komisija financira za večstranska partnerstva 600 000 evrov letno. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 100 000 evrov za triletni projekt. Mobilnost študentov: vsak partner prejme 12 000 
evrov. 
Izbor: enkrat letno, spomladi.  
Koraki: izbranih bo pet do sedem projektov. Poleg univerz in izobraževalnih ustanov se 
lahko pridružijo tudi druge vrste organizacij, vendar niso upravičene do finančnih sredstev iz 
te proračunske linije. 
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KONTAKT 
Diego SAMMARITANO    European Commission 
Tel: 32 2 299 00 23        DG Education and Culture A5 
Email: HTUdiego.sammaritano@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 

          B-1049 Bruxelles 
 
 

SODELOVANJE EU IN ZDA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 
2001 – 2005  

Dotacije za vzpostavljanje večstranskih partnerskih sodelovanj na področju visokošolskega in 
poklicnega izobraževanja 

Proračunska linija: B7-830 
 
PODROČJA 

 NOVE TEHNOLOGIJE 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ  

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PILOTSKI PROJEKTI 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 UNIVERZE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 SEVERNA AMERIKA 

Celotni proračun: 3,5 milijona evrov 
PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 spodbujati medsebojno sodelovanje (jezik, kultura, institucije) med EU in ZDA; 
 izboljšati kakovost razvoja človeških virov in poudarjati pomembnost sodelovanja 

med EU in ZDA ter izboljšati kakovost mobilnosti študentov; 
 vzpodbujati izmenjavanje strokovnih znanj, posebno na področju izobraževanja o 

novih tehnologijah in učenju na daljavo, in vzpostaviti ali utrditi partnerstva med 
visokošolskimi ustanovami, trgovskimi združenji, javnimi oblastmi, poslovnim 
sektorjem in ostalimi ustreznimi združenji v EU in ZDA. 

 
Financirane aktivnosti: 

1. Večstranska partnerstva (skupni konzorcij EU-ZDA), najmanj trije partnerji iz EU in 
trije iz ZDA, za obdobje največ treh let: 

- pripravljalni ukrepi ali razvojni projekti; 
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- ustanavljanje izmenjevalnih programov; 
- projekti za mobilnost študentov z njihovo nastavitvijo; strukturirano 

izmenjavanje študentov, učiteljev, mentorjev in vseh ostalih iz izobraževalnega 
sektorja;  

- povezati tehnike izobraževanja in širjenje novih metod učenja; 
- intenzivni tečaji, ki potekajo najmanj tri tedne; 
- izobraževalne naloge v partnerski instituciji. 

2. Štipendije (6 – 8 letno) za študij, raziskave in predavanja o EU zadevah in odnosih 
med EU in ZDA. 

3. Dopolnilne aktivnosti za povečanje izmenjav izkušenj na področju visokošolskega 
izobraževanja in poklicnim usposabljanjem (konference, študije itd.). 

 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: 100 000 evrov za triletni projekt v Evropi. Mobilnost študentov: vsak partner prejme 
12 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: projekti bodo financirani za največ tri leta. Poleg univerz in izobraževalnih ustanov 
se lahko pridružijo tudi druge vrste organizacij, vendar niso upravičene do finančnih sredstev 
iz te proračunske linije. 
 
KONTAKT 
Diego SAMMARITANO    European Commission 
Tel: 32 2 299 00 23        DG Education and Culture A5 
Email: HTUdiego.sammaritano@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 

          B-1049 Bruxelles 
 
 

SODELOVANJE ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA MESTNEGA RAZVOJA 
2001 – 2004  

Ustvarjanje mrež lokalnih oblasti za mestni razvoj 
 

PODROČJA 
 MESTNO NAČRTOVANJE 
 OKOLJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 SINDIKATI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
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 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
Letni proračun: 3,2 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 razvoj novega sistema mestnega vodenja; 
 povečati aktivno udeležbo prebivalcev in dopolnjevanje med lokalnimi, regionalnimi, 

nacionalnimi in mednarodnimi ravnmi; 
 razvoj metod, orodij in tehnik za boljši skupen trajnostni razvoj v politiki in procesih 

odločanja; 
 razvoj načrta za nagrajevanje projektov na evropski ravni, za prepoznavanje inovacij 

in napredka na področju urbanizma; 
 razvoj, podpora in koordinacija na evropski ravni za sodelovanje v lokalni agendi in 

pri izvrševanju dogovora z lokalnimi oblastmi. 
 
Financirane aktivnosti: 

 informiranje in izmenjave o trajnostnem mestnem razvoju in lokalni Agendi 21 ter 
izboljšanje kakovosti okolja na področjih, kjer nastopajo okoljski problemi vzporedno 
s socialno-ekonomskimi problemi; 

 sodelovanje med partnerji, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in Agendo 21 na 
evropski ravni. 

 
Pri mreženju morajo sodelovati najmanj štiri države (EU in EFTA). Države kandidatke lahko 
sodelujejo pri programu, če so sklenile dogovor o sodelovanju z EU. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/environment/funding/1411_2001_ec_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: najmanj 350 000 evrov, do 95% celotnega proračuna. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: vsi vodilni kandidati in partnerji bi morali finančno prispevati pri projektu. 
 
KONTAKT 
Mercedes BARAT     European Commission 
Tel: 32 2 295 87 56       DG Environment B4 
Email: HTUenv-urban-legal-base@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
              B-1049 Bruxelles 
 
 

SOLIDARNOSTNI SKLAD ZA MOBILNOST MLADIH 
2004  

Vozovnice za vlak za podporo mobilnosti mladih ljudi, ki so v slabšem položaju 
 

PODROČJA 
 MLADINA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
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UPRAVIČENCI 
 RAZVOJNE NVO  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

Letni proračun: 100 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 povečati perspektivo mladih ljudi v slabšem položaju s tem, da jim je omogočena 
udeležba na mednarodnih aktivnostih in pridobivanju mednarodnih stikov. 

 
Financirane akcije: 

 potovanja z železnico za mlade ljudi v slabšem položaju, ki se nameravajo udeležiti 
mednarodnega projekta izobraževalne narave. 

 
Izbirna merila: 

 potovanje mora vključevati najmanj deset ljudi, ki prihajajo iz dveh različnih držav; 
 potovanje mora biti namenjeno prikrajšanim mladim ljudem, ki morajo: 

- prihajati iz najoddaljenejših območij in imajo tako večje potovalne stroške kot 
tisti, ki prihajajo iz centra Evrope; 

- prihajati iz nerazvitih območij ali držav z visoko stopnjo nezaposlenosti; 
- se učiti za obrtniški poklic ali aktivnost, nimajo pa sredstev za plačilo svojih 

potnih stroškov; 
- imajo nedokončano izobrazbo in nobene podpore v šoli ter imajo zaradi tega 

slabo finančno stanje in slabo poznavanje tujih jezikov. 
SPLETNA STRAN: www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na ceno vozovnice za vlak. 
Izbor: en mesec pred realizacijo projekta. 
Koraki: prijave morajo biti prejete en mesec pred začetkom projekta. 
 
KONTAKT 
Birgit BERTSCH    Council of Europe 
Tel: 33 3 88 41 23 04    Directorate of Youth and Sport    
Email: HTUbirgit.bertsch@coe.intUTH  30 Rue Pierre de Coubertin 
      F-67000 Strasbourg 
 

 
TACIS 

2000 – 2006  
Program za tehnično pomoč, ki spodbuja partnerstva med EU in skupnostjo neodvisnih držav 

Proračunska linija: B7-520 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA   
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 JAVNE POLITIKE 
 OKOLJE 
 ENERGIJA 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 MSP  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 

Letni proračun: 36,5 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izboljšati tehnično pomoč na nekaterih ključnih področjih: podpora institucionalni, 
zakonodajni in upravni reformi; 

 podpora zasebnemu sektorju in pomoč za gospodarski razvoj; 
 podpora za obravnavanje družbenih posledic pri tranziciji; 
 razvoj podeželskega gospodarstva. 

 
Prednostna področja v času 2003 – 2004: 

 okoljevarstvo; 
 pospeševanje investicijskih in infrastrukturnih mrež: prevoz, energija in informacijske 

tehnologije; 
 boj proti kriminalu. 

 
Financirane akcije: 

 svetovanje o gospodarski politiki in organiziranju vlade; 
 izobraževalne metode in metode za učenje na daljavo; 
 študije: predinvesticijski načrti, raziskava in analiza trgov, izvedljive študije; 
 tehnična pomoč in strokovno znanje pri vzpostavljanju novih pravnih in urejevalnih 

okvirjev, strokovno znanje v reformiranih institucijah, kot so rekonstrukcijske banke, 
uradi za zaposlovanje, institucije za socialne storitve, centri za izobraževanje. 

 
Nove neodvisne države (NND) so: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, 
Kirgizija, Moldavija, Mongolija, Ruska federacija, Turkmenistan, Tadžikistan, Ukrajina in 
Uzbekistan. 
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TACIS sodeluje z različnimi bližnjimi programi: 

 nacionalni programi (80 odstotkov sklada) so financirani prek različnih partnerstev in 
sporazumov o sodelovanju z nekaterimi državami; 

 čezmejni programi; 
 programi za manjše projekte. 

 
Projekti za finančno sodelovanje pri regionalnih programih so predstavljeni v določenih 
dokumentih: BISTRO, IBPP, čezmejno sodelovanje (glejte nadaljnjo predstavitev). 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt in program. 
Izbor: večkrat letno.  
Koraki: tudi podjetja lahko izrazijo svoje zanimanje za program in si pogledajo navodila 
razpisov. 
 
KONTAKT 
Nicolas WICKS     European Commission 
Tel: 32 2 299 11 11     EuropeAid Cooperation Office A6  
Email: HTUnicolas.wicks@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 

 
 

TACIS BISTRO 
2000 – 2006  

Dotacije za izmenjavo gospodarskih, socialnih, okoljskih, energijskih znanj in veščin, z 
nekaterimi državami zveze neodvisnih držav 

 
PODROČJA 

 PROMET 
 TELEKOMUNIKACIJE 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA   
 OKOLJE 
 ENERGIJA 
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE  
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP  
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DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 

 
Letni proračun: 38 milijonov evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 izmenjava znanj med EU, Ukrajino, Gruzijo, Kazahstanom in Rusko federacijo za 
podporo procesu tranzicije k demokratični družbi in tržnemu gospodarstvu; 

 podpora reformam institucij; 
 podpora zasebnemu sektorju in gospodarskemu razvoju; 
 podpora družbenim pogojem in posledicam tranzicije. 

 
Financirane akcije: 

 raziskovalni obiski za dostop do evropskega znanja; 
 organiziranje sestankov in delavnic; 
 organiziranje strokovnih izobraževalnih seminarjev za študente; 
 področne in regionalne študije o znanstvenih področjih; 
 strokovno usposabljanje. 

 
Projekti naj bi vključevali partnerje iz držav EU in Skupnosti neodvisnih držav (SND). 
 
SPLETNA STRAN: www.eur/en/p_308.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: projekti v manjšem obsegu, do 100 000 evrov. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: projekte izbere in vodi predstavništvo EK v novih neodvisnih državah. 
 
KONTAKT 

      European Commission 
Tel: 32 2 545 90 10                                          Information Centre Enlargement  
Email: HTUenlargement@cec.eu.intUTH    Rue de Montoyer, 34 
       B-1000 Bruxelles 
 
 

TACIS ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI MANJŠIH IN MIKRO PROJEKTIH 
2000 – 2004  

Dotacije za čezmejno sodelovanje z regijami, ki mejijo na nove neodvisne države 
Proračunska linija: B7-521 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA   
 JAVNE POLITIKE 
 OKOLJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
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 USTVARJANJE MREŽ 
UPRAVIČENCI 

 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEDOVISNE DRŽAVE 

 
Letni proračun: 4 milijone evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora projektom, ki rešujejo skupni problem; 
 razvoj znanj upravnih reform, lokalnega gospodarskega razvoja, socialnih zadev, okolja in 

energetske učinkovitosti. 
 
Financirane akcije: 

 razvoj mrež; 
 akcije za promocijo zaščite okolja in upravljanja z naravnimi viri; 
 podpora zasebnemu sektorju; 
 pomoč gospodarskemu razvoju. 

 
Projekti morajo vključevati najmanj dva partnerja iz EU/NND meje in najmanj tri partnerje iz 
EU/vzhodno evropske meje. Upravičene države so mejna področja EU in SVED z Rusijo, 
Ukrajino, Belorusijo in Moldavijo. 
 
SPLETNA STRAN:  
europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis_cbc_spf/programmes/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 50 000 in 200 000 evrov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: vloge za male projekte (50 000 evrov) so lahko oddane kadar koli. 
 
KONTAKT 
Laurent MEREDITH    European Commission 
Tel: 32 2 295 75 38     EuropeAid Co-operation Office A1  
Email: HTUlaurent.meredith@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
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TACIS IBPP – PODPORA CIVILNI DRUŽBI IN LOKALNIM INICIATIVAM 
2002 – 2006 

Dotacije za preoblikovanje lokalnih in regionalnih uprav v Skupnosti neodvisnih držav in 
Mongoliji 

Proračunska linija: B7-620 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA   
 JAVNE POLITIKE 
 OKOLJE 
 ENERGIJA 
 ČLOVEKOVE PRAVICE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 

Letni proračun: 10 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
programa LIEN in TACIS CITY TWINNING sta del širše pobude, ki se imenuje Program 
partnerstva za institucionalno okrepitev (IBPP – Institution Building Partnership Programme): 

 ključna institucionalna partnerstva na nacionalni ravni; 
 civilna družba in lokalne iniciative (neprofitne strokovne organizacije in lokalne oblasti). 

 
Cilji: 

 podpora institucionalni okrepitvi prek partnerskega sodelovanja; 
 izboljšanje organiziranosti in postopkov upravnih ali tehničnih storitev; 
 pridobivanje znanja in veščin; 
 razviti aktivnosti NVO in vzpostaviti mednarodna partnerstva in izmenjave med 

organizacijami ali institucijami znotraj EU ter partnerskimi državami iz NND in 
Mongolije. 

 
Financirane akcije: 

 izobraževanje in izmenjave uradnikov. 
 



 273

Postavke za skupno sodelovanje so lahko: javna uprava, preoblikovanje in izboljšanje 
vodstvenih organov, uprava mestnih služb, mestno načrtovanje in razvoj podeželja, okolje, 
odpadki, energijska učinkovitost, izobraževanje odraslih, socialna politika, zaposlovanje, 
zdravje, gospodarski razvoj, pomoč MSP, varstvo potrošnikov, varstvo okolja, poslovna 
partnerstva, posebno med strokovnimi in trgovskimi organizacijami. 
 
Projekt mora predložiti organ EU; vključevati mora enega ali več pristojnih organov iz NND, 
v partnerstvu z enim ali več organi iz EU. 
 
Upravičene NND države: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizija, 
Moldavija, Mongolija, Ruska federacija, Turkmenistan, Tadžikistan, Ukrajina in Uzbekistan. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ibpp/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 100 000 in 200 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno, decembra.  
Koraki: trajanje projekta od 18 do 24 mesecev. 
 
KONTAKT 
Antoinette NICOLO     European Commission 
Tel: 32 2 299 07 43     EuropeAid Co-operation Office A3  
Email: HTUantoinette.nicolo@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

TACIS PROGRAM ZA SEMINARJE 
2004 

Dotacije za organiziranje seminarjev in konferenc v okviru izvajanja programa TACIS 
 

PODROČJA 
 JAVNE POLITIKE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 

Letni proračun: 400 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
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 podpora in financiranje sestankov in konferenc med EU in partnerskimi državami, ki se 
nanašajo na pripravo in izvajanje programov pomoči EU v vzhodni Evropi in srednji 
Aziji. 

 
Primerna področja: 

 zmanjšanje revščine, neenakost spolov, človekove pravice; 
 pravosodje in notranje zadeve: carina in varnost mej, preprečevanje kriminala, ilegalni 

promet, boj proti korupciji; 
 zdravstvo, izobraževanje; 
 raziskovanje, okolje, kultura. 

 
Program bo večinoma zajemal udeležbo novih neodvisnih držav. Seminarji so lahko 
organizirani v državah PHARE ali v državah EU, če so v interesu Evropske komisije in 
partnerskih držav iz Skupnosti neodvisnih držav, in da so v skladu programa TACIS. V tem 
primeru so kriti le stroški udeležbe držav iz SND. Državam PHARE je namenjena druga 
proračunska linija (glej program PHARE za manjše projekte). 
 
Trajanje projekta: do 6 mesecev. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 10 000 in 50 000 evrov, do 80% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno, poleti.  
Koraki: program upravlja pisarna EuropeAide v Bruslju. 
 
KONTAKT 
Antoinette NICOLO     European Commission 
Tel: 32 2 299 07 43     EuropeAid Co-operation Office A3  
Email: HTUantoinette.nicolo@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

TEHNIČNA POMOČ ZA MIROVNI PROCES 
2004 – 2006  

Tehnična pomoč za okrepitev političnega in institucionalnega sistema ter gospodarstva v 
okviru bilateralnega sodelovanja 

Proračunska linija. B7-420 
 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 ČLOVEKOVE PRAVICE 
 LOKALNI RAZVOJ 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 TEHNIČNA POMOČ 
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UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 

Letni proračun: 50 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpreti ustanovitev potrebnih institucij za nemoteno delovanje javnih služb ter krepitev 
demokracije in človekovih pravic na okupiranem ozemlju. 

 
Financirane akcije: 
projekti, ki odražajo prednosti, določene v programu Komisije za Zahodni breg in Gazo: 

 izobraževanje; 
 infrastruktura; 
 razvoj zasebnega sektorja. 

 
Projekte morajo podpreti palestinski organi. Projekti so lahko financirani tudi iz programa 
“Partnerstvo EU za mir”. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/external_relations/MEPP/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na projekt. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: do 100% celotnih stroškov projekta. 
 
KONTAKT 
Christian BERGER     European Commission 
Tel: 32 2 299 67 14     DG External Relations A2  
Email: HTUchristian.berger@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

TEKMOVANJE MLADIH EVROPSKIH POTROŠNIKOV 
2004  

Dvigniti zavest mladih potrošnikov, učiteljev in združenj o glavnih potrošniških temah 
 

PODROČJA 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE 
 PRAVOSODJE – VARNOST  
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
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UPRAVIČENCI 
 ŠOLE 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

 
Letni proračun: 180 000 evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 osveščanje mladih potrošnikov, učiteljskega osebja in potrošniških združenj, da 
postanejo bolj razumni potrošniki; 

 predstaviti izobraževanje o potrošništvu v šolah po vsej EU. 
 
Financirane akcije: 

 posneti pet- do sedemminutni video; 
 ustvariti brošuro (A4), revijo, plakat, karikaturo, spletno stran. 

 
Tema tekmovanja v letu 2003 je bila “Varna hrana”. Mladi delujejo v skupini, pod vodstvom 
odraslega ali učitelja. Svoj projekt lahko predstavijo v šolah, javnih centrih, mladinskih 
centrih, domovih starejših občanov, mestni hiši, potrošniških združenjih, strokovnih 
organizacijah. 
 
Merila: 

 tekmovanje bo namenjeno skupini mladih ljudi, starih od 7 do 18 let; 
 kandidate morajo voditi učitelji, mladinski delavci ali starši. 

 
Evropska komisija podeli tri nagrade na državo. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/events/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: znesek nagrade bo prihodnje leto višji (25 000, 2000… evrov). 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: v vsaki državi so dela najprej izbrana s strani nacionalne komisije; formularji so na 
voljo pri nacionalnih organizatorjih. 
 
KONTAKT 
Ginette NABAVI     European Commission 
Tel: 32 2 295 23 47       DG Health and Consumer Protection B1 
Email: HTUGinette.Nabavi@cec.eu.intUTH   Rue de la Loi, 200 
             B-1049 Bruxelles 
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TEMPUS III 
2000 – 2006  

Izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja v državah srednje in vzhodne Evrope, v 
novih neodvisnih državah in Mongoliji 

 
PODROČJA 

 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE  

DEJAVNOSTI 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 CENTRI ZA IZOBRAŽEVANJE 
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 NOVE NEODVISNE DRŽAVE 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 PACIFIK 
 BALKAN 

Skupni proračun: 250 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati kakovost ter podpreti razvoj in obnovo visokošolskega izobraževanja v državah 
PHARE (ki niso upravičene do sredstev iz programa SOCRATES in LEONARDO) in 
partnerskih državah TACIS; 

 spodbujati rast njihovega medsebojnega delovanja in uravnoteženega sodelovanja s 
partnerji iz EU prek skupnih dejavnostih in ustrezne mobilnosti. 

 
Financirane akcije: 

 skupni evropski projekti; podpora projektom, ki trajajo največ tri leta in imajo opraviti z: 
- skupnimi izobraževalnimi akcijami; 
- ukrepi v korist preoblikovanja in razvoja visokošolskega izobraževanja; 
- sodelovanje med univerzo in socialno-ekonomskimi akterji; 
- razvoj mobilnosti učiteljev, študentov in univerzitetnega osebja; 

 projekti za načrtovanje medsebojnega sodelovanja. 
 
Seznam upravičenih držav: Hrvaška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija (območje PHARE), Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, 
Gruzija, Kazahstan, Kirgizija, Moldavija, Mongolija, Ruska federacija, Turkmenistan, 
Tadžikistan, Ukrajina in Uzbekistan. Od leta 2003 lahko sodelujejo tudi sredozemske države. 
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Ostale države lahko sodelujejo na osnovi samofinanciranja: države, ki niso članice EU 
(Avstralija, Kanada, Islandija, Japonska, Lichtenstein, Norveška, Nova Zelandija, Švica, 
ZDA), in tudi Ciper, Malta in Turčija. 
 
Program TEMPUS PLUS bo vpeljan po letu 2006 in bo namenjen sosednjim državam EU in 
že obstoječim državam TEMPUS; osredotočen bo na sodelovanje in razvoj visokošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, šol in izobraževanja odraslih. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/education/tempus/home.html 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: glede na posamezen projekt in državo. 
Izbor: enkrat letno, marca.  
Koraki: komisija povabi partnerske države, da predstavijo prednostna področja, ki jih bo nato 
vključila v razpise. Prednost imajo manjši projekti. 
 
KONTAKT 
Augusto GONZALEZ    European Commission 
Tel: 32 2 296 63 19     DG Education and Culture A5  
Email: HTUaugusto.gonzalez@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
  

TRANSATLANTSKI DIALOG 
2004  

Dotacije za sodelovalne pobude med EU in Združenimi državami Amerike 
Proračunska linija: 19 05 02 

PODROČJA 
 NOVE TEHNOLOGIJE 
 EKONOMIJA – FINANCE  
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 UPORABNE RAZISKAVE 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 

UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 SEVERNA AMERIKA 

Letni proračun: 350 000 evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 
Spodbujati dialog med predstavniki civilne družbe EU in ZDA iz zelo različnih skupin, ki   
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so pravne osebe, s posebno osredotočenostjo na potrošniške zadeve, okolje, delovno silo, 
poslovanje, medije ter na državljanske in človekove pravice: 

 pospeševanje večje zavesti, razumevanja in pozitivnega dojemanja EU v ZDA; 
 globalizacija gospodarstva, združevanje poslov in osredotočenje na EU/ZDA odnose. 

 
Financirane akcije: 

 dvigovanje javne zavesti; 
 analize in študije; 
 konference, seminarji in delavnice; 
 ustvarjanje mrežnih povezav, kot so seznami služb, klepetalnice za izmenjavanje idej in 

pogledov o EU/ZDA vprašanjih. 
 
Ti projekti spodbujajo sodelovanje in ohranjanje odnosov med ljudmi iz industrijskih držav (z 
ZDA, Kanado, Japonsko, Južno Korejo, Avstralijo in Novo Zelandijo). 
 
SPLETNA STRAN: 
europa.eu.int/comm/external_relations/us/new_transatlantic_agenda/index.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: največ 40 000 evrov, do 50% celotnih stroškov. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: teme razpisov bodo temeljile na prednostih delovnega načrta za leto 2004. Razpisi so 
objavljeni v Evropi in ZDA. 
 
KONTAKT 
Chris HUGHES     European Commission 
Tel: 32 2 299 18 00     DG External Relations C1  
Email: HTUchris.hughes@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 
 

TROPSKI GOZDOVI IN OKOLJE V DRŽAVAH V RAZVOJU 
2004  

Spodbujati trajnostni razvoj in vključitev okoljske razsežnosti v razvojni proces 
Proračunska linija:21 02 05 / ex. B7-6200 

 
PODROČJA 

 OKOLJE 
 ENERGIJA 
 SODELOVANJE IN RAZVOJ 
 KMETIJSTVO  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 PILOTSKI PROJEKTI 
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UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 DRŽAVE AKP 
 LATINSKA AMERIKA 
 SREDOZEMSKE DRŽAVE 
 DRŽAVE V RAZVOJU 
 AZIJA  

Letni proračun: 30 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 podpora akcijam v državah v razvoju, ki omogočajo prebivalcem lažje vključevanje 
varstva okolja in koncepte trajnostnega razvoja v njihovo vsakdanje življenje; 

 trajno ohranjevanje in upravljanje s tropskimi gozdovi, ki imajo: 
- lokalno pomembnost (varovanje hidrografskih bazenov, preprečevanje erozije 

tal, obnavljanje uničenih področij); 
- svetovno pomembnost za podnebne spremembe in izgube biološke 

raznolikosti. 
 
Financirane akcije: 

 akcije za podporo sodelovanja držav v razvoju in izvrševanja večstranskih okoljskih 
sporazumov: 

- izgradnja zmogljivosti; 
- spodbujati vlogo civilne družbe; 
- pilotske akcije; 
- slediti Svetovnemu vrhu za trajnostni razvoj, Johannesburg, 2002; 

 program za tropske gozdove: 
- dober nadzor nad gozdovi; 
- nezakonita sečnja in njeni osnovni razlogi; 
- lastništvo gozdov; 
- trajnostno gospodarjenje z gozdovi; 

 podnebne spremembe in gozdovi v državah v razvoju: 
- mehanizem čistega razvoja; 
- prilagajanje gozdnim in podnebnim spremembam; 
- pomembnost gozdov v državah v razvoju; 

 popis imetja, računovodstvo in statistična dela. 
 
Prednost: področje aktivnosti mora vključevati eno ali več upravičenih držav v razvoju, ki so 
navedene v posebnem dokumentu, za katerega lahko zaprosite. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: najmanj 500 000 evrov, največ od 2,5 do 3,5 milijona evrov, do 80% celotnih 
stroškov. 
Izbor: enkrat letno, ob koncu leta.  
Koraki: pravilo za partnerstvo ne velja za mednarodne organizacije, temveč le za evropske. 
 
KONTAKT 
Frank JACOBS     European Commission 
Tel: 32 2 296 50 50     EuropeAid Cooperation Office F4  
Email: HTUfrank.jacobs@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

URBACT 
2002 – 2006  

Dotacije v okviru programa za izmenjavanje izkušenj med evropskimi mesti in velemesti 
Proračunska linija: B2-143 

PODROČJA 
 MESTNO NAČRTOVANJE  
 JAVNE POLITIKE 
 OKOLJE  
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 SINDIKATI 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Skupni proračun: 15,9 milijona evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 razviti izmenjave dobrih praks med mesti in velemesti s spodbujanjem ustvarjanja 
tematskih mrež; 

 izkoristiti in širiti izkušnje, ki so jih pridobila mesta in velemesta prek programa URBAN; 
 okrepiti zmožnost tistih akcij, ki jih pokriva program URBAN. 

 
Dve glavni prednosti: 

 izmenjava in širjenje znanj z vzpostavitvijo tematskih mrež, ocenjevanje poklicnega 
usposabljanja, študije in ostale pobude mest in velemest ter drugih javnih organov 
(prispevek skupnosti: sedem milijonov evrov); 

 proučevati dosežke s pomočjo strokovnjakov, oskrbovanje z informacijami z uporabo 
ustreznih sredstev in usklajevanje aktivnosti tematskih mrež (prispevek skupnosti: 7,92 
milijona evrov). 
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Tehnična pomoč bo dodatno financirana (980 evrov). 
 
Program je financiran iz strukturnega sklada ERDF. 
 
SPLETNA STRAN: www.urbact.org/srt/urbact/home 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta 
Izbor: prve aktivnosti se naj bi začele aprila 2003 
Koraki: do programa URBACT so upravičena mestna področja, ki bodo imela od pobud tega 
programa koristi 
 
KONTAKT 
Jean-Loup DRUBIGNY    Ministry for Urban issues 
Tel: 33 299 03 05      
Email: HTUinfo@urbact.orgUTH    194, avenue de Président Wilson 
       Saint Denis La Plaine Cedex 
 
 

 
URB-AL II 
2002 – 2006  

Razvoj neposrednih in trajnih partnerstev med lokalnimi skupnostmi Evrope in Latinske 
Amerike 

Proračunska linija: B7-311 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE  
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 LOKALNI RAZVOJ 
 KULTURA – MEDIJI  

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 USTVARJANJE MREŽ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 SINDIKATI 
 AGENCIJE – ZBORNICE  
 RAZVOJNE NVO 
 MSP 
 UNIVERZE  
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 LATINSKA AMERIKA 

Skupni proračun: 39 milijonov evrov 
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PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 okrepiti izmenjave, stike in decentralizirati sodelovanje med mesti, regijami in ostalimi 
kraji ter lokalnimi oblastmi EU in Latinske Amerike. 

 
Aktivnosti programa URB-AL vključujejo ustvarjanje sektorskih mrež skupnega interesa: 

- lokalna finančna sredstva in proračun za sodelovanje; 
- boj proti mestni revščini; 
- mestna stanovanja; 
- spodbujati vlogo žensk in lokalnih organov odločanja; 
- mestna in informacijska družba; 
- varnost prebivalcev v mestih. 
 

Vsaka mreža sestavlja najmanj 50 in največ 150 partnerjev, ki nato ustanovijo skupne 
projekte. 
 
Financirane akcije: 

 usklajevanje tematskih mrež ali krepitev že obstoječih; 
 skupni projekti; 
 dvoletni sestanki, seminarji na naslednje teme: družbene in zdravstvene storitve, vodenje 

mestne občine, demokracija, ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine, mestni razvoj, 
okolje (največ 350 000 evrov, 75 odstotkov celotnih stroškov za organiziranje sestanka). 

 
Udeležba zunanjih partnerjev (nelokalnih oblasti) je zaželena, kadar je to pomembno za 
mrežo ali skupni projekt, vendar le en partner za štiri lokalne oblasti.  
 
Upravičene države Latinske Amerike: Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, 
Kostarika, Kuba, Ekvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, 
Peru, Salvador, Urugvaj, Venezuela. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: mrežam do 500 000 evrov, skupnim projektom do 250 000 evrov. 
Izbor: za udeležbo se obrnite na koordinatorja mreže. 
Koraki: projekt mora biti organiziran v okviru že obstoječih mrež URB-AL, njihove kontakte 
in podrobnosti najdete na internetu. 
 
KONTAKT 
Jimena BASTIDAS-DE-JANON   European Commission 
Tel: 32 2 298 46 38     EuropeAid Cooperation Office E2 
Email: HTUJimena.BASTIDAS-DE-JANON@cec.eu.intUTH Rue de la Loi, 200 

       B-1049 Bruxelles 
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URBAN II 
2000 – 2006  

Gospodarsko in socialno obnavljanje mest in sosesk v krizi za spodbujanje trajnostnega 
mestnega razvoja 

Proračunska linija: B2-143 
 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE  
 PROMET  
 ZDRAVSTVO – SOCIALA 
 OKOLJE 
 ZAPOSLOVANJE  
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 MOBILNE AKCIJE 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 SINDIKATI 
 RAZVOJNE NVO 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  

Skupni proračun: 700 milijonov evrov 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 spodbujati oblikovanje in izvajanje posebno inovativnih strategij za trajnostno 
gospodarsko in socialno obnovo manjših in srednje velikih mest ter velemest ali mestnih 
sotesk v večjih mestih, ki so v krizi. 

 okrepiti in izmenjavati znanje in izkušnje, ki se nanašajo na trajnostno obnovo mest in 
razvoj v EU. 

 
Financirane akcije: 

 mešana uporaba in okolju prijazno prenavljanje brownfield; 
 podjetništvo in povezave za zaposlovanje; 
 integracija izključenih oseb in omogočanje dostopa do osnovnih storitev; 
 integriran javni prevoz in komunikacije; 
 zmanjševanje odpadkov in ravnanje; učinkovito gospodarjenje z vodami in zmanjševanje 

hrupa; zmanjševanje porabe ogljikovodikovih energij; 
 razvoj potenciala tehnologij informacijske družbe; 
 izboljšanje javnega upravljanja. 

 
Kritje populacije vsakega mestnega področja mora biti najmanj 10 000. 90 mestnih področij 
je bilo izbranih za koristenje sklada URBAN. 
 
Program je financiran iz strukturnega sklada ERDF.  
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_fr.htm 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 25% in 50% upravičenih stroškov. 
Izbor: odvisno od države. 
Koraki: več informacij dobite v lokalnih oblasteh v svoji državi. 
 
KONTAKT 
Marcello ROMA     European Commission 
Tel: 32 2 295 82 56     DG Regional Policies B2 
Email: HTUMireille.Grubert@cec.eu.intUTH    Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 
 

ZAPOSTAVLJENA URBANA OBMOČJA 
2004  

Posojila in jamstva za socialno-investicijske projekte, za razvoj zapostavljenih urbanih 
območij  

Proračunska linija: B7-6002 
 
PODROČJA 

 MESTNO NAČRTOVANJE 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 JAVNE POLITIKE  
 ZAPOSLOVANJE  
 IZOBRAŽEVANJE – USPOSABLJANJE 
 LOKALNI RAZVOJ 

DEJAVNOSTI 
 RAZVOJNA POMOČ 
 PODPORA INVESTICIJAM 
 TEHNIČNA POMOČ 
 USTVARJANJE DELOVNIH MEST 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 UPRAVE, DRŽAVE  
 RAZVOJNE NVO 
 BANKE  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA 
 BALKAN  

Letni proračun: odvisno od potrebe 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA 
Cilji: 

 izboljšati kakovost življenja v zapostavljenih urbanih območjih. 
 
Financirane aktivnosti: 

 storitvena infrastrukturna (ceste, oskrba s plinom, elektriko, vodo itd.); 
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 kulturna in socialna infrastruktura (občina, športne aktivnosti, igrišča, strokovno 
izobraževanje in razstavni centri, osnovne zdravstvene storitve, šole itd.); 

 ustvarjanje projektov za zaposlovanje itd. 
 
Upravičenost projekta: 
Projekt mora vključevati mesta ali problematična mestna območja, ki jim primanjkuje mestne 
infrastrukture ali socialne in kulturne oprema. 
 
Splošna izbirna merila: 

 izvajati projekt v prikrajšanih mestih ali mestnih območjih, ki imajo stopnjo 
nezaposlenih višjo od nacionalnega povprečja, pomanjkanje kulturnih zmogljivosti, 
slabe stanovanjske pogoje; 

 financiranje projekta ne more preseči 50 odstotkov celotnih stroškov, preostali del 
mora biti financiran s strani druge mednarodne institucije; 

 skladnost projekta z nacionalnimi in mednarodnimi direktivami; 
 projekt mora biti oblikovan v državi članice Sveta Razvojne banke Evrope (CEB); 
 biti mora v skladu s konvencijami Sveta Evrope; 
 prijaznost do okolja glede na sklenjene mednarodne konvencije in ravnanje skladno s 

standardi kakovosti. 
 
Program je odprt 35 državam članic Banke Sveta Evrope (CoE).  
 
SPLETNA STRAN: www.coebank.org/homefr.htm 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta. 
Izbor: kadar koli. Vlogo lahko predložijo le države članice. 
Koraki: vloga mora biti oddana nacionalni vladi, ki jo nato istočasno pošlje Svetu Evrope in 
COEBANK.  
 
KONTAKT 
Juan Francisco SECO GUILLOT   Council of Europe Development Bank 
Tel: 33 1 47 55 55 50       Project Funding Department 
Email: HTUceb@coebank.orgUTH     55 Avenue Kléber 
              F-75784 Paris cedex 16 
 
 
 

ZELENA LUČ - GREENLIGHT 
2000 – 2005  

Izboljšanje javne razsvetljave in istočasno varčevanje z energijo 
 

PODROČJA 
 OKOLJE 
 ENERGIJA 

DEJAVNOSTI 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 PODPORA INVESTICIJAM 
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UPRAVIČENCI 
 RAZISKOVALNI CENTRI 
 KORPORACIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE  
 MSP 
 ZDRUŽENJA 

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 

 
Letni proračun: ni podan 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 zmanjšati porabo energije na področju osvetljave; 
 zmanjševati okolju škodljivo oddajanje in omejiti globalno segrevanje; 
 izboljšati razsvetljavo na že obstoječih mestih; 
 zgraditi nove naprave s tehnologijo, ki varčuje z energijo; 
 zmanjšati obratovalne stroške; 
 izboljšati kakovost razsvetljave in delovno produktivnost; 
 izboljšati varčnost storitev programa udeležencev. 

 
Financirane akcije: 

 bistvo programa je prijava, podpisana s strani partnerja in komisije, v kateri se partner 
zaveže k: 

- zmanjšanju energijske porabe za najmanj 30 odstotkov; 
- izboljšanju kakovosti razsvetljave na novih področjih. 

 
Možnosti na izbiro: 

 pregled lastnosti razsvetljave v vašem prostoru; 
 izbira alternative za boljšo energijsko učinkovitost; 
 ocenitev njihove rentabilnosti; 
 dokazati energetski prihranek; 
 sporočiti vaš uspeh. 

 
Komisija ne zagotavlja dejanskih sredstev za izboljšanje razsvetljave, temveč zagotavlja 
podporo v obliki informacijskih virov in javne prepoznavnosti. Partnerji se zavežejo k 
investiranju v tehnologijo za razsvetljavo. Investicija se povrne največ v petih letih. Pobuda je 
odprta za države, ki niso članice EU. 
 
SPLETNA STRAN: www.eu-greenlight.org/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: udeležba pri tem programu temelji na prostovoljni bazi. 
Izbor: kadar koli. 
Koraki: lahko stopite v stik z narodnimi stiki v svoji državi za pridobitev pravil o udeležbi. 
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KONTAKT 
Paolo BERTOLDI    European Commission 
Tel: 39 332 78 9299    Joint Research Centre, Institute for  
      Environment and Sustain TP 450 
Email: HTUpaolo.bertoldi@cec.eu.intUTH   I-21020 Ispra         
    
 
 

ŽENSKE ORGANIZACIJE 
2004  

Dotacije za ženske organizacije, ki niso v Evropskem ženskem lobiju 
Proračunska linija: A-3046 

 
PODROČJA 

 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 ČLOVEKOVE PRAVICE  

DEJAVNOSTI 
 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 USTVARJANJE MREŽ 
 RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 
 ORGANIZIRANJE DOGODKOV 
 IZOBLIKOVANJE ORODIJ 
 IZMENJAVA ZNANJ 

UPRAVIČENCI 
 FEDERACIJE – UNIJE  
 RAZVOJNE NVO 
 ZDRUŽENJA  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR 

 
Skupni proračun: 300 000 evrov 

 
PODROBNOSTI PROGRAMA  
Ta proračunska linija pokriva obratovalne stroške in aktivnosti ženskih organizacij v Evropi. 
 
Cilji: 

 podpora konzorciju ženskih organizacij, ki jih ne pokriva Evropski ženski lobi; 
 pomoč ženskim žrtvam trgovine z ljudmi po Evropi. 

 
Financirane akcije: 

 izmenjava strokovnega osebja; 
 skupni razvoj proizvodov, postopkov, strategij in metodologije; 
 prilagoditev različnim načinom metod in postopkov, in/ali širjenje rezultatov; 
 gradiva in dogodki za določanje profilov . 

 
Aktivnosti morajo vključevati vrsto akterjev iz najmanj treh držav članic ali držav iz EGP. 
 
SPLETNA STRAN: europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
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FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: med 250 000 do 300 000 evrov na projekt. 
Izbor: enkrat letno.  
Koraki: predložitev projekta s pošto ali elektronsk pošto. 
 
KONTAKT 
Marie-Anne PARASKEVA    European Commission 
Tel: 32 2 296 03 32     DG Employment and Social Affairs G1 
Email: HTUeqop@cec.eu.intUTH               Rue de la Loi, 200 
       B-1049 Bruxelles 
 

 
ŽRTVE NARAVNIH IN EKOLOŠKIH NESREČ 

2004  
Posojila in jamstva projektom za socialne investicije, ki pomagajo regijam, ki jih je prizadela 

naravna ali ekološka nesreča 
 

PODROČJA 
 PROMET 
 ZDRAVSTVO – SOCIALA  
 HUMANITARNOST 
 OKOLJE  

DEJAVNOSTI 
 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE 
 HUMANITARNA POMOČ 
 TEHNIČNA POMOČ 

UPRAVIČENCI 
 LOKALNE IN REGIONALNE OBLASTI 
 KORPORACIJE 
 UPRAVE, DRŽAVE 
 RAZVOJNE NVO 
 MSP  

DRŽAVE 
 EVROPSKA UNIJA  
 BOLGARIJA, ROMUNIJA 
 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA PROSTO TRGOVINO 
 TURČIJA  
 BALKAN 

Skupni proračun: odvisno od potrebe 
 

PODROBNOSTI PROGRAMA  
Cilji: 

 hitro reagiranje na nujne probleme za žrtve naravnih in ekoloških nesreč; 
 zagotoviti nadzor projektov s tehničnimi misijami. 

 
Financirane akcije: 

 nujni ukrepi: 
- vzpostavitev socialne infrastrukture (zdravstvena oskrba, centri za 

izobraževanje, oprema …); 
 postopki za spodbujanje trajnostnega razvoja na prizadetih področjih: 
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- gradnja ali obnova socialnih stanovanj; 
- ponovna izgradnja uničenih ali poškodovanih javnih infrastrukturnih sistemov 

(oskrba z vodo, ravnanje z odpadno vodo, oskrba z elektriko in plinom itd.); 
- gradnja ali obnova zdravstvenih in izobraževalnih infrastruktur; 
- preprečevanje morebitnih poznejših naravnih nesreč (gradnja nasipov ali 

rečnih bregov itd.). 
 
Splošna izbirna merila: 

 sodelovanje pri financiranju projekta ne more preseči 50 odstotkov celotnih upravičenih 
stroškov, sofinanciranje mora biti uravnoteženo s strani druge mednarodne institucije (za 
primer glej partnerstva); 

 ravnanje skladno z nalogami postopka glede na nacionalne in mednarodne direktive; 
 upravljano v državi članic Razvojne banke Sveta Evrope; 
 ravnanje skladno z konvencijami Sveta Evrope; 
 spoštovanje okolja na osnovah mednarodne konvencije in ravnanje skladno s standardi 

kakovosti. 
 
SPLETNA STRAN: www.coebank.org/ 
 
FINANCIRANJE PROJEKTOV 
Znesek: do 50% celotnih stroškov projekta in več za pomoč. 
Izbor: kadar koli. Do posojil so upravičene samo države članice.  
Koraki: prošnja za posojilo mora biti oddana nacionalni vladi, ki ga istočasno pošlje Svetu 
Evrope in COEBANK. 
 
KONTAKT 
Juan Francisco SECO GUILLOT   Council of Europe Development Bank 
Tel: 33 1 47 55 55 50     Project Funding Department 
Email: HTUjuan-francisco.secoguillot@coebankUTH   55 Avenue Kléber 
       F-75784 Paris cedex 16 
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