
Program Phare Access pro Českou republiku

Program Phare Access je určen k podpoře iniciativ a posílení činnosti nevládních a neziskových
organizací prostřednictvím spolufinancování grantů na ty projekty, které jsou v souladu
s implementací acquis communautaire a s prioritami společenských potřeb. Navíc mohou být
podpořeny náklady nevládních a neziskových (NGO a NPO) organizací spojené s účastí na akcích v
evropském měřítku. 

Program Access nahrazuje program Phare LIEN a Programy Partnerství, které probíhaly od roku 1993 do roku
1999. 

Jak velká je podpora?

Celkový objem financí pro granty v České republice je 1 500 000 euro. 

Jaké jsou specifické cíle?

poskytovat finanční podporu na základě spolufinancování činností NGO/NPO, které odpovídají prioritám
stanoveným v Přístupovém partnerství; 

posílit institucionální a funkční kapacitu NGO/NPO prostřednictvím podpory udržitelných mezinárodních a
meziregionálních partnerství s přihlédnutím k výměně znalostí, know-how a dovedností, a prostřednictvím
přímé podpory aktivit; 

umožnit NGO/NPO z kandidátských zemí, aby se začlenily do činností celoevropských základen a sítí
NGO/NPO.

Které oblasti činností budou podporovány z Programu Access?

A. Aktivity související s přijetím a zaváděním acquis communautaire v těchto oblastech: 

ochrana životního prostředí (právní poradenství, zvyšování povědomí a informovanosti, vzdělávání, účast
v regionálním plánování a rozhodování, ochrana přírody v malém měřítku)
socio-ekonomický rozvoj 

B. Aktivity v sociální sféře 

Kdo může žádat o grant?

Program Access je přístupný pro nevládní a neziskové organizace. Především musí 
být zřízeny a provozovány v jedné z kandidátských zemí zapojených do programu Phare nebo v členské
zemi EU; 
prokázat, že jsou formálně ustaveny; 
prokázat, že mají nevládní nebo neziskový status; 
být organizacemi, které nezakládají svou podporu nebo činnost na ideologické, doktrinální nebo náboženské
příslušnosti. 

O jaké typy projektů jde?

Granty na spolufinancování jsou určeny k podpoře dvou typů projektů: mezinárodních – ‘makroprojekty’
a místních – ‘mikroprojekty’. Navíc bude podporováno propojování nevládních a neziskových organizací. 

Co jsou makroprojekty?

Musí být založeny na partnerství mezi nejméně dvěma organizacemi z různých zemí. 

Jsou možné dva druhy partnerství:

Partnerství Phare-EU: partnerství mezi organizacemi z kandidátských zemí zapojených do programu Phare
a členských zemí EU 
Partnerství Phare-Phare: partnerství mezi organizacemi ze dvou nebo více zemí zapojených do programu
Phare.

Kdo nese zodpovědnost za projekt? 

Hlavní žadatel musí mít sídlo v České republice. Musí prokázat schopnosti a zkušenosti, které zaručí, že bude
schopen převzít celou právní a finanční zodpovědnost za projekt. 

Jaké granty jsou k dispozici pro makroprojekty?

Finanční příspěvek Evropské komise (EK) k celkovým nákladům projektu bude minimálně 30 000 euro a
maximálně 150 000 euro. Nicméně grant Phare může pokrýt jenom část celkových nákladů projektu. Horní
hranice pro Phare grant činí:



u partnerství Phare-EU max. 80 % celkových nákladů projektu,

u partnerství Phare-Phare max. 90 % celkových nákladů projektu.

Jakou dobu trvá makroprojekt?

Doba trvání projektu je 12 až 18 měsíců.

Co jsou mikroprojekty?

Projekty mohou být předloženy jednou organizací zřízenou v České republice, bez nutného zapojení
partnera. Nicméně, partneři ze stejné země, dalších kandidátských zemí nebo členských zemí EU jsou
přípustní.

Grant EK může pokrýt až 90 % celkových nákladů.

Velikost grantů se pohybuje v rozmezí 3 000 až 30 000 euro na projekt. 

Mikroprojekty musí být zrealizovány v průběhu dvanácti měsíců. 

Co je to Networking (propojování institucí)?

Účelem Networkingu je podpořit kapacitu růstu NGO/NPO pomocí účasti na multinárodních aktivitách
organizovaných NGO nebo NPO v členských zemích EU a dalších kandidátských zemích. Tato účast by měla
podpořit integraci NGO/NPO založených v kandidátské zemi do existujících sítí a platforem, především na úrovni
EU. 

Které aktivity mohou získat podporu? 

Vhodné aktivity by se měly týkat prioritních sektorů a zároveň:

to mohou být jednorázová setkání (ad hoc, roční nebo pravidelná), konference, semináře, workshopy, atd. 

musí mít mezinárodní charakter, zahrnující účastníky ze tří nebo více členských zemí EU nebo tří nebo více
kandidátských zemí zapojených do programu Phare. 

se mohou konat v jakékoli členské zemi EU nebo jakékoli kandidátské zemi zapojené do programu Phare. 

mohou být organizovány EU platformami a sítěmi NGO/NPO, národními, regionálními a místními NGO/NPO
působícími v členské zemi EU nebo kandidátské zemi zapojené do programu Phare.

Maximální částka grantu je 3000 euro. 

Maximální počet dnů hrazených z networkingu je 7. 

Z networkingu NELZE hradit výdaje na pořádání akcí. 

Všechny informace, včetně formuláře a směrnic programu jsou zveřejněny na webové stránce Evropské unie
(www.evropska-unie.cz).

(z oficiálních internetových stránek Evropské unie vybrala Pla)


