Kodanike, võrdõiguslikkuse,
õiguste ja väärtuste programm
(2021-2027)
▪ Citizens, equality, rights and values (CERV) programme

▪ Programmi eelkäijad: Õiguste ja väärtuste programm ja Kodanike Euroopa
▪ Eesmärk: kaitsta ja edendada ELi aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud
õigusi ja väärtusi ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist
▪ Programmi viib ellu ja rahastust jagab Euroopa Komisjon. Programmi kohta jagavad
rohkem infot liikmesriikides asuvad kontaktpunktid (Eesti kontaktpunktiks on SA
KÜSK)
▪ Programmi kogueelarve: 1,5 miljardit eurot
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Euroopa Liidu väärtused
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud,
et liit rajaneb sellistel väärtustel nagu
inimväärikuse austamine, vabadus,
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste,
sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute
õiguste austamine. Need on liikmesriikide
ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad
pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus,
õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste
võrdõiguslikkus.
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Kodanike, võrdõiguslikkuse,
õiguste ja väärtuste programm
▪ Rahastatavad projektid: edendavad soolist võrdõiguslikkust,
mittediskrimineerimist, lapse õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike
osalust, rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist
▪ Rahastus on avatud ELi kodanikuühiskonna organisatsioonidele, liikmesriikide
riigiasutustele, KOVidele ja nende allasutustele
▪ Rahastatakse nii kohalikke kui riikidevahelisi projekte
▪ Rahastatavad tegevused: koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade
omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad,
küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused, jpm.
▪ Toetus kuni 90% ulatuses projekti eelarvest vastavat taotlusvoorule
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Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste
ja väärtuste programmi tegevussuunad

LIIDU VÄÄRTUSED

VÕRDSUS, ÕIGUSED
JA SOOLINE
VÕRDÕIGUSLIKKUS

KODANIKE KAASAMINE
JA OSALEMINE

DAPHNE – VÕITLUS
VÄGIVALLA VASTU
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Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste
ja väärtuste programmi taotlusvoorud
2021-2022

LIIDU VÄÄRTUSED

▪ Liidu väärtuste kaitse ja edendamise
taotlusvoor
▪ ELi põhiõiguste harta ning
demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste
rikkumistega seotud strateegiliste
kohtuvaidluste alase tegevusega
seotud suutlikkuse suurendamise ja
teadlikkuse tõstmise taotlusvoor
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Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste
ja väärtuste programmi taotlusvoorud
2021-2022

VÕRDSUS, ÕIGUSED
JA SOOLINE
VÕRDÕIGUSLIKKUS

▪ Soolise võrdõiguslikkuse edendamise
taotlusvoor
▪ Lapse õiguste kaitsmise ja
edendamise taotlusvoor
▪ Võrdõiguslikkuse edendamise ning
rassismi, ksenofoobia ja
diskrimineerimise vastu võitlemise
taotlusvoor
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Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste
ja väärtuste programmi taotlusvoorud
2021-2022

KODANIKE KAASAMINE
JA OSALEMINE

▪ Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor
▪ Kodanike kaasamise ja osalemise
taotlusvoor
▪ Sõpruslinnade taotlusvoor
▪ Linnade võrgustike taotlusvoor
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Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste
ja väärtuste programmi taotlusvoorud
2021-2022

DAPHNE – VÕITLUS
VÄGIVALLA VASTU

▪ Soolise vägivalla ja lastevastase
vägivalla ennetamise ja selle vastu
võitlemise taotlusvoor
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Liidu väärtused
10

Liidu väärtuste kaitse ja edendamise
taotlusvoor
Eesmärk: tugevdada ELi väärtuste kaitset ja edendamist
ning õigusriigi põhimõtete järgimist; aidata kaasa
demokraatlikuma ELi ja hea valitsemistava ülesehitamisele.
Teemad: Euroopa demokraatia tegevuskava, ELi
kodakondsuse aruanne 2020, õigusriigi aruanne, ELi
strateegia põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamiseks,
soolise võrdõiguslikkuse strateegia, ELi rassismivastane
tegevuskava, ELi lapse õiguste strateegia, jne.
Toetatud tegevused:
▪ Kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamine (regranting);
▪ tehniline ja metoodiline tugi organisatsioonide tegevuse
ettevalmistamisel ja elluviimisel;
▪ organisatsioonide koolitamine ja (jätku)suutlikkuse

suurendamine;
▪ võrgustike loomise edendamine ja hõlbustamine
kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel ja
asjaomaste sidusrühmadega;
▪ teadlikkuse tõstmine õigusriigi põhimõtete ja kultuuri
kohta.
Projekti kestvus: 36 kuud
Osalema on oodatud: riikliku/riikidevahelise tasandi
kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes tegutsevad
õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia edendamise ja
kaitsmise nimel ja omavad varasemat re-granting
kogemust
Rahastuse suurus: 2,4-4 miljon EUR (omaosalus 10%)
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ELi põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja
põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste
kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse
suurendamise ja teadlikkuse tõstmise taotlusvoor
Eesmärk: rahalise toetuse pakkumine kodanikuühiskonna
organisatsioonidele, mis tegutsevad kohalikul/riiklikul/
riikidevahelisel tasandil õiguste kaitsmise ja edendamise
ning teadlikkuse tõstmise nimel, tugevdades seeläbi ELi
väärtuste kaitset ja aidates kaasa demokraatlikuma ELI
ülesehitamisele.
Toetatud tegevused:
▪ suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmise
tegevused, mille eesmärk on suurendada teadmisi ELi
põhiõiguste hartast;
▪ koostöö hõlbustamine ja ELi põhiõiguste harta
jõustamine peamiste osalejate vahel;
▪ spetsialistide (nt eksperdid, juristid, õigusnõustajad,
poliitika- ja huvikaitse nõustajad) koolitamine;

▪ vastastikune õppimine, heade tavade vahetamine, tööja õppemeetodite arendamine, mentorlusprogrammid;
▪ analüütilised tegevused, andmete kogumine ja uurimine,
tööriistade või andmebaaside loomine;
▪ teabevahetustegevus, s.h. õiguste ja kahju hüvitamise
mehhanismide kohta, mis on seotud konkursikutse
prioriteetidega
Projekti kestvus: 12-24 kuud
Osalema on oodatud: kodanikuühiskonna organisatsioonid,
riiklikud inimõiguste institutsioonid, võrdõiguslikkuse
organid, ombudsmani institutsioonid
Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR (omaosalus 10%)
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Võrdsus, õigused ja
sooline
võrdõiguslikkus
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Soolise võrdõiguslikkuse edendamine
Eesmärk: toetada, edendada ja rakendada kõikehõlmavat
poliitikat, et edendada naiste täielikku õiguste kasutamist, soolist
võrdõiguslikkust, s.h. töö- ja eraelu tasakaalu, naiste võimestamist
ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist
Teemavaldkonnad:

▪ Koostöö arendamine/tugevdamine peamiste sidusrühmade
vahel;
▪ Suutlikkuse suurendamine ja koolitusedasjaomastele

spetsialistidele.
Projekti kestvus: 12-24 kuud

1. Naiste ja meeste võrdne osalemine ja esindatus poliitiliste ja
majanduslike otsuste tegemisel
2. Sooliste stereotüüpide vastu võitlemine, keskendudes

noortele ning reklaamidele ja meediale

Osalema on oodatud: riiklikud, kohalikud ja piirkondlikud
ametiasutused ja nende ühendused; võrdõiguslikkuse eest seisvad

organisatsioonid; kodanikuühiskonna organisatsioonid

Toetatud tegevused:

Taotlus tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva

▪ Vastastikune õppimine ja heade tavade

konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi

väljaselgitamine/vahetamine;

▪ Teadlikkuse tõstmise ja võimestamise tegevused (seminarid,
konverentsid, kampaaniad, väljaanded, pressitegevus)

projekte.

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR (omaosalus 10%)
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Laste õiguste kaitsmine ja edendamine
Eesmärk: aidata kaasa lapse õigusi käsitleva ELi strateegia
soovituste rakendamisele – laste osalemine poliitilises ja
demokraatlikus elus, laste võimalus olla aktiivsed kodanikud ja
demokraatlike ühiskondade liikmed.

▪ koolitus- ja teadlikkuse tõstmise tegevused lastele ja
täiskasvanutele õigusest olla ära kuulatud ja laste osalusest
Projekti kestvus: 12-24 kuud
Osalema on oodatud: riiklikud ja kohalikud ametiasutused;

Toetatud tegevused:

kodanikuühiskonna organisatsioonid, s.h. rahvusvahelised

▪ pikaajaliste ja jätkusuutlike programmide ning osalemise

kodanikuühiskonna organisatsioonid ning akadeemilise valdkonna

mehhanismide loomine kohalikul ja riiklikul tasandil, sh koolides;
▪ laste osalusmehhanismide toetamine ja laiendamine,
eesmärgiga kaasata lapsi laiemasse otsustamisprotsessi ja
demokraatlikku süsteemi kohalikul ja riiklikul tasandil;
▪ vastastikune õppimine, koolitustegevus, heade tavade
vahetamine, koostöö, sh heade tavade väljaselgitamine;
▪ riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste suutlikkuse

organisatsioonid, kelle tegevus on laste õiguste valdkonnaga
seotud.

Taotlus tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva
konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi
projekte.
Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR (omaosalus 10%)

suurendamine ja koolitus;
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Võrdõiguslikkuse edendamine ning
rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise
vastu võitlemine
Eesmärk: ennetada ja võidelda sallimatuse, rassismi, ksenofoobia ja

tavade vahetamine; uuringud ja analüütilised tegevused;

diskrimineerimise vastu, eelkõige rassilise

diskrimineerimise, vihakõne ja vihakuritegude juhtumite jälgimine

või etnilise päritolu, nahavärvi, religiooni, seksuaalse

ja nendest teatamine; ohvrite võimestamine ja toetamine;

orientatsiooni ja soolise identiteedi alusel.

koalitsiooni loomine ja suutlikkuse suurendamine; rassismivastaste

Teemavaldkonnad:
▪ Võitlus sallimatuse, rassismi, ksenofoobia,
diskrimineerimise, vihakõne ja vihakuritegude vastu;

strateegiate või tegevuskavade kavandamine ja rakendamine;
teadlikkuse tõstmise kampaaniad
Projekti kestvus: 12-24 kuud

▪ Mitmekesisuse juhtimise ja kaasamise edendamine töökohal;

Osalema on oodatud: riiklikud, kohalikud ja piirkondlikud

▪ Võitlus LGBTQI inimeste diskrimineerimise vastu ja LGBTQI

ametiasutused ja nende ühendused, võrdõiguslikkusega tegelevad

võrdõiguslikkuse edendamise eest;
▪ Riigi- ja kohalike ametiasutuste reageerimine
diskrimineerimisele, rassismile ja ksenofoobiale

Rahastatud tegevused: koolitused; vastastikune õppimine ja heade

organisatsioonid, vabaühendused
Taotlus tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva
konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi
projekte.
Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR (omaosalus 10%)
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Kodanike kaasamine
ja osalemine
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Kodanike kaasamine ja osalemine
Eesmärk: kodanike ja kodanikuühenduste osalemine ja panus

Toetatud tegevused: arutelud, kampaaniad, teadlikkuse tõstmine,

Euroopa Liidu demokraatiasse ja kodanikuühiskonda läbi avaliku

konverentsid, töötoad jne; meediapädevuse arendamine; ELi

arvamuste vahetamise. Projektid annavad ELi kodanikele

kodanike omavahelise teabevahetuse edendamine ELiga seotud

võimaluse vahetuks osalemiseks poliitikakujundamise protsessis

teemadel

ja pakuvad välja praktilisi lahendusi, mida saab rakendada koostöö
või koordineerimise kaudu ELi tasandil.
Teemavaldkonand:

Projekti kestus: 12-24 kuud

Osalema on oodatud: mittetulundusühingud, haridus-, kultuuri-

▪ 2024 Euroopa Parlamendi valimised;

või teadusasutused.

▪ COVID-19 kriisi mõju demokraatlikule dialoogile ja põhiõiguste

Partnerid vähemalt kolmest erinevast ELi riigist (võivad olla ka

rakendamisele;
▪ Uuenduslikud demokraatlikud lähenemisviisid ja vahendid – edemokraatia;
▪ Võitlus valeinformatsiooni vastu;
▪ Kliima ja keskkonnaga seotud arutelud ja tegevused

avalikud kohalikud/piirkondlikud omavalitsused)

Rahastuse suurus: limiteerimata, vastavalt üldsumma
kalkulaatorile
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Euroopa ajalooline mälu
Eesmärk: käsitleda Euroopa kaasaegseid ajaloosündmusi,
sh autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuseid ja
tagajärgi, ning tõsta ELi kodanike teadlikkust nende
ühisest ajaloost, kultuurist ja väärtustest. Suurendada
seeläbi vastastikust mõistmist ja sallivust ning Euroopa
Liidu alast teadlikkust.

Teemavaldkonnad:
▪ Autoritaarsete ja totalitaarsete režiimides
toimepandud kuritegude käsitlemine ja uurimine
▪ Vastupanu, demokraatiale üleminek ja demokraatlik
ühinemine Euroopa Liidus
Projekti kestvus: 12-24 kuud
Toetatud tegevused: koolitustegevused; trükised;

veebipõhised vahendid; uuringud, s.h. päritolu-uuringud;
mitteformaalne haridus; avalikud arutelud; näitused;
uuenduslikud ja loomingulised tegevused, jne.
Osalema on oodatud: riiklikud ja kohalikud
ametiasutused või MTÜd, ellujäänute ühendused ning
kultuuri-, noorte-, haridus- ja teadusorganisatsioonid.
Taotlused tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast
koosneva konsortsiumi poolt, eelistatakse riikidevahelisi
projekte.
Rahastuse suurus: limiteerimata, vastavalt üldsumma
kalkulaatorile
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Sõpruslinnad ja linnade võrgustikud
Eesmärgid:
▪ Anda kodanikele võimalus avastada Euroopa Liidu
kultuurilist mitmekesisust;
▪ Tagada ELi aktiivne osalemine kohalikul tasandil;
▪ Ergutada omavalitsuste vahelist koostööd ja
parimate tavade vahetamist;
▪ Tugevdada vastastikust mõistmist ja sõprust ELi
kodanike vahel;
▪ Tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
rolli Euroopa integratsiooniprotsessis
Toetatud tegevused: töötoad; (veebi)seminarid;
konverentsid; koolitused; ekspertide kohtumised;
teadlikkuse tõstmine; andmete kogumine ja

konsulteerimine; heade tavade väljatöötamine,
vahetamine ja levitamine ametiasutuste ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel;
suhtlusvahendite väljatöötamine ja sotsiaalmeedia
kasutamine
Osalema on oodatud:
Linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või
muud KOVe esindavad MTÜd
Eeldatakse, et antud projektid on võrdõiguslikkust
edendavad ja tulevikku vaatavad, köites eelkõige
nooremat põlvkonda!
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Sõpruslinnad

Teemavaldkonnad:
▪ Omavalitsused vähemalt
kahest ELi liikmesriigist
▪ Vähemalt 25
rahvusvahelist osalejat
(vähemalt 50 otsest
osalejat)
▪ Tegevus peab toimuma
vähemalt ühes projektis
osalevas riigis

▪ Toetus: kuni 30 000 €

▪ Teadlikkuse tõstmine kultuurilise ja
keelelise rikkuse kohta Euroopas;

▪ Üldsumma vastavalt
rahusvaheliste osalejate
arvule

▪ Solidaarsusel põhineva Euroopa
integratsiooniprotsessi tugevdamise
tähtsuse teadvustamine;

▪ Projekti kestus kuni 12
kuud

▪ Euroopa kuulumistunde
arendamine, edendades arutelu
Euroopa tuleviku üle;

▪ Ettemaksed puuduvad

▪ COVID-19 pandeemia mõju
kohalikele kogukondadele.
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Linnade võrgustikud
Teemavaldkonnad:
▪ Omavalitsused
vähemalt viiest ELi
liikmesriigist
▪ Tegevused peavad
toimuma vähemalt
kahes projektis osalevas
riigis
▪ Suuremahulised
projektid

▪ Toetus: limiteerimata
▪ Üldsumma vastavalt
rahusvaheliste osalejate
arvule

▪ Projekti kestus kuni 1224 kuud
▪ Ettemaksed kuni 60%
ulatuses

▪ Demokraatliku dimensiooni
tugevdamine ELi
otsustusprotsessis
▪ Vabade ja ausate valimiste
toetamine Euroopas
▪ Euroopa kuulumistunde
arendamine, edendades arutelu
Euroopa tuleviku üle

▪ COVID-19 pandeemia mõju
kohalikele kogukondadele
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Daphne – võitlus
vägivalla vastu
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Soolise vägivalla ja lastevastase
vägivalla ennetamine ja selle vastu
võitlemine
Eesmärgid:

Toetatud tegevused: teadlikkuse tõstmise ja võimestamise

▪ Ennetada ja võidelda naiste ja tüdrukute vastu suunatud soolise

tegevused; spetsialistide suutlikkuse suurendamine ja koolitus;

vägivalla ning perevägivalla kõigi vormide vastu;

▪ Ennetada ja võidelda laste ja noorte ning teiste ohustatud

ohvriabiteenustele juurdepääsu parandavate teenuste ja

meetmete loomine; vägivallaga seotud trendide hindamine;

rühmade, nt LGBTIQ ja puuetega inimeste vastu suunatud

andmete kogumine ja analüüsimine; protokollide kavandamine,

vägivalla vastu;

väljatöötamine ja rakendamine; töömeetodite ja –vahendite

▪ Toetada ja kaitsta kõiki otseseid ja kaudseid vägivalla ohvreid
Teemavaldkonnad:

väljatöötamine; heade praktikate vahetamine, vastastikune
õppimine; jne.

1. Laiaulatuslikud ja pikaajalised riikidevahelised projektid;

Taotlused tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva

2. Kahjulike tavadega seotud vägivalla vastu võitlemine ja selle

konsortsiumi poolt. Rahastatakse nii kohalikke kui rahvusvahelisi

ennetamine;

projekte.

3. Soolise vägivalla esmane ennetamine;

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR (omaosalus 10%)

4. Riiklik andmete kogumine lastevastase vägivalla kohta;
5. Lastevastase vägivalla ennetamine ja ohvrite toetamine
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Taotlemine
Kuidas edasi?

INFO

J A TA OT L E M I N E

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
P ROGRAMMI

I N F O J A TA OT L U S V O R M I D E N Ä I D I S E D

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/reference-documents;programCode=CERV
N Õ U S TA M I N E
www.kysk.ee/cerv
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Aitäh!

KÜSIMUSED: marju@kysk.ee
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