
 

 

 
Výzva na predkladanie návrhov projektov v rámci grantov na 

akcie určená na podporu nadnárodných projektov k propagácii 
kvality vnútroštátnych systémov spravodlivosti  

 
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie (EK) uverejnilo 
na základe ročného pracovného programu na rok 2015 pre  finančný program Spravodlivosť 
dňa 2. augusta 2015  na webovej stránke Európskej komisie  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm  
 výzvu č.  JUST/2015/JACC/AG/QUAL na predkladanie návrhov projektov v rámci 
akčných grantov, ktorá je určená na podporu nadnárodných projektov k 

propagácii kvality vnútroštátnych systémov spravodlivosti v súlade s konkrétnymi 

cieľmi na zjednodušenie efektívneho prístupu k spravodlivosti pre všetkých.   
 
Návrhy by sa mali zamerať na vytvorenie výsledkov, ktoré prinesú pridanú hodnotu pre 
Európsku úniu.  
Organizáciám, ktoré prejavia záujem o podanie žiadosti na projekt EK dôrazne odporúča, aby 
podrobne študovali podmienky stanovené v tejto výzve na predkladanie návrhov ako aj 
Príručku pre akčné granty zverejnenú spolu s touto výzvou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
podmienok výzvy. 
 
Duplikáty už existujúcich iniciatív nebudú financované. Žiadatelia musia vysvetliť a ukázať, 
ako sú ich návrhy v súlade s príslušnou politikou EÚ a s dokumentmi zverejnenými 
Európskou komisiou a uvedenými v rámci každej priority. Stupeň významu k prioritám výzvy 
na predkladanie návrhov bude posudzovaný podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
 
Prioritou tejto výzvy na predkladanie návrhov je poskytnúť analýzu praktík na súdoch, s 
cieľom zvýšenia kvality súdnych systémov v členských štátoch. Návrhy by sa mali zamerať na 
osvedčené postupy v členských štátoch s cieľom zlepšiť fungovanie súdnictva, napríklad 
pokiaľ ide o súdny manažment, je potrebné zamerať sa na zjednodušenie súdnych konaní, 
koordináciu vnútri súdov, komunikáciu so stranami, možnosť nadviazať na prípadový spis, 
zaručiť kvalitu a ďalšie metódy, aby súdne konania boli efektívne a prijateľné pre užívateľov. 
 
Návrhy by takisto mali podporovať lepšie znalosti osvedčených postupov v členských štátoch 
prispievajúc k zefektívneniu vnútroštátnych súdnych systémov, a mali by mať jasnú stratégiu 
aktívneho šírenia informácií o projekte, jeho aktivitách a jeho výsledkoch. 
 
Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa nasledujúcich aktivít: 

 zber údajov a analytické práce na poskytnutie porovnávacích  analýz praktík na 
vnútroštátnych súdoch a ďalších subjektov zapojených do súdneho systému na podporu 
kvality systému súdnictva; 

 vzájomné vzdelávanie, výmena osvedčených postupov medzi právnikmi v tejto oblasti. 
 
V prípade záujmu uchádzať sa o finančné prostriedky z akčných grantov EÚ termín 
odovzdania spracovaného návrhu projektu do Bruselu je 13. október 2015 do 12:00 hod. 
Trvanie realizácie projektu je 24 mesiacov. Projekty musia byť predložené v anglickom jazyku 
v presnom termíne uzávierky výziev na predkladanie návrhov s tým, že musia byť 
odprezentované v štandardnej forme spolu s požadovanými prílohami a rozpočtom.    
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