
Výzva na predkladanie návrhov projektov v rámci akčných grantov 
určená na podporu nadnárodných projektov v boji proti sexuálnemu 

obťažovaniu a sexuálnemu násiliu na ženách a dievčatách 
 
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 EK   
Daphne call - Action grants to support transnational projects to combat sexual harassment and 
sexual violence against women   
 

výzvu č.  JUST/2015/RDAP/AG/SEXV na predkladanie návrhov projektov 
v rámci akčných grantov, ktorá sa zameriava na spolufinancovanie 
nadnárodných projektov v boji proti sexuálnemu obťažovaniu a 
sexuálnemu násiliu na ženách a dievčatách v súlade s konkrétnymi cieľmi 
predchádzať a bojovať proti všetkým formám násilia páchaných na deťoch, mládeži a ženách, 
ako aj predchádzať násiliu proti iným skupinám v ohrození, najmä skupinám, ktorým hrozí 
násilie od blízkych a ochraňovať obete takéhoto násilia (Daphne). 
 
Termín odovzdania návrhu projektu v anglickom jazyku do Bruselu je stanovený na 13. 
október 2015 do 12:00 hod. Výzva s detailmi a podmienkami predkladania návrhov 
projektov je zverejnená na web stránke EÚ: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-
calls/index_en.htm   . 
 
Návrhy na predkladanie projektov 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 prevencia a boj proti sexuálnemu 
obťažovaniu a / alebo sexuálnemu násiliu na ženách a dievčatách, najmä na pracoviskách, v 
školách a univerzitách ako aj prostredníctvom nových technológií a sociálnych médií. 
 
Projekty k sexuálnemu obťažovaniu alebo sexuálnemu násiliu sa môžu zamerať na špecifické 
pracovné odvetvia. Sú vítané projekty zamerané predovšetkým na zraniteľné skupiny a / 
alebo projekty, do ktorých sú  zapojení muži v boji proti sexuálnemu obťažovaniu a 
sexuálnemu násiliu. 
 
Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa nasledujúcich aktivít: 

 vzdelávanie a spolupráca príslušných odborníkov (zdravotnícke služby, polícia, súdnictvo, 
sociálni pracovníci, učitelia, zamestnávatelia, zástupcovia odborov, zamestnanci univerzít,..), 
aby lepšie predchádzali a reagovali na tieto formy násilia, okrem iného prostredníctvom 
zriadenia formálnych alebo neformálnych postupov a programov; 

 vytvorenie a praktické implementácie modulov a / alebo materiálov k vzdelávaniu a výchove 
detí (chlapcov a dievčat), mladých ľudí, mužov a / alebo žien, aby sa zabránilo sexuálnemu 
obťažovaniu a / alebo sexuálnemu násiliu v tomto kontexte tým, že je potrebné vzdelávať o 
postojoch a správaní  vzhľadom na úlohy pohlaví, na stereotypy a sexualizáciu a vzdelávať o 
neprijateľnosti takéhoto násilia, a zvýšiť povedomie o právach obetí. 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm


 

 


