
VÝZVA
pro předkládání žádostí o zařazení akcí do kampaně „Evropa

mladýma očima“ na podporu a propagaci českého předsednictví
Radě EU

V prvním pololetí roku 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské
unie. S ohledem na to, že do oficiálního programu českého předsednictví je zahrnuto
i téma mládeže, rozhodlo MŠMT, na základě iniciativy občanských sdružení
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, o vyhlášení kampaně, která je
připravována pod názvem: „Evropa mladýma očima“.

Kampaň si klade za cíl šíření myšlenek a informací o českém předsednictví
a Evropské unii mezi dětmi a mládeží. K tomu by mělo dojít prostřednictvím akcí
a aktivit, které budou do kampaně oficiálně zařazeny. Pořadatelé těchto akcí budou
moci využívat oficiálního loga, hesla a motta kampaně a MŠMT nad vybranými
akcemi převezme záštitu.

Vyhlašovatel kampaně a spolupracující organizace

Prioritní oblasti:
Ø akce konané na počest a podporu předsednictví a to jak na celorepublikové,

tak na lokální úrovni
Ø akce, které se obsahově vztahují k Evropě a Evropské unii
Ø akce, které podporují a rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci

Evropské unie
Ø akce podporující kreativitu
Ø zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí, které mohou přispět

k propagaci českého předsednictví

Do kampaně se mohou zapojit nestátní neziskové organizace dětí a mládeže či
s dětmi a mládeží pracující, školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.



Organizátoři akcí mohou požádat o převzetí záštity MŠMT nad svými akcemi.
Zároveň mohou na MŠMT podat projektovou žádost o finanční podporu akce*

prostřednictvím zvláštního dotačního programu.

Žádosti se podávají elektronicky na adresu tomas.kubik@msmt.cz

Žádosti se předkládají:
Ø pro akce a aktivity organizované v období od 1. 9. do 31. 12. 2008 do 15. 8.

2008.
Ø pro akce a aktivity organizované v  období od 1. 1. do 30. 6. 2009 do 15. 11.

2008.

MŠMT žádosti posoudí a do 30 dnů žadatelům sdělí své rozhodnutí o zařazení či
odmítnutí.

Finanční podpora
Subjekty, jejichž akce či aktivity byly přijaty jako součást kampaně, mohou následně
podat žádost o státní dotaci na přijaté akce. Podmínky pro poskytování dotace budou
zveřejněny na webové stránce MŠMT http://www.msmt.cz/mladez/predsednictvi

Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Kubík
odbor pro mládež MŠMT
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: 257 193 148
fax.: 257 193 122
tomas.kubik@msmt.cz

* Žádost se předkládá zásadně prostřednictvím ústředí NNO (nižší články organizací nemohou podávat projekty
samostatně).
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