
PRIORITY PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI
PRO ROKY 2012-2013

Národní priority programu Mládež v akci na roky 2012-2013 byly stanoveny a schváleny Řídícím 
výborem programu Mládež v akci dne 24. října 2011.  

Níže uvedené priority, kromě priorit ročních evropských, jsou platné pro projekty programu Mládež 
v akci, na které byla poskytnuta finanční podpora EU od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

A) Stálé evropské priority programu Mládež v akci jsou:
1. evropské občanství,
2. participace mladých lidí,
3. kulturní rozmanitost,
4. zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi.

B) Roční evropské priority programu Mládež v akci pro rok 2012:
1. Projekty, jejichž cílem je podpora úsilí mladých lidí o inkluzivnější růst, zejména:
- projekty zabývající se problematikou nezaměstnanosti mladých lidí a projekty zaměřené 

na podporu mobility nezaměstnaných mladých lidí a jejich aktivní účasti ve společnosti. 
Ve všech akcích programu bude dávána velká priorita zajištění přístupu nezaměstnaných 
mladých lidí ke všem příležitostem, které program nabízí,

- projekty  zaměřené  na  problematiku  chudoby  a  sociálního  vyloučení,  podporující 
povědomí mladých lidí o těchto problémech a úsilí mladých lidí o jejich řešení v zájmu 
vytvoření otevřenější společnosti. V tomto kontextu bude zvláštní důraz kladen zejména 
na začlenění mladých migrantů, mladých lidí s postižením a mladých Romů.

2. Projekty  stimulující  iniciativnost,  kreativitu,  podnikavost  a  zaměstnatelnost  mladých 
lidí, především prostřednictvím iniciativ mládeže,

3. Projekty podporující zdravé způsoby chování, především podporou outdoorových aktivit 
a sportování  na  místní  úrovni,  jako  prostředku  podpory  zdravého  životního  stylu 
a sociálního začlenění a aktivní účasti mladých lidí ve společnosti,

4. Projekty zaměřené na zvyšování povědomí a aktivního zapojení mladých lidí v oblasti 
globálních  environmentálních  výzev  a  změny  klimatu,  a  tím  na  podporu  rozvoje 
„zelených“ dovedností a „zeleného“ chování mladých lidí a pracovníků s mládeží a na 
podporu jejich úsilí o udržitelnější růst.



C) Národní priority programu Mládež v akci pro roky 2012–2013 jsou:
1. Vedení k aktivnímu občanství učením se navzájem, tzv. peer-learning,
2. Spolupráce zemí EU a zemí Východního partnerství (Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, 

Gruzie, Moldavsko a Ukrajina),
3. Sociální sítě a jejich vliv na komunikaci, vztahy a spolupráci mezi lidmi,
4. Podpora  celoživotního  učení  prostřednictvím  rozvoje  klíčových  kompetencí,  jak  jsou 

definovány v certifikátu Youthpass (tj. Pas mládeže).

D) Specifické národní priority pro jednotlivé akce programu

Akce 1 Mládež pro Evropu:

- Podpora prvožadatelů, neorganizované mládeže a neformálních skupin, 

- Podpora projektů ze sociálně znevýhodněných regionů * (tj. Karlovarský, Moravskoslezský 
a Ústecký kraj) a málo zastoupených regionů ** (tj. Karlovarský, Liberecký a Středočeský 
kraj).

Akce 1.2 navíc: 

- Podpora nadnárodních projektů,

- Podpora projektů z obcí do 2 000 obyvatel.

Akce 2 Evropská dobrovolná služba (EDS):

- Zapojení nových organizací – prvožadatelů z málo zastoupených regionů,
- Zapojení mládeže s omezenými příležitostmi do EDS a krátkodobé EDS.

Akce 3 Mládež a svět:
Akce 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi:

Akce 3.1.1:

- Podpora projektů ze sociálně znevýhodněných regionů * (tj. Karlovarský, Moravskoslezský 
a Ústecký kraj) a málo zastoupených regionů**  (tj.  Karlovarský, Liberecký a Středočeský 
kraj),

- Podpora prvožadatelů v rámci akce.



Akce 3.1.2:
- Podpora tzv. podpůrných aktivit (ověřovací návštěva, hodnotící setkání, vytváření

partnerství, atd.) oproti školicímu kurzu a semináři,
- Podpora prvožadatelů,
- Podpora projektů ze sociálně znevýhodněných regionů* (tj. Karlovarský, Moravskoslezský 

a Ústecký kraj) a málo zastoupených regionů** (tj. Karlovarský, Liberecký a Středočeský 
kraj).

Akce 4 Systémy na podporu mládeže

Akce 4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží:
- Podpora tzv. podpůrných aktivit (ověřovací návštěva, hodnotící setkání, vytváření

partnerství, atd.) oproti školicímu kurzu a semináři,
- Podpora prvožadatelů ,
- Podpora projektů ze sociálně znevýhodněných regionů * (tj. Karlovarský, Moravskoslezský 

a Ústecký kraj) a málo zastoupených regionů** (tj. Karlovarský, Liberecký a Středočeský 
kraj).

Akce 5 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Akce 5.1 Setkání mladých lidí a 

initelů odpovědných za mládežnickou politiku:

- není stanovena specifická priorita.

__________

*  Stanoveno  na  základě  ukazatele  míry  nezaměstnanosti  mladých  lidí  (15-24  let)  podle 
EUROSTATU, průměr za roky 2005 až 2009.

**  Stanoveno  podle  počtu  přijatých  žádostí  o  grant  v jednotlivých  krajích  v programu  Mládež 
v akci v ČR v roce 2010 a 2011.
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