30.11.2021

Business Finland

Kansalaisuuden, tasa-arvon,
perusoikeuksien ja arvojen
ohjelma- CERV
Aamukahvitilaisuus

Roosa Talvitie

Esityksen rakenne

1. Ohjelman perustiedot ja temaattiset tavoitteet
2. Ajankohtaiset haut
3. Muuta ajankohtaista ohjelmassa
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arvot –
rahoitusohjelma
OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

CERV- ohjelman perustiedot
• Kansalaisuuden, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma rakentuu pääpiirteittän
aiempien Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman ja Kansalaisten Eurooppa ohjelman pohjalle

 lisäyksenä uusi unionin arvoja käsittelevä ohjelmalohko (Euroopan parlamentin esityksestä)
• Komission suoraan hallinnoima ohjelma
• Rahoitus ohjelmakaudelle on 1,55 miljardia euroa
 CERV-ohjelma on saanut huomattavasti lisää painoarvoa ja ohjelman toimissa korostuu entistä
vahvemmin kansalaisyhteiskunnan aktivointi.
• Kohderyhmä: erityisesti kansalaisjärjestöt, mutta myös julkisen sektorin toimijat
(valtio/kunta/alueelliset), tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimijat, voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt (esim. kirjastot, kansalaisopistot), liitot, koulutus- ja tutkimuslaitokset ym.

Ohjelman erityistavoitteet ja niitä
vastaavat toimintalohkot
1. Unionin arvojen suojeleminen ja edistäminen
2. Tasa-arvon ja perusoikeuksien edistäminen
3. Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen osallistumisen edistäminen
Euroopan unionissa sekä
4. Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan,
ehkäiseminen

CERV-ohjelman painopisteet
• Eurooppalaiset arvot
• Sukupuolten tasa-arvo ja sen
valtavirtaistaminen, syrjimättömyys
ja sen valtavirtaistaminen
• Rasismin, muukalaisvihan ja
kaikenlaisen suvaitsemattomuuden
torjuminen
• Lapsen oikeudet
• EU:n kansalaisoikeudet
• Tietosuoja

• Kansalaisyhteiskunta ja
kansalaisten osallistaminen
• Euroopan kulttuuriperintö ja
kulttuurinen monimuotoisuus,
• Town-twinning ja kuntien verkostot
• Naisiin kohdistuvan sukupuoleen
perustuvan väkivallan torjuminen
• Kaikenlaisen lapsiin ja muihin
riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan
torjuminen

Yleiset hakukriteerit
• Pääasiassa kahdenlaisia hankkeita: avoimet hankehaut ja rajatut
hankehaut
• Hankkeiden omarahoitusosuus 10-20%
• Joko päätoteuttaja tai kumppanirooli
• Hakijaorganisaatioiden tulee olla oikeushenkilöitä
• Kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita (“European Added value”)
• Minimum requested amount > EUR 75 000
• Project duration max 24 months

Ajankohtaiset haut

OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

Arvojen lohko
Promote capacity building and awareness on the EU Charter of
Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to
democracy, the rule of law and fundamental rights’ breaches
Budjetti 2 miljoonaa euroa, haku auki, haku sulkeutuu: 24.2.2022
• EU:n perusoikeuskirjaan liittyvän osaamisen ja kapasiteetin
vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen oikeusalan ammattilaisten,
kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien ihmisoikeuselinten
osaamisen ja kyvykkyyden vahvistaminen ryhtyä oikeustoimiin
kansallisella ja Euroopan tasolla
• Haku toteutetaan ensimmäistä kertaa
• Kohderyhmä: kansalaisjärjestöt, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot,
tasa-arvoelimet ja oikeusasiamiesinstituutiot

Arvojen lohko
Call for proposals on protecting and promoting Union values
Budjetti: 50,5 miljoonaa euroa, haku päättyy 01.02.2022
(ei ole vielä avautunut)
Haun kautta rahoitetaan rajoitettu määrä alueellisia, kansallisia tai
kansainvälisiä toimijoita, jotka voivat rahoittaa tai edelleen kasvattaa muiden
toimijoiden toimintakapasiteettia. Kantavat teemat toiminnassa ovat
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja demokratian edistäminen ja
suojelu.

Kohderyhmät: yllä mainittujen teemojen parissa toimivat kansalaisjärjestöt

Tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko
Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination
Budjetti: 12,2 milj.eur. , haku avautuu 15.12.2021 ja sulkeutuu 24.2.2022
• Rahoitusta tasa-arvon edistämiseen sekä rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän torjuntaan
5 painopistettä vuodelle 2022:

1.
Suvaitsemattomuuden, rasismin, muukalaisvihan, syrjinnän, vihapuheen ja viharikosten
torjunta
2. Monimuotoisuuden johtaminen ja inkluusio työpaikoilla
3. LGBTIQ- syrjinnän torjuminen
4. Verkossa tapahtuvan vihapuheen torjunta
5. Rajattu haku viranomaisille syrjjnnän, rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjuntaan
Huom. Myös COVID-19 – vaikutukset syrjinnän kohteena oleviin ryhmiin sisällyttää
hanketoimintoihin

Tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko
Call for proposals to promote gender equality
Budjetti: 6,8 milj euroa, avautuu 15.12.2021, haku päättyy: 16.3.2022
• Naisten ja miesten tasa-arvoinen osallistuminen ja edustautuminen
poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa
• Sukupuolistereotypioiden torjunta mainonnassa ja mediassa
• Kohderyhmä: jäsenvaltioiden viranomaiset, paikalliset ja alueelliset
viranomaiset ja yhdistykset, tasa-arvoelimet, kansalaisjärjestöt,
erityisesti naisten oikeuksia ajavat järjestöt

Tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko
Call for proposals to protect and promote the rights of the child
Budjetti 3 milj. Euroa, avautuu 15.12.2021, haku päättyy: 18.5.2022
• EU:n lasten oikeuksia koskevan strategian toimeenpano
Kohderyhmä: kansalliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt,
ml. kansainväliset järjestöt ja akateemiset tutkimuslaitokset, jotka
toimivat lasten oikeuksien sektorilla

Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen
osallistumisen edistäminen
Call for proposals on citizens’ engagement and participation
Budjetti: yli 17 milj eur, haku auki, haku sulkeutuu: 10.2.2022
• edistää kansalaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallistumista ja panosta
unionin demokraattiseen toimintaan ja kansalaistoimintaan kaikilla unionin
toiminta-aloilla.
• Fokus erityisesti: vuoden 2024 EP – vaalit ja demokratian vahvistaminen EU: ssa,
COVID-19- pandemian vaikutukset demokraattiseen keskusteluun ja
perusoikeuksien toteutumiseen, innovatiiviset demokratian edistämistoimet ja
erityisesti digitaaliset työkalut (”e-demokratia”), disinformaation torjunta ja
medialukutaidon edistäminen sekä ilmasto- ja ympäristöaiheiseen keskustelu ja
vaikuttamistyö.
• Kohderyhmä: voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ml. kansalaisjärjestöt,
koulutus- kulttuuri- ja tutkimusalan toimijat; paikalliset ja alueelliset viranomaiset
voivat toimia kumppaneina

Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen
osallistumisen edistäminen
Call for proposals on town-twinning and networks of towns
Budjetti: 4 + 6 milj. eur, haku auki 16.11.2021, haku päättyy 24.3.2021
• Huom! Kuntien yhteistyö eli Town Twinning: budjetti yht. 4 milj., budjettikatto 30 000€
Kuntien verkosto- haussa (Network of Towns): budjetti yht. 6 milj, ei
budjettikattoa
• Kuntien yhteistyö- eli Town Twinning -hankkeissa eri maista tulevat kuntalaiset
kokoontuvat yhdessä keskustelemaan heitä kiinnostavista eurooppalaisista aiheista
• Kuntien verkostohankkeet tukevat kuntien ja maakuntien pitkäkestoista temaattista
yhteistyötä
• Kohderyhmä: Kaupungit/kunnat ja maakunnat tai niiden ystävyyskuntakomiteat tai –
verkostot, muut paikallis- tai alueviranomaiset, Paikallisviranomaisten liitot tai
yhdistykset, Paikallisviranomaisia edustavat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot
(esim. kansalaisopistot)

Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen
osallistumisen edistäminen
Call for proposals on European remembrance

Budjetti: 7 milj. Euroa, haku auki 30.11.2021, haku päättyy 24.3.2022
• Tietoisuuden ylläpitäminen Euroopan modernia historiaa keskeisesti määrittävistä tapahtumista, kuten
autoritaaristen ja totalitaaristen hallintojen vaikutuksista.
• tietoisuutta eurooppalaisten kansalaisten keskuudessa yhteisestä historiasta, kulttuurista,
kulttuuriperimästä sekä yhteisistä arvoista.
• Kohderyhmä: paikalliset/alueelliset viranomaiset tai voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ml.
kansalaisjärjestöt, kulttuuri- ja nuorisotoimijat, koulutus –ja tutkimuslaitokset
Huom! Hankkeiden tulee tukea vähintään yhtä seuraavista vuodelle 2022 asetetuista politiikkapainopisteistä:
1. Tietoisuuden ylläpitäminen sekä tutkimus ja koulutus koskien totalitaaristen hallintojen
tekemistä rikoksista
2. Vastarintaliikkeiden roolit, demokraattinen transitio ja demokratian vahvistaminen EU: ssa (mm.
EU:n laajentumisen vaikutukset demokratiakehitykseen)

Daphne- lohko- Väkivallan, erityisesti naisiin ja
lapsiin kohdistuvan väkivallan, ehkäiseminen
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children
Budjetti: 30,5 milj. eur, avautuu 15.12.2021, sulkeutuu 12.4.2022
•
•
•
•
•

Laaja-alaiset ja pitkän aikavälin rajat ylittävät yhteistyötoimet sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi
Vahingollisten käytänteiden torjunta ja ennaltaehkäisy
Sukupuolittuneen väkivallan varhainen ennaltaehkäisy
Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan datan keruu
Lastensuojelun vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet

Kohderyhmä: jäsenvaltioiden viranomaiset, sosiaali- ja tukipalvelut, kansalaisjärjestöt

Muuta ajankohtaista
ohjelmassa
OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

Ohjelmaan liittyviä infotilaisuuksia
OM:n järjestämä CERV- “Kick off” - verkkoseminaari 7.12.

 komission edustajat esittelevät uuden ohjelman tavoitteita ja sisältöjä sekä kertovat
meneillään olevista ja tulevista ohjelmahauista. Tilaisuudessa myös kuullaan suomalaisten
käytännön kokemuksia aiemmin toteutetuista hankkeista.
Kohderyhmä: julkisen sektorin toimijat, kansalaisjärjestöt, voittoa tavoittelemattomat
organisaatiot, säätiöille, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.
Ilmoittautuminen 6.12. mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/CERV-webinar

Komission järjestämä kansalaisten osallisuus- hakua koskeva verkkoseminaari
14.12.
 Haun esittely ja Q&A- tilaisuus, rekisteröitymistä toivotaan:
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-14december-2021-call-proposals-citizens-engagement-and-participation-cerv2022_en

Lisätietoja, tukea ja hyödyllisiä linkkejä:
Perustiedot ohjelmasta ja hauista suomeksi ja ruotsiksi:
 OM- verkkosivut: https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma
Ohjelman kansallinen yhteyspiste:
 Sähköpostiosoite: cerv.om@gov.fi
Lisätietoja aiemmin rahoitetuista hankkeista:
 Opetushallituksen sivuilta Kansalaisten Eurooppa- sivustolta
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoakansainvalistymisrahoituksesta/kansalaisten-eurooppa
 F&T- portaalista hakemalla REC- ohjelman hankkeita

Tukea komission hakuportaalin käyttöön:
 Funding and tenders for beginners- webinaari:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/other/event210527.htm

KIITOS! OTA YHTEYTTÄ:

OIKEUSMINISTERIÖ

Roosa Talvitie
roosa.talvitie@gov.fi

www.oikeusministerio.fi

CERV- yhteyspisteen sähköposti:
cerv.om@gov.fi

Facebook: facebook.com/oikeusministerio
Twitter: twitter.com/oikeusmin @oikeusmin
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki
Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 029 516 001

