
 

PRIORITY PRO

 

Stále tematické priority1 

• Európske občianstvo 

• Participácia mladých ľudí

• Kultúrna rozmanitosť 

• Začlenenie mladých ľudí s

 

Ročné priority (pre rok 2012)
 

• Propagácia zdravého živo

• Nezamestnanosť mládeže

• Záväzok k inkluzívnejšiemu rastu: boj proti chudobe

• Globálne environmentálne výzvy a

• Kreativita a podnikavosť 

 

Národné priority 

Prioritné cieľové skupiny: 

• menšiny 

• nezamestnaní mladí ľudia

• vidiecka mládež 

• mladí ľudia, ktorí prešli vzdelávaním cez 

• prvoaplikanti v programe Mládež v akcii

 

Priority podľa Akcií: 
 

Akcia 1.1 - Mládežnícke výmeny 

 

• Podpora prvoaplikantov 

• Podpora projektov podávaných mladými ľu

Akcia 1.2 - Mládežnícke iniciatívy

• Podpora projektov s priamym zapojením mladých ľudí v

• Podpora projektov zacielených na vidiecku mládež

• Podpora projektov zameraných na 

• Podpora projektov zameraných na 

 

1
 Viac informácií o stálych a ročných 

Mládež v akcii 

 
 

PRIORITY PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCII  

Participácia mladých ľudí 

Začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 

ropagácia zdravého životného štýlu prostredníctvom outdoorových aktivít a

Nezamestnanosť mládeže 

Záväzok k inkluzívnejšiemu rastu: boj proti chudobe a marginalizácii 

Globálne environmentálne výzvy a klimatické zmeny  

Kreativita a podnikavosť  

nezamestnaní mladí ľudia  

mladí ľudia, ktorí prešli vzdelávaním cez  Národného projektu KomPrax 

programe Mládež v akcii 

 

 

Podpora projektov podávaných mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí 

ládežnícke iniciatívy 

priamym zapojením mladých ľudí vo všetkých fázach

v zacielených na vidiecku mládež  

projektov zameraných na nezamestnaných mladých ľudí 

projektov zameraných na  podnikavosť mladých ľudí 

ročných prioritách programu sa dozviete v Sprievodcovi 

tného štýlu prostredníctvom outdoorových aktivít a športu 

nedostatkom príležitostí  

ach projektu 

Sprievodcovi programom 



 
 

Akcia 1.3 - Projekty mládežníckej demokracie

• Projekty zamerané na podporu spolupráce regionálnych 

parlamentmi, so zástupcami žiackych školských rád

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba

• Podpora projektov krátkodobej EDS pre mladých ľudí s

• Vysielanie nezamestnaných mladých ľudí

Akcia 3.1 - Spolupráca s partnerskými krajinami

• Podpora projektov v rámci Východného partnerstva (projekty zapájajúce programové krajiny 

a krajiny z regiónu Východná Európa a

Akcia 4.3 - Vzdelávacie aktivity a 

• Podpora nových aplikantov v

• Podpora projektov zameraných na lepšiu zamestnateľnosť mladých ľudí

• Podpora projektov tematicky

Akcia 5.1 - Stretnutia mladých ľudí a

• Podpora projektov zástupcov vyškolených samospráv

• Podpora štruktúrovaného dialógu

• Podpora aktivít prepojených na 

• Zlepšenie medzisektorového dialógu a

vzdelávania 

 

Projekty mládežníckej demokracie 

Projekty zamerané na podporu spolupráce regionálnych samospráv s mládežníckymi 

parlamentmi, so zástupcami žiackych školských rád 

Európska dobrovoľnícka služba 

Podpora projektov krátkodobej EDS pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí

Vysielanie nezamestnaných mladých ľudí 

partnerskými krajinami 

rámci Východného partnerstva (projekty zapájajúce programové krajiny 

regiónu Východná Európa a Kaukaz s výnimkou Ruskej federácie

 vytváranie sietí 

aplikantov v rámci Akcie 

Podpora projektov zameraných na lepšiu zamestnateľnosť mladých ľudí 

tematicky zameraných na inklúziu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí

Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku 

ástupcov vyškolených samospráv 

Podpora štruktúrovaného dialógu 

Podpora aktivít prepojených na  Európsky týždeň mládeže  

Zlepšenie medzisektorového dialógu a spolupráce medzi formálnou a neformálnou oblasťou 

mládežníckymi 

nedostatkom príležitostí 

rámci Východného partnerstva (projekty zapájajúce programové krajiny 

výnimkou Ruskej federácie) 

 

nedostatkom príležitostí 

 

neformálnou oblasťou 


