Grantový systém pro diakonické a rozvojové projekty
Výzva k podávání žádostí o podporu
vyhlášená synodní radou ČCE
v souladu s Pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty
Název výzvy:

DIAKONICKÁ PRÁCE 2022
Cíl a zaměření výzvy:
Cílem výzvy je podpora projektů, zaměřených na rozvoj diakonické práce ve sborech ČCE nebo
v úzké spolupráci s nimi. Diakonickou prací se rozumí ve smyslu Řádu diakonické práce
křesťanská služba prováděná v rámci sborů i institucionálně prováděné služby potřebným
prostřednictvím Diakonie ČCE nebo jiných organizací obdobného zaměření.
Projekty předkládané v rámci výzvy musí svým zaměřením pomáhat v naplňování základního
poslání a cílů Českobratrské církve evangelické v oblasti diakonické práce ve smyslu Pravidel
grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty (základní cíl: ČCE pomáhá potřebným).
Případné přesahy projektu do oblastí budování sboru a misie nebo výchovy a vzdělávání,
případně i do oblasti životního prostředí, nejsou na překážku. Pro předkládání projektů
zaměřených specificky na rozvoj sboru, na hospodaření s nemovitostmi s ohledem na životní
prostředí a na dlouhodobé inovativní aktivity využijte samostatně vyhlášené výzvy.
Charakteristika projektů:
Diakonickým projektem se podle platných pravidel grantového systému rozumí činnost ve smyslu
Řádu diakonické práce ČCE, tj. služba potřebným konaná samotnými sbory nebo prostřednictvím
Diakonie ČCE, případně jiné organizace obdobného zaměření, v úzké spolupráci se sbory.
Realizace projektu se může uskutečnit v průběhu jednoho kalendářního roku nebo dvou po sobě
jdoucích roků. Projekty, jejichž realizace je plánována na dva roky, nesmí spočívat v opakovaných
aktivitách (např. dva ročníky jednoho cyklu přednášek apod.).
V rámci výzvy jsou tedy podporovány aktivity rozvíjející diakonickou práci ve sborech, která
pomáhá konkrétním lidem či skupinám ve sboru nebo osobám na okraji společnosti a ohroženým
vyloučením ze společnosti. U každého projektu musí být proto jasný jeho záměr, tj. komu je pomoc
určena a co jí má být dosaženo, jak konkrétně se zapojují členové sboru (nejen kazatel), případně
v čem spočívá aktivní spolupráce sboru na realizaci projektu. Za záměr v tomto smyslu není
přitom možné považovat zapůjčení sborových prostor pro realizaci diakonické práce bez dalšího
zapojení členů sboru, samotnou úpravu nějakých prostor, nákup určitých zařízení, uspořádání
školení, apod. Projekt může položky tohoto typu obsahovat, jen pokud jsou prokazatelně nutné
k naplnění cíle projektu, který je v souladu s cílem výzvy. Tato výzva není určena na financování
projektů zaměřených na pořízení projektové či stavební dokumentace.
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Prosíme potenciální žadatele, aby připravované projekty posuzovali z tohoto hlediska velice
důsledně a odpovědně v první řadě sami a při sestavování žádostí (včetně připojených příloh)
uváděli údaje umožňující objektivní hodnocení projektu a plnění kritérií stanovených v příloze
č. 1 této výzvy.
Příklady podporovaných záměrů:
−

rozvoj dobrovolne prace v oblasti kresťanske sluzby potrebnym;

−

pomoc samostatne bydlícím starsím clenum sboru a místní komunity;

−

konkretne zamerena pomoc rodine nebo jednotlivci v tízive zivotní situaci, partnerství pro
socialne slabe rodiny (vyjimecne lze zadat i o príspevek na cílenou kratkodobou financní
podporu – napr. na zahajení studia, zakoupení pomucky, rekvalifikacní kurz aj.; je ovsem
potreba pocítat s tím, ze obdobnou podporu z prostredku grantoveho systemu nelze
garantovat i pro dalsí roky);

−

cinnost ve prospech socialne vyloucenych (vcetne detí a mladeze) podpora dobrovolnicke
prace, poradenství (vybrat výzvu dle převažující aktivity);

−

dobrovolnicka cinnost v institucích, zabyvajících se socialní cinností (Diakonie CCE);

−

projekty podporující integraci príslusníku mensin;

−

projekty nabízející aktivity klientum institucí, zabyvajících se socialní cinností (Diakonie
CCE);

−

vytvarení prostoru a podmínek pro svepomocne podpurne skupiny;

−

zprístupnovaní sborovych prostor navstevníkum s omezenou pohyblivostí;

−

zprístupnovaní bohosluzeb a akcí v prostorach sboru pro ucastníky s poruchami sluchu.

Orientační objem prostředků na projekty
v rámci výzvy na jednotlivé roky řešení:

1 750 000,- Kč

Období realizace projektů:

1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Termín pro podávání žádostí:

1. 8. – 30. 9. 2021

Nejnižší částka, o kterou lze žádat na jednotlivé roky:

20 000,- Kč

Nejvyšší částka, o kterou lze žádat na jednotlivé roky:

350 000,- Kč

Dílčí limity pro některé typy výdajů jsou uvedeny níže v kapitole „Uznatelné výdaje a rozpočtové
limity“!!
Spolufinancování: nejméně 10 % z celkové výše uznatelných výdajů na projekt v jednotlivých
rocích řešení. Jako zdroje spolufinancování lze uvádět vlastní prostředky žadatele nebo jemu
poskytnuté dary a dotace z jiných zdrojů, s výjimkou podpůrných systémů ČCE, jako je
Jeronýmova jednota, seniorátní mikroprojekty apod.
Doba udržitelnosti projektu: aktivity umožněné či zavedené v rámci realizace projektu budou
prováděny po dobu minimálně tří let od ukončení realizace projektu a bez dalšího financování
z prostředků grantového systému ČCE.
Místo realizace projektu:

bez omezení
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Oprávnění žadatelé
Žádost o podporu může podat kterýkoli ze sborů ČCE všech tří úrovní (farní sbor, seniorátní sbor,
povšechný sbor). Žádost může podat rovněž právnická osoba, která je organizační jednotkou
Diakonie ČCE, nebo i jiná nestátní nezisková organizace. Uvedené právnické osoby mohou
o podporu žádat za podmínky, že se projekt bude uskutečňovat v úzké spolupráci s některým
sborem ČCE (sbor tuto spolupráci písemně potvrdí).1 a v projektové žádosti bude tato spolupráce
sboru jednoznačně popsána.
Na základě této nebo jiných výzev vyhlášených v rámci grantového systému synodní radou může
jeden sbor nebo jiné subjekty ve spolupráci s ním žádat o podporu nejvýše tří projektů řešených
ve stejném kalendářním roce. Takto předložené projekty musí být různého zaměření a
požadovaná výše jejich podpory nesmí v úhrnu překročit 600 000,- Kč v jednom roce.
Uznatelné výdaje a rozpočtové limity
•
•
•
•
•
•

•

vecne prímo souvisejí s projektem,
jsou primerene (odpovídají cenam v míste a case obvyklym),
vznikly v období od 1. 1. 2022 do ukoncení realizace projektu a byly uhrazeny nejpozdeji
jeden mesíc po jeho ukoncení,
jsou zaneseny v ucetnictví zadatele a dolozitelne ucetními doklady,
jsou nezbytne pro dosazení cílu projektu.
V jednotlivem roce lze podporit vydaje na stavební prace vcetne materialu maximalní
castkou 150 000,- Kc, vydaje na vybavení maximalní castkou 80 000,- Kc. Podpora na
technicke resení ke zprístupnovaní sborovych prostor navstevníkum s omezenou
pohyblivostí nesmí v uhrnu za dobu resení projektu prekrocit castku 350 000 Kc.
Vydaje spojene s administrací (telekomunikace, kancelarske potreby aj.) a koordinací
projektu do vyse 5 % z celkove vyse uznatelnych vydaju v jednotlivem roce (tyto vydaje
lze uvest pausalní castkou bez nutnosti clenení na jednotlive polozky).

Způsob vedení účetnictví a dokládání výdajů budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí podpory.
Neuznatelné výdaje
•

vydaje, ktere nesplnují shora uvedene podmínky, zejmena vydaje prímo nesouvisející
s projektem, vydaje na bezne cinnosti zadatele, jine projekty aj.,

•

dan z pridane hodnoty u zadatelu, kterí mají narok na odpocet DPH na vstupu.

•

opakující se aktivity v druhém roce realizace projektu.

Neuznatelné výdaje nelze uvést
do spolufinancování projektu!

jako

součást

rozpočtu

projektu

ani

je

započíst

Podmínky poskytnutí podpory
Po celou dobu realizace projektu a pět let po jeho skončení nesmí příjemce podpory převést bez
souhlasu synodní rady vlastnické právo k majetku pořízenému nebo technicky zhodnocenému
byť i jen částečně z prostředků podpory na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní
právo.
Příjemce podpory informuje vhodným způsobem (na webových stránkách sboru, na sborové
vývěsce/nástěnce, ve sborovém časopise/zpravodaji, v prostorách určených pro projektové
aktivity, ve vydaných publikacích a jiných materiálech apod.) o tom, že projekt je financován
s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.

1

Čl. 4.1 Pravidel grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty.
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Způsob hodnocení
Podané žádosti hodnotí grantová komise jmenovaná synodní radou2 (dále jen „grantová komise“).
Nejprve posoudí žádosti z hlediska formální správnosti a souladu s výzvou. Chybně zpracované
žádosti a žádosti nesplňující podmínky výzvy budou vyřazeny. U neúplných žádostí může
grantová komise žadatele vyzvat k doplnění.
Poté provede grantová komise věcné hodnocení formálně správných žádostí podle hodnoticích
kritérií uvedených v příloze č. 1 této výzvy. K technické a finanční stránce projektu si může
grantová komise vyžádat posouzení odborníků. V zájmu doporučení projektu může grantová
komise z rozpočtu vyškrtnout neuznatelné výdaje nebo snížit příspěvek na výdaje, které považuje
za nepřiměřené. Na základě výsledků věcného hodnocení a s přihlédnutím k celkovému množství
rozdělovaných prostředků připraví grantová komise seznam projektů doporučených k
financování z grantového systému s uvedením konkrétní výše navrhované podpory, který
předloží ke schválení synodní radě.
Výsledky budou zveřejněny do 30. 11. 2021 na webových stránkách ústředí ČCE
(https://www.ustredicce.cz/ - oddíl Ústřední církevní kancelář/dokumenty/Grantový
systém/Granty 2022). Individuální informaci e-mailem obdrží pouze ti žadatelé, kteří grantovou
podporu neobdrží, nebo kterým nebude poskytnuta v jimi požadované výši.
Smlouva o poskytnutí podpory a platební podmínky
O poskytnutí podpory uzavře synodní rada s jejím příjemcem smlouvu, kterou podepíšou
statutární zástupci obou stran. Pokud smlouva nebude žadatelem bez vážného důvodu podepsána
do 30 dnů od jejího obdržení, ztrácí žadatel na poskytnutí podpory nárok. Podpora na první rok
řešení bude zaslána nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy bankovním převodem na účet
příjemce. V případě podpory přesahující částku 60 000,- Kč bude v tomto termínu zaslána platba
ve výši 80 % přiznané částky.
U jednoletých projektů s podporou přesahující 60 000,- Kč bude rozdíl mezi výší první platby
a celkovými prokázanými výdaji na projekt do výše celkové přiznané částky zaslán do 30 dnů po
předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.
U dvouletých projektů bude zaslána podpora na druhý rok řešení do 30 dnů po předložení
průběžné zprávy za stejných podmínek jako u podpory na první rok. Rozdíl mezi výší první platby
a prokázanými výdaji na projekt v prvním roce do výše přiznané částky bude zaslán spolu
s podporou na druhý rok. Rozdíl mezi výší druhé platby a celkovými prokázanými výdaji
na projekt do výše celkové přiznané částky bude zaslán do 30 dnů po předložení závěrečné zprávy
a vyúčtování.
Zprávy o realizaci projektu a vyúčtování
Příjemce podpory je povinen předložit synodní radě závěrečnou zprávu o realizaci projektu
a jeho závěrečné vyúčtování nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace projektu v souladu se
smlouvou o poskytnutí podpory. Synodní rada je oprávněna kontrolovat plnění povinností
plynoucích z uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory a v případě jejich nedodržení uplatnit
sankce uvedené ve smlouvě. Dosažení cílů projektu je poskytovatelem potvrzeno Protokolem o
ukončení projektu.
V případě dvouletých projektů je příjemce podpory povinen předložit synodní radě průběžnou
zprávu o realizaci projektu s vyúčtováním prvního roku řešení nejpozději do 31. ledna 2023
v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory. V průběžné zprávě může předložit příjemce návrh
případné aktualizace projektu. Schválení podstatných změn v aktivitách a v rozpočtu projektu
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4/5

bude potvrzeno Dodatkem ke smlouvě. Dosažení cílů prvního roku řešení projektu je
poskytovatelem potvrzeno Protokolem o ukončení prvního roku řešení projektu.
Způsob předložení žádosti
Žádost o podporu musí být zpracována v elektronické podobě na předepsaném formuláři, který
bude spolu s Příručkou DaRP 2022 k dispozici nejpozději od 15. 7. 2021 na webové stránce ústředí
ČCE (https://www.ustredicce.cz/ - oddíl Ústřední církevní kancelář/dokumenty/Grantový
systém/Granty 2022).
Vyplněnou žádost, včetně všech povinných i nepovinných příloh, podá žadatel nejpozději
do 30. 9. 2021 dle pokynů uvedených ve formuláři žádosti nebo v Příručce DaRP 2022. Grantová
komise potvrdí žadateli přijetí žádosti.
Přílohy
Povinné přílohy:
●

stanovisko seniorátního výboru k projektovému záměru (u žádostí předkládaných
seniorátním nebo povšechným sborem ČCE se nepředkládá); lze doručit elektronicky
nejpozději do 15. 10. 2021,

•

písemne potvrzení príslusneho sboru CCE o spolupraci na projektu (u zadostí podavanych
jinym opravnenym zadatelem nez sborem CCE),

•

kopie dokumentu prokazujících registraci zadatele a uvadejících rovnez jmeno jeho
statutarního zastupce (u zadostí podavanych jinym opravnenym zadatelem nez sborem
CCE),

•

kopie dokumentu dokladajících vlastnicky nebo dlouhodoby najemní vztah
k nemovitostem a souhlas majitele nemovitosti s provedením staveb ci stavebních uprav
(pouze v prípade projektu zahrnujících stavební prace tykající se nemovitostí),

•

aktualní mapa s vyznacením místa realizace projektu (je-li místo realizace projektu
odlisne od sídla sboru, ktery je nositelem projektu),

Nepovinné přílohy: k žádosti je možné doplnit další přílohy, usnadňující posuzování projektu.
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
Garantem výzvy je z pověření synodní rady grantová komise.
Kontakt: granty@e-cirkev.cz
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Příloha č. 1
k výzvě „Diakonická práce 2022“

Kritéria hodnocení
Formální kritéria (soulad předložené žádosti s výzvou z hlediska předepsaných náležitostí):
•

Zadost byla podana opravnenym zadatelem.

•

Zadatel nepodal více nez povoleny pocet zadostí a dodrzel stanovene financní limity.

•

Zadost byla dorucena v elektronicke podobe v pozadovanem termínu.

•

Zadost byla podana na príslusnem formulari a obsahuje vsechny predepsane udaje
a povinne prílohy vcetne podpisu statutarních zastupcu zadatele.

•

Termín realizace projektu a pozadovana vyse podpory jsou v souladu s podmínkami vyzvy.

•

Nejedná se o žádost na podporu opakovaných aktivit (viz Charakteristika projektů, resp.
Doba udržitelnosti projektu).

Obsahová kritéria (míra věcného souladu projektu s podmínkami výzvy)
A. Přínos projektu – se hodnotí podle deklarovaných cílů projektu. Do bodového hodnocení
kritéria budou zahrnuty dva nejvýše bodově hodnocené přínosy projektu uvedené žadatelem, za
každý přínos může být uděleno až 10 bodů v závislosti na jeho náročnosti a rozsahu; body za
jednotlivé přínosy se sčítají.
Příklady přínosů:

rozšíření diakonické práce směrem ke členům sboru;
zavedení nových forem diakonické práce ve sboru;
rozvoj dobrovolnické práce členů sboru pro osoby z ohrožených skupin;
zvýšení míry zapojení členů sboru do činnosti Diakonie ČCE;
vznik svépomocné skupiny atd.

NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 20
B. Invence, nové nápady a myšlenky (Cíle projektu přináší aktivity, akce, „produkty“, které jsou
nové a inspirativní nejen v měřítku daného sboru, ale i širší církve, a zároveň jsou dobře slučitelné
se základním posláním evangelického sboru): NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 10
C. Očekávané výsledky realizace projektu: body se sčítají, NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ
ZA KRITÉRIUM: 10
•

Jsou nastavene nejake meritelne ukazatele vysledkua (= podle ceho se jasne pozna, ze cíle
projektu byly dosazeny)? Pokud NE – 0 BODU, pokud ANO – jsou hodnocena zbyvající
subkriteria.

•

Odpovídají zvolene ukazatele stanovenym cílum projektu (= „merí“ dobre dosazení cílu
projektu, jsou „mereny“ vsechny stanovene cíle projektu)? 0 – 5 BODU.

•

Stanovene hodnoty ukazatelu jsou dosazitelne, realisticke a zaroven i dostatecne
ambiciozní 0 – 5 BODU.

Ilustrativní příklady: počet nově získaných dobrovolníků; počet osob, jimž projekt pomůže; počet
realizovaných návštěv; počet uskutečněných setkání atd.
a

1

D. Udržitelnost projektu: NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 14
•

Projektove aktivity, umoznene ci zavedene projektem, budou realizovany v plnem rozsahu
minimalne po dobu trí let od skoncení projektu. Pokud projekt vyzaduje financní naklady
na udrzení, jsou tyto naklady (provozní, osobní i dalsí) v projektove zadosti jasne
vycísleny, vcetne jejich zdroju. Naklady a jejich zdroje jsou verohodne, realisticke
a kompletní (tj. zadny vyznamny provozní nebo jiny naklad nechybí): 10 – 14 BODU.

•

Projektove aktivity umoznene ci zavedene realizací projektu budou po dobu trí let po
skoncení projektu realizovany v mensím rozsahu. Pokud projekt vyzaduje financní
naklady na udrzení, jsou tyto naklady (provozní, osobní i dalsí) v projektove zadosti jasne
vycísleny, vcetne jejich zdroju. Naklady a jejich zdroje jsou verohodne, realisticke
a kompletní (tj. zadny vyznamny provozní nebo jiny naklad nechybí): 5 – 9 BODU.

•

Akce/projektove aktivity jsou planovany jako jednorazove, po skoncení projektu se
nebudou opakovat: 1 – 4 BODY.

E. Jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem: body se za
jednotlivá subkritéria sčítají, subkritéria jsou hodnocena v uvedeném bodovém rozpětí, NEJVYŠŠÍ
POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 10
•

Popis projektu a harmonogram obsahují uplny vycet a jasny popis kroku nezbytnych
k dosazení cílu projektu (= kdokoli dokaze na zaklade projektove zadosti projekt
zrealizovat bez vetsích problemu): 0 – 5 BODU.

•

Jednotlive kroky jsou dle stanoveneho harmonogramu realizovatelne (= casovy plan je
realisticky, umoznuje bezproblemovou realizaci projektu): 0 – 2 BODY.

•

Je zrejme, kdo bude jednotlive aktivity v ramci projektu realizovat: 0 – 3 BODY.

F. Rozpočet projektu: body se za jednotlivá subkritéria sčítají, subkritéria jsou hodnocena
v uvedeném bodovém rozpětí, NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 10
•

Rozpocet je na strane príjmu i vydaju sestaven prehledne a realisticky: 0 – 5 BODU.

•

Polozky vydajove casti rozpoctu jsou primerene, vazou se na projektove aktivity
a odpovídají zasadam hospodarnosti: 0 – 5 BODU.

G. Předpoklady žadatele k úspěšné realizaci projektu: body se za jednotlivá subkritéria sčítají,
NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 5
•

V realizacním tymu projektu je osoba, ktera ma zkusenosti s realizací projektu
srovnatelneho charakteru a rozsahu: NE = 0 BODU, ANO = 1 BOD.

•

Projektovy tym je dostatecne velky na realizaci daneho projektu: 0 – 3 BODY.

•

Sbor v uplynulych peti letech jiz nejaky projekt realizoval (ať jiz z verejnych, církevních, ci
jinych zdroju): NE = 0 BODU, ANO = 1 BOD.

H. Srozumitelnost, přehlednost, výstižnost projektové žádosti: body se za jednotlivá
subkritéria sčítají, subkritéria jsou hodnocena v uvedeném bodovém rozpětí, NEJVYŠŠÍ POČET
BODŮ ZA KRITÉRIUM: 6
•

Struktura zadosti je dodrzena a jednotlive oddíly zadosti obsahují vsechny pozadovane
informace: 0 – 2 BODY.

•

Popis projektu je srozumitelny na první ctení a informace v jednotlivych castech zadosti
a v prílohach jsou ve vzajemnem souladu: 0 – 2 BODY.

•

Zadost obsahuje fakta, nikoli komentare, dojmy, praní apod.: 0 – 2 BODY.
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