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Grantový systém ČCE
Milé sestry, milí bratři,
vyhlašujeme výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů pro rok 2018.
Cílem je využití části finančních náhrad poskytovaných naší církvi na základě smlouvy se státem
po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi k rozvoji činnosti našich sborů, aby se
tak mohla církev lépe připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu
na samofinancování. Na základě výzev pro rok 2017 je již realizováno 44 projektů, na které bylo
formou finanční podpory poskytnuto 4 670 779 Kč. Tyto projekty mohou sloužit i jako inspirace
pro druhé.
Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí
o podporu projektů pro rok 2018 v oblastech:
a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
b) Diakonická práce
c) Evangelické tábory pro děti a mládež
Celkem je pro tyto výzvy určeno 9 180 tisíc Kč. Podrobnější informace k zaměření jsou uvedeny
v jednotlivých výzvách a Pravidlech grantového systému, které jsou dostupné na webové stránce
ústředí církve (https://www.ustredicce.cz/ - oddíl Ústřední církevní kancelář / dokumenty /
grantový systém). Od 21. června t.r. budou na stejném místě k dispozici i aktualizované formuláře
žádostí pro přihlašování nových projektů a pokyny pro jejich správné použití. Žádáme Vás, abyste
obsahu všech dokumentů věnovali patřičnou pozornost.
Lhůta pro podávání žádostí je od 1. července do 15. září 2017.
Synodní rada připravuje opět dvě školení, zaměřená na hodnotící kritéria a vyplňování žádostí.
Na těchto školeních bude možno konzultovat případné dotazy. Jedno školení je připravováno ve
spolupráci se seniorátním výborem Brněnského seniorátu ve sboru Brno II, Blahoslavův dům,
Lidická 79, dne 24. června v 10 hodin. Druhé školení bude ve velké zasedací místnosti ústředí
církve, v prvním patře přední budovy Husova domu, Jungmannova 9, Praha 1, dne 27. června
v 15 hodin.
Využijme tento grantový systém k rozvoji sborových aktivit, ať se můžeme dívat bez obav
do budoucnosti naší Českobratrské církve evangelické, která si v příštím roce bude připomínat
významné jubileum – 100 let.
S bratrským pozdravem
Vladimír Zikmund

