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Milé sestry a milí bratři,
je mi radostí Vám opět předložit přehled aktuálních grantových výzev a krátký text o tom, jak Vám
může být ÚCK nápomocná při tvorbě žádostí a následné správě grantů.
Nepřehlédněte výzvu Ministerstva kultury ČR k Programu záchrany architektonického dědictví. Výzva
trvá do konce září!
Jako vždy doporučuji církevní stránky http://www.e-cirkev.cz/rubrika/529-Fundraising/index.htm
a sdílení informací na facebookové skupině Ekumenický fundraising.
Velmi rád bych na podzim zorganizoval semináře k fundraisingu, a to přímo mezi Vámi. Potřebuji
však od Vás vědět, zda by byl z Vaší strany zájem. A pokud ano, co vše byste se rádi dozvěděli, abych
se mohl připravit co nejvíce na míru. Nejlepší by bylo, kdyby se vždy v rámci seniorátu domluvilo více
zainteresovaných lidí a sjeli bychom se ve sboru, který má vhodné zázemí. Lze samozřejmě využít i
prostory ÚCK. Předem děkuji za Vaši odezvu.
Pište mi Vaše podněty, nápady, připomínky a stížnosti na e-mail bruna@e-cirkev.cz a nebo na můj
facebookový profil.

Se srdečným pozdravem a s přáním příjemných letních dní
Petr Bruna
fundraiser ÚCK ČCE

Grantové možnosti pro sbory ČCE, školy EA a ÚCK
Za připomínky, doplňující informace, náměty a sdílení předem děkuji.
Celorepublikové
Uzávěrka: 1. 10. 2014
Integrovaný operační program
Národní podpora cestovního ruchu
Oblast podpory: cestovní ruch
Působnost programu: Česká republika
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvyc-25-IOP-Narodni-podpora-cestovnih
Uzávěrka: 12. 9. 2014
Nadační fond obětem holocaustu
Program Péče, Připomínka, Budoucnost, Obnova
Oblast podpory: vzdělávání, sociální
Působnost programu: Česká republika
http://www.fondholocaust.cz/cs/granty
Uzávěrka: 30. 9. 2014
Ministerstvo kultury
Program záchrany architektonického dědictví
Oblast podpory: záchrana kulturních památek
Působnost programu: Česká republika
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/program-zachranyarchitektonickeho-dedictvi-430/
Uzávěrka: 30. 9. 2014
Ministerstvo zahraničních věcí
Spolupráce NNO se zahraničím a krajanskými komunitami
Oblast podpory: spolupráce s krajany
Působnost programu: Česká republika, zahraničí
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/vedecke_projekty/o_minister
stvu-verejne_souteze_a_dotace-vedecke_projekty-vyberove_rizeni_pro_rok_2015_na_dotacni.html
Uzávěrka: 1. 10. 2014
Nadace Partnerství
Mikrogrant z Fondu pro bilaterální spolupráci
Oblast podpory: vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru
Působnost programu: Česká republika
http://www.fondnno.cz/pro-zadatele/zadatele-o-mikrogrant/
Uzávěrka: 10. 10. 2014
Nadace Via
Pomáhej
Oblast podpory: benefiční akce, aktivita mládeže
Působnost programu: Česká republika
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/pomahej-2014

Uzávěrka: průběžná
Nadace Via
Rychlé granty
Oblast podpory: občanská aktivita
Působnost programu: Česká republika
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvojerychle-granty-2014
Uzávěrka: 9. 9. 2014
Nadace Via
Města z jiného těsta - Živé granty
Oblast podpory: občanská aktivita
Působnost programu: Česká republika
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zivegranty-2014
Uzávěrka: 15. 9. 2014
Nadace Via
Leadership Aid – Začni od sebe
Oblast podpory: rozvoj neziskového sektoru a vůdčích osobností
Působnost programu: Česká republika
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/leadership-aid-zacni-od-sebe-2014-2015
Uzávěrka: průběžná
Nadace ČEZ
Program Oranžové hřiště, Podpora regionů, Stromy, Oranžové kolo
Oblast podpory: občanská aktivita
Působnost programu: Česká republika
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
Uzávěrka: 4 v průběhu roku, nejbližší 1. 9. 2014 a 1. 12. 2014
Visegrad Fund
Small Grants
Oblast podpory: mezinárodní a přeshraniční spolupráce a výměna
Působnost programu: Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
Uzávěrka: průběžná
Konto Bariéry
Oblast podpory: sociální, zdravotní
Působnost programu: Česká republika
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx
Uzávěrka: průběžná
Siemens – Fond pomoci
Oblast podpory: sociální, zdravotní
Působnost programu: Česká republika
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni
_filantropie/fond_pomoci/Pages/Fond_pomoci.aspx
Uzávěrka: průběžná
Nadace Vodafone – V pohybu
Oblast podpory: kulturní
Působnost programu: Česká republika
http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/

Uzávěrka: 4 v průběhu roku, nejbližší 30. 9. 2014
Česko-německý fond budoucnosti
Oblast podpory: vzdělávání, kultura, sociální, mládež, publikace
Působnost programu: Česká republika, Německo
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/

REGIONÁLNÍ
Uzávěrka: kontinuální výzva
Regionální operační program Jihovýchod
Rozvoj urbanizačních center
Oblast podpory: revitalizace, inovace, rozvoj
Působnost programu: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/oblasti-dotace/rozvoj-mest-a-obci/rozvoj-urbanizacnichcenter
Uzávěrka: 30. 11. 2014
Plzeňský kraj
Dotace z fondu hejtmana
Oblast podpory: vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru, kultura
Působnost programu: Plzeňský kraj
http://dotace.plzensky-kraj.cz/GrantTitleDetail.aspx?id=8351c5eb-1dd1-48d5-9157-0bc3e4a72bde
Uzávěrka: 31. 12. 2014
Nadace ČEZ
Podpora regionů
Oblast podpory: vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru, kultura, sociální, občanská aktivita
Působnost programu: regiony
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Jak Vám může Ústřední církevní kancelář pomoci v oblasti fundraisingu a projektové práce?
Úvodem
Sbory a jiné církevní subjekty podávají samy na vlastní odpovědnost žádosti o finanční podporu, ale
mohou využít podporu a poradenství fundraisingového, stavebního či jiného oddělení ÚCK.
Podle pravidel některých dotačních programů (MŠMT, zahraniční partneři) nese odpovědnost
za projekty církevních subjektů přímo ČCE (povšechný sbor). V těchto případech podává žádost ÚCK a
následně vyúčtovává tyto projekty. To vše vyžaduje intenzivní komunikaci a součinnost s těmi, kdo
tyto projekty realizují (sbory a jiné církevní subjekty).
Ústřední církevní kancelář vloží do těchto služeb značnou energii (ve formě času svých zaměstnanců),
a proto požádá daný subjekt o příspěvek na tuto vynaloženou práci. Snažíme se, aby tento příspěvek
byl pokryt přímo z darů či grantů, takže by nezatěžovala přímo žadatele. Výše příspěvku se odvíjí
od náročnosti projektu.
Projekty v kompetenci sborů a jiných církevních subjektů
Poradenství v oblasti projektového plánování
Plánujete-li akci, na kterou Vám vlastní zdroje nestačí, a chcete získat finanční podporu, je předem
nutné aktivitu naplánovat jako projekt. Z našich zkušeností Vám můžeme poradit, jak plánovat
aktivity, harmonogram, rozpočet, apod.
Poradenství týkající se zdrojů finanční podpory
Naši fundraiseři mají přehled o řadě dotačních programů ve správě církve, ministerstev, nadací,
zahraničních partnerů a nadnárodních organizací. Pokud máte jasno, jaký projekt chcete provést a
máte připravený rozpočet, můžeme Vám z našich zkušeností radit, ve kterých dotačních programech
je možné s tímto projektem žádat o příspěvek.
Poradenství v oblasti psaní žádostí
Pokud chcete podat žádost na jakoukoliv organizaci, můžete nám ji před odevzdáním poslat.
Fundraiser ÚCK má mnoho zkušeností s různými žádostmi a může Vám poradit, jak Vaši žádost ještě
zlepšíte.
Vypracování žádostí
Pokud si vůbec nevíte rady s psaním žádostí, můžete o to poprosit fundraisera ÚCK. Je to
nestandardní služba, za kterou ÚCK v každém případě požaduje určitý poplatek. Před sepsáním
zkontroluje fundraiser projektový záměr a plánování a může vypracování žádostí odmítnout.
Projekty v kompetenci povšechného sboru
Možnost zprostředkování zahraniční podpory
ČCE udržuje celou řadou kontaktů s pomocnými díly a partnerskými církvemi v zahraničí. Někteří
z nich nám pravidelně umožňují podat žádosti o finanční podporu. K pravidelným možnostem patří
tzv. Kulatý stůl, který sdružuje dárce Pomocného díla švýcarských evangelických církví (HEKS),
Evangelické zemské církve z Porýní, Bádenska, Hesenska-Nasavska, Falce, dále Gustav-Adolf-Werk,
Aktion Fastenopfer (postní oběť) bavorské luterské církve a další.

Vytvoření žádosti
Konečnou žádost pro zahraniční partnery podává povšechný sbor svým jménem. Sbor nebo jiný
církevní subjekt, který projekt provádí, musí v této fázi být v úzkém spojení s ÚCK, neboť často je
třeba upřesnit popisy anebo doplnit další podklady.
Monitoring projektů
Projekty, za které nese zodpovědnost povšechný sbor, sleduje ÚCK v jejich průběhu. Součástí
smlouvy mezi sborem nebo jiným církevním subjektem a povšechným sborem je povinnost se
vzájemně informovat o všech záležitostech spojených s projektem. Zvlášť důležité je to v okamžiku,
kdy nastanou změny oproti původnímu plánu. Zásadní změny v projektu (např. použití prostředků na
jiný než domluvený účel) musí zpravidla schvalovat dárce. ÚCK v tom procesu dle svých možností
pomůže. Některé dotační programy vyžadují průběžné zprávy, které ÚCK připravuje v součinnosti se
sborem nebo jiným církevním subjektem.
Vyúčtování a závěrečná zpráva z projektů
Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu připravuje a odevzdá ÚCK. Sbor nebo jiný církevní subjekt,
který projekt provádí, musí v této fázi být v úzkém spojení s ÚCK, neboť často je třeba něco upřesnit
anebo doplnit další doklady.
Závěrem
Ústřední církevní kancelář je servisní službou a koordinačním centrem nejen synodní rady, ale celého
povšechného sboru a bude taková, jakou Vy ji budete chtít. Neváhejte tedy nás kontaktovat a využít
našich služeb. Buďte nároční, ale také realističtí, připravení a odpovědní za své aktivity.

