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Milé sestry a milí bratři,
je mi radostí Vám opět předložit ústředně církevní zásilku pro sbory. Netradičně tvoří její
jádro nikoli aktuální grantové výzvy, nýbrž odkazy na webové stránky, kde se dostanete
k velmi užitečným informacím. Odkazy ve zkratce popisuji, abyste předem věděli, kam
budete přesměrováni. Seznamem odkazů bych Vám rád přiblížil šíři oboru zvaného
fundraising. Není nutné se všemi odkazy důkladně zabývat a pročítat je. Snad Vám však
pomůže udělat si obrázek toho, kde všude lze hledat informace užitečné pro přípravu
projektů, grantových žádostí a vůbec financování života sboru a sborových projektů.
Pište mi Vaše podněty, nápady, připomínky a stížnosti na e-mail bruna@e-cirkev.cz.
Se srdečným pozdravem a v očekávání příchodu našeho Spasitele
Petr Bruna
fundraiser ÚCK ČCE

1. Informační portály a organizace
ProPamátky
- informace k záchraně kulturních památek a stavebním investicím, o možnostech financování i
přípravě projektu.
Neziskovky.cz
- největší stránky k neziskovému sektoru, kde získáte informace o grantech, vzdělávání a
pracovních nabídkách.
České centrum fundraisingu
- informace pro všechny, kteří jsou v oboru zainteresovaní nebo hledají možnost školení a
vzdělávání.
Místní akční skupiny
- celorepubliková síť skupin sdružující obce a podnikatelské a neziskové subjekty, jejímž cílem
je společný postup v rozvoji jednotlivých regionů pomocí výměny zkušeností a získávání
finančních prostředků.
Asociace veřejně prospěšných organizací
- organizace poskytující informace a poradenství neziskovým organizacím

2. Veřejné instituce
Ministerstvo kultury
- Program Kulturní dědictví: Památková péče (oprava kulturně chráněných budov), Regionální
a národnostní kultura (významná výročí, v roce 2015 využitelné v souvislosti s upálením
MJH).
- Program Církve a náboženské společnosti: kulturní aktivity sborů.
Ministerstvo zahraničních věcí
- Program Česko-polské fórum (kulturní, vědecká nebo náboženská spolupráce mezi českými a
polský mi subjekty).
- Spolupráce nestátních neziskových organizací se zahraničím a krajanskými komunitami
(spolupráce s evangelickými krajany v zahraničí).
- Transformační spolupráce (podpora lidských práv v zemích na cestě k demokracii).
Ministerstvo pro místní rozvoj
- Programy na podporu cestovního ruchu, rozvoje regionů, dotace pro nestátní neziskové
organizace.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Programy na podporu rodin, seniorů, cizinců atd.
Magistrát hl. města Prahy
- Programy na podporu kulturních aktivit, cestovního ruchu nebo památkové péče.

3. Evropské a strukturální fondy
Strukturální fondy
- informace o evropských a strukturálních fondech.
Evropský sociální fond
- informace nejen o Operačním programu Zaměstnanost.
Regionální rada Moravskoslezsko
Regionální rada soudržnosti
-

2 ukázky toho, že každý region má své vlastní stránky, kde podává informace k implementaci
vládního programu na jeho území.

4. Nadace
Česko-německý fond budoucnosti
- podpora projektů, na nichž se podílí partneři z Německa a České republiky, nebo pomáhají
rozvíjet česko-německou spolupráci v oblasti kultury, partnerství obcí a sborů, literatury,
mládeže a škol, výuky jazyků či sociálních projektů.
Nadace rozvoje občanské společnosti
- nadace, která rozvíjí neziskový sektor a občanskou společnost a podporuje projekty dotýkající
se lidských práv, životního prostředí a sociálně vyloučených.
Nadace Via
- nadace se zaměřuje na menší neziskové organizace a pomáhá rozvíjet komunitní život.
Zprostředkovává též informace a vzdělávání.
Konto Bariéry
- podpora projektů nebo cíleně jednotlivců s mentálním či fyzickým postižením
Tandem
- podpora česko-německé výměny mládeže, dobrovolnictví, vzdělávání
People, Planet, Profit
České sociální podnikání
- co je sociální podnikání a příklady dobré praxe

Grantové možnosti pro sbory ČCE, školy EA a Ústřední církevní kancelář k 8. 12. 2014
Za připomínky, doplňující informace, náměty a sdílení předem děkuji.
Celorepublikové
Ministerstva
Uzávěrka: 30. 4. 2015
Ministerstvo kultury
Podpora regionálních kulturních tradic
Oblast podpory: významná kulturně-historická výročí
Působnost programu: Česká republika
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-adotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2015-231538/

Nadace
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
Uzávěrka: průběžná
Výbor dobré vůle
Nadace Olgy Havlové
Oblast podpory: sociální/zdravotní
Působnost programu: Česká republika
http://www.vdv.cz/
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: 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. 3. 2015
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: nejbližší 30. 12. 2014 a 31. 3. 2014
Česko-německý fond budoucnosti
Oblast podpory: vzdělávání, kultura, sociální, mládež, publikace
Působnost programu: Česká republika, Německo
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/

