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

EVANGELICKÉ TÁBORY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
Cíl a zaměření výzvy:
Cílem výzvy je podpořit rozvoj práce s dětmi a mládeží pořádáním evangelických táborů1.
Projekty předkládané v rámci výzvy musí svým širším zaměřením pomáhat v naplňování
základního poslání a cílů Českobratrské církve evangelické v jedné nebo více z níže
uvedených oblastí, vymezených Pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové
projekty:
a) Budování sborů a misie (základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství a služby sborů).
b) Výchova a vzdělávání (základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista).
Pro předkládání projektů, které výše uvedené charakteristice vyhovují, ale nejsou zaměřeny
specificky na oblast pořádání evangelických táborů, využijte ostatních výzev vyhlášených pro
rok 2019.
Příklady podporovaných záměrů:


zajistení biblickeho nebo jineho vhodneho duchovního programu v ramci poradanych
evangelickych taboru

1

Eva ngelickým tá borem pro děti a mládež s e pro potřeby této výzvy rozumí dvou a vícedenní akce, organizovaná sborem
ČCE nebo v úzké spolupráci s ním pro nejméně osm účastníků převážně mladších 18 let, spočívající v jejich společném pobytu
mi mo mís to bydliště nebo ve s pol ečném putování, při čemž s oučástí je zpra vi dla i bi blický nebo ji ný vhodný duchovní
progra m.
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porízení nebo opravy pevneho nebo mobilního vybavení pro taborení2, vyuzívaneho
pri poradaní evangelickych taboru

Období realizace projektů:

1. 1. – 31. 12. 2019

Termín pro podávání žádostí:

1. 9. – 1. 10. 2018

Nejnižší částka, o kterou lze žádat:
Nejvyšší částka, o kterou lze žádat:
Spolufinancování:

5 000,- Kč
60 000,- Kč

nejméně 10 % z celkové výše uznatelných výdajů na projekt

Doba udržitelnosti projektu:

u projektů zahrnujících investice do staveb nebo vybavení
nejméně tři roky

Místo realizace projektu:

bez omezení

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).3
O podporu týkající se pevného vybavení pro táboření může žádat jen žadatel, který je majitelem
nebo dlouhodobým nájemcem příslušného tábořiště (smlouva o nájmu musí pokrývat nejméně
následující tři roky).
Jeden žadatel může v rámci této výzvy podat nejvýše jednu žádost. Pokud sbor nebo jiné subjekty
ve spolupráci s ním předkládají na základě jiných výzev vyhlášených synodní radou pro rok 2019
zároveň žádosti o podporu dalších projektů, musí se jednat o projekty různého zaměření, jejich
celkový počet nesmí být větší než tři a požadovaná výše podpory nesmí v úhrnu překročit
500 000,- Kč.
Uznatelné výdaje







vecne prímo souvisejí s projektem, tj. budou vynalozeny na:
 porízení nebo opravy pevneho nebo mobilního vybavení pro taborení
 zajistení biblickeho nebo jineho vhodneho duchovního programu (naklady na
cestovne, pobyt, stravu a odmeny lektoru aj.),
jsou primerene (odpovídají cenam v míste a case obvyklym),
vznikly v období od 1. 1. 2019 do ukoncení realizace projektu a byly uhrazeny nejpozdeji
jeden mesíc po jeho ukoncení,
jsou zaneseny v ucetnictví zadatele a dolozitelne ucetními doklady.
Vydaje nad 10 000,- Kc, tykající se pevneho vybavení pro taborení, a vydaje nad 5 000,-Kc,
tykající se mobilního vybavení pro taborení, jsou uznatelne, pouze pokud se zadatel

2

Pevným vyba vením pro tá boření se pro potřeby této výzvy rozumí budovy nebo ji né objekty pevně s pojené s pozemkem,
s l oužícím dl ouhodobě ja ko tá boři š tě (kuchyň, umyvá rny, cha tky a j.).
Mobi lním vyba vením pro táboření s e rozumí vyba vení, které není pevně spojeno s žá dným dlouhodobým tá bořištěm (stany,
potřeby pro s pol ečné va ření a j.).
3
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zavaze organizovat s vyuzitím tohoto vybavení v roce realizace projektu a v nasledujících
nejmene trech letech evangelicke tabory pro deti a mladez v rozsahu nejmene sest dnu
v kalendarním roce.
 Vydaje spojene s administrací (telekomunikace, kancelarske potreby aj.) a koordinací
projektu do vyse 5 % z celkove vyse uznatelnych vydaju (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 uznatelnosti, zejmena vydaje na bezne
cinnosti zadatele, vydaje na zajistení vlastní organizace tabora (naklady na cestovne,
pobyt a stravu nebo odmeny organizatoru a ucastníku tabora), na jine projekty aj.,
- dan z pridane hodnoty u zadatelu, kterí mají narok na odpocet DPH na vstupu.
Neuznatelné výdaje nelze uvést jako součást rozpočtu projektu ani je započíst
do spolufinancování projektu!
Podmínky poskytnutí podpory
Po celou dobu realizace projektu a tři roky 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 apod.) o tom, že projekt je financován
s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.
Způsob hodnocení
Podané žádosti posoudí nejprve Ústřední církevní kancelář z hlediska formální správnosti
a souladu s výzvou. Chybně zpracované žádosti a žádosti nesplňující podmínky výzvy budou
vyřazeny. U neúplných žádostí může Ústřední církevní kancelář žadatele vyzvat k doplnění.
Poté provede grantová komise jmenovaná synodní radou4 (dále jen „grantová komise“) věcné
hodnocení formálně správných žádostí podle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 1 této
výzvy. 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 doporučených projektů s uvedením konkrétní výše navrhované
podpory, který předloží ke schválení synodní radě.
O výsledku řízení budou žadatelé informováni e-mailem do 30. 11. 2018. Výsledky budou
současně zveřejněny na webových stránkách (www.ustredicce.cz).
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
bude zaslána nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy bankovním převodem na účet
příjemce.
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Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování
Příjemce podpory je povinen předložit synodní radě závěrečnou zprávu o realizaci projektu
a jeho závěrečné vyúčtování nejpozději do 31. 3. 2020. Synodní rada je oprávněna kontrolovat
plnění podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, a v případě jejich nedodržení uplatnit
sankce uvedené ve smlouvě.
Způsob předložení žádosti
Žádost o podporu musí být zpracována v elektronické podobě na předepsaném formuláři, který
bude spolu s Příručkou DaRP 2019 k dispozici nejpozději od 15. 8. na webové stránce ústředí
ČCE (https://www.ustredicce.cz/ - oddíl Ústřední církevní kancelář/dokumenty/Grantový
systém/Granty 2019).
Vyplněnou žádost, včetně všech povinných i nepovinných příloh, podá žadatel nejpozději do 1.
10. 2018 dle pokynů uvedených ve formuláři žádosti nebo v Příručce DaRP 2019. Ústřední
církevní kancelář potvrdí žadateli přijetí žádosti.
Přílohy
Povinné přílohy:


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 nebo spolupredkladatelem projektu),



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),



stanovisko senioratního vyboru (u zadostí tykajících se projektu realizovanych farním
sborem nebo ve spolupraci s ním).

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 „Evangelické tábory pro děti a mládež 2019“

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 i vytistene podobe v pozadovanem termínu.



Zadost byla podana na príslusnem formulari a obsahuje vsechny predepsane udaje
a povinne prílohy. Vytistena zadost nese podpisy statutarních zastupcu zadatele.



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

Obsahová kritéria (míra věcného souladu projektu s podmínkami výzvy)
A. Biblický obsah: kritérium je hodnoceno na níže uvedené bodové škále, NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ
ZA KRITÉRIUM: 3
Biblický nebo jiný vhodný duchovní program v průběhu evangelických táborů:


tvorí stezejní cast programu (akce typu biblicke kurzy aj): 3 BODY



je zajisten kazdodenne: 2 BODY



je zajisten prílezitostne: 1 BOD



není soucastí programu: 0 BODU

B. Finanční spoluúčast účastníků: NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 3
Průměrný poplatek účastníků za den pobytu na evangelických táborech pořádaných žadatelem
je:


mene nez 300,- Kc: 3 BODY



300,- az 499,- Kc: 2 BODY



500,- az 699,- Kc: 1 BOD



700,- Kc a více: 0 BODU

C. Způsob odměňování vedoucích evangelických táborů: NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA
KRITÉRIUM : 3


Vsichni vedoucí pusobí na taborech ve svem volnem case, bez naroku na odmenu: 3 BODY.



Vetsina vedoucích pusobí na taborech ve svem volnem case bez naroku na odmenu, ale
soucastí tymu vedoucích je i osoba/y, ktere tuto roli vykonavají v ramci sveho pracovního
uvazku (napr. farar, pracovník pro mladez, jiny zamestnanec sboru…): 2 BODY.



Vedoucí pobírají za vykon sve funkce prumernou denní odmenu do 499,- Kc: 1 BOD.



Vedoucí pobírají za vykon sve funkce prumernou denní odmenu 500,- Kc a více: 0 BODU.

i

D. Míra využití vybavení pořízeného nebo zhodnoceného v rámci projektu při pořádání
evangelických táborů (posuzuje se jen v případě žádostí o příspěvek na vybavení tábora):
NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 3


42 a více dnu v roce realizace projektu a v nasledujících nejmene trech letech: 3 BODY.



14 az 41 dnu v roce realizace projektu a v i v nasledujících nejmene trech letech: 2 BODY.



6 az 13 dnu v roce realizace projektu a v i v nasledujících nejmene trech letech: 1 BOD.

E. Jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem: NEJVYŠŠÍ POČET
BODŮ ZA KRITÉRIUM: 3


Uplny vycet a jasny popis kroku nezbytnych k dosazení cílu projektu (= kdokoli dokaze na
zaklade projektove zadosti projekt zrealizovat bez vetsích problemu), jednotlive kroky
jsou dle stanoveneho harmonogramu realizovatelne, je zrejme, kdo bude jednotlive
projektove aktivity realizovat: 0 – 3 BODY.

F. Rozpočet projektu: NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 3


Rozpocet je na strane príjmu i vydaju sestaven prehledne a realisticky, polozky vydajove
casti rozpoctu jsou primerene, vazou se na projektove aktivity a odpovídají zasadam
hospodarnosti: 0 – 3 BODY.
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