GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE
Pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty
Preambule
Posláním církve je podle Církevního zřízení ČCE „oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména
zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu, vysluhovat svátosti
podle Kristova ustanovení, společnou prací horlivě usilovat o vždy plnější poznávání pravdy Boží,
tvořit obecenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě a pomoci i v řádu a kázni podle Písem
a přijímat odpovědnost za věci veřejné“. Při vědomí toho, že toto výsostně unikátní poslání církve
nemůže ani ten nejlépe finančně a organizačně zajištěný projekt jakkoli nahradit nebo zastínit,
stanovuje synod níže uvedená Pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty (dále
jen „pravidla“):
Čl. 1 Oblast úpravy
1. Tato pravidla upravují podmínky poskytování podpory pro diakonické a rozvojové projekty (dále
jen „projekty“) pomáhající naplňovat základní poslání a cíle Českobratrské církve evangelické
(dále jen „ČCE").
Čl. 2 Vymezení pojmů
Pro účely těchto pravidel se rozumí:
1. „Sborem“ kterýkoli církevní sbor ve smyslu Církevního zřízení ČCE, tj. jak sbory farní, tak sbory
seniorátní i sbor povšechný.
2. „Rozvojovým projektem“ řízená činnost, která různými způsoby podporuje žádoucí změny
v určité oblasti života sboru nebo i širší společnosti v místě, kde sbor působí.
3. „Diakonickým projektem“ řízená činnost ve smyslu Řádu diakonické práce ČCE.
4. „Mikroprojektem“ projekt malého rozsahu uskutečňovaný na úrovni farního sboru, na který lze
poskytnout podporu z úrovně seniorátu podle čl. 7 odst. 1 – 4 těchto pravidel.
5. „Podporou“ finanční příspěvek na projekt, poskytnutý podle těchto pravidel.
6. „Grantovou komisí“ poradní orgán jmenovaný synodní radou k plnění úkolů plynoucích
z grantového systému.
7. „Výzvou“ text zveřejněný na návrh grantové komise synodní radou dle čl. 5 odst. 1 - 3.
Čl. 3 Oblasti podpory
1. Podporu lze poskytnout pro projekty spadající do některé z níže uvedených oblastí:
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)

c)

Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

d)

Životní prostředí (Základní cíl: ČCE napomáhá péči o životní prostředí)
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2. O případné bližší kategorizaci oblastí podpory rozhoduje na návrh grantové komise v konkrétní
výzvě synodní rada.
3. Náklady na stavební práce a mzdové náklady mohou být z podpory financovány pouze v míře
nezbytné pro dosažení hlavních cílů projektu.
4. Na návrh grantové komise může synodní rada v konkrétní výzvě stanovit maximální podíl
nákladů na stavební práce a mzdových nákladů na celkovém rozpočtu projektu a stanovit
minimální dobu udržitelnosti dosažených cílů projektu bez nutnosti žádat o další podporu.
5. Na poskytnutí podpory není právní nárok.
Čl. 4 Oprávnění žadatelé
1. Žádost o podporu může podat kterýkoli sbor. Žádost může podat rovněž právnická osoba, která
je organizační jednotkou Diakonie ČCE, nebo i jiná nestátní nezisková organizace, za podmínky,
že se týká projektu spadajícího do oblastí podpory dle čl. 3 odst. 1 těchto pravidel,
uskutečňovaného ve spolupráci s některým sborem (sbor tuto spolupráci písemně potvrdí).
2. K projektům na úrovni farních sborů si grantová komise může vyžádat stanovisko seniorátního
výboru.
3. Povinné součásti a formální náležitosti žádosti budou vždy uvedeny v příslušné výzvě.
Čl. 5 Podmínky a průběh projednání
1. Na doporučení grantové komise vyhlásí synodní rada zpravidla jednou ročně výzvy
k předkládání žádostí o podporu, a to vždy nejméně 2 měsíce před stanoveným termínem
odevzdávání žádosti, nejpozději do 31. 7. v daném roce.
2. Součástí každé výzvy jsou mj. podmínky pro poskytnutí podpory včetně minimální výše
spolufinancování ze strany žadatele či z jiných zdrojů a kritéria hodnocení žádosti.
3. V podmínkách příslušné výzvy může být stanovena také povinná doba udržitelnosti projektu.
4. Po uzávěrce termínu podávání žádostí projedná grantová komise žádosti ve dvou krocích.
V prvním kroku vyřadí žádosti, které nesplňují podmínky stanovené ve výzvě. U neúplných
žádostí může vyzvat žadatele k doplnění, případně k úpravě projektu. Ve druhém kole pak
grantová komise připraví na základě věcného hodnocení podle kritérií stanovených ve výzvě
seznam projektů doporučených ke schválení synodní radě.
5. O přiznání podpory na projekt rozhoduje synodní rada.
Čl. 6 Průběh financování
1. O poskytnutí podpory uzavře synodní rada s jejím příjemcem smlouvu, kterou podepíší statutární
zástupci obou stran.
2. Financování projektů probíhá na základě podmínek stanovených ve výzvě a následně popsaných
ve smlouvě o poskytnutí podpory.
3. Příjemce podpory je v případě dodávek přesahujících částku 100.000,- Kč povinen vypsat
na plnění předmětu dodávky výběrové řízení podle závazných pravidel stanovených ve výzvě.
4. Po celou dobu realizace projektu a jeho stanovené udržitelnosti nesmí příjemce podpory převést
bez souhlasu synodní rady vlastnické právo k majetku pořízenému nebo technicky
zhodnocenému v rámci projektu na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo.
5. Příjemce podpory je povinen předložit synodní radě nejpozději do termínu uvedeného
ve smlouvě o poskytnutí podpory závěrečnou zprávu o realizovaném projektu a jeho závěrečné
vyúčtování.
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6. Synodní rada je oprávněna kontrolovat plnění podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta,
a v případě jejich nedodržení uplatnit sankce uvedené ve smlouvě.
7. Finanční prostředky určené na diakonické a rozvojové projekty, které nebyly rozděleny v daném
rozpočtovém roce, použije synodní rada k podpoře diakonických a rozvojových projektů v roce
následujícím.
Čl. 7 Mikroprojekty
1. Z finančních prostředků určených na diakonické a rozvojové projekty se oddělí celková částka
1 milion Kč ročně na podporu mikroprojektů na úrovni farního sboru ze strany seniorátů.
2. O přidělení finančních prostředků na mikroprojekty rozhoduje příslušný seniorát podle svého
uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového
systému na celocírkevní úrovni.
3. O proporcionálním rozdělení finančních prostředků uvedených v čl. 7. odst. 1 mezi jednotlivé
senioráty rozhodne synod.
4. O rozdělení prostředků na mikroprojekty informují seniorátní výbory synodní radu.
Čl. 8 Ostatní projekty
1. Přibližně 0,5 mil. Kč ročně bude po dobu stanovenou synodem určeno pro přímé financování
stálých, osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam
takových projektů vede a každoročně schvaluje synodní rada.
Čl. 9 Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění usnesení 2. zasedání 34. synodu.

Tento dokument je ve znění platném po 1. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými
následujícími usneseními:
• usnesení č. 64 přijaté 1. zasedáním 35. synodu ČCE
• usnesení č. 79 přijaté 2. zasedáním 34. synodu ČCE
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