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Č.j.: ÚCK/201-6/2020

Grantový systém ČCE – výzvy na rok 2021

Milé sestry, milí bratři,
vyhlašujeme výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů pro rok 2021.
Pokračujeme tak již pátým rokem v osvědčeném systému podpory rozvojových projektů našich
sborů. Pro rok 2021 je k rozdělení určeno 8 500 000 Kč.
Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje čtyři výzvy na podávání žádostí
o podporu projektů pro rok 2021:
a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
b) Diakonická práce
c) Dlouhodobé inovativní aktivity
d) Sbory ČCE a životní prostředí
Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých výzvách, které najdete spolu s Pravidly
grantového systému a ostatními dokumenty na webu ústředí ČCE (https://www.ustredicce.cz/ –
rubrika Ústřední církevní kancelář / dokumenty / grantový systém / Granty 2021).
Nový ročník grantového systému doznává dvě velké změny, které plynou z usnesení loňského
synodu. Grantový systém je rozšířen o podporu oblasti péče o životní prostředí a všechny výzvy
umožní podávat žádosti na řešení dvouletých projektů. Samozřejmě, že délka trvání projektů může
být i kratší. U projektů rozvržených na více než jeden rok bude schválená podpora poskytována
na každý kalendářní rok zvlášť.
Nově podporovaná oblast životního prostředí nabízí rozvoj vzdělávacích aktivit a dalších
neinvestičních, tzv. „měkkých“ projektů v rámci výzvy Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání,
případně v nějaké podobě i v ostatních výzvách. Na podporu investičních, tzv. „tvrdých“ projektů,
jako je snižování energetických nároků budov, využití obnovitelných zdrojů energie nebo lepší
hospodaření s vodou, je připravena nová výzva Sbory ČCE a životní prostředí.
Druhým rokem také vyhlašujeme výzvu Dlouhodobé inovativní aktivity zaměřenou prioritně
na zavádění nových dlouhodobých pravidelných aktivit nebo jejich inovování. Tato výzva má
stanovenu nižší míru spolufinancování a zjednodušená kritéria hodnocení. Jejím cílem je motivovat
žadatele k předkládání projektů zaměřených více na skutečně nový a inspirativní obsah než
na stavební úpravy, vybavení apod.
Letos budou opět podávány žádosti přímo z webového rozhraní. Formuláře žádostí budou dostupné
prostřednictvím Příručky pro žadatele o podporu z Grantového systému pro diakonické a rozvojové
projekty ČCE pro rok 2021, která bude zveřejněna na webu ústředí ČCE do 15. července 2020.
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Lhůta pro podávání žádostí je stanovena v letošním roce od 1. srpna do 30. září. Žádáme Vás,
abyste obsahu všech nových dokumentů věnovali patřičnou pozornost.
Synodní rada s grantovou komisí je opět připravena nabídnout zájemcům školení zaměřené na cíle
grantového systému a vyplňování žádostí, na kterém bude možno konzultovat případné dotazy.
Školení je zamýšleno uskutečnit v úterý 16. června v odpoledních hodinách v Praze. Prosíme
zájemce, aby sledovali informace na webu ústředí ČCE. Vzhledem k nezájmu o loňské školení
v Olomouci není letos plánováno žádné školení na Moravě. Nabízíme ale konzultace, které mohou
být poskytovány dle domluvy. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu granty@e-cirkev.cz.
S bratrským pozdravem

Vladimír Zikmund
synodní kurátor a předseda grantové komise
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