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Grantový systém pro diakonické a rozvojové projekty 

 

Výzva k podávání žádostí o podporu 
vyhlášená synodní radou ČCE 

v souladu s Pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty 

 

Název výzvy:  

ROZVOJ SBORŮ, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

2020 
 

Cíl a zaměření výzvy: 

Cílem výzvy je podpořit rozvoj aktivit evangelických sborů v rámci jejich služby členům 
sborů ČCE i širší společnosti. 

Projekty předkládané v rámci výzvy musí svým 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) Budova ní  sboru  a misie (za kladní  cí l: C CE podporuje rozvoj spolec enství  a sluz by sboru ). 

b) Vy chova a vzde la va ní  (za kladní  cí l: C CE vede lidi k ví r e v Jez í s e Krista). 

Případné přesahy projektu do oblasti křesťanské služby / diakonie nejsou na překážku. Pro 
předkládání projektů zaměřených primárně na diakonické služby nebo specificky na dlouhodobé 
inovativní aktivity využijte samostatně vyhlášené výzvy. Upozorňujeme, že dlouhodobé inovativní 
aktivity bude synodní rada v roce 2020 preferovat, což je vyjádřeno i zvýhodněnými podmínkami 
příslušné výzvy a objemem alokovaných prostředků. 

 

Charakteristika projektů:  

Rozvojovým projektem se podle platných pravidel grantového systému rozumí činnost 
podporující žádoucí změny v určité oblasti života sboru či širší společnosti v místě, kde sbor 
působí. V rámci výzvy jsou tedy podporovány aktivity rozvíjející činnost sborů ve výše uvedených 
oblastech, vedoucí k zapojování nových lidí všech generací do práce sboru a otevírání sboru pro 
ekumenickou spolupráci i oslovující veřejnost. U každého projektu musí být proto jasný jeho 
záměr, tj. co jím má být dosaženo, jak konkrétně se zapojují členové sboru (nejen kazatel), 
případně v čem spočívá aktivní spolupráce sboru na realizaci projektu. Za záměr v tomto smyslu 
není přitom možné považovat opravu střechy, vydání publikace, uspořádání školení, koupi 
hudebního nástroje či auta apod. bez dalšího zapojení členů sboru. Projekt může položky tohoto 
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typu obsahovat, jen pokud jsou prokazatelně nutné k naplnění vlastního záměru projektu, který 
je jiný.  

Např. projekt, jehož záměrem je rozvoj práce s maminkami s malými dětmi, může objektivně 
vyžadovat úpravu nějakých prostor, nákup vybavení apod. Předkladatel projektu musí ale 
v žádosti především věrohodně prokázat, že k rozvoji takové práce mu chybí právě už jen toto, 
zatímco vše ostatní (maminky s dětmi, lidé, kteří jsou ochotni a schopni se jim dlouhodobě 
věnovat, peníze na hrazení každoročních výdajů za spotřebované energie apod.) je / bude 
zajištěno.  

Prosíme potenciální žadatele, aby připravované projekty posuzovali z tohoto hlediska velice 
důsledně a odpovědně v první řadě sami, a při sestavování žádostí (včetně připojených příloh) 
uváděli údaje umožňující objektivní hodnocení projektu a plnění kritérií stanovených v příloze 
č. 1 této výzvy.  

 

Příklady podporovaných záměrů:  

 zpr í stupn ova ní  sboru  a jejich oteví ra ní  vu c i okolí  – pr í prava akcí  typu Noc kostelu , otví ra ní  
sborovy ch prostor pro ver ejnost, por a da ní  bohosluz eb mimo cí rkevní  prostory, por a da ní  
kulturní ch akcí  ve sborovy ch prostorech; 

 pra ce s rodic i s maly mi de tmi, s mla dez í , se seniory (napr . rozvoj mater sky ch center, 
por a da ní  ta boru , pr í me stsky ch ta boru , mezina rodní  setka va ní  mlady ch, kluby senioru ); 

 c innost ve prospe ch socia lne  vylouc eny ch (vc etne  de tí  a mla dez e), podpora dobrovolnicke  
pra ce, poradenství , douc ova ní  (vybrat výzvu dle převažující aktivity); 

 rozvoj vzde la vací ch a misijní ch aktivit – zakla da ní  de tsky ch skupin, por a da ní  vzde la vací ch 
kurzu  (kr esťanska  ve rouka, hudba, jazykove  a jine  kurzy), pr edna s ek, besed pro ver ejnost; 

 navazova ní  a prohlubova ní  spolupra ce se vzde la vací mi institucemi, vc etne  Evangelicke  
akademie; 

 navazova ní  a prohlubova ní  ekumenicke  spolupra ce na mí stní  u rovni (por a da ní  spolec ny ch 
akcí  pro c leny i s irs í  ver ejnost)  

 navazova ní  a prohlubova ní  spolupra ce s mí stní  samospra vou, spolky aj. 

Projekty spočívající např. v zajištění pravidelného přivážení a odvážení méně pohyblivých 
účastníků bohoslužeb lze ve výjimečných případech podpořit i poskytnutím příspěvku na úhradu 
nákladů s takovou činností spojených. Je ovšem potřeba počítat s jednorázovým charakterem 
takové podpory, kterou nelze pro další roky z prostředků grantového systému garantovat.  

 

Celkový objem prostředků na projekty v rámci výzvy: 1 700 000,- Kč 

Období realizace projektů:      1. 1. – 31. 12. 2020 

Termín pro podávání žádostí:     1. 8. – 30. 9. 2019 

 

Nejnižší částka, o kterou lze žádat:           20 000,- Kč 

Nejvyšší částka, o kterou lze žádat:        250 000,- Kč 

Spolufinancování:   nejméně 10 % z celkové výše uznatelných výdajů na projekt.  

Doba udržitelnosti projektu: aktivity umožněné či zavedené v rámci realizace projektu 

budou prováděny po dobu minimálně tří let od skončení projektu a bez dalšího financování 

těchto aktivit z prostředků Grantového systému ČCE. 

  

Místo realizace projektu:  bez omezení.  
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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).1 a v projektové žádosti bude tato spolupráce 
sboru jednoznačně popsána. 

Na základě této nebo jiných výzev vyhlášených v rámci grantového systému synodní radou pro 
rok 2020 může jeden sbor nebo jiné subjekty ve spolupráci s ním žádat o podporu nejvýše tří 
projektů. Takto předložené projekty musí být různého zaměření a požadovaná výše jejich 
podpory nesmí v úhrnu překročit 400 000,- Kč. 

 

Uznatelné výdaje 

 ve cne  pr í mo souvisejí  s projektem, 
 jsou pr ime r ene  (odpoví dají  cena m v mí ste  a c ase obvykly m), 
 vznikly v období  od 1. 1. 2020 do ukonc ení  realizace projektu a byly uhrazeny nejpozde ji 

jeden me sí c po jeho ukonc ení , 
 jsou zaneseny v u c etnictví  z adatele a doloz itelne  u c etní mi doklady, 
 jsou nezbytne  pro dosaz ení  cí lu  projektu. 
 Vy daje na stavební  pra ce vc etne  materia lu lze podpor it maxima lní  c a stkou 80 000,- Kc , 

vy daje na vybavení  maxima lní  c a stkou 50 000,- Kc . V u hrnu nesmí  podpora vy daju  na 
stavební  pra ce a na vybavení  pr ekroc it 100 000,- Kc . Do tohoto u hrnu se nezapoc í ta vají  
vy daje na pomu cky pro aktivity (vy ukove  materia ly, hrac ky, psací  a kreslicí  potr eby aj.) 

 Vy daje spojene  s administrací  (telekomunikace, kancela r ske  potr eby aj.) a koordinací  
projektu do vy s e 5 % z celkove  vy s e uznatelny ch vy daju  (tyto vy daje lze uve st paus a lní  
c a stkou bez nutnosti c lene ní  na jednotlive  poloz ky). 

Způsob vedení účetnictví a dokládání výdajů budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

 

Neuznatelné výdaje 

 vy daje, ktere  nespln ují  shora uvedene  podmí nky, zejme na vy daje pr í mo nesouvisejí cí  
s projektem, vy daje na be z ne  c innosti z adatele, jine  projekty aj., 

 dan  z pr idane  hodnoty u z adatelu , kter í  mají  na rok na odpoc et 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 pět let 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, v prostorách určených pro projektové 
aktivity, ve vydaných publikacích a jiných materiálech apod.) o tom, že projekt je financován 
s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty. 

                                                           
1 Čl. 4.1 Pravidel grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty. 
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Způsob hodnocení 

Podané žádosti hodnotí grantová komise jmenovaná synodní radou2 (dále jen „grantová komise“). 
Nejprve posoudí žádosti z hlediska formální správnosti a souladu s výzvou. Chybně zpracované 
žádosti a žádosti nesplňující podmínky výzvy budou vyřazeny. U neúplných žádostí může 
grantová komise žadatele vyzvat k doplnění.  

Poté provede 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 projektů doporučených k 
financování z grantového systému s uvedením konkrétní výše navrhované podpory, který 
předloží ke schválení synodní radě. 

Výsledky budou zveřejněny do 30. 11. 2019 na webových stránkách ústředí církve v sekci 
Grantový systém (www.ustredicce.cz). Individuální informaci e-mailem obdrží pouze ti žadatelé, 
kteří grantovou podporu neobdrží, nebo kterým nebude poskytnuta v jimi požadované výši. 

 

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. V případě 
podpory přesahující částku 60 000,- Kč bude v tomto termínu zaslána platba ve výši 80 % 
přiznané částky; rozdíl mezi výší první platby a celkovými prokázanými výdaji na projekt do výše 
celkové přiznané částky bude zaslán do 30 dnů po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dle 
následujícího odstavce. 

 

Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování 

Příjemce podpory je povinen předložit synodní radě závěrečnou zprávu o realizaci projektu a jeho 
závěrečné vyúčtování nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace projektu v souladu se 
smlouvou o poskytnutí podpory. Synodní rada je oprávněna kontrolovat plnění povinností 
plynoucích z uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory 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 2020 k dispozici nejpozději od 15. 7. 2019 na webové stránce ústředí 
ČCE (https://www.ustredicce.cz/ - oddíl Ústřední církevní kancelář/dokumenty/Grantový 
systém/Granty 2020).  

Vyplněnou žádost, včetně všech povinných i nepovinných příloh, podá žadatel nejpozději  
do 30. 9. 2019 dle pokynů uvedených ve formuláři žádosti nebo v Příručce DaRP 2020. Grantová 
komise potvrdí žadateli přijetí žádosti. 

 

 

                                                           
2 Čl. 2.6 Pravidel grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty 

http://www.ustredicce.cz/
https://www.ustredicce.cz/
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Přílohy 

Povinné přílohy: 

 stanovisko seniora tní ho vy boru (u z a dostí  pr edkla dany ch seniora tní m nebo povs echny m 
sborem C CE se nepr edkla da ). 

 pí semne  potvrzení  pr í slus ne ho sboru C CE o spolupra ci na projektu (u z a dostí  poda vany ch 
jiny m opra vne ny m z adatelem nez  sborem C CE),  

 kopie dokumentu  prokazují cí ch registraci z adatele a uva de jí cí ch rovne z  jme no jeho 
statuta rní ho za stupce (u z a dostí  poda vany ch jiny m opra vne ny m z adatelem nez  sborem 
C CE), 

 kopie dokumentu  dokla dají cí ch vlastnicky  nebo dlouhodoby  na jemní  vztah 
k nemovitostem a souhlas majitele nemovitosti s provedení m staveb c i stavební ch u prav 
(pouze v pr í pade  projektu  zahrnují cí ch stavební  pra ce ty kají cí  se nemovitostí ), 

 aktua lní  mapa s vyznac ení m mí sta realizace projektu (je-li mí sto realizace projektu 
odlis ne  od sí dla sboru, ktery  je nositelem projektu),   

 

Nepovinné přílohy: k žádosti je možné doplnit i 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 

mailto:granty@e-cirkev.cz
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Příloha č. 1 

k výzvě „Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2020“ 

 

 

 

Kritéria hodnocení 

 
Formální kritéria (soulad předložené žádosti s výzvou z hlediska předepsaných náležitostí): 

 Z a dost byla poda na opra vne ny m z adatelem. 

 Z adatel nepodal ví ce nez  povoleny  poc et z a dostí  a dodrz el stanovene  financ ní  limity. 

 Z a dost byla doruc ena v elektronicke  podobe  v poz adovane m termí nu. 

 Z a dost byla poda na na pr í slus ne m formula r i a obsahuje vs echny pr edepsane  u daje 
a povinne  pr í lohy vc etne  podpisu  statuta rní ch za stupcu  z adatele. 

 Termí n realizace projektu a poz adovana  vy s e podpory jsou v souladu s podmí nkami vy zvy. 

 

Obsahová kritéria (míra věcného souladu projektu s podmínkami výzvy) 

A. Přínos projektu se hodnotí podle deklarovaných cílů projektu.  Do bodového hodnocení 
kritéria budou zahrnuty dva bodově nejvýše hodnocené přínosy projektu, které žadatel uvede, 
body se sčítají: NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 20 

 Nabí dka novy ch aktivit, ve sboru dosud nerealizovany ch 

NEJVÝ S E BODU : 10 

 Vyuz ití  novy ch zpu sobu  pra ce k zajis te ní  jiz  existují cí ch aktivit  

NEJVÝ S E BODU : 7 

 Zkvalitne ní  prostor a vybavení  vyuz í vany ch pro aktivity ve sboru  

NEJVÝ S E BODU : 5 

 Otevr ení  prostor a aktivit sboru pro s irs í  ver ejnost  

NEJVÝ S E BODU : 5 

 Misijní  charakter projektu  

NEJVÝ S E BODU : 10 

 Zviditelne ní  sboru a jeho aktivit u s irs í  ver ejnosti (nad ra mec povinne ho zver ejne ní  
informací  o projektu a jeho podpor e z grantove ho syste mu C CE) 

NEJVÝ S E BODU : 7 

 Jiny , vy s e neuvedeny  pr í nos projektu  

NEJVÝ S E BODU : 10 

 

B. Invence, nové nápady a myšlenky (Cíle projektu přinášejí aktivity, akce, „produkty“, které 
jsou nové a inspirativní nejen v měřítku daného sboru, ale i širší církve, a zároveň jsou dobře 
slučitelné se základním posláním evangelického sboru): NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ 
ZA KRITÉRIUM: 10 
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C. Očekávané výsledky realizace projektu: body se sčítají, NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ 

ZA KRITÉRIUM: 10 

 Jsou nastaveny ne jake  me r itelne  ukazatele vy sledku a (= podle c eho se jasne  pozna , z e cí le 
projektu byly dosaz eny)? Pokud NE – 0 BODU , pokud ANO – jsou hodnocena zby vají cí  
subkrite ria. 

 Odpoví dají  zvolene  ukazatele stanoveny m cí lu m projektu (= „me r í “ dobr e dosaz ení  cí lu  
projektu, jsou „me r eny“ vs echny stanovene  cí le projektu)? 0 – 5 BODU . 

 Stanovene  hodnoty ukazatelu  jsou dosaz itelne , realisticke  a za roven  i dostatec ne  
ambicio zní  0 – 5 BODU . 

Pozn.: hodnotí se dosažení cílů projektu, nikoli jeho výstupů (např. počet maminek a dětí, které nově 
začnou navštěvovat prostory dětského centra, nikoli počet zakoupených židlí a hraček). 

 

D. Udržitelnost projektu: NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 14 

 Projektove  aktivity, umoz ne ne  c i zavedene  projektem, budou realizova ny v plne m rozsahu 
minima lne  po dobu tr í  let od skonc ení  projektu. Pokud projekt vyvola  dlouhodobe  financ ní  
na klady na udrz ení , jsou tyto na klady (provozní , osobní  i dals í ) v projektove  z a dosti jasne  
vyc í sleny, vc etne  zdroju  jejich krytí . Na klady a jejich zdroje jsou ve rohodne , realisticke  
a kompletní  (tj. z a dny  vy znamny  provozní  nebo jiny  na klad nechybí ): 10 – 14 BODU . 

 Projektove  aktivity umoz ne ne  c i zavedene  realizací  projektu budou po dobu tr í  let po 
skonc ení  projektu realizova ny v mens í m rozsahu. Pokud projekt vyvola  dlouhodobe  
financ ní  na klady na udrz ení , jsou tyto na klady (provozní , osobní  i dals í ) v projektove  
z a dosti jasne  vyc í sleny, vc etne  jejich zdroju . Na klady a jejich zdroje jsou ve rohodne , 
realisticke  a kompletní  (tj. z a dny  vy znamny  provozní  nebo jiny  na klad nechybí ): 5 – 9 
BODU . 

 Pokud projekt zahrnuje akce / aktivity, jejichz  opakova ní  ve srovnatelne  podobe  mu z e 
cí lova  skupina oc eka vat i po ukonc ení  projektu, hodnotí  se, do jake  mí ry z adatel doloz í  
pr ipravenost financovat takove  aktivity v na sledují cí ch tr ech letech z jiny ch zdroju  nez  
z grantove  podpory: 0 – 4 BODÝ. 

 

E. Jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem: body se 
za jednotlivá subkritéria sčítají, subkritéria jsou hodnocena v uvedeném bodovém rozpětí, 
NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 10 

 Popis projektu a harmonogram obsahují  u plny  vy c et a jasny  popis kroku  nezbytny ch 
k dosaz ení  cí lu  projektu (= kdokoli doka z e na za klade  projektove  z a dosti projekt 
zrealizovat bez ve ts í ch proble mu ): 0 – 5 BODU . 

 Jednotlive  kroky jsou dle stanovene ho harmonogramu realizovatelne  (= c asovy  pla n je 
realisticky , umoz n uje bezproble movou realizaci projektu): 0 – 2 BODÝ. 

 Je zr ejme , kdo bude jednotlive  aktivity v ra mci projektu realizovat: 0 – 3 BODÝ. 

 

F. Rozpočet projektu: body se za jednotlivá subkritéria sčítají, subritéria jsou hodnocena 
v uvedeném bodovém rozpětí, NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 20 

 Rozpoc et je na strane  pr í jmu  i vy daju  sestaven pr ehledne  a realisticky: 0 – 5 BODU . 

                                                           
a Ilustrativní příklady: počet osob, které budou program realizovaný v projektu navštěvovat; počet nově 
zavedených úspěšných metod práce; počet osob, kterým projektová aktivita umožní nově se účastnit sborových 
aktivit; počet uskutečněných programů/aktivit; míra návštěvnosti, kvalitněji zajištěné aktivity/programy atp. 
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 Poloz ky vy dajove  c a sti rozpoc tu jsou pr ime r ene , va z ou se na projektove  aktivity 
a odpoví dají  za sada m hospoda rnosti: 0 – 5 BODU . 

 Projekt neobsahuje vy daje na stavební  pra ce nebo vybavení : 10 BODU  

 Pokud projekt obsahuje vy daje na stavební  pra ce a vybavení , jedna  se o vy daje nezbytne  
nutne  k dosaz ení  cí lu  projektu, ktere  nepr edstavují  dominantní  poloz ku rozpoc tu: 0 – 9 
BODU . 

 

G. Předpoklady žadatele k úspěšné realizaci projektu: body se za jednotlivá subkritéria sčítají, 
NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZA KRITÉRIUM: 5 

 V realizac ní m ty mu projektu je osoba, ktera  ma  zkus enosti s realizací  projektu 
srovnatelne ho charakteru a rozsahu: NE = 0 BODU , ANO = 1 BOD. 

 Projektovy  ty m je dostatec ne  velky  na realizaci dane ho projektu: 0 – 3 BODÝ. 

 Sbor v uplynuly ch pe ti letech jiz  ne jaky  projekt realizoval (ať jiz  z ver ejny ch, cí rkevní ch, c i 
jiny ch zdroju ): NE = 0 BODU , ANO = 1 BOD. 

 

H. Srozumitelnost, přehlednost, výstižnost projektové žádosti: body se za jednotlivá 
subkritéria sčítají, subkritéria jsou hodnocena v uvedeném bodovém rozpětí, NEJVYŠŠÍ POČET 
BODŮ ZA KRITÉRIUM: 6 

 Struktura z a dosti je dodrz ena a jednotlive  oddí ly z a dosti obsahují  vs echny poz adovane  
informace: 0 – 2 BODÝ. 

 Popis projektu je srozumitelny  na první  c tení  a informace v jednotlivy ch c a stech z a dosti 
a v pr í loha ch jsou ve vza jemne m souladu: 0 – 2 BODÝ. 

 Z a dost obsahuje fakta, nikoli komenta r e, dojmy, pr a ní  apod.: 0 – 2 BODÝ. 


