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Č. j.: ÚCK/389/2018  

 

 

 

Grantové výzvy na rok 2019 
 

 

Milé sestry, milí bratři,  

 

 

vyhlašujeme výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů pro rok 2019. 

Pokračujeme tak v systému podpory rozvojových projektů našich sborů, aby se tak mohla církev 

lépe připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu na 

samofinancování. V roce 2017 bylo v grantovém systému řešeno 44 projektů s podporou ve výši 

4 670 000 Kč. Pro rok 2018 je schváleno řešení 61 projektů s podporou ve výši 6 420 000 Kč. 

Na rok 2019 je k rozdělení určeno 7 800 000 Kč.  
 

Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí 

o podporu projektů pro rok 2019 v oblastech:  

a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání  

b) Diakonická práce  

c) Evangelické tábory pro děti a mládež  
 

Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých výzvách a Pravidlech grantového systému. 

Vše je dostupné na webových stránkách ústředí ČCE (https://www.ustredicce.cz/ oddíl Ústřední 

církevní kancelář / dokumenty / grantový systém / Granty 2019).  
 

Vzhledem k tomu, že letos chceme umožnit podávání žádostí přímo z webového rozhraní, budou 

pokyny k vyplňování žádostí zveřejněny na stejném místě (webu ústředí církve) do 15. srpna 2018. 

S tím souvisí i změna lhůty pro podávání žádostí, která je stanovena v letošním roce od 1. září 

do 1. října. Žádáme Vás, abyste obsahu všech nových dokumentů věnovali patřičnou pozornost. 
 

Synodní rada připravuje opět dvě školení, zaměřená na cíle grantového systému a vyplňování 

žádostí. Na těchto školeních bude možno konzultovat případné dotazy. Jedno školení je zamýšleno 

uskutečnit v Olomouci, druhé bude opět v Praze. Obě školení by měla být uskutečněna na přelomu 

srpna a září. Termíny a místa budou upřesněna co nejdřív. 

 
S bratrským pozdravem  

 

 

Vladimír Zikmund 

synodní kurátor 
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