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Grantový systém ČCE – výzvy na rok 2023 

 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

vyhlašujeme výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů pro rok 2023. 

Pokračujeme tak v systému podpory rozvojových projektů našich sborů v rámci Grantového 

systému ČCE. K rozdělení v roce 2023 je určeno 6 250 000 Kč, což je stejná částka jako pro rok 

letošní. 
 

Jedná se o výzvy na podávání žádostí o podporu v oblastech: 

▪ Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 

▪ Diakonická práce 

▪ Sbory ČCE a životní prostředí 
 

Podrobnější informace o oprávněných žadatelích, zaměření výzev, orientační alokaci finančních 

prostředků i o rozpočtových limitech jsou uvedeny v jednotlivých výzvách, které najdete spolu 

s Pravidly grantového systému a ostatními dokumenty na webu ústředí ČCE (www.ustredicce.e-

cirkev.cz/ – rubrika Dokumenty dle témat / Granty a dotace / Grantový systém – DaRP / Granty 

2023). 
 

V letošním roce je spouštěn nový systém pro správu grantových projektů v ČCE. Tento systém 

usnadní žadatelům vyplňování a odesílání žádostí. Podstatným přínosem bude zjednodušení správy 

celého grantového systému. Podrobné pokyny k registraci a přihlášení se do systému nabídne 

Příručka pro žadatele o podporu z Grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty 

ČCE pro rok 2023, která bude k dispozici na webu ústředí ČCE nejpozději 15. července t.r. Tato 

příručka nabídne i formuláře žádostí a podrobné pokyny k jejich vyplnění. Lhůta pro podávání 

žádostí je stanovena od 1. srpna do 15. října 2022.  
 

Upozorňujeme, že může dojít k situaci, kdy nebude možno uspokojit všechny žádosti. Proto 

doporučujeme klást velký důraz na kvalitu záměru i zpracování žádosti, zejména s ohledem 

na plnění jednotlivých kritérií, respektování výdajových limitů a dodání všech povinných příloh 

uvedených ve výzvách. Při hodnocení se bodovacím způsobem zvýhodňují žádosti, které 

prokazatelněji naplňují jednotlivá hodnotící kritéria. 
 

Stejně jako v předchozích ročnících nabízíme i tentokrát individuální konzultace, které budou 

poskytovány dle domluvy. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu granty@e-cirkev.cz. 

 

S bratrským pozdravem 

 

 

Vladimír Zikmund 

předseda grantové komise 
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