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Č.j.: ÚCK/375-5/2022 

 

Nový grant: Podpora vydávání knih a publikací 

 

Milé sestry a bratři, 

synodní rada rozhodla dne 4. října t.r. o vypsání nového otevřeného grantového řízení na podporu 

vydávání knih a publikací. Tento krok je reakcí na množící se individuální žádosti o podporu 

vydávání publikací sbory a jednotlivci z ČCE. Finančním zdrojem bude Tiskový fond. Řízení by se 

mělo opakovat jednou ročně a celková částka určená k rozdělení je 150 000 Kč v rámci roku. Pro 

rok 2023 dojde ke sladění termínu s podáváním tzv. diakonických a rozvojových projektu (DaRP), 

letos ale výzvu ještě vypisujeme samostatně. První řízení tak bude otevřeno 1. listopadu 2022 

v elektronickém systému pro příjem žádostí (projekty.e-cirkev.cz/zadatel) a datum uzavření 

přihlášek je 30. 11. 2022 ve 23:59. Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky. 

Základní pravidla: 

▪ Cílem je primárně podpora publikací, které mají misijní charakter nebo podporují vzdělávání 

ve víře pro všechny generace. 

▪ Podpora má směřovat primárně na vydávání těch publikací, které by bez této podpory nemohly 

vyjít či by pro svůj náklad nebo zpracování byly cenově nedostupné. 

▪ Žádat mohou sbory ČCE, školy Evangelické akademie a organizace Diakonie ČCE 

prostřednictvím žádosti podané se schválením svých statutárních zástupců. Každý subjekt může 

požádat o jednu podporu ročně. Tyto organizace též budou vždy příjemcem daru.  

▪ Po vyhodnocení určenou komisí přijme synodní rada rozhodnutí a podepíše smlouvy tak, aby 

mohly projekty částku spotřebovat v následujícím roce (tedy pro letošní výzvu v roce 2023). 

Vyúčtování je třeba dodat do 3 měsíců od ukončení projektu.  

▪ Celková alokace programu je maximálně 150 tis. Kč ročně a je kryta z Tiskového fondu. 

▪ Možná výše podpory pro jeden projekt je 10–50 tis. Kč. 

▪ Lze žádat o:  

− až 100 % nákladů v případě, že kniha (publikace) se rozdává, 

− až 50 % nákladů v případě, že se kniha (publikace) prodává; pak je třeba uvést přesný 

rozklad nákladů a pokrytí ceny. 

Zbylé podmínky budou zpracovány v informacích u programu v elektronickém systému 

(https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel). Pro první registraci v tomto systému užijte tento Manuál. 

Ty organizace, které letos již kvůli DaRP registraci učinily, se podruhé registrovat nemusejí a 

mohou vstoupit přímo. 

 

S pozdravem 

Martin Balcar 
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