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Všem sborům ČCE 

Praha, 27. ledna 2023 

Č.j.: ÚCK/61/2023 

 

Sloučení termínů pro podávání žádostí Jeronýmově jednotě a žádostí 

o DaRP na rok 2024 

  
 

Milé sestry a bratři,  

 

rád bych vás upozornil na rozhodnutí synodní rady z úterý 24. ledna t.r., kterým se mění termín 

podávání grantových žádostí Diakonických a rozvojových projektů (DaRP).  

Letos bude zahájen příjem žádostí o dary z Jeronýmovy jednoty (JJ) a Diakonické a 

rozvojové projekty společně k 1. březnu 2023, termín pro jejich odevzdání je pak stanoven 

na 31. květen 2023. 

Důvodem sloučení termínů je, že řada podaných projektů může být spolufinancována dary 

od našich českých i zahraničních partnerů a dárců, nicméně pro jejich plánování je nutné mít 

schválené projekty již v polovině roku (vždy na ten následující). Poslední roky se stávalo, že 

církev neměla projekty, které bychom partnerům mohli nabídnout, pak jsme nuceni vybírat 

z nahodilých nebo oslovovat ty, o kterých z doslechu víme. Vedení církve přitom striktně trvá 

na zcela transparentním výběru projektů pro podporu. Proto jsou nyní termíny posunuty tak, aby 

bylo možné vybírat průběžně ze schválených projektů, které prošly některým z grantových řízení. 

Abychom navíc mohli vybírat z opravdu všech projektů, zavádíme novou možnost informování 

o připravovaných projektech (tzv. včasné projekty sborů) a také o projektech nehodících se 

do DaRP a JJ, které přesto pozornost a případnou podporu zaslouží. Jedná se kupříkladu o větší 

stavební činnosti mimo kostely a fary, misijní projekty nad možnosti DaRP a mnoho dalšího. 

Neslibujeme, že budou automaticky podpořeny, v případě možnosti podpory ze strany partnerů či 

dárců však budou k podpoře primárně nabízeny. Byť je číslo zkresleno událostmi na Ukrajině, 

získali jsme v minulém roce fundraisingem 26,5 milionu korun (pozn.: tato suma neobsahuje fondy 

DaRP a JJ) k využití pro církev, tedy zvláště pro sbory. Proto neváhejte takové plánované projekty 

předem sdílet. Žádost bude maximálně stručná. 

Všechny grantové programy budou s podmínkami zveřejněny 1. března 2023 na stránce 

https://e-cirkev.cz/granty a vyplnění všech žádostí bude možné v systému na stránce 

https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel, ve kterém již byly podávány projekty DaRP v roce 2022. 

Nabídneme plnou podporu, není třeba se obávat jakýchkoliv komplikací a složitostí. V minulém 

roce již byly žádosti DaRP podávány v tomto systému a došel jich rekordní počet. 

  

Přeji dobré dny, 

Martin Balcar 

vedoucí tajemník 
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