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Grantový systém ČCE
Milé sestry, milí bratři,
letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových
projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití
části finančních náhrad poskytovaných ČCE na základě smlouvy se státem po schválení zákona
428/2012 Sb. (Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) k rozvoji
činnosti našich sborů, aby se tak mohla církev lépe připravit na naplňování svého poslání ve
společnosti i po úplném přechodu na samofinancování.
Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí
o podporu projektů pro rok 2017 v oblastech:
a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
b) Diakonická práce
c) Evangelické tábory pro děti a mládež
Podrobnější informace k zaměření jsou uvedeny v jednotlivých výzvách a Pravidlech grantového
systému. Pokyny k vyplnění žádostí jsou uvedeny na samostatném listu v žádostech, které jsou
připraveny k jednotlivým výzvám. Žádáme Vás, abyste obsahu všech dokumentů věnovali patřičnou
pozornost.
Termín pro podávání žádostí je do 15. října 2016, 16:00 hod.
Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na www.e-cirkev.cz v sekci Ústřední církevní
kancelář/Praktické informace pro sbory. Pro přímý přístup klikněte zde. Najdete tu také rozdělení
prostředků na „mikroprojekty“, které budou rozdělovány mezi jednotlivé sbory prostřednictvím
seniorátních výborů dle vlastních pravidel. V průběhu léta sem také vložíme vzorové návrhy smluv.
Vzhledem k tomu, že se tento systém letoškem startuje, připravuje synodní rada školení, na kterých
bude možno konzultovat případné dotazy. O místě a termínu budete včas informováni. Jedno školení
zřejmě proběhne na Moravě (Brno) a jedno v Čechách (Praha) v průběhu srpna.
Závěrem dopisu bych Vás chtěl vyzvat, abyste se nezalekli zdánlivé složitosti pravidel grantového
systému a hledali náměty projektů, které Vašim sborům pomohou k rozvoji nejen v práci s dětmi a
mládeží, ale také podpoře vzdělávání, misie, pomoci potřebným a tím vším hlavně ke službě a
vděčnosti našemu Pánu Ježíši Kristu.
S bratrským pozdravem

Vladimír Zikmund

