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1. Úvod
Finance jsou všude kolem nás a jsou silně provázány s většinou našich aktivit. Proč by tedy oblast výměn
mládeže či mezinárodní spolupráce měla být výjimkou? Naopak. Právě zde, kde je často zřejmá rozdílná
kupní síla v tom či jiném státě, se často potýkáme s nedostatkem finančních prostředků. Na tomto místě
bychom rádi zmínili tipy, kde a jak sehnat peníze na mezinárodní aktivity. Kde všude může organizace získat
finanční prostředky? Jaké potíže lze v této sféře financování předpokládat?
Důležité je uvědomit si všechny úrovně možných finančních zdrojů. Proto jsme pro Vás připravili inspirativní
pohled na možné zdroje financování mezinárodní spolupráce dle různých úrovní.

Evropská unie
Nezanedbatelnou částku lze získat z prostředků Evropské unie. Prostředky, které EU rozděluje, jsou
nemalé, zrovna tak jako úsilí, které je zapotřebí vynaložit k jejich získání. Zdroje EU se ve většině případů
vyznačují náročnější přípravou projektu a náročnější administrativou.
a) Strukturální fondy Evropské unie a operační programy – mezi nimi také operační programy přeshraniční
spolupráce pro období 2014–2020
b) Unijní programy – jsou centrálně zřízené programy, patří mezi ně Erasmus+, Kreativní Evropa nebo
program Evropa pro občany.

Mezinárodní fondy
Bilaterální fondy jsou fondy nebo jiné finanční zdroje, které vznikly na základě mezivládních smluv a dohod.
Ve většině případů financují pouze dvoustrannou mezistátní spolupráci. Asi nejznámějším je Českoněmecký fond budoucnosti, jehož posláním je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. Fond
je tedy striktně zaměřen na česko-německou spolupráci, ale umožňuje spolufinancování i mezinárodních
projektů (uhradí pouze výdaje na Čechy a Němce). Česko-německý fond budoucnosti se vyznačuje nízkou
administrativní zátěží pro žadatele. Formuláře jsou jednoduché a termíny podání žádosti jsou vždy na konci
čtvrtletí. Podobné, bilaterálně vázané prostředky spravuje Polsko-německá agentura pro mládež (DeutschPolnisches Jugendwerk) na polsko-německou spolupráci.

Národní zdroje
V zásadě platí, že pokud máte kvalitní projekt a jsou dodrženy všechny formality, lze s největší
pravděpodobností podporu získat. Na druhou stranu je vystopovat všechny podmínky a povinné přílohy
někdy složité. Platí, že jakýkoli formální nedostatek nebo chybějící příloha může vést k vyloučení
sebelepšího projektu z výběrového řízení.
Pro spolky, obecně prospěšné organizace nebo církevní organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží je
asi nejlepším zdrojem financí Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro roky 2011 až
2015 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – odboru pro mládež, tematická oblast č. 1 –
Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež, mezinárodní výměny a spolupráce,
tj. dvou a vícestranné cílené výměnné aktivity pro členy NNO. Zde je možno získat finanční prostředky na
mezinárodní spolupráci ve formě výměnných pobytů u nás i v zahraničí, mezinárodních táborů nebo
členských příspěvků do mezinárodních střešních organizací jednotlivých spolků.
Mezi další možné národní zdroje patří například Ministerstvo kultury – granty pro oblast kulturní spolupráce
se zahraničím nebo odbor regionální a národnostní kultury – granty na podporu zahraničních kontaktů v
oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit nebo Ministerstvo zahraničních věcí – odbor kulturních
a krajanských vztahů.

Regiony
Kraje mohou samy finančně podporovat činnost jednotlivých zařízení pro mládež, spolků nebo škol. Tato
podpora se kraj od kraje velmi liší a nelze hledat podobné podmínky ve více krajích. Tandem každým rokem
vyhledává vypsané programy od jednotlivých krajských úřadů a publikuje je na svých stránkách.
Podle území krajů sdružených do regionů soudružnosti (NUTS 2) jsou rozděleny i operační programy
regionální politiky EU (viz oddíl Evropská unie), které jsou zčásti přeshraniční.
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Důležitou roli hrají Euroregiony, které spravují fondy malých projektů.

Města a obce
Nezanedbatelný může být příspěvek z komunální oblasti. Obce a města mají často zájem na výměnách
v rámci partnerství měst. Tyto možnosti financování jsou však omezené a často velmi specifické. Zvláště pak
u menších obcí je nutno počítat s tím, že pokud chce žadatel vznést požadavek na podporu, musí se tak
učinit s dostatečným předstihem, aby jej obec mohla zanést do svého rozpočtu.

Nadace a nadační fondy
Nadace a nadační fondy se soustředí na určité tematické oblasti, v jejichž rámci lze zažádat o peníze
a jejichž podmínky jsou přesně vymezeny. Mohou mít nadnárodní i pouze místní dosah.

Jednotlivci a firmy
Jedním z možných přínosů pro účastníky česko-německých výměn může být právě to, že sami přispějí ke
zdárnému průběhu akce (ať již finančně nebo konkrétní službou). Další oblastí jsou sbírky a oslovování
individuálních dárců.
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2. Národní grantové programy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Program státní podpory práce
s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020
Program je vyhlašován na čtyřleté období, po které se nepředpokládá významná změna jeho obsahu, pokud
nedojde ke změně právních předpisů, kterými se vyhlašovaný Program řídí. Každoročně jsou ovšem
vyhlašována prioritní témata, a to vždy nejpozději do 15. srpna. Program podporuje neinvestiční aktivity.
Popis
zdroje:

Cílem Programu je vytvářet a podporovat podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování
nabídky neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činností vedoucích
k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže, realizované v NNO nebo
vytvářené jejich prostřednictvím. Program podporuje rozvoj nestátního neziskového
sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu.
Podpora cílí na:
- vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro
neorganizované děti a mládež,
- významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži,
- odborné přípravy a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
- rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
- výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná
tolerance, zdravý životní styl),
- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy
- vzdělávání a odbornou přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže a ostatních
dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v jejich volném čase
Žadatelé se liší podle typu činnosti organizace do následujících podprogramů:
1. Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“
2. Program pro střešní organizace
- NNO musí v době podání žádosti existovat déle jak 3 roky
3. Program pro NNO s pobočnými spolky
4. Program pro NNO bez pobočných spolků
NNO, která podává projekt v programu 3 a 4, musí v době podání žádosti existovat
déle jak jeden rok
Do programů 1 - 4 může organizace v každém roce přihlásit pouze jeden projekt, není-li
ze strany MŠMT stanoveno jinak, NNO musí provozovat webové stránky

Pro:

Programy jsou určeny pouze pro spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti,
účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, které mají ve svých
stanovách zakotvenou práci s mládeží
Programy nejsou určeny
- pro NNO působící v oblasti tělovýchovy a sportu
- pro podporu projektů NNO zaměřených na integraci romské komunity a národnostních
menšin
- pro podporu projektů NNO zaměřených na prevenci drog a prevenci kriminality
- na podporu NNO zabývajících se pouze nárazovou nebo jednostrannou činností

Podmínky:

Účastníky projektů mezinárodní spolupráce a mezinárodních výměn mohou být
děti a mládež ve věku od 10 let do dovršení 26 let. Účely dotace se vztahují na
jednoho vedoucího na každou započatou skupinu 10 dětí do 18 let. Nejnižší možný
počet účastníků ve skupině je pět, délka pobytu je nejméně pět dnů, maximální délka
dotovaného pobytu je 14 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. V případě projektů
zaměřených na rozvoj příhraniční spolupráce organizovaných NNO působících na
území EU může být délka pobytu nejméně 3 dny.
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Max. výše
příspěvku:

Výše finančních limitů dotace jsou stanoveny následovně:
na úhradu:
- nejvýše 50% nákladů na dopravu českých účastníků výměn a táborů, seminářů
a dalších akcí v zahraničí
- nákladů na ubytování, stravování, místní dopravu a na programové zabezpečení akcí,
max. do výše 350 Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce
- členských příspěvků v nadnárodních sdruženích do výše 50 %
Neinvestiční dotace nesmí přesáhnout 70% celkových plánovaných výdajů organizace
na realizaci. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z
prostředků evropských fondů a dalších zdrojů.

Termíny:

31. října předchozího roku
Všechny projekty (žádosti o dotaci) na následující rok v programech č. 1 - 4 musí být
vloženy do systému ISPROM nejpozději do 13.00 hodin posledního pracovního dne
měsíce října předchozího roku. Jeden fyzický výtisk musí být dodán na NIDV tentýž
den, nejpozději do 14.00 hodin posledního pracovního dne měsíce října
předcházejícího roku.

Kontakt:

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor pro mládež
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.msmt.cz a www.msmt.cz/mladez/financni-podpora
Kontaktní osoby:
RNDr. Helena Knappová, tel: 234 811 153, e-mail: helena.knappova@msmt.cz
Ing. Jana Häcklová, tel: 234 811 113, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz

Poznámka:

Žádost včetně podrobného rozpisu rozpočtu se podává prostřednictvím elektronického
systému ISPROM, ale i v listinné podobě. Jeden výtisk je nutné doručit na adresu NIDV
(Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1).

Ministerstvo kultury ČR – výběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit
organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery
Popis
zdroje:

Granty jsou určeny profesionálním subjektům, jež poskytují veřejnou kulturní službu a
podporu jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se
zahraničními partnery.
Tematické okruhy:
1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.
2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.
3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do
zahraničí.
4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo
historická výročí.

Pro:

Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické osoby s živnostenským oprávněním a
právnické osoby, poskytující veřejné kulturní služby. Vyloučeny jsou státní příspěvkové
organizace.

Podmínky:

Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s předloženým projektem.
Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů na celý
projekt.
Dotace odboru mezinárodních vztahů není určena na:
- neprofesionální kulturní aktivity, zájmové aktivity, prezentaci amatérských souborů
- projekty podporované z programu EU Kultura a navazujícího programu Kreativní Evropa
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- celoroční činnost
- prodejní výstavy a veletrhy
- audiovizuální a mediální projekty
- filmové festivaly a přehlídky
- tvůrčí dílny a kurzy bez představení určených veřejnosti
- rezidenční a studijní pobyty umělců, kritiků a teoretiků
- vydávání periodických a neperiodických publikací
- nastudování nebo vytvoření díla
- neveřejná představení
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.mkcr.cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/default.htm
Max. výše
příspěvku:

Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných výdajů. Rozpočet
projektu musí zahrnovat vlastní spolufinancování žadatele (minimálně 10 %
celkových nákladů projektu). Do kalkulovaných výdajů a příjmů mohou být zahrnuty jen
takové výdaje a příjmy, které projdou účetnictvím žadatele. Dotaci lze použít jen na
výdaje v kalendářním roce 2016.

Termíny:

2. kolo – 1. dubna 2016

Kontakt:

Ministerstvo kultury ČR
Odbor mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
www.mkcr.cz

Ministerstvo kultury ČR – výběrové řízení NIPOS pro podporu vybraných
zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
Popis
zdroje:

Výběrové řízení v oblasti zahraničních cest jednotlivců jako pozorovatelů, seminaristů,
soutěžících, lektorů a porotců, účastníků odborných konferencí, delegátů kongresů
mezinárodních nevládních organizací, vyslání artefaktu na mezinárodní akci (výstavu či
soutěž) a výběrové řízení na přijetí souborů a jednotlivců na prestižních festivalech
neprofesionálního umění v ČR.
Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž NIPOS působí, případně, ve kterém má
odborné kontakty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amatérské divadlo všech druhů a žánrů, umělecký přednes
dětské divadlo, dětský přednes a dramatická výchova
audiovizuální umělecké aktivity
dechová hudba
dětské výtvarné aktivity
komorní a symfonická hudba
scénický tanec
sborový zpěv
taneční folklor

Pro:

Právnické osoby, např. kulturní a školská zařízení, NNO, které doloží kontinuální činnost
v oblasti kultury výčtem a stručným popisem kulturních projektů realizovaných v
posledních třech letech.
Fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti

Podmínky:

Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.
Cesta musí mít nekomerční charakter.
Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž NIPOS působí.
Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží
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doporučující stanovisko příslušného českého střediska /komitétu/ této organizace.
Účastník vyjíždějící na mezinárodní soutěž musí doložit svou uměleckou nebo odbornou
úroveň (např. umístění na podobné soutěži v ČR).
Seminář či dílna nemohou mít charakter stáže, studijního pobytu apod. vázaného na
školní osnovy umělecké školy, kterou žadatel studuje.
Zahraniční cesta musí být realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce.

Termíny:

Žádosti jsou posuzovány hodnotící komisí třikrát ročně, a to v následujících termínech:
• k 15. 2. žádosti doručené do 31. 1. běžného roku pro akce, které proběhnou od
15. 2. do 31. 12.,
• k 15. 5. žádosti doručené do 30. 4. běžného roku pro akce, které proběhnou od
15. 5. do 31. 12.,
• k 15. 10. žádosti doručené do 30. 9. běžného roku pro akce, které proběhnou od
15. 10. do 31. 12.

Kontakt:

Bližší informace a závazný formulář na www.nipos-mk.cz,
Kontaktní osoba - Karel Tomas - tomas@nipos-mk.cz, tel. 221507932
NIPOS
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900, e-mail: nipos@nipos-mk.cz

Ministerstvo kultury – granty na podporu tvůrčích nebo studijních aktivit v oblasti
neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury
Popis
zdroje:

Jedná se o podporu projektů v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo
studijní účely.
Zaměření programu:
Podpora stipendijních projektů vycházející z tradic českého neprofesionálního umění a
české lidové kultury.

Druhy stipendií:
Tvůrčí stipendium určeno na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v
tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do dvou let s možností prodloužení
nejméně o 1 rok. Výsledkem pobytu bude umělecké dílo, které nebude komerčně
využíváno. Je povinností žadatele zveřejnit tvůrčí postupy a metody.
Studijní stipendium určeno na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1
měsíce u významného tuzemského či zahraničního uměleckého vědeckého nebo
jiného specializovaného pracoviště, včetně VŠ a konzervatoří.

Pro:

Pouze fyzické osoby, které se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury
podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací, pořadatelské a další
odborné činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervatoře, nejsou studenty vyšší
odborné školy nebo vysoké školy. Žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v
roce podávání žádosti starší 35 let.

Podmínky:

www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-adotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-263945/30. dubna 2016

Kontakt:

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1
Mgr. Věra Skopová, tel. 257 085 258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR – dotační tituly v oblasti spolupráce NNO se
zahraničím a krajanskými komunitami pro rok 2016
Popis
zdroje:

Podpora projektů tuzemských NNO a dalších oprávněných subjektů ve dvou uvedených
oblastech: vědecké a výzkumné projekty, kulturní krajanské projekty a akce zaměřené na
české krajanské komunity v zahraničí a dále pak tematicky zaměřené kulturní a jazykově
vzdělávací aktivity zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.
Dotační tituly:
• Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
• Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v
zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému
kulturnímu dědictví.

Pro:

Dotace může být poskytnuta výhradně právnické osobě – spolku, obecně prospěšné
společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby,
veřejné výzkumné instituce (vysoké školy, církevní právnické osoby
náboženských společností); ústavy a zájmová sdružení právnických osob.

Termín:

Výběrové řízení pro rok 2017 bude vyhlášeno ke dni 1. července 2016. Příjem návrhů
projektů končí dne 30. září 2016 ve 12.00 hod.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže
www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvuverejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_pro_rok_2016.html

Kontakt:

Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor veřejné diplomacie
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
e-mail:ovd_sekretariat@mzv.cz
www.mzv.cz

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem – Společný
program česko-německých setkávání dětí Odmalička
Popis
zdroje:

Cílem společného programu je motivovat
předškolní zařízení především v českoněmeckém příhraničí k vzájemné
spolupráci a podpořit je při organizaci
pravidelného setkávání dětí do 6 let,
výměně zkušeností českých
a německých pedagogů mateřských škol a při seznamování dětí v raném věku
s jazykem a kulturou sousední země. Projekty česko-německé spolupráce
předškolních zařízení mohou mít různou formu. Přednostně budou zařazeny projekty,
které umožňují pravidelné a dlouhodobé setkávání dětí v jejich každodenním prostředí.
Vítány jsou především nové a inovativní projekty a projekty, do nichž budou aktivně
zapojeni také rodiče dětí.

Pro:

Mateřské školy z Česka, jejich zřizovatelé, spolky pracující s dětmi do 6 let.

Podmínky:

Tandem může převzít následující náklady projektu: jízdné, dopravné a stravování dětí
a pedagogů v rámci setkání dětí, honorář pro jazykového prostředníka,materiál pouze v
souvislosti se seznamováním dětí raného věku s německým jazykem (např. učebnice,
metodické příručky, slovníky), jízdné a dopravné na výměnu zkušeností českých
a německých pedagogů MŠ a na přípravnou a hodnotící návštěvu.
Tandem nemůže převzít náklady jako kapesné a stravné při zahraničních či tuzemských

9

cestách, nákup HIM, mzdy pracovníků předškolních zařízení, pojištění.
O zařazení do společného programu Odmalička bude žadatel informován písemně.
Na zařazení do společného programu není právní nárok.
Příjemce podpory je povinen nejpozději do 14 dnů do data ukončení projektu předložit
Tandemu řádné vyúčtování projektu. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva
o projektu. Nebudou-li poskytnuté prostředky použity v souladu s údaji uvedenými
v žádosti a nebudou-li řádně vyúčtovány, je žadatel povinen danou část příspěvku vrátit.
Max. výše
příspěvku:

10 000 Kč

Termíny:

Termíny pro podání žádostí v roce 2016:
- 17. ledna (akce do června 2016)
- 6. července (akce do prosince 2016, po domluvě i déle)

Kontakt:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 PlzeňKontaktní osoba: Kateřina Podaná, tel.: 377 634 763, e-mail:
podana@tandem-org.cz
www.tandem-org.cz

Poznámka:

Financováno z Česko-německého fondu budoucnosti a MŠMT. Pro žadatele se sídlem
v SRN je určen obdobný program „Von klein auf“, o jehož podmínkách se můžete
informovat u Tandemu Regensburg.
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Koordinační centrum česko-německých a česko-rakouských výměn mládeže
Tandem – Společný program podpory Rozjeď to s Tandemem!

Popis
zdroje:

Společný program podpory česko-německých a česko-rakouských
projektů setkávání mládeže pod názvem Rozjeď to s Tandemem! má motivovat a
podpořit české subjekty vyvíjející volnočasové aktivity pro děti a mládež k organizaci a
přípravě dvoustranných výměn a setkání mládeže.

Pro:

Spolky, střediska volného času, nízkoprahová centra a zařízení, neformální skupiny
mládeže, ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a
mládež (organizace církevního charakteru, školní kluby, ZUŠ, SRPŠ apod.).
Podpora není určena pro školy ani pro sportovní oddíly a skupiny, které mají obsah
setkání prioritně zaměřen na sport. Sport může být v rámci setkání prostředkem, nikoliv
cílem. Školy se mohou do Programu zapojit přes školní kluby či seskupení, které vykazují
volnočasovou činnost.

Podmínky:

Příspěvek je možné použít především na: dopravu, stravování a ubytování účastníků v
rámci setkání, honoráře pro jazykového prostředníka nebo učitele jazyka – rodilého
mluvčího, materiál pouze související se setkáním či s německým jazykem (např.
učebnice, metodické příručky, slovníky), na výměnu zkušeností českých a německých
pracovníků s dětmi a mládeží na přípravnou a hodnoti¨ící návštěvu
•
•
•
•
•
•

lze využít na náklady české strany projektu v ČR
podporuje setkání dětí a mládeže ve věku od 8 do 26 let
žádosti jsou přijímány průběžně po celý rok
podporuje projekty založené na hostitelském principu
je nutné dbát na vyváženost počtu českých a německých,
resp. rakouských účastníků
realizace a vyúčtování projektu musí proběhnout vždy do
konce kalendářního roku

TIP: němečtí partneři projektu mohou žádat o finanční prostředky KJP u Tandemu
Regensburg: Arbeitsbereiche > Ausserschulisch> Jugendbegegnung

Max. výše
příspěvku:

Tandem se může spolupodílet na organizaci česko-německého setkání až do výše
10.000 Kč na projekt.
V roce 2016/2017 může po individuálním posouzení žádosti přispět až dvojnásobnou
částkou (tj. až 20 000 Kč), pokud se bude týkat projekt tématu: mimoškolní práce na
místech historické paměti s vazbou na události nacionálního socialismu a
perzekuci obyvatel během období nacismu.

Termíny:

Čeští partneři projektů mohou své přihlášky podávat v průběhu roku 2016 za podmínek,
že se česko-německé setkání uskuteční do konce roku 2016.

Kontakt:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 301 00 Plzeň
tel.: + 420 377 634 763 – Kateřina Podaná
e-mail: podana@tandem-org.cz
odkaz: www.tandem-org.cz/rtt
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Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem – Program
hospitací Učit se navzájem

Popis
programu:

Program podporuje pobyty českých pracovníků v nejrůznějších zařízeních a
organizacích pracující s dětmi a mládeží v Německu (vzdělávací střediska a
centra setkávání střediska volného času pro mládež, nízkoprahová centra a
otevřené kluby, občanská sdružení, spolky či svazy, úřady pro mládež, další
zařízení aj.).
Cílem hospitace je poznat typické úkoly a činnosti v mládežnických
zařízeních, vtáhnout českého pracovníka s mládeží do pedagogické, koordinační,
odborné a mimoškolní činnosti hostitelského zařízení a pomoci mu získat cenné
zkušenosti nebo impulsy od jiných týmů. Současně si lepšit jazykové znalosti a získat
praxi, která je pro mladé lidi také výhodou na trhu práce.

Pro:

Mladí lidé pracující s mládeží v Česku, zvláště dobrovolníci nebo profesionálové ve
sdruženích či nejrůznějších zařízeních pro mládež ve věku od 18 do 30 let.
Předpokladem zájemce jsou komunikativní znalosti německého jazyka

Podmínky:

Každý zájemce o hospitaci musí předložit strukturovaný životopis, motivační dopis a
potvrzení o své aktivní práci s mládeží, které musí obsahovat:
•
•
•
•

název organizace, ve které je hospitant činný,
popis činnosti, kterou vykonává,
kontakt na doporučující osobu,
podpis statutárního zástupce, příp. razítko.

Hospitující se zavazují předložit závěrečnou zprávu o průběhu hospitace a
zkušenostech, které byly získány v průběhu hospitace (cca 3-4 strany). Zařízení je
povinno předložit Koordinačním centrům v Plzni a Regensburgu vyhodnocení, a to
nejpozději 2 měsíce po skončení hospitace.

Max. výše
příspěvku:

Každý hospitující nárok na paušální částku 35 €/1 kalendářní den, které jsou určeny na
pokrytí nákladů za ubytování, stravování, pojištění a příp. místní hromadnou dopravu
(hospitační zařízení může navrhnout příspěvek na měsíční kartu pro veřejnou hromadnou
dopravu ve výši 80 % nákladů na měsíční jízdenku.
Příspěvek bude po schválení a doložení všech dokumentů vyplacen hostitelskému
zařízení
Příspěvek nezahrnuje příspěvek na kapesné. Platí, že si hospitant musí uhradit cestu na
místo hospitace a zpět z vlastních prostředků.
Hospitující je povinen uzavřít zdravotní pojištění v Česku na období pobytu v Německu.

Termíny:
Kontakt:

Zájemce o hospitaci se může u Tandemu Plzeň hlásit kdykoliv v průběhu roku.
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 301 00 Plzeň
tel.: + 420 377 634 757
e-mail: hospitace@tandem.adam.cz
odkaz: www.tandem-org.cz/ucit-se-navzajem
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3. Mezinárodní zdroje
Česko-německý fond budoucnosti

Pro:

Bez omezení, žádat mohou jak české, tak německé subjekty, které
projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem.
Žadatel je povinen doložit písemné potvrzení partnera, ze kterého
vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu. Žadatelem či
partnerem může příp. být i jednotlivá osoba.

Popis
zdroje:

Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s českoněmeckou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se
mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy,
mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech českoněmecká spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná.
Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí
podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.

Podmínky:

Projekty předložené Fondu mají podpořit sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci,
zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci, zejména směřující do
budoucna.
Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Pouze konkrétní akce, např. stavební projekty,
mohou počítat s mimořádnou delší lhůtou až do 2 let.

Max. výše
příspěvku:

Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50 %
celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se
vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající
finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů.
Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady
institucí.
Každý rok Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje téma roku. U projektů
předložených v rámci tématu roku je možno žádat o podporu až do výše 70 %
celkových nákladů namísto obvyklých 50 %.
Tématem roku 2016 je aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století. Podpora
občansko-politického a interkulturního vzdělávání a občanské angažovanosti při řešení
aktuálních společenských výzev v České republice a Německu

Termíny:

Pro projekty plánované na:
1. čtvrtletí nebo později: uzávěrka do 30. září předchozího roku
2. čtvrtletí nebo později: uzávěrka do 31. prosince předchozího roku
3. čtvrtletí nebo později: uzávěrka do 31. března
4. čtvrtletí nebo později: uzávěrka do 30. června

Kontakt:

Česko-německý fond budoucnosti, Železná 24, 110 00 Praha 1
tel.: 283 850 512 14, e-mail: info@fb.cz, homepage: www.fondbudoucnosti.cz

Poznámka:

Finanční podporu Česko-německého fondu budoucnosti je možné kombinovat
s ostatními zdroji, o podporu žádá pouze jeden z partnerů na celý projekt.
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Mezinárodní visegrádský fond
Popis
zdroje:

Vlády Česka, Maďarska, Polska a Slovenska uzavřeli dohodu
Koordinačn
o založení Mezinárodního visegrádského fondu za účelem podpory
í centrum
rozvoje a bližší spolupráce, upevňování vztahů a integrace těchto zemí
českodo Evropské unie.
německých
Fond podporuje:
výměn
- malé granty – do 5 000 €
- standardní granty – nad 5 000 €
- strategické granty – 50 000 €
Při svém financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty
(spolupořadatelé) ze všech zemí V4. Fond nepodpoří projekty, kterých se účastní méně
než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce (v přeshraničných
projektech postačuje účast dvou zemí V4. Fond může rovněž financovat projekty
zahrnujících spolupráci s dodatečnými subjekty mimo země V4 pod podmínkou, že
takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu. Uchazeči ze zemí mimo V4 mohou žádat
o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tematicky týká visegrádské spolupráce.

Pro:

Právnická anebo fyzická osoba, která je zároveň z některého státu V4, se může ucházet
o příspěvek z Fondu pouze na konkrétní projekt. Rozpočet se vypočítává na 6 měsíců,
a to i v případě že realizace projektu bude trvat déle.

Podmínky:

Malé granty:
1. kulturní spolupráce (např. festivaly),
2. vědecké výměny a výzkumu (např. konference, výzkum, publikace),
3. školství (např. semináře, letní školy),
4. výměny mladých lidí (sportovní a výchovné aktivity pro děti a mládež),
5. přeshraniční spolupráce (projekty realizované na hranici dvou států V4),
6. podpory turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).

Max. výše
příspěvku:

Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 4 000
Eur. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % celkových nákladů na
projekt.

Termíny:

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září
a 1. prosince.
International Visegrad Fund
Královské údolie 8
811 02 Bratislava
Slovensko
www.visegradfund.org

Kontakt:

Poznámka:

Česko-německé projekty lze tedy financovat pouze při zapojení více států skupiny V4.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem – Program
podpory odborných praxí
Popis
programu:

Program podpory odborných praxí byl vytvořen a je realizován
Koordinačním centrem Tandem. Na jeho financování se velkou měrou
podílí Česko-německý fond budoucnosti a programem EU Erasmus+.
V rámci programu odborných praxí mají učni, studenti středních odborných
škol možnost absolvovat odbornou stáž v sousední zemi, přičemž trvání
této stáže se může pohybovat v rozmezí dvou až dvanácti týdnů.

Pro:

Učně, žáky středních odborných škol a vyšších odborných škol obecně pro všechny
výše uvedené skupiny platí věkové rozmezí 16–26 let.

Podmínky:

Podmínkou účasti na projektu je existence dvou partnerských subjektů – přijímajícího
a vysílajícího zařízení (školy, učiliště, úřadu práce atp.), které se společně zaváží
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uskutečnit výměnnou praxi.
Součástí projektu musí být přehledný program praxe a přípravných dnů spolu s časovým
rozvrhem plánovaných odborných a volnočasových složek v rámci praxe.
Přijímající zařízení musí být schopno hostujícím praktikantům zajistit ubytování, stravu
a kontaktní osobu.
Max. výše
příspěvku:

Praxe podpořené Česko-německým fondem budoucnosti:
Příspěvek se liší podle toho, zda praxe probíhá na české či na německé straně. Pokud
praxe probíhá v České republice, obdrží přijímající české zařízení (obvykle učiliště,
střední odborná škola) při splnění podmínek paušální příspěvek na praktikanta (a jednu
doprovodnou osobu) ve výši:
- strava/ubytování
490 Kč/osobu/den
- příspěvek na MHD
220 Kč/osobu/týden
- paušál. příspěvek na administrativu 2.000 Kč na celou praxi (za celou skupinu).
- paušál. příspěvek pro dopr. osobu
5.200 Kč / 3 týdny
Pokud praxe probíhá v Německu, činí paušální příspěvek na jednoho praktikanta (a
jednu doprovodnou osobu) poskytovaný německému přijímajícímu zařízení:
- strava/ubytování
25 €/osobu/den
- příspěvek na MHD
15 €/osobu/týden
- paušál. příspěvek na administrativu 100 € na celou praxi (za celou skupinu).
- paušál. příspěvek pro dopr. osobu
300 € / na 3 týdny
Praktikantům a doprovodným osobám je hrazeno zdravotní pojištění.
Praxe podpořené programem EU Erasmus+:
Maximální finanční příspěvky v rámci podávané žádosti v roce 2016 k realizaci
zahraniční odborné praxe českých studentů činí na osobu:
- pobytové náklady
1.064 € (2 týdny), 1.435 € (3 týdny)
- cestovní náklady
vzdálenost 100–499 km – 180 €/osobu
- přípravné dny s jazykovou animací a interkulturním vzděláváním
Reálná výše finančního příspěvku je odvislá od výše schváleného grantu.

Termíny:

Praxe podpořené Česko-německým fondem budoucnosti:
Pokud žádáte o financování odborné praxe na 1. nebo 2. čtvrtletí, zašlete předběžnou
přihlášku do 30. září předcházejícího roku. Pokud žádáte o financování odborné praxe
na 3. nebo 4. čtvrtletí, zašlete předběžnou přihlášku do 31. března téhož roku.
V případě, že Tandem může na praxi poskytnout finanční podporu, obdržíte „Potvrzení
o přijetí předběžné přihlášky“ s označením praxe. Všechny další programem stanovené
podklady musí být doručeny Koordinačnímu centru nejpozději čtyři týdny před
zahájením praxe.
Praxe podpořené programem EU Erasmus+:
Přihlášky do Tandemu je potřeba zaslat do 30. listopadu předchozího roku. Tandem
v tomto projektu působí jako (koordinátor), tzn. v době roční výzvy podává za školy
přihlášku agentuře programu Erasmus+. Škola může uskutečnit praxi nejdříve v červenci
následujícího roku.

Kontakt:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Jarmila Půbalová
Riegrova 17, 306 14 Plzeň
tel.: 377 634 759, 377 634 755, fax: 377 634 752
e-mail: pubalova@tandem-org.cz, odbornepraxe@tandem-org.cz, www.tandemorg.cz/praxe
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem
Maximilianstraße 7, 93049 Regensburg
tel.: +49 941 585570, fax: +49 941 5855722
e-mail: tandem@tandem-org.de, www.tandem-org.de

Poznámka:

Pokud praxe, podpořená Fondem budoucnosti, probíhá na německé straně, nese hlavní
odpovědnost za vyplnění formulářů a průběh praxe německý partner. Německý partner
vyřizuje všechny záležitosti s německou kanceláří Tandemu. V případě praxe na české
straně je hlavní tíže odpovědnosti za zorganizování a vyúčtování výměny na českém
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partnerovi, který komunikuje s českou kanceláří Tandemu. Praxe v rámci projektu
podpořeného programem Erasmus+ (dříve LLP/Leonardo da Vinci) pro české vysílající
organizace probíhají výhradně v koordinaci s Tandemem Plzeň.

4. Programy krajů
Dotační politika krajů v České republice je různá. Některé kraje vypisují granty přímo na mezinárodní
spolupráci, některé všeobecně na práci s dětmi a mládeží, kde je možno žádat i na mezinárodní aktivity.
Doporučujeme kontaktovat příslušného pracovníka vašeho kraje a zjistit nabídku grantů a dotací.
Termíny podání žádostí jsou pro rok 2016 – většina krajů vypisuje grantové schéma rok
předcházející.

Hlavní město Praha
Pro rok 2016 vyhlásila Praha již tradičně grantový titul s názvem Celoměstské
programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území Hl. m. Prahy na
rok 2016. Dotace je zaměřená dosti všeobecně a zahrnuje různé podoblasti, do nichž by
mohla spadat také případná česko-německá výměna.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/celome
stske_programy_podpory_vc_2016.html
Termín vyhlášení:
Termín pro rok 2016 byl: 30. září 2015

Středočeský kraj
Středočeský kraj vyhlásil na rok 2016 dotaci z Fondu sportu, volného času
a primární prevence, kam také spadá neinvestiční podpora organizace akcí
regionálního, celostátního a mezinárodního významu která zahrnuje také „Podporu volnočasových a
sportovních aktivit“. V neinvestiční části tohoto grantu by se mohla také pořádat případná mezinárodní
spolupráce. Žádat lze od 10 do 100 tis. Kč a spoluúčast je nastavena na 5%
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty
Termín pro podání žádostí je stanoven: od 14. ledna do 1. února 2016

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj vyhlásil pro rok 2016 Program podpory práce s dětmi
a mládeží. Zaměření grantu je vyjádřeno následujícími cíli, jeden z bodů se
týká přímo mezinárodní spolupráce:
V rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží mohou mimo
jiné neziskové (mimo subjekty z oblasti sportu), příspěvkové organizace a obce žádat o dotaci na
mezinárodní spolupráci i podporu aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.
Žádosti o dotace nárok 2016 lze zasílat od 4. 1. do 15. 1. 2016 do 12:00 hod.

Plzeňský kraj
Rada Plzeňského kraje schválila tento dotační titul: Podpora mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže v roce 2016. Cílem je výchova k solidaritě,
zdokonalování cizího jazyka, mezinárodní volnočasové aktivity a program přístupný také znevýhodněným
mladým lidem.
Projekty financovatelné programem Příhraniční spolupráce nespadají do tohoto grantu.
Žádosti se podávají elektronicky v systému eDotace.
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Termín vyhlášení: 4. 1. 2016
Termín pro rok 2016: 4.− 29. 2. 2016
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Štychová (barbora.stychova@plzensky-kraj.cz /+420377195745)
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/354/

Karlovarský kraj
Poskytuje grant na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a
mládeže 2016 při odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Podporovány budou
projekty, které pořádají NNO pracující s mládeží do 26 let, informační centra mládeže
a krajská rada dětí a mládeže. Příspěvky se poskytují zejména k podpoře akcí, které
mají regionální a nadregionální význam, zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem, významně prezentují
kraj nebo není možno je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/volnocas.aspx
Termín žádostí 2016: 15. září 2015 – 30. listopadu 2015

Ústecký kraj
Kraj nabízí více možností:
Volný čas 2016 – oblasti podpory: reprezentace místní mládeže, rozvoj zájmové činnosti
organizací pracujících s dětmi a mládeží, začlenění sociálně slabších dětí a zapojení
neorganizovaných dětí do volnočasových aktivit. Podporují se projekty, které mají regionální a
nadregionální význam, zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem, a významně reprezentují kraj. Dotace
„Volný čas“ je neinvestiční a její výše činí minimálně 30.000,- Kč, maximální výše dotace činí 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce.
Kč při 30% podílu organizátora. Lze podat maximálně 2 žádosti.
Fond Ústeckého kraje – tento fond podporuje akce regionálního významu, podporu činností NNO a
rozděluje dary v případě mimořádných a významných událostí. Fond není na mezinárodní výměny připraven,
nicméně žádost by úspěšná být mohla. Příspěvek může krýt 70 % nákladů na pořádanou akci. Žádosti se
přijímají průběžně.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.kr-ustecky.cz/volny-cas-2016/ds-99842/archiv=0&p1=204744
Termín vyhlášení: 15. prosince 2015
Termín pro rok 2016: od 15. ledna 2016 do 15. února 2016
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 951
Ing. Klára Laňková, e-mail: lankova.k@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 305

Liberecký kraj
V Libereckém kraji byl vypsán dotační titul za účelem zkvalitnění podmínek pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže. Na případnou mezinárodní spolupráci by se
dalo zažádat v podprogramu Podpora volnočasových aktivit, který je součástí
Programu resortu školství, mládeže a zaměstnanosti. Výše poskytnuté dotace může být v rozmezí 20–
50 tis. Kč.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-skolstvi-mladez-a-zamestnanost/41-program-volnocasovych-aktivit-2016vyhlaseni-a-podminky

Termín žádostí 2016: 1.− 24. 3. 2016 do 14:00 hodin
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Kontaktní osoba: Martina Meierová (tel: 485 226 636 e-mail: martina.meierova@kraj-lbc.cz)

Královéhradecký kraj
V oblasti volnočasových aktivit a sportu je pro rok 2014 k dispozici
přímo program Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
Program rozděluje peníze podle těchto priorit:
1. projekty na bázi reciprocity (probíhající min. 3. rokem)
2. projekty určené pro cílovou skupinu 12–18 let
3. účast na významných mezinárodních akcích a reprezentace kraje
Dotace pokryje částku 15–50 tis. Kč, maximálně však 60 % nákladů. Program poskytuje prostředky zásadně
na krytí neinvestičních nákladů a jsou nastaveny specifické limity a pravidla.
Termín vyhlášení: 13. listopadu 2013
Termín pro rok 2014: 19. prosince 2013
Nejsou známy aktuální dotační tituly využitelné pro mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže.

Pardubický kraj
Pardubický kraj pro rok 2016 nabízí Grantové programy PK v oblasti
sportu a volnočasových aktivit 2016. Finanční podpora může dosáhnout maximálně 70 % z celkových
přijatelných nákladů projektu. Její skutečná výše bude záviset na počtu podpořených žádostí. Poskytnutí
grantu je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %. Minimální výše grantu je 5 000 Kč
a maximální výše grantu je 30 000 Kč. Celkový finanční objem prostředků určených pro tento program činí
500 000 Kč. Podpora je poskytována formou neinvestičního grantu.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
https://www.pardubickykraj.cz/granty-a-programove-dotace-probihajici-v-oblasti-sportu-a-volnocasovychaktivit/82749
Termín vyhlášení: 6. října 2015
Termín pro rok 2016: 9. listopadu - 7. prosince 2015
Bc. Katarína Chmielová (tel.: 466 026 337 e-mail: katarina.chmielova@pardubickykraj.cz)
Ing. Lucie Lebedová (tel.: 466 026 212 e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz)

Kraj Vysočina
Vysočina vyhlásila dotační titul na podporu celoročních volnočasových aktivit pro
děti a mládež na rok 2015, který by bylo možné využít i na mezinárodní spolupráci
mládeže. Kraj se rozhodl pro podporu aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné
(celoroční) aktivity, do grantu tedy nespadají jednorázové tábory bez návaznosti na celoroční činnost.
Poskytnuté finanční prostředky nejsou určeny na financování čistě sportovních aktivit, kulturních akcí a
festivalů ani činnosti škol a školských zařízení. Poskytují se prostředky ve výši 5–70 tis. Kč při 40%
spoluúčasti.
Termín vyhlášení: 1. listopadu 2014
Termín pro rok 2015: 30. listopadu 2014

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj v roce 2016 nabízí již tradičně dotační
program „DO SVĚTA!“ 2016 s tímto zacílením:
• rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů
• zlepšení výuky jazyků na středních a odborných školách
• podpora zahraničních aktivit v partnerských regionech (cílem grantu jsou školské organizace)
Zahraničními partnery JMK jsou některé oblasti Ruska a Srbska (okruh A), dále Provincie Bergamo,
Department Gers, Kaunas, Lodžské vojvodství, Region Toskánsko, Provincie Utrecht, Zadarská župa, Dolní
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Rakousko, Oděská oblast, Bratislavský samosprávný kraj, Trnavský samosprávný kraj, Trenčianský kraj,
Region Varna, Lichtenštejnské knížectví (okruh B).
Program také dofinancovává projekty EU. Každý okruh má své vlastní finanční limity.
Termín vyhlášení: 17. 12. 2015
Termín pro rok 2016: od 15. 2. 2016 do 9. 3. 2016 prostřednictvím elektronického formuláře

Olomoucký kraj
V roce 2016 je možné čerpat v Olomouckém kraji prostředky z několika
dotačních titulů.
Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém
kraji v roce 2016 je zaměřen na podporu pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob
realizujících činnost v oblastech tělovýchovy, rekreačního sportu včetně sportu handicapovaných,
volnočasových a zájmových aktivit.
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Stratilová, e-mail: m.stratilova@kr-olomoucky.cz; tel.: 585 508 662
Výše možné dotace se pohybuje v rozmezí 5 000-100 000,- Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 30 % celkových skutečně
vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

1) Podpora akcí regionálního charakteru – spolupráce na mezinárodní úrovni. Významné projekty
Olomouckého kraje. Projekt by měl reflektovat propagaci Olomouckého kraje ve významných
mezinárodních a republikových sportovních akcích.
Termín pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2016 do 4. 3. 2016
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže
www.kr-olomoucky.cz/program-na-podporu-volnocasovych-a-telovychovnych-aktivit-v-ol-kraji-prijem-zadosti21-1-4-3-2016-cl-3354.html
2) Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje pro rok 2016:
Cílem dotačního titulu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje je podpora zahraničních
aktivit subjektů z Olomouckého kraje na projektech se zahraničními partnery především z partnerských
regionů Olomouckého kraje, jejichž organizátorem není přímo Olomoucký kraj. Jedná se o aktivity, které
důstojně reprezentují a zviditelňují kraj a umožňují zejména mladým lidem nebo zástupcům neziskových
organizací, případně dalším subjektům získat nové kontakty a zkušenosti, které často nelze zcela pokrýt v
rámci jejich finančních možností (např. výměnné aktivity mládeže s adekvátními organizacemi v zahraničí).
Cílem je podpora dobrých nápadů a zájem zorganizování akcí společně se zahraničním partnerem, na který
dotyčnému subjektu chybějí finance.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.kr-olomoucky.cz/podpora-rozvoje-zahranicnich-vztahu-ol-kraje-prijem-zadosti-21-1-28-1-2016-cl3327.html

Termín pro rok 2016: 28. ledna 2016
Kontaktní osoba:
Bc. Josef Tetera − j.tetera@kr-olomoucky.cz, 585 508 211

Zlínský kraj
Zlínský kraj vypisuje tento druh dotací v půlročním rytmu. Grant nese název
Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a
sportu konaných v roku 2016.
Tato oblast podpory je určena pro jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu, které přesahují svým
dopadem územní působnost žadatele, žadatel přitom přirozeně musí územně spadat pod tento krajský úřad.
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Finanční příspěvek kraje může činit 5–50 tis. Kč, při spoluúčasti žadatele min. 35 %.
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.kr-zlinsky.cz/program-mas01-16-jednorazove-akce-v-oblasti-mladeze-a-sport-aktuality-12762.html
Termín vyhlášení: 18. 1. 2016
Termín pro rok 2016:
1. kolo – od 18. 1.2016 do 10. 2.2016 do 17:00 hodin
(jednorázové akce s termínem konání leden – červen 2016)
2. kolo – od 30. 5.2016 do 15. 6.2016 do 17:00 hodin
(jednorázové akce s termínem konání červenec – prosinec 2016)
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Duda (tel. 577 043 748, email tomas.duda@kr-zlinsky.cz)
Ing. Veronika Bednaříková (tel. 577 043 739, email veronika.bednarikova@kr-zlinsky.cz)
Ing. Filip Pastuszek (tel. 577 043 743, email filip.pastuszek@kr-zlinsky.cz)

Moravskoslezký kraj
Moravskoslezský kraj dal pro rok 2016 k dispozici dotační program Podpora
aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže
pro rok 2016.
Tento dotační titul je zaměřen i na podporu akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru. Tato
oblast je určena pouze pro nestátní neziskové organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast
volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let.
Podmínky grantu: Výše poskytnuté dotace se pohybuje v rozmezí 30.000 - 100.000 Kč
Min. spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu je 30 %
Podrobnosti jsou k nalezení pod odkazem níže.
www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-60276/

Termín vyhlášení: 24. 11. 15
Termín pro rok 2016: od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016
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5. Programy Evropské unie
Program Erasmus+
Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání,
odbornou přípravu, mládež a sport na období
2014–2020. Je nástupcem Programu celoživotního učení,
programu Mládež v akci a několika dalších opatření. Program spravují národní agentury v jednotlivých
členských zemích, některé části spravuje centrálně Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast (EACEA). Českou národní agenturou je Dům zahraniční spolupráce.

Popis zdroje: Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
A) PROJEKTY MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A PRACOVNÍKY

Vysokoškolské instituce, které se chtějí zapojit do projektu mobility pro vysokoškolské
studenty a pracovníky, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro
vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).
•
mobility studentů (stáže, studijní pobyty)
•
mobility zaměstnanců (výukové pobyty, školení)
Délka projektu: 16 nebo 24 měsíců
B) PROJEKTY MOBILITY PRO ŽÁKY A PRACOVNÍKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

Mobility osob jsou rozděleny na
• mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravy
• mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
Do projektu mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě se mohou zapojit tyto
instituce:
• veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání
a přípravy (VET organisations)
• veřejné nebo soukromé organizace aktivní na trhu práce
Částky grantu jsou stanoveny na bázi paušálních částek. Rozpočet může být přidělen
v plné výši nebo může být v rámci hodnocení žádosti snížen. Grant je složen
z rozpočtových položek: cestovní náklady, pobytové náklady, náklady na organizaci
mobilit, náklady na účastníky se specifickými potřebami, jazyková příprava a mimořádné
náklady. Délka projektu může být 1 nebo 2 roky.
C) PROJEKTY MOBILITY PRO PRACOVNÍKY ŠKOL

Každoročně mohou školy (MŠ, ZŠ, SŠ) v termínu pro předkládání žádostí podávat své
návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční
mobility. Školy v žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European
Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu
jednoho roku nebo dvou let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.
Podporované aktivity dalšího vzdělávání:
• výukové pobyty (teaching assignment)
• profesní rozvoj (staff training): účast na kurzech nebo školeních v zahraničí
nebo stínování (job-shadowing)
D) PROJEKTY MOBILITY OSOB PRO DOSPĚLÉ
Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním
výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční
partnerské organizaci.
Určeno pro jakékoliv veřejné či soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání
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dospělých (žadateli mohou být např. centra či instituty vzdělávání dospělých
vysokoškolské instituce působící v oblasti vzdělávání dospělých, soukromé či veřejné,
malé, knihovny, muzea nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor
a odborných asociací místní, regionální či národní veřejné instituce výzkumné
organizace, nadace aj.). Mezi podporované aktivity patří výukové/školicí pobyty, další
vzdělávání, kombinace výukového pobytu a dalšího vzdělávání
Délka projektu: 1 nebo 2 roky
Nabídka vzdělávacích seminářů a školení a projektových partnerů na webové stránce
SALTO, OTLAS a EPALE.

E) MOBILITY PRO MLADÉ LIDI A PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ: VÝMĚNY MLÁDEŽE
Určeno dvěma a více skupinám mladých lidí ve věku 13–30 let, kteří se mohou potkat
a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé
zážitky a něco nového se naučit. Žadatelem je vždy ze země programu. Projekt může
trvat 3–24 měsíců (samotné aktivity v časovém rozsahu 5–21 dní). Počet účastníků je
16–60, minimálně čtyři ve skupině a minimálně s jedním vedoucím. Cestovní náklady
jsou hrazeny paušálem dle pásem (10–99 km, 100–499 km, 500–1999 km) podle online
kalkulátoru. Příspěvek na jednoho účastníka pro aktivity v Česku je 32 eur/den.
F) MOBILITY PRO MLADÉ LIDI A PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ: MOBILITY PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Pro pracovníky s mládeží, cílem je zkvalitňování práce s mládeží a aktivit neformálního
vzdělávání prostřednictvím školení, seminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv
a praktické stáže. Žadatel je vždy ze země programu, partnerské organizace mohou být
i ze Sousedních partnerských zemí EU. V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě
organizace/neformální skupiny – žadatel a partner, aktivity se musí konat v zemích,
odkud pochází žadatel či partneři, rozsah trvání projektu je 3–24 měsíců (aktivity 2 dny
až 2 měsíce). Maximálně 50 včetně školitelů, facilitátorů a podpůrného personálu. Žádné
věkové omezení pro účastníky. Cestovní náklady dle pásma (10–99 km, 100–499 km,
500–1999 km) dle online kalkulátoru. Náklady na organizaci akce: 54 eur × účastník
× den na projekty v Česku.
G) MOBILITY PRO MLADÉ LIDI A PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ: EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Mladí lidé od 17 do 30 let se mohou na dva až 12 měsíců zúčastnit dobrovolnického
projektu v jiné zemi, než ve které žijí. Žádat o prostředky a přijímat a vysílat dobrovolníky
mohou nestátní neziskové organizace, veřejné subjekty a další. Výše grantu se určuje
ve většině případů prostřednictvím měsíčních paušálů. Zapojení organizace vyžaduje
předchozí akreditaci.

Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
A) STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY A MLÁDEŽE

Strategická partnerství nabízí organizacím působícím v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže, i podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti
příležitost ke spolupráci za účelem realizace inovačních postupů vedoucích k vysoké
kvalitě výuky, odborné přípravy, vzdělávání a práce s mládeží, institucionální
modernizaci a společenským inovacím. Pokud jde o aktivity, které mohou realizovat
strategická partnerství, Erasmus+ nabízí významnou flexibilitu, a to v případě, že je
v projektovém návrhu doloženo, že jsou tyto aktivity nejvhodnější k dosažení
stanovených cílů projektu. Podporovány jsou
•
•
•

aktivity, které posilují spolupráci mezi organizacemi s cílem vzájemné výměny
postupů;
aktivity, které podporují rozvoj, testování a realizaci inovačních postupů v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
aktivity, které usnadňují uznávání a ověření znalostí, dovedností a kompetencí
získaných formálním, neformálním a informálním učením;
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•
•

aktivity spolupráce mezi regionálními správními orgány na podporu rozvoje
systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a jejich zapojení do akcí
místního a regionálního rozvoje;
mezinárodní iniciativy se snahou posilovat podnikatelského ducha a dovednosti
s cílem povzbudit aktivní občanství a podnikavost (včetně sociálního
podnikání).

Strategická partnerství mohou rovněž zahrnovat vzdělávací aktivity jednotlivců, pokud
přinášejí přidanou hodnotu při naplňování cílů projektu. Způsobilé aktivity jsou například
•
•
•
•
•
•

krátkodobé výměnné pobyty žáků (od 5 dní do 2 měsíců)
intenzivní studijní programy (od 5 dní do 2 měsíců)
dlouhodobá mobilita žáků (od 2 do 12 měsíců)
dlouhodobá mobilita učitelů (od 2 do 12 měsíců)
dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží (od 2 do 12 měsíců)
krátkodobá společná školení pracovníků (od 5 dní do 2 měsíců)

B) ZNALOSTNÍ ALIANCE

Znalostní aliance jsou mezinárodní, strukturované a na výsledek orientované projekty
zahrnující zejména vysokoškolské instituce a podniky. Znalostní aliance jsou otevřené
všem disciplínám, odvětvím a mezioborové spolupráci. Partneři sdílejí společné cíle
a společně usilují o vzájemně prospěšné výsledky a výstupy. Znalostní aliance by měly
mít krátkodobý i dlouhodobý dopad na široké spektrum zainteresovaných stran na
individuální, organizační a systémové úrovni.
C) ALIANCE ODVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Aliance odvětvových dovedností se zaměřuje na řešení kvalifikačních mezer, zvýšení
citlivosti systémů počátečního a pokračujícího odborného vzdělávání a přípravy na
potřeby konkrétních odvětví na trhu práce a poptávku po nových dovednostech
s ohledem na jeden nebo více profesních profilů.
D) BUDOVÁNÍ KAPACIT V OBLASTI MLÁDEŽE

Projekty Budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na
multilaterálních partnerstvích mezi organizacemi činnými v oblasti mládeže v zemích
programu a v partnerských zemích (tj. především mimoevropských). Mohou také
zahrnovat organizace z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i z jiných
společensko-hospodářských odvětví.
Klíčová akce 3: Podpora reforem vzdělávací politiky
Aktivity na podporu politických reforem jsou zaměřeny na dosažení cílů Strategie Evropa
2020, Strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy (ET 2020) a Evropské strategie pro mládež. Podporován je mimo jiné
strukturovaný dialog – setkání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi
v oblasti mládeže.
Specifické akce: Jean Monnet, Sport
Podmínky:

Podmínky a pravidla financování jsou uvedeny v Průvodci programem, který si můžete
stáhnout na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ nebo
www.naerasmusplus.cz.

Max. výše
příspěvku:

Výše grantů je u každého podprogramu jiná. Pravidla na tvorbu rozpočtu projektu včetně
paušálních částek jsou uvedeny v Průvodci programem.

Termíny:

Uzávěrky jsou různé pro jednotlivé podprogramy, naleznete je v Průvodci programem
vždy u příslušného typu mobility.

Kontakt:

Dům zahraničních spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
www.dzs.cz
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Kreativní Evropa 2014–2020
Popis zdroje: Program Kreativní Evropa pro období let 2014–2020, který je určen pro organizace
z kulturních a kreativních odvětví. Tento program navazuje na programy Kultura, MEDIA
a MEDIA Mundus. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře,
filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní
a jazykové rozmanitosti. Program se skládá z dílčích programů: Kultura a MEDIA
a z mezioborové složky.
Priority programu KREATIVNÍ EVROPA
• rozvoj schopností pracovat mezinárodně
• zlepšení přístupu k financování
• podpora využívání digitálních technologií
• rozvoj mezioborové spolupráce
• zlepšení sběru dat
• práce s publikem
• kulturní a jazyková rozmanitost
Priority dílčího programu Média
• přidaná evropská hodnota projektů
• diverzita
• podpora konkurenceschopnosti a spolupráce evropských profesionálů a společností
• podpora nezávislých společností
• podpora kvalitních a udržitelných projektů
Pro:

Program Kreativní Evropa je otevřen všem 28 členským státům, cca 250 000 umělců
a kulturních a audiovizuálních profesionálů tak získá podporu díky projektům, které
předloží kulturní organizace.

Podmínky:

Program podpoří projekty mající mezinárodní a mezioborovou dimenzi. Většina rozpočtu
bude použita na poskytnutí grantů na podporu jednotlivých projektů. Z prostředků
programu budou ale podporovány i další iniciativy s příbuzným tematickým zaměřením,
například titul Evropské hlavní město kultury, označení „Evropské dědictví“, Dny
evropského dědictví a pět cen udělovaných Evropskou unií (Cena Evropské unie za péči
o kulturní dědictví/Cena Europa Nostra, Cena Evropské unie za současnou architekturu,
Cena Evropské unie za literaturu, Cena EBBA (European Border Breakers Awards)
a EU Prix MEDIA).

Max. výše
příspěvku:

Termíny:

Finanční příspěvek na:
• vývoj evropských filmů, TV programů a her
• distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin
• vzdělávání pro profesionály a umělce v kulturních a kreativních odvětvích
• literární překlady
• mezioborovou spolupráci
Vyhlášení: červenec 2014
Uzávěrka: říjen 2015
Rozhodnutí: březen 2016
Zahájení projektu: Kategorie 1: červen 2016
Kategorie 2: do prosince 2016
Od roku 2015 budou uzávěrky jednou ročně vždy 1. středu v říjnu 2015.
Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu
• zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve
třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu
Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené
do programu
• jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 €, což představuje nejvýše 60 %
způsobilého rozpočtu.
• Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu
• zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně
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•

šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu
Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zapojené do
programu
jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony €, což představuje nejvýše 50 %
způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu činí u obou kategorií 48 měsíců.
Kontakt:

dílčí program MEDIA
Národní filmový archiv, Národní 28, Praha 1
www.mediadeskcz.eu
dílčí program Kultura
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1
T: +420 224 809 111
E: info@idu.cz
www.programculture.cz

Evropská územní spolupráce
Programy Evropské územní spolupráce umožňují čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů
na přeshraniční spolupráci. Pro programové období 2014–2020 byly vyhlášeny následující bilaterální
programy podporující česko-německou spolupráci:

Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Popis zdroje: Program podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a
bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014–2020 je zaměřen na následující prioritní osy:
• Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
o spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí
v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP
• Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
o rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova
biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb
• Investice do dovedností a vzdělávání
o podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a
institucemi na trhu práce
• Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy
o dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční
spolupráce občanů a institucí
• Podrobnější okruh aktivit, které jsou v rámci uvedených prioritních os
podporovány, je vymezen v textu programového dokumentu
Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo na česko-bavorský program
vyčleněno 103,4 mil. EUR.
Pro:

O prostředky mohou žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný
výčet vhodných žadatelů je upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově mohouve
vybraných investičních prioritách žádat i malé a střední podniky.
Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.
Na bavorské straně je dotační území vymezeno zemskými okresy Amberg-Sulzbach,
Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an
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der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen,
Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy)
Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.
Podmínky:

Zaměření zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při
výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a
vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad
na české a bavorské příhraničí.
Princip vedoucího partnera, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu.
Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.
Nařízení stanovují podmínku splnění minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř
definovaných. Kritéria spolupráce jsou definována následovně:
• společná příprava projektu
• společná realizace projektu
• společný personál
• společné financování
Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Termíny:

Podávání žádostí průběžně.

Kontakt:

Ing. Veronika Beranová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
E-mail: veronika.beranova@mmr.cz
Tel.: 234 154 393
www.by-cz.eu/cz/
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Programpreshranicni-spoluprace-Ceska-republik

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika
Popis zdroje: Program podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a
saských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.
Tematické cíle:
• Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám, prevence rizik a řízení rizik;
• Udržení a ochrana životního prostředí a podpora efektivity zdrojů;
• Investice do vzdělání, dovedností a celoživotního vzdělávání;
• Zlepšení institucionálních kapacit a podpora efektivní veřejné správy.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro program vyčleněno téměř 158 mil. €.
Pro:

O prostředky mohou žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný
výčet vhodných žadatelů je upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově mohou ve
vybraných investičních prioritách žádat i malé a střední podniky.
Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj.
V Sasku zahrnuje programové území okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří,
Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz a
samostatná města Drážďany a Chemnitz. Mimoto patří k podporované oblasti durynské
okresy Greiz a Saale-Orla.

Podmínky:

Zaměření zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při
výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a
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vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad
na české a saské příhraničí.
Princip vedoucího partnera, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu.
Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.
Nařízení stanovují podmínku splnění minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř
definovaných. Kritéria spolupráce jsou definována následovně:
• společná příprava projektu
• společná realizace projektu
• společný personál
• společné financování
Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.
Termíny:

Podávání žádostí průběžně.

Kontakt:

Gemeinsames Sekretariat (Společný sekretariát)
Sächsische Aufbaubank – Förderbank (Saská rozvojová banka – dotační banka)
Pirnaische Straße 9, D - 01069 Dresden
poštovní adresa: D - 01054 Dresden
e-mail: kontakt@sn-cz2020.eu
www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko%E2%80%93-CR

Fond malých projektů
Popis zdroje: V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním
charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 eur z prostředků ERDF.
Celkové výdaje malého projektu nesmějí přesáhnout hranici 30.000 eur. Fond malých
projektů je spravován jednatelstvími euroregionů, které kooperačním partnerům nabízí
konzultace a přijímají žádosti o dotace. O podpoře malých projektů rozhoduje Lokální
řídící výbor, bilaterální grémium česko-saských euroregionů. Předpoklady pro dotaci a
ustanovení týkající se podpory z Fondu malých projektů jsou popsány ve Společném
realizačním dokumentu Fondu malých projektů. Tento dokument je zveřejněn na
internetových stránkách euroregionů.
Euroregiony:
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Euroregion EUREGIO EGRENSIS
Euroregion Elbe-Labe
Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří
Termíny:

Podávání žádostí podle podmínek jednotlivých euroregionů.

Kontakt:

http://www.sn-cz2020.eu/cz/service/contacts/euroregionen/Euroregiony.jsp

Program Evropa pro občany 2014-20
Program Evropa pro občany 2014 - 2020 patří mezi komunitární programy Evropské unie, což znamená, že
je administrován přímo Evropskou komisí, respektive výkonnou agenturou EACEA přímo z Bruselu. Program
je otevřený pro všechny země EU a nově také pro Srbsko, Černou Horu a Makedonie.
Popis zdroje: Rozvoj evropského občanství
Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU
Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie
Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU,
mezikulturního dialog a dobrovolnictví
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Pro:

Veřejné místní/regionální autority, neziskové organizace či jiné organizace občanské
společnosti s právní působností v jedné ze zemí programu, výzkumné
organizace apod
Partnery jsou jakékoli instituce, organizace či municipality.
Zapojeny musí být obce/regiony či organizace z min. 3 zemí EU.
Podporované aktivity:
Oblast 1: Evropská paměť
V této oblasti budou podporovány projekty zacílené na témata, jako je vznik totalitních
režimů v moderních dějinách Evropy a na připomínání významných okamžiků a událostí
v nedávných evropských dějinách.
Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství
V této oblasti budou podporovány činnosti, které se týkají aktivního občanství v nejširším
smyslu a zapojení občanů do veřejného života, do diskusí nad evropskými tématy a do
ovlivňování evropských politik. Oblast obsahuje následující opatření:

Termíny:

- Partnerství měst – jednorázová setkání občanů partnerských měst
- Sítě partnerských měst – dlouhodobé projekty sítí partnerských měst s tematickým
zaměřením
- Projekty občanské společnosti, tj. potenciálně mezinárodní projekty mládeže
Uzávěrka pro předkládání žádostí pro všechny Oblasti a Opatření je vždy k 1. březnu a
1. září.

Kontakt:

Kateřina Hamplová
Odbor informování o evropských záležitostech
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
tel.: +420 224 002 645
mobil: +420 725 755 503
e-mail: hamplova.katerina@vlada.cz

Poznámky:

Programový průvodce s podrobnými informacemi pro žadatele je k dispozici také v
českém jazyce na webových stránkách agentury EACEA, která program administruje.
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

6. Nadace
Seznam nadací najdete například na stránce Fóra dárců www.donorsforum.cz nebo ve vyhledávači
Federálního svazu německých nadací www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche.html.

Bezirksjugendring Oberfranken – Nadace Oberfrankenstiftung
Popis
zdroje:

Organizace Bezirksjugendring Oberfranken (Krajský kruh
mládeže Horní Franky) prostřednictvím Hornofrancké nadace
(Oberfrankenstiftung) podporuje školní i mimoškolní výměny
mládeže.
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Pro:

Žákovské a mládežnické skupiny z Česka a Horních Franků (německý region
Oberfranken). Projekt musí být skutečným setkáním – školní výlety či turistické cesty
podporovány nejsou.

Podmínky:

•
•
•
•
•

Ve středu zájmu setkání by mělo stát zprostředkování jazykových znalostí a reálií
dané země.
Prostředky musí být součástí kofinancování projektu.
Žádost podává německá strana a posílá se až po akci. Schválení žádosti
a vyplacení prostředků probíhá také až po akci a zasílá se na adresu organizace
Bezirksjugendring Oberfranken.
Věk účastníků: nesmí překročit 27 let (vyjma vedoucích).
Rozdělení prostředků probíhá prostřednictvím organizace Bezirksjugendring
Oberfranken.

Max. výše
příspěvku:

20 EUR / účastník / den
Podkladem pro výpočet příspěvku je počet přijíždějících účastníků (tj. Němců v Česku,
Čechů v Německu). Formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách
organizace.

Termín:

Žádosti je možné podávat průběžně po celý rok

Kontakt:

Bezirksjugendring Oberfranken
Opernstr. 5
95444 Bayreuth
Německo
www.bezirksjugendring-oberfranken.de

Evropská nadace pro mládež
Popis
zdroje:

Evropská nadace pro mládež (dále jen EYF – European Youth
Foundation) byla založena Radou Evropy (RE) v roce 1972.
Podle statutu je cílem EYF podpora společných aktivit mladých
lidí v Evropě zaměřujících se zvláště na následující témata: mír
a jeho rozšiřování, porozumění a spolupráce na evropské úrovni.
Kategorie grantů:
1. international activity (mezinárodní či evropská setkání mládeže a vedoucích
skupin mládeže, která obsahově a metodicky navazují na práci odboru mládeže
RE, tj. podporují participaci mládeže a interkulturní učení)
2. work plan (sled aktivit na následující rok(y), mezinárodní aktivity, pilotní aktivity i
publikační činnost včetně webových stránek, které jsou součástí a zároveň
oporou strategie a akčního plánu Vaší organizace na následující roky)
3. structural grant (určený pro pokrytí správních nákladů mezinárodní nevládní
neziskové organizace či asociace mládeže; jednorázový structural grant je určen
pro pokrytí správních nákladů regionálních asociací)
4. pilot activity (hlavním kritériem této aktivity je aspekt intervence, aktivita se
vztahuje na specifickou společenskou situaci charakteristickou pro dané místo)

Pro:

Nevládní neziskové organizace nebo asociace mládeže (místní, regionální, národní,
mezinárodní) nebo jiné nevládní struktury zapojené do práce s mládeží (podrobné
podmínky na webu EYF).

Podmínky:

Konkrétní podmínky pro jednotlivé kategorie grantů naleznete přehledně strukturované
na http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/what-we-support.

Max. výše
příspěvku:

Příspěvek EYF dosahuje až 20.000 EUR (kat. 1, international activity), 50.000 EUR (kat.
2, work plan), 25.000 EUR na rok (kat. 3, structural grant), resp. 10.000 EUR (kat. 3,
jednorázový structural grant) nebo 10.000 EUR (kat. 4, pilot activity).

Termíny:

kategorie 1 (international activity)
1. dubna pro projekty realizované mezi 1. lednem a 30. červnem následujícího roku.
1. října pro projekty realizované mezi 1. dubnem a 31. prosincem následujícího roku.
kategorie 2 (work plan)
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1. dubna pro projekty realizované v následujícím roce.
1. října pro projekty realizované v následujícím roce.
kategorie 3 (structural grant)
1. října pro jednorázový structural grant pro projekty realizované v následujícím roce
(regionální asociace)
Nejbližším termínem pro 2letý structural grant je 1. října 2017 pro projekty realizované
v období 2018-2019.
Pozor: EYF nebude přijímat žádné nové registrace nevládních neziskových organizací v
období 2 týdnů před dubnovou a říjnovou uzávěrkou.
Kategorie 4 (pilot activity)
Není dána uzávěrka, žádost je třeba doručit EYF nejpozději 3 měsíce před
předpokládaným začátkem realizace projektu.
Kontakt:

European Youth Foundation
Directorate Of Youth and Sport
Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg, France
www.coe.int/cs/web/european-youth-foundation/home

Poznámka:

Žádosti jsou podávány online, v anglickém nebo francouzském jazyce.
https://fej.coe.int/

Nadace Roberta Bosche
Popis
zdroje:

Nadace Roberta Bosche patří k největším firemním nadacím v Německu. Podporuje
aktivity v oblasti kultury, občanské společnosti, mezinárodní spolupráce, vzdělávání,
vědy a zdraví.

Podmínky:

Nadace podporuje vlastní i cizí projekty, které tematicky odpovídají jejímu zaměření.
Vypisuje stipendijní programy, ceny a soutěže. Podpora je určena širokému okruhu
zájemců. Pro školskou oblast lze zmínit např. Der Deutsche Schulpreis, UWC Robert
Bosch College či Die Deutsche Schulakademie. Bližší informace o těchto i jiných
aktivitách naleznete na webových stránkách nadace.

Kontakt:

Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
www.bosch-stiftung.de

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ – program Europeans for Peace
Popis
zdroje:

Nadace Paměť, zodpovědnost a budoucnost podporuje projekty především ve třech
hlavních oblastech: vyrovnání se s minulostí, podpora demokracie a lidských práv a
zasazování se ve prospěch obětí nacismu. Program na podporu mezinárodních projektů
mládeže Europeans for Peace naleznete na www.europeans-for-peace.de.

Pro:

Program Europeans for Peace podporuje mezinárodní projekty ve školské i mimoškolní
oblasti, na nichž pracují žáci a mladí lidé z Německa a zemí střední, východní a
jihovýchodní Evropy a Izraele. Projekty mají bilaterální či trilaterální charakter a mohou
se jich zúčastnit mladí lidé ve věku od 14 do 21 let se svými pedagogy/vedoucími.

Podmínky:

Projekty se zabývají problematikou diskriminace a pronásledování v období nacismu,
aktuálními otázkami v oblasti lidských práv a porozumění mezi národy.
Z programu lze uhradit následující náklady:
• Cestovné na místo mezinárodního setkání.
• Ubytování a stravování.
• Náklady na zhotovení výstupu projektu a prezentaci výsledků.
• V omezené míře osobní náklady na vedení projektu, odborníky a tlumočníky.
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Formulář projektové žádosti lze najít na webových stránkách programu.
Termíny:

Programový leták s vypsáním pro období 2017/2018 bude zveřejněn na webových
stránkách v létě 2016. Uzávěrka pro podávání žádostí na uvedené období je předběžně
stanovena na prosinec 2016.

Kontakt:

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
EUROPEANS FOR PEACE
Lindenstraße 20-25
D-10969 Berlin
www.stiftung-evz.de či www.europeans-for-peace.de

European Cultural Foundation
Popis
zdroje:

Hlavním cílem Evropské kulturní nadace je rozvoj kulturní spolupráce mezi jednotlivci i
organizacemi a podpora kulturních a uměleckých aktivit v Evropě a sousedních státech.
Nadace podporuje myšlenku otevřené, demokratické Evropy, jež respektuje základní
lidská práva a kulturní rozmanitost svých občanů.

Pro:

Organizace, firmy, nezávislé kulturní aktéry, aktivisty, umělce, žurnalisty, vědce i
zájemce z řad široké veřejnosti.

Podmínky:

Ústředním tématem je propojování kultur, komunit a demokracie. Granty se v současné
době vypisují ve dvou typech: STEP Beyond Travel Grants a Idea Camp.
Bližší informace o grantech naleznete na: www.culturalfoundation.eu/step-beyond či
www.culturalfoundation.eu/idea-camp.

Kontakt:

European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
Nizozemsko
www.culturalfoundation.eu

Rotary Stiftung Landgraf Philipp von Hessen
Popis
zdroje:

Podmínky:

Kontakt:

Nadace Rotary Landgraf Philipp von Hessen byla iniciována Rotary Clubem Marburku a
založena v říjnu 2012 a podporuje primárně:
- sociální projekty v tuzemsku i v zahraničí
- kulturní aktivity
- mezinárodní výměna mládeže
- stipendijní programy pro žáky a studenty

Gerhard-Jahn-Platz 1
35037 Marburg
info@rotary-stiftung-marburg.com
http://www.rotary-stiftung-marburg.com

Deutsche Stiftung Völkerverständigung – Německá nadace občanského porozumění
Popis
zdroje:

Nadace Deutsche Stiftung Völkerverständigung, se sídlem v Ahrensburg in Holstein,
byla založena v roce 2010.
Cílem je podpora mezinárodního smýšlení, tolerance ve všech oblastech kultury,
občanská participace mladých lidí a myšlenky mezinárodního vztahů
Těžiště aktivit spočívá v:
Poskytování informací o jiných kulturách
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Poskytování informací o možnostech mezikulturního vzdělávání a dialogu
Stipendia za účelem mezikulturní vzdělávání, zvlášť pro mladé lidi
Podpora setkání a výměn mezi lidmi různých kultur
Kontakt:

An der Reitbahn 3
22926 Ahrensburg
stipendien@deutsche-stiftung-voelkerverstaendigung.de
http://deutsche-stiftung-voelkerverstaendigung.de//

7. Jiné zdroje
Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí – Výměna pedagogů MŠ a ŠD
Popis
zdroje:

Z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí
(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales)
podporuje Tandem výměnu pedagogů mezi bavorskými
a českými mateřskými školami a školními družinami.

Pro:

Výměn v rámci projektu se mohou zúčastnit pedagogové mateřských škol a školních
družin z celé České republiky a Svobodného státu Bavorsko.

Podmínky:

Výměny jsou koncipovány jako oboustranné, tj. vždy bude vyslán jeden pedagog
z české mateřské školy nebo školní družiny do partnerského zařízení, a naopak
pedagog z bavorského zařízení bude v české mateřské škole či školní družině přijat.
Výměna musí být plánována a realizována společně s bavorským partnerským
zařízením.Výměna může trvat minimálně 1 a maximálně 60 pracovních dnů.
Přerušení pobytu je za určitých podmínek možné.
Výše příspěvku bude stanovena na základě žádosti o podporu konkrétní výměny.
Příspěvek bude poskytován na úhradu nákladů za jízdné, ubytování a stravování a na
honorář pro jazykového prostředníka. Výše podpory se řídí výší příslušných zákonných
náhrad pro pracovní cesty do zahraničí.

Max. výše
příspěvku:

Termíny:

O podporu je možné žádat v průběhu celého roku 2016.

Kontakt:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň
Kontaktní osoba: Štěpánka Podlešáková, +420 377 634 753, podlesakova@tandemorg.cz, www.tandem-org.cz

Poznámka:

Tandem může pomoci zprostředkovat kontakt na vhodné bavorské zařízení a při
plánování i koordinaci přeshraniční výměny.

Další organizace podporující mezinárodní spolupráci
Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen – AJA (Kruh organizací na výměnu
mládeže)
Kruh byl založen v roce 1993 a usiluje o dlouhodobou podporu výměn mládeže a studentů jako prostředek
pro lepší porozumění mezi kulturami. Jako člen organizace IJAB se jako jediný zaměřuje na dlouhodobou
výměnu. Více informací najdete na www.aja-org.de.
YFU – Youth For Understanding
Jedna z největších organizací na světě, která se zabývá výměnou a vzděláváním mládeže. Zahrnuje síť
s více než 50 nezávislými národními organizacemi po celém světě. První výměna proběhla v roce 1951 mezi
USA a Německem. Od té doby se uskutečnilo přibližně 250 000 výměn. Ročně jich je podpořeno 4000. Více
na www.yfu.org.
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8. Fundraising – několik málo rad
Fundraising
Slovo fundraising pochází z angličtiny a překládá se jako získávání prostředků. Ať už se jedná o zajištění
financí na konkrétní projekt či pro chod organizace, vždy je důležité tuto činnost pečlivě plánovat.
Následujících pár bodů by vám mělo pomoci se zpočátku zorientovat.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

stručně a srozumitelně si definujte záměr projektu nebo poslání organizace – tedy to, co chcete dělat
a proč, měli byste být schopni každému toto kdykoliv srozumitelně vysvětlit
určete si konkrétní cíle, které budou měřitelné, a časový horizont jejich dosažení; potenciálním
dárcům by mělo být jasné, že jste schopni těchto cílů dosáhnout
zpracujte si časový plán všech aktivit, tedy kdo a kdy co udělá; na základě tohoto plánu si vytvořte
rozpočet
ujistěte se, zda vaše činnost či chystaný projekt reagují na potřeby společnosti, tedy že o ně bude
zájem
zapojte do svých aktivit co nejvíce dobrovolníků
vyberte si metody, které budete používat na získání peněz, volba vhodné formy fundraisingu závisí
na mnoha faktorech – kolik peněz potřebujete získat, kolik času máte k dispozici nebo kolik lidí vám
v činnosti bude pomáhat
sestavte si seznam zdrojů, které pro vaši činnost přicházejí v úvahu – zda budete žádat o grant nebo
dotaci od veřejných institucí a agentur, dar od místního podnikatele nebo drobné příspěvky členů a
přátel vlastní organizace
specifikujte okruh dárců – na koho máte nějakou vazbu, kde byste mohli úspěšně finance získat –
zde je dobré se zamyslet nad motivy, proč by daný dárce měl dát peníze na váš záměr. Komerční
společnosti mohou poskytnutím prostředků cílit na vlastní zviditelnění, mohou sledovat čistě
altruistické cíle, ale mohou se také třeba snažit napravovat poškozenou reputaci (například
společnost znečišťující životní prostředí se může snažit zmírnit špatné image tím, že bude
financovat ekologické aktivity). Zvažte, zda donor, kterého se chystáte oslovit, je pro váš záměr ten
pravý
pracujte s dárcem dlouhodobě – informujte jej, jakým způsobem byly darované prostředky použity
i v případě, kdy si to sám nevyžádal. Zašlete dárci písemné poděkování, na závěr roku výroční
zprávu organizace nebo novoroční přání
při žádostech o dar můžete využít skutečnost, že za určitých podmínek si dárce může věnovanou
1
částku odepsat z daní

Nejčastější metody
Mezi nejčastější metody fundraisingu patří:
•
•

přímé oslovování dárců – většinou jde o dlouhodobější jednání, nicméně osobní žádosti bývají
nejúspěšnější
žádosti o granty – granty poskytují soukromé nadace, veřejné subjekty nebo mezinárodní
organizace

1

Daňové zvýhodnění v případě poskytnutí daru v České republice (viz zákon č. 586/1992 Sb.):
fyzické osoby § 15, odst. 5: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, právnickým osobám, jakož i právnickým
osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování
vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže,
na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a
náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým
osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat
nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze
základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
právnické osoby § 20, odst. 8: Oblasti přípustné pro dárce odpovídají ustanovením platným pro fyzické osoby. Od základu daně
sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze
základu daně sníženého podle § 34.
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Co vše je fundraising
Fundraising však neznamená jen získávání peněz, patří sem i například
• poskytnutí bezplatné služby nebo výpůjčky
• vybavení – nezískáte peníze, ale firma vám poskytne například zdarma určité množství výrobku,
který vyrábí, nebo přenechá nepotřebné vybavení kanceláří nebo starší kopírku
• poskytnutí fyzického prostor, prostoru v médiích, dobrovolné práce, transportu
Tyto formy darů se dají často získat lépe než finance.

Jak se odvděčit dárcům a sponzorům?
Sponzoring je definován důrazem na zviditelnění sponzora. Pro sponzora poskytnuté prostředky představují
nástroj na podporu vlastních komunikačních a marketingových cílů. Nejčastějším typem dohodnuté
„protislužby“ je poskytnutí prezentačních ploch sponzorovi k reklamním účelům, umístění loga na tiskoviny
nebo prezentace sponzora během akce. U dárců je nejdůležitějším slovem slovo děkuji. Může mít různé
formy počínaje děkovným dopisem, zveřejněním dárců na webové stránce nebo na veřejném místě,
pozvánkou na vlastní akci nebo uspořádáním akce pro dárce. S dárci i sponzory pracujte trvale. Informujte
dárce o použití poskytnutých prostředků, zašlete fotografie z podpořené akce. Na konci roku pošlete výroční
zprávu vaší organizace nebo novoroční přání s osobním poděkováním. Vůči donátorům buďte vždy pravdiví,
upřímní a otevření, starejte se o ně průběžně, informujte je o chystaných akcích, o vlastních úspěších. Dejte
jim pocit, že na ně myslíte a že je pro vás jejich podpora důležitá.

Několik rad závěrem
•
•
•
•
•
•
•

Získávání finančních prostředků vyžaduje dobré plánování a aktivní přístup.
Nezískáváme peníze, ale dárce. Chceme-li od někoho něco získat, musíme vycházet z jeho potřeb.
Pokud dárce dobře neporozumí tomu, co vlastně chcete, zřídkakdy to bývá jeho chyba.
Fundraising je týmová hra, nejméně jedna třetina vaší organizace by měla být věnována získávání
finančních prostředků.
Přesvědčit druhé může jen ten, kdo je sám přesvědčený. Žádost na projekt, o kterém sami
pochybujete, má jen malou šanci na úspěch.
Dbejte na grantové uzávěrky. Vždy navštivte internetové stránky programů a informujte se
o důležitých termínech.
Některé zdroje mohou být pouze pro spolky, některé pouze pro školy. Informujte se vždy důkladně
o podmínkách a formálních kritériích, nepište projekty zbytečně.
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