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Úvod
Oblast výměn mládeže či mezinárodní spolupráce se často potýká s nedostatkem finančních
prostředků. V této publikaci bychom proto rádi zmínili tipy, kde a jak sehnat peníze na mezinárodní
aktivity. Uváděné informace jsou převážně obecného charakteru, abychom vinou časově vázaných
údajů (termíny uzávěrek apod.) neposkytovali neaktuální informace. Pokud jsou konkrétní data
uvedena a hrozí jejich zastarání, je tato část textu označena červeně a čtenáře laskavě prosíme o
samostatné ověření.
Pro větší přehlednost dělíme zdroje do následujících kategorií:

Národní zdroje
Mezi národní zdroje lze zařadit především dotační programy ministerstev a státních institucí nebo
jimi zřizovaných organizací.
Programy krajů a obcí
Kraje mohou finančně podporovat činnost jednotlivých zařízení pro mládež, spolků nebo škol. Tato
podpora se kraj od kraje však velmi liší. Obce a města mají často zájem na výměnách v rámci
partnerství měst. Zvláště pak u menších obcí je nutno počítat s tím, že pokud chce žadatel vznést
požadavek na podporu, musí tak učinit s dostatečným předstihem, aby obec mohla částku zanést
do svého rozpočtu.
Mezinárodní programy
Asi nejdůležitějším mezinárodním fondem je Česko-německý fond budoucnosti, který založily obě
země a jehož posláním je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. Fond je striktně
zaměřen na česko-německou spolupráci, ale umožňuje spolufinancování i mezinárodních projektů,
kdy uhradí pouze výdaje na zapojené účastníky z Čech a Německa. Česko-německý fond
budoucnosti se vyznačuje nižší administrativní zátěží pro žadatele, termíny podání žádosti jsou vždy
na konci čtvrtletí.
Evropské programy
Prostředky, které rozděluje Evropské unie, jsou nemalé, zrovna tak jako úsilí, které je zapotřebí
vynaložit k jejich získání. Evropské zdroje se většinou vyznačují náročnější přípravou projektu
a náročnější administrativou. V publikaci zmíníme dva druhy evropských zdrojů:
a) strukturální fondy a s nimi spojené operační programy – mezi nimi například programy
přeshraniční spolupráce Česko–Sasko a Česko–Bavorsko,
b) centrálně zřízené unijní programy, mezi které patří například Erasmus+.
Nadace
Nadace a nadační fondy se soustředí na určité tematické oblasti, v jejichž rámci lze zažádat o peníze
a jejichž podmínky jsou přesně vymezeny. Nadace mohou mít nadnárodní i pouze místní zaměření.
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.
Jednotlivci a firmy
Oslovování individuálních dárců může být jedním z nejsnazších způsobů, jak financovat
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nízkonákladové setkání mládeže. Prostředky získané z darů zpravidla nemusí být vykazovány podle
náročných administrativních pravidel a lze je použít volně. Oslovovat dárce můžete také například
prostřednictvím skupiny na sociální síti nebo můžete využít některý z crowdfundingových webů1.
Kromě finančních prostředků lze získat i věcné dary nebo služby. Podobně mohou sami účastníci
česko-německých výměn přispět darem nebo službou ke zdárnému průběhu akce.

1 Crowdfundingové weby si většinou účtují provizi cca 5 až 10 % z vybrané částky úspěšného projektu. Mezi nejznámější české

poskytovatele patří www.hithit.com nebo www.startovac.cz. Výjimkou je dárcovský web donio.cz, který si od zakladatelů sbírky nic
neúčtuje a předává 100% částky. Financován je z darů dárců (každý může dobrovolně svůj dar navýšit o náklady na provoz webu).
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Výběr zdrojů financování

MŠMT: Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO
www.msmt.cz/mladez/financni-podpora
Program je vyhlašován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určen pro organizace,
které realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež anebo zaměřují svou činnost na podporu a
rozvoj nadání. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují
práci s dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží.
Žádosti se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese
https://isprom.msmt.cz.

Termíny:

ISPROM bývá otevřen pro vkládání žádostí v první polovině listopadu (pro žádosti
týkající se dalšího roku).
Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev na webu. Pro splnění lhůty
musí být žádost tento den již doručena na MŠMT.

Kontakty:

Oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT
 RNDr. Helena Knappová, tel: 234 815 346, e-mail: helena.knappova@msmt.cz
 Ing. Jana Häcklová, tel: 234 815 289, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz
https://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora
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Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na
podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-51.html
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:





Pro:

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

Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.
Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.
Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané
do zahraničí.
Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo
historická výročí.

Dotace odboru mezinárodních vztahů není určena na:
 neprofesionální kulturní aktivity, zájmové aktivity, prezentaci amatérských a
dětských souborů
 projekty podporované z programu EU Kultura a navazujícího programu Kreativní
Evropa
 celoroční činnost
 prodejní výstavy a veletrhy
 filmové festivaly a přehlídky, projekce filmů
 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, představení pro uzavřenou společnost
Max. výše
příspěvku:

Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % kalkulovaných výdajů. Dotace se
poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s předloženým projektem.
Rozpočet projektu musí zahrnovat vlastní spolufinancování žadatele. Do
kalkulovaných výdajů a příjmů mohou být zahrnuty jen takové výdaje a příjmy, které
projdou účetnictvím žadatele. Dotaci lze použít jen na výdaje vzniklé a
profinancované v kalendářním roce 2020.

Termíny
pro rok
2022:

1. kolo – 30. září 2021
2. kolo – 31. března 2022
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Kontakt:

Dominika Kopecká, M.Mus.
email: Dominika.Kopecká@mkcr.cz
telefon: 257 085 513

Výběrové řízení Národního informačního a poradenského střediska
pro kulturu pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti
neprofesionálních aktivit
https://www.nipos-mk.cz/nipos-zahranicni-styky/
Pro rok 2022 nebyl dotační program zatím vypsán. Pro aktuální informace sledujte uvedené
webové stránky.
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, pro něž činnost v oboru není hlavním zdrojem obživy.

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
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
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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.
Žádosti musí být doručeny poštou nebo osobně (nelze pouze elektronicky).
Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách NIPOS.

Kontakty:

Karel Tomas - tomas@nipos-mk.cz, tel. 221 507 932
Mgr. Lenka Lázňovská – ředitelka; tel. 221 507 935; e-mail: nipos@nipos.cz

Granty Ministerstva kultury na podporu tvůrčích nebo studijních aktivit
v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury
https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html
https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html
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:
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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.

Termíny:

Příjem žádostí o dotaci z Programu státní podpory festivalů profesionálního umění
pro rok 2022 proběhl od 1. 10. 2021 s uzávěrkou do 1. 11. 2021.

Kontakt:

Mgr. Věra Skopová, tel. 257 085 258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí – dotační tituly v oblasti
spolupráce NNO krajanskými komunitami v zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace
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.

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:

Aktuální informace pro rok 2022 budou zveřejněny na uvedené adrese na přelomu
srpna a září 2022. Přijímání žádostí pro rok 2022 již bylo ukončeno, žádosti bylo
možné zasílat do poloviny září 2021.

Společný program česko-německých setkávání dětí Odmalička
http://www.tandem-org.cz/program-podpory-odmalicka
Popis
zdroje:
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Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň
nabízí pro české žadatele Společný program česko-německých setkávání
dětí "Odmalička 2022".
Cílem je motivovat předškolní zařízení především v česko-německém
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.
V době protipandemických opatření Tandem podporuje i online formy setkávání.
Pro:

Mateřské školy z Česka, jejich zřizovatelé, spolky pracující s dětmi do 6 let. Program
podpory je určen pouze pro žadatele se sídlem v České republice. Tandem
Regensburg nabízí v roce 2022 obdobný program - "Von klein auf" pro předškolní
zařízení z Bavorska a ze Saska, podmínky a termíny žádostí o podporu se však liší.

Podmínky:

Tandem může převzít následující náklady projektu: jízdné, dopravné a stravování dětí
a pedagogů v rámci setkání dětí, honorář pro jazykového prostředníka a jazykového
animátora, materiál související především se seznamováním 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,
technické vybavení pro realizaci online setkání (pouze pod podmínkou, že bude
pravidelně využíváno pro česko-německou spolupráci).
Tandem nemůže převzít náklady jako kapesné a stravné při zahraničních či
tuzemských 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 od data ukončení projektu
předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu. Nedílnou součástí vyúčtování je
závěrečná zpráva o projektu.

Max. výše
příspěvku:

15 000 Kč
Zařízení, která potřebují podporu vyšší než 15 000 Kč, mohou své projekty předkládat
přímo Česko-německému fondu budoucnosti. (Kontaktní osoba ČNFB: Ingrid
Koděrová – tel: 266 312 858.)

Termíny:

Momentálně přijímáme průběžně, prosíme o včasnou konzultaci s koordinátorkou
projektu.

Kontakt:

Martina Petrakovičová, e-mail: petrakovicova@tandem-org.cz, tel: +420 377 63 4757

Poznámka: Financováno z Česko-německého fondu budoucnosti.
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Společný program podpory česko-německých a česko-rakouských výměn
Rozjeď to s Tandemem!
https://www.tandem-org.cz/rtt
Popis
zdroje:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí
českým spolkům a jiným subjektům aktivním v oblasti mimoškolní práce
s dětmi a s mládeží příspěvek na mezinárodní výměny mládeže s
Německem a nově také s Rakouskem. Program Rozjeď to s Tandemem!
si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých nebo českorakouských výměn nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.
V roce 2022 je podávání žádostí pozastaveno. Prosím sledujte webové stránky
Tandemu.

Pro:

Program je určen primárně pro:
 spolky se sídlem v Česku, střediska volného času
 neformální skupiny mládeže
 další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež
(školní kluby, SRPŠ při škole, ASK apod.)
Společný program podpory Rozjeď to s Tandemem! není otevřený školám či
sportovním oddílům a skupinám, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na
sport. Školy se mohou do Programu zapojit přes školní kluby či seskupení, které
vykazují volnočasovou činnost.

Podmínky:

Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně po celý rok. Podpora může
dosahovat výše až 10 000 Kč na projekt, 20 000 Kč pokud bude projekt na stěžejní
téma. Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na
přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném
rozsahu a převezme část nákladů na setkání.
Němečtí partneři projektu mohou žádat o finanční prostředky Kinder- und
Jugendplan des Bundes u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
v Regensburgu:
www.tandem-org.de/arbeitsbereiche/ausserschulisch/foerderung.html. Bližší
informace Vám poskytne kolegyně Lucie Matyášová (matyasova@tandem-org.de).

Max. výše
příspěvku:

Tandem se může spolupodílet na organizaci česko-německého setkání až do výše
10.000 Kč na projekt. Po individuálním posouzení žádosti může přispět až
dvojnásobnou částkou (tj. až 20 000 Kč), pokud se bude týkat projekt tématu roku. Ve
spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti je možné žádat o další
kofinacování projektů z programu Začínáme!

Termíny:

4x ročně: 15. 3. ; 15. 6. ; 15. 8. ; 15. 10.
V případě realizace akcí během ledna, února a března je možné podávat žádosti
průběžně.
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O Rozhodnutí Vás budeme informovat nejpozději do konce daného měsíce.
Setkání se musí uskutečnit do konce kalendářního roku.
Kontakt:

Kateřina Tomášková, tomaskova@tandem-org.cz

Program hospitací Učit se navzájem
www.tandem-org.cz/hospitace
Popis
programu:

Program podporuje pobyty českých pracovníků v nejrůznějších
zařízeních a organizacích pracující s dětmi a mládeží v Německu
(vzdělávací střediska a centra setkávání 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 zlepšit 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. 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 Koordinačnímu centru vyhodnocení, a to nejpozději 2 měsíce po
skončení hospitace.
Max. výše
příspěvku:

Každý hospitující má nárok na paušální částku 40 €/kalendářní den, které jsou určeny
na pokrytí nákladů za ubytování, stravování, pojištění a příp. místní hromadnou
dopravu.
Příspěvek bude vyplacen po ukončení hospitace hostitelské organizaci po předložení
veškerých podkladů.
Příspěvek nezahrnuje příspěvek na kapesné. Hospitant si musí uhradit cestu na místo
hospitace a zpět z vlastních prostředků.
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Hospitující je povinen uzavřít zdravotní pojištění v Česku na období pobytu
v Německu.
Termíny:

Zájemce o hospitaci se může u Tandemu hlásit kdykoliv v průběhu roku.

Kontakt:

Kateřina Břendová; e-mail: brendova@tandem-org.cz; tel: +420 377 634 754

Program podpory odborných praxí
www.tandem-org.cz/praxe
Popis
programu:

Program podpory odborných praxí byl vytvořen a je realizován
Koordinačním centrem Tandem. Na jeho financování se podílí Českoněmecký fond budoucnosti a program EU Erasmus+. V rámci programu
mají učni a studenti středních odborných škol od 16 let možnost
absolvovat minimálně dvoutýdenní odbornou stáž v sousední zemi.
Součástí praxe jsou dva přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe.
Nově je možné žádat také o finanční podporu virtuálních mobilit v časovém období
od února od června 2022. Tyto přihlášky přijímáme průběžně. Podpořeny budou
projekty, které v době pandemie realizují pro žáky z Česka a Německa online projekt s
odborným zaměřením – virtuální mobilitu. Konkrétní finanční podpora projektu v
rámci virtuální mobility je na individuální domluvě realizátorů projektu s Tandemem
a ČNFB.

Pro:

Program je určený pro učně, žáky středních odborných škol a studenty vyšších
odborných škol ve věku 16 - 26 let.

Podmínky:

Podmínkou účasti na projektu je existence dvou partnerských subjektů – přijímacího
a vysílajícího zařízení (školy, učiliště, úřadu práce atp.), které se společně zaváží
uskutečnit výměnnou praxi. Přijímající zařízení musí být schopno hostujícím
praktikantům zajistit ubytování, stravu a kontaktní osobu.

Max. výše
příspěvku:

Pokud praxe probíhá v Česku, obdrží přijímací české zařízení při splnění podmínek
paušální příspěvek na praktikanta (a jednu doprovodnou osobu) ve výši:
strava/ubytování
600 Kč/osobu/den
příspěvek na MHD
210 Kč/osobu/týden
paušální příspěvek na administrativu
1930 Kč za celou skupinu
paušální příspěvek pro doprovodnou osobu
5000 Kč / na 3 týdny
Pokud praxe probíhá v Německu, činí paušální příspěvek na jednoho praktikanta (a
jednu doprovodnou osobu) poskytovaný německému přijímacímu zařízení:
strava/ubytování
30 €/osobu/den
příspěvek na MHD
15 €/osobu/týden
paušální příspěvek na administrativu
100 € za celou skupinu
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paušální příspěvek pro doprovodnou osobu

300 €/3 týdny

Nově je možné si vyžádat na začátku stáže 50 % finančních prostředků (tzv. zálohu).
Praktikantům je hrazeno zdravotní pojištění.
Termíny:

Praxe podpořené Česko-německým fondem budoucnosti:
 Pro financování odborné praxe na 1. nebo 2. čtvrtletí je termín zasílání
přihlášek do 30. září.
 Pro financování odborné praxe na 3. nebo 4. čtvrtletí je termín zasílání
přihlášek do 31. března.

Kontakt:

Jarmila Půbalová; e-mail: pubalova@tandem-org.cz; tel: +420 377 634 759

Projekt česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD
http://www.tandem-org.cz/vymena-pedagogu
Popis
zdroje:

Z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí 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 celého Česka a Bavorska.

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. K účasti není nutná dobrá znalost němčiny ani zkušenost s českoněmeckými projekty.

Max. výše
příspěvku:

Výše příspěvku bude stanovena na základě žádosti o podporu konkrétní výměny.
Příspěvek bude poskytován na úhradu nákladů za jízdné, ubytování a stravování. U
vzájemných návštěv je možný doprovod jazykového prostředníka. Tandem přebere
náklady na honorář, jízdné a stravné pro jazykového prostředníka. Výše podpory se
řídí výší příslušných zákonných náhrad pro pracovní cesty do zahraničí.

Termíny:

O podporu je možné žádat průběžně během celého roku.
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Kontakt:

Martina Petrakovičová, e-mail: petrakovicova@tandem-org.cz, tel: +420 377 63 4757

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

Hlavní město Praha
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_
a_mladeze/program_podpory_vyuziti_volneho_casu.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_
a_mladeze/program_podpory_vyuziti_volneho_casu_1.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_
a_mladeze/upozorneni_na_zmeny_ve_vyhlaseni.html
Pravidelně (cca v polovině července) vyhlašuje Praha grantový titul s názvem Programy podpory
využití volného času dětí a mládeže. Dotace je zaměřená dosti všeobecně a zahrnuje různé
podoblasti, do nichž by mohla spadat také případná česko-německá výměna.
Termín pro podání žádostí: 3./4. čtvrtletí předešlého roku (pro rok 2022 byl termín od 25. 9. 2021
do 11. 10. 2021)
Kontakty:
Konzultační středisko ke zpracování projektů
Odbor školství, mládeže a sportu - oddělení volného času, Jungmannova 35/29,
Praha 1, 6. patro, místnosti č. 618 a 619
Konzultační hodiny v období pro podání žádostí: Po - Pá 9,00 - 12,00 hod., Po a St
také 14,00 - 16,00 hod., mimo toto období po telefonické dohodě.
Kontaktní osoby:
Jana Eichlerová, DiS.
Mgr. Michaela Perková
Mgr. Tereza Majorová
Mgr. Luboš Čuta

236 005 223
236 005 955
236 005 869
236 005 908

Jana.Eichlerova@praha.eu
Michaela.Perkova@praha.eu
Tereza.Majorova@praha.eu
Lubos.Cuta@praha.eu

Středočeský kraj
https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/granty-a-dotace
https://www.krstredocesky.cz/documents/20875/18267062/Program+2022+pro+poskytov%C3%A1n%C3%AD%20d
otac%C3%AD%20z+rozpo%C4%8Dtu+St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje+ze+St%C5%99e
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do%C4%8Desk%C3%A9ho+Fondu+sportu+a+voln%C3%A9ho+%C4%8Dasu.pdf/01a50bf8-b09a43f2-b6ec-b9b4c4c33a5a
Středočeský kraj vyhlašuje 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 50 do 150 tis. Kč
(rozdíly podle tematických zadání) a spoluúčast je nastavena na min. 20 %.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 byl termín 12. – 27. 1. 2022).

Jihočeský kraj
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene
Jihočeský kraj vyhlašuje Program podpory práce s dětmi a mládeží.
V rámci dotačního programu je možné mimo jiné žádat o dotaci na mezinárodní spolupráci. Na
aktivity v rámci mezinárodní spolupráce lze získat příspěvek ve výši 10 až 50 tis. Kč a spoluúčast je
nastavena na min. 20 %.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2020 byl termín 2. 1. – 17. 1. 2020).
Pro rok 2021 ani 2022 nebyl program vyhlášen.
Kontakt:

Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů
Ing. Monika Rems Roidlová, tel.: 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz

Dále lze žádat o individuální dotaci (není vyhlašovaný dotační program).
Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce pod Kanceláří hejtmanky poskytuje individuální
dotace na akce, které mají přeshraniční charakter, tj. podporují spolupráci jihočeských subjektů se
zahraničními nebo zviditelňují Jihočeský kraj v zahraničí. Tyto individuální dotace jsou typicky
poskytovány na konkrétní kulturní, sportovní či vzdělávací akce zaměřené na rozvoj vztahů mezi
Jihočeským krajem a zahraničím.

České Budějovice
http://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
Město České Budějovice vypisuje dotační program na podporu volnočasových aktivit. Z programu
lze získat příspěvek pro běžné výdaje, přičemž pro celoroční činnost je počítáno s maximální výši
dotace do 100 000 Kč, pro příměstské tábory do 50 000 Kč.
Okruh žadatelů:
 pro celoroční činnost: spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské
společnosti, školská právnická osoba - nezisková, nadace a nadační fondy zabývající se
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice
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 pro příměstské tábory : spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské
společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace,
vysoké školy, fyzické i právnické osoby.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 je termín od 1.2.2022 do
1.3.2022)

Plzeňský kraj
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnitituly
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1034/
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Mikrogranty pro oblast školství a mládeže
a dotační titul Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, jehož cílem je výchova
k solidaritě, toleranci, zdokonalování cizího jazyka, mezinárodní volnočasové aktivity a program
přístupný také znevýhodněným mladým lidem.
Max. výše dotace je 100 000 Kč v případě dotačního titulu.
Termín pro podání žádostí:
 dotační titul: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 platí termín 10.– 31.1. 2021)
Kontakt:

Mgr. Barbora Štychová, referent na úseku mládeže a sportu
e-mail: barbora.stychova@plzensky-kraj.cz, tel. +420377195745

Plzeň
https://www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace/https://www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace/dotacniprogram-komise-pro-partnerska-mesta-a-evropske-zalezitosti-pro-rok-2022.aspx
Statutární město Plzeň, prostřednictvím odboru Kanceláře primátora vyhlašuje dotační program
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které
tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k
prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Projekt musí mít
evropský přesah a podporovat integraci města Plzně v evropských strukturách.
Peněžní prostředky smí být použity na:
 produkční zajištění projektu
 technické zajištění projektu
Důvody podpory stanoveného účelu
 podpora posilování vazeb s partnerskými městy a akcí evropského rozměru
 spolupráce s partnerskými městy a širší spolupráce v ekonomických, sociálních a kulturních
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záležitostech
Termíny: 1. 2. – 10. 4. 2022
Kontakt:

Mgr. Kristýna Hýblová, oddělení protokolu Kanceláře primátora
tel. 378 032 025, e-mail: hyblova@plzen.eu

Karlovarský kraj
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx
Naposledy v roce 2019 vypsal Dotaci na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže při odboru
školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace je neinvestičního charakteru a lze ji použít výhradně k účelu
podpory činnosti žadatelů působících na území Karlovarského kraje, zabývajících se pravidelnou
systematickou prací s dětmi a mládeží do 26 let. V roce 2020, 2021 ani 2022 nebyl titul vypsán.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2019 byl termín 22. 1. – 28. 1. 2019)

Karlovy Vary
https://mmkv.cz/cs/dotace
Město nevyhlašuje dotační programy, dotace jsou poskytovány na základě individuálních žádostí,
které řeší konkrétní potřebu žadatele. Výše dotací není přesně určena, je stanovena na základě
maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary.
Oprávněným žadatelem o dotaci je subjekt, který má sídlo nebo působí na území Statutárního
města Karlovy Vary, nebo subjekt, který pořádá konkrétní akci na území města. O dotaci lze žádat
v několika oblastech, pro česko-německé setkání jsou vhodné oblasti: rozvoj mezinárodních vztahů
a propagace města, volnočasové aktivity, podpora kulturních aktivit.
Termín pro podání žádostí: do 31. října kalendářního roku předcházejícímu roku čerpání dotace

Ústecký kraj
https://www.kr-ustecky.cz/skolstvi%2Dmladez%2Da%2Dtelovychova/ds-99605/p1=204744
https://www.kr-ustecky.cz/volny%2Dcas%2D2022/d-1763125
Kraj znovu vypsal dotační titul Volný čas 2022 – Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a
mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a
mládeže. Pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí pravidelná celoroční činnost. Podpora
účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin. Jedná se výhradně
o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje. Dotace „Volný čas“ je neinvestiční a její
výše činí min. 30 000 Kč a max. 50 000 Kč. Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových
uznatelných nákladů projektu. V rámci dotačního programu může jeden žadatel podat maximálně 2
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žádosti.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 byl termín 14. 1. – 7. 2. 2022)
Kontaktní osoba:

Ing. Klára Laňková, tel.: 475 657 299, e-mail: lankova.k@kr-ustecky.cz

Liberecký kraj
https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez
Znovu byl vypsán i dotační titul za účelem zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže. Na případnou mezinárodní spolupráci je možné zažádat v Programu volnočasových
aktivit. Výše poskytnuté dotace může být v rozmezí 20 – 50 000 Kč, příspěvek může krýt max. 70 %
nákladů.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 byl termín 21. 1. – 7. 2. 2022)
Dále jsou vypsány individuální dotace v oblasti školství a mládeže, žádosti se přijímají průběžně po
celý rok: https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/zadost-o-individualni-dotaci-v-oblasti-skolstvia-mladeze-d453816.htm

Město Liberec
www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/
Pro rok 2022 byla vypsána dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu:
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/kulturni-fondstatutarniho-mesta-liberec.html
Účelem je podpora kulturních projektů na celém území města na zajištění realizace a na tvorbu a
zajištění propagace jednorázových představení, festivalů, slavností, koncertů, pohádek, tematických
večerů, výstav či expozic, jednorázových výtvarných počinů, živých veřejných vystoupení, živých
veřejných projektů a akcí. Podpora výše uvedených aktivit distribuovaných prostřednictvím online
platforem. Podpora oprav drobných objektů historického dědictví. Důvody podpory stanoveného
účelu Zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost na území města Liberce a umožnění drobných
oprav historických objektů, zachování kulturního dědictví.
Kontakt:

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Ing. Jana Lelková, tel.: 485 243 139, lelkova.jana@magistrat.liberec.cz

Lhůta pro podání žádosti: 87. 3. – 24. 3. 2022 do 16:00 hod.
V minulosti bylo možné pro česko-německého setkání využít také Fond vzdělávání a zejména Fond
rozvojové spolupráce. Z Fondu rozvojové spolupráce lze získat příspěvek na přípravu a realizaci
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vzájemných setkání jednotlivců, skupin i organizací z Liberce s partnerskými subjekty z jiných států,
zejména z partnerských měst města Liberce. Ze zmíněných fondů lze získat příspěvek od 10 000 Kč
do 100 000 Kč. Výše dotací, podíl spolufinancování i termíny podání žádostí se u jednotlivých
programů liší.

Královéhradecký kraj
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
V oblasti Volnočasové aktivity vypisuje Královéhradecký kraj program Mezinárodní spolupráce dětí
a mládeže. Program lze využít např. pro organizaci mezinárodních táborů a jiných akcí, reprezentaci
kraje v zahraničí nebo rozvoj mezinárodních kontaktů, ale i vzdělávání vedoucích a dalších
dobrovolných pracovníků NNO. Výše dotace je 20 000 Kč – 100 000 Kč podle typu akce. Spoluúčast
je min. 50 %.
Termín pro podání žádostí: 4. čtvrtletí předchozího roku (pro rok 2022 byl termín 3. 11. – 8. 12.
2021)

Pardubický kraj
https://www.pardubickykraj.cz/dotace
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-cestovnihoruchu-sportu-a-volnocas-aktivit/114706/
Pardubický kraj nabízí Grantové programy PK v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Finanční
podpora může dosáhnout maximálně 70 % z celkových nákladů projektu. Minimální příspěvek je
10 000 Kč a maximální výše grantu je 50 000 Kč.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 byl termín od 3. Do 31. ledna
2022)

Kraj Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/?kat=4
Kraj Vysočina nemá aktuálně vypsán žádný program pro podporu setkávání mládeže.
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Jihomoravský kraj
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Oblasti.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/17974-506-Dotacni+program+Do+sveta!+2022.aspx
Jihomoravský kraj tradičně nabízí dotační program „DO SVĚTA!“ 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 SŠ a VOŠ). O podporu
mohou žádat právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo
vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol.
Výše příspěvku je 25 000 Kč až 230 000 Kč. Nevyžaduje se finanční spoluúčast žadatele.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 je termín 14.2.- 28.2.2022)

Olomoucký kraj
www.kr-olomoucky.cz/prispevky-granty-a-dotace-cl-15.html
https://www.olkraj.cz/04-04-program-na-podporu-prace-s-detmi-a-mladezi-v-olomouckem-kraji-vroce-2022-prijem-zadosti-17-1-18-2-2022-cl-5398.html
Odbor školství s mládeže Olomouckého kraje vyhlašuje Program na podporu práce s dětmi a
mládeží v Olomouckém kraji.
V rámci dotačního programu jsou podporovány činnosti nekomerčního, neziskového a obecně
prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena
podpora naplňování cílů naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v
Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje a v souladu s
programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží,
neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpora nabídky volnočasových aktivit,
jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti
a mládež ve volném čase (podpora celoroční činnosti i jednorázových akcí, včetně táborů) a
podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizacím pracujícím s dětmi a
mládeží, které naplňují cíle a priority dotačního programu
Dotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, jejichž sídlo se nachází na území
Olomouckého kraje a které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží,
střediska volného času, domy dětí a mládeže zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez rozdílu
zřizovatele a informační centra pro mládež se sídlem v Olomouckém kraji.
V souladu s Pravidly DP bude poskytována dotace v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč.
Termín pro podání žádostí: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 je termín 17. 1. – 18,. 2. 2021)
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Zlínský kraj
https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html
https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-22-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality17483.html
Zlínský kraj vypisuje v půlročním rytmu grant Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu.
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. Finanční příspěvek kraje může činit 10–70 000 Kč, max. míra dotace může být
50%.
Termíny pro podání žádostí:
1. kolo: 1. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 byl termín 24. 1. – 16. 2. 2020)
(jednorázové akce s termínem konání leden – červen 2022)
2. kolo: 2. čtvrtletí daného roku (pro rok 2022 je termín 16. 5. – 8. 6. 2022)
(jednorázové akce s termínem konání červenec – prosinec 2022)

Moravskoslezský kraj
https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html
Každoročně vyhlašuje v jednotlivých odvětvích dotační programy. Pokud vaše žádost není
předmětem vyhlášeného dotačního programu, můžete požádat o individuální dotaci z rozpočtu
kraje. O jednotlivých žádostech rozhodují orgány kraje. Při posuzování žádostí je brán zřetel
zejména na jejich soulad se strategickými záměry kraje a programovým prohlášením rady kraje.
O rozhodnutí orgánů kraje je žadatel vždy informován. O dotace se žádá elektronicky přes systém
ePodatelny.
Kontaktní osoba:

Školství, mládež a sport
eva.brustikova@msk.cz

- Ing. Eva Bruštíková; tel. 595 622 421;

Česko-německý fond budoucnosti
www.fondbudoucnosti.cz
Pro:

Bez omezení, mohou žádat 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 česko-německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi.
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Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury, partnerství obcí a
zájmových sdružení přes mládež a školy až po diskusní fóra a odborné spolupráce.
Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko-německá 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 %. Žádost o podporu v rámci Tématu roku
2022 je možné podávat v období 31. 12. 2021 – 31. 12. 2022 vždy ke konci čtvrtletí.

Aktuální Témata roku:
- Svět se změnil – co my na to?
-

Kromě toho vyhlašuje Fond budoucnosti nový program Rok na hranici
https://fondbudoucnosti.cz/aktuality/aktuality/fond-budoucnosti-vyhlasujenovy-program-rok-na-hranici
Cíl programu: dodat česko-německému přeshraničnímu sousedství impulsy
k dalšímu oživení a rozvoji
Uzávěrka: 28. 2. 2022
Bližší informace: Martin Hudec, martin.hudec@fb.cz, +420 739 286 062
Termíny
(běžné):

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:

jacob.venuss@fb.cz; +420 266 312 004 ; +420 739 222 174

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
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
Popis
zdroje:

Vlády Česka, Maďarska, Polska a Slovenska uzavřeli dohodu o založení
Mezinárodního visegrádského fondu za účelem podpory rozvoje a bližší spolupráce,
upevňování vztahů a integrace těchto zemí do Evropské unie.
Fond nabízí:
Granty Mezinárodního visegrádského fondu (Visegrad Grants, Visegrad+ Grants,
Strategic Grants)
Mobility podporované Mezinárodním visegrádským fondem (nabízí 6 studijních
programů)
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 přeshraničních projektech postačuje účast dvou zemí V4). Projekty se musí zabývat
alespoň jedním z cílů grantového programu (cíle fondu se každý rok aktualizují). Fond
může rovněž financovat projekty zahrnujících spolupráci s dodatečnými subjekty
mimo země V4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu.

Pro:

Právnická anebo fyzická osoba, která je zároveň z některého státu V4, se může
ucházet o příspěvek z Fondu pouze na konkrétní projekt.

Max. výše
příspěvku:

Granty mohou pokrývat až 100 % rozpočtu projektu s 15 % režijních nákladů.

Termíny:

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června, 1. října. U
programů mobility jsou termíny různé.

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

Program Erasmus+
https://www.naerasmusplus.cz/
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty
Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období
2014–2020 a následně 2021-2027. 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.
Program Erasmus+ umožňuje zapojit se do několika typů projektů. V programu jsou zastoupeny tři
tzv. klíčové akce (KA) – Mobilita jednotlivců (KA1), Projekty spolupráce (KA2) a Podpora reforem
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vzdělávací politiky (KA3). Projekty se realizují v pěti oblastech dle své cílové skupiny – školní
vzdělávání, neformální vzdělávání mládeže, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské
vzdělávání a vzdělávání dospělých.
Popis
zdroje:

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Projekty mobility osob jsou rozděleny na tyto oblasti:
a) Školní vzdělávání
Zahraniční mobility pracovníků mateřských, základních a středních škol s
cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
b) Odborné vzdělávání a příprava
Zahraniční praktické stáže pro žáky, absolventy či pracovníky středních
odborných škol, učilišť nebo vyšších odborných škol a pro osoby
zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy.
c) Mládež
Podpora neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů
mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s
mládeží formou seminářů, školení, či stínovacích návštěv.
d) Vysokoškolské vzdělávání
Mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců s cílem
podpořit osobní a profesní rozvoj.
e) Vzdělávání dospělých
Mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v oblasti
vzdělávání dospělých s cílem podpořit jejich profesní rozvoj
Více informací o projektech mobilit: https://www.naerasmusplus.cz/cz/projektymobility-osob/
Klíčová akce 2: Projekty spolupráce
a) Školní vzdělávání
Strategická partnerství mateřských, základních a středních škol, případně dalších
organizací působících v oblasti školního vzdělávání s cílem sdílení zkušeností,
inovativních metod výuky a zvýšení kvality vzdělávání
b) Odborné vzdělávání a příprava
Mezinárodní spolupráce organizací působících v odborném vzdělávání a přípravě,
jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů
a zvyšování kvality vzdělávacího procesu
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c) Mládež
Projekty partnerství zaměřené na podporu inovativní praxe v oblasti
neformálního vzdělávání
d) Vysokoškolské vzdělávání
Strategická partnerství organizací působících v oblasti vysokoškolského
vzdělávání, podniků, veřejných orgánů a organizací občanské společnosti za
účelem výměny inovativních postupů a zvyšování kvality výuky
e) Vzdělávání dospělých
Projekty spolupráce organizací aktivních v oblasti vzdělávání dospělých s cílem
vytvářet, sdílet a zavádět inovativní metody ve vzdělávání dospělých.
Více informací o projektech spolupráce:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace/
Klíčová akce 3: Podpora reforem vzdělávací politiky
Dialog mládeže

Projekty zaměřené na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací
pravomocí prostřednictvím metod neformálního vzdělávání mládeže
Budování kapacit

Projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci
a internacionalizaci nebo projekty zaměřené na spolupráci a mobility v oblasti práce
s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání
ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, který zvyšuje
kvalitu národní a mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků
Eurydice

Evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno
srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě
Evropská jazyková cena Label

Podporuje nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propaguje je
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mezi odbornou veřejností a nabízí inspiraci k zavádění takových aktivit do jazykové
výuky
Více informací o reformách vzdělávání: https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-asystemy-vzdelavani/
Podmínky:

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

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.

Kontakty:

PhDr. Lukáš Borovička, PhD. - Erasmus+ a Evropský sbor solidarity
lukas.borovicka@dzs.cz; +420 221 850 135
Ing. Tomáš Nevídal - Erasmus+ a Evropský sbor solidarity
tomas.nevidal@dzs.cz; +420 221 850 137

Kreativní Evropa
http://www.kreativnievropa.cz/
Popis
zdroje:

Program Kreativní Evropa loni vkročilo do nového sedmiletého programového
období.
S rozpočtem ve výši více než 2,5 miliardy eur Kreativní Evropa podporuje kulturní
a jazykovou rozmanitost, kulturní dědictví a konkurenceschopnost, a umožní
kulturním a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet a
spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit současné společenské
otázky a podporovat začínající umělce. Na část MEDIA připadá 58 %, na část
Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.
Plnou verzi návrhu programu Kreativní Evropa v anglickém i českém
jazyce najdete zde.
Kreativní Evropa nabízí ročně téměř dvě desítky výzev pro financování kulturních
projektů.

ODKAZ:
https://www.kreativnievropa.cz/financovani/vyzvy
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Podmínky: Žádosti se nově podávají přes FTOP – Funding and Tender Opportunities Portal –
portál pro všechny programy spravované Evropskou komisí.
Všichni žadatelé musí mít, jak tomu bylo doposud, vytvořené PIC a EU loginy. PIC
a EU login z předchozího období zůstávají v platnosti.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
2021-2027
www.by-cz.eu
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programypreshranicni-spoluprace/program-preshranicni-spoluprace-ceska-republika
https://www.by-cz.eu/cz/2021-2027/
Popis
zdroje:

Jde o program koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní
rozvoj. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2021-2027 bude
zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení
se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování
přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury,
přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční
spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-topeople projekty).
Program bude navazovat na Program přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Nadále budou platit obecné podmínky
podpory jako princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce a
prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách
hranice.

Pro:

O prostředky budou moci žádat například veřejnoprávní instituce nebo neziskové
organizace. Podrobný přehled vhodných žadatelů bude stanoven pro každou
investiční prioritu zvlášť.
Podpora bude poskytována, stejně jako v minulém programovém období, projektům
s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a
Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a
Dolní Bavorsko.

Podmínky:

Bude upřesněno

Termíny:

Bude upřesněno

Kontakt:

Ing. Tomáš Fiala; Tel.: +420 224 862 207 ; Mobil: +420 731 628 352 ; Email: tomas.fiala@mmr.cz
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Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká
republika 2021–2027
www.sn-cz2020.eu
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programypreshranicni-spoluprace/program-spoluprace-svobodny-stat-sasko-ceska-rep
Popis
zdroje:

Program koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
Podporuje místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci
českých a saských kooperačních partnerů. Zaměřuje se na široké spektrum témat,
která nabízí kohezní politika EU.
Mezi podporované oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se
změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání a školské projekty,
podpora kulturního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí.
Novým tématem je podpora výzkumu a inovací a rozvoj sítí mezi akademickou,
hospodářskou a podnikatelskou sférou.

Podmínky:

Bude upřesněno.

Termíny:

Bude upřesněno.

Kontakt:

Mgr. Stanislav Rataj; Telefon: 731 628 386 ; E-mail: stanislav.rataj@mmr.cz

Fond malých projektů
www.sn-cz2020.eu/cz/foerdergrundlagen/kleinprojektefonds/basisseite_11.jsp
Popis
zdroje:

V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním
charakterem přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem a Českou
republikou a Bavorskem. Fond malých projektů je spravován jednatelstvími
euroregionů, které kooperačním partnerům nabízí konzultace a přijímají žádosti o
dotace.
Euroregiony:
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Euroregion EUREGIO EGRENSIS
Euroregion Elbe-Labe
Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří

Termíny:
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Podávání žádostí podle podmínek jednotlivých euroregionů.

Nadace Oberfrankenstiftung
https://www.bezjr-oberfranken.de/index.php/service/foerdermoeglichkeiten
Popis
zdroje:

Krajský kruh mládeže Horní Franky prostřednictvím nadace Oberfrankenstiftung
podporuje školní i mimoškolní výměny mládeže.

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.
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.
Žádosti je možné podávat průběžně po celý rok

Max. výše
příspěvku:
Termín:

Evropská nadace pro mládež Rady Evropy
www.coe.int/cs/web/european-youth-foundation/home
Popis
zdroje:

Evropská nadace pro mládež (EYF – European Youth Foundation) byla založena Radou
Evropy 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:
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)
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)
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)
pilot activity (hlavním kritériem této aktivity je aspekt intervence, aktivita se
vztahuje na specifickou společenskou situaci charakteristickou pro dané místo)
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Pro:

Nevládní neziskové organizace nebo asociace mládeže nebo jiné nevládní struktury
zapojené do práce s mládeží.

Podmínky:

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)
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 3 (structural grant)
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.
Nejbližším termínem pro 2letý structural grant je 1. října 2019 pro projekty
realizované v období 2020-2021.
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.

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

Nadace Roberta Bosche
www.bosch-stiftung.de
Popis
zdroje:
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Nadace Roberta Bosche patří k největším firemním nadacím v Německu. Podporuje
aktivity v oblasti kultury, občanské společnosti, mezinárodní spolupráce, vzdělávání,
vědy a zdraví. Na stránce https://www.bosch-stiftung.de/de/wie-wir-foerdern je
možné si vybrat buď vypsaný projekt, ke kterému se organizace přihlásí, nebo
představí nadaci svůj projekt a o podporu požádá. Projekt musí odpovídat cílům a
zásadám nadace, aby byl podpořen.

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
– program Europeans for Peace
www.europeans-for-peace.de
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.

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 25 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. Tématem
projektů je Celebrate diversity!
Z programu lze uhradit:
- 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.

European Cultural Foundation
www.culturalfoundation.eu
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.
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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
částku odepsat z daní2
Nejčastější metody
2

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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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
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.
Literatura
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