Nadace OSF
za konsorcium programu Active Citizens Fund

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí
pro bilaterální projekty

Fond bilaterální spolupráce
Fondy EHP a Norska 2014–2021
www.activecitizensfund.cz

→→ 1

Active Citizens Fund

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašuje dne
5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty
v rámci Fondu bilaterální spolupráce.
Bilaterální granty ve výši od 1 000 do 4 000 eur budou rozděleny na
krátkodobé projekty a jednorázové iniciativy, které posílí spolupráci
mezi organizacemi z České republiky a organizacemi z Norska, Islandu
a Lichtenštejnska. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR či
v uvedených dárcovských zemích, které mají minimálně jednoletou aktivní historii
a působí v některé z pěti tematických oblastí programu. Celková alokace na tuto
výzvu je 65 000 eur.
Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023
nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Všechny žádosti o grant musí být v souladu s cíli a pravidly programu Active
Citizens Fund a Fondů EHP a Norska a předloženy ve stanoveném formátu dle
této výzvy a Příručky Fondu bilaterální spolupráce.
Příručka Fondu bilaterální spolupráce (dále jen Příručka) obsahuje podrobné
informace o Fondu bilaterální spolupráce a podpoře bilaterálních projektů.
Doporučujeme žadatelům ji prostudovat před zahájením práce na žádosti!
Příručka je ke stažení na stránkách https://www.activecitizensfund.cz/.
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1. Program Active Citizens Fund
Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných
skupin.
Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Aby mohla svou nezastupitelnou roli zastávat, je třeba zvýšit
aktivní zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích procesů, posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit
občanské vzdělávání a mediální výchovu. Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných
skupin. Je nutné zaměřit se také na aktivizaci a zapojení mladých lidí. Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční
podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit občanského sektoru.

Strategie programu
→→
→→
→→
→→
→→
→→

posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik
oslovit veřejnost v periferních částech České republiky a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva
zvýšit občanskou angažovanost mladých

Tematické oblasti programu
Aktivní občanství
Lidská práva
Znevýhodněné skupiny
Genderová rovnost
Klimatická změna

Zaměření projektů
Občanská participace (výsledek 1)
Advokační a watchdogové aktivity (výsledek 2)
Zmocnění znevýhodněných skupin (výsledek 3)
Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (výsledek 4)
Posílení neziskových organizací (výsledek 5)
Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je podpořen částkou 15 milionů eur. V České
republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 milionů eur (více jak 300 milionů korun).

Fondy EHP a Norska
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory
jsou země střední, východní a jižní Evropy, které v současném programovém období (2014–2021) obdrží celkem 2,8 billionu eur. Více
informací o Fondech EHP a Norska a dalších podpořených programech v ČR najdete na www.eeagrants.cz a www.eeagrants.org.
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2. Fond bilaterální spolupráce
Důležitou součástí Fondů EHP a Norska je podpora a rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů České republiky s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, konkrétně posilování partnerství a vzájemná výměna zkušeností mezi českými organizacemi občanské
společnosti a organizacemi z dárcovských zemí při přípravě a realizaci projektů.
Pro tyto účely je zřízen Fond bilaterální spolupráce (dále jen Bilaterální fond), na který je v rámci programu Active Citizens Fund
alokováno celkem 150 000 eur.
Část finančních prostředků Bilaterálního fondu ve výši 65 000 eur je určena na podporu bilaterálních projektů (viz dále). Zbývající
část prostředků je určena na studijní cesty, návštěvy expertů z dárcovských zemí a vzájemná síťovací setkání v tématech programu
(organizaci těchto bilaterálních aktivit zajišťuje konsorcium programu, bližší informace budou vždy uvedeny na webu programu).
Díky Bilaterálnímu fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty,
jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.
Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských
zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat.
Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států.
Vzájemný kontakt a spolupráci napomáhají zprostředkovat kontaktní organizace v dárcovských zemích:
Norský helsinský výbor
http://www.ngonorway.org
http://www.nhc.no/en/
Islandské centrum lidských práv
http://www.humanrights.is/en

→→ 3

Active Citizens Fund

3. Oprávněné aktivity
Škála oprávněných aktivit pro bilaterální projekty je široká. Podmínkou je, aby aktivity spadaly do jedné z výše uvedených tematických
oblastí a zároveň odpovídaly vždy alespoň jednomu výše uvedenému zaměření.
Žadatelská organizace, stejně jako partnerská, musí být aktivně zapojena ve všech fázích projektu a její role musí být nezbytná a nezpochybnitelná.

Oprávněnými aktivitami jsou činnosti, které posilují bilaterální
vztahy mezi Českou republikou a dárcovskými zeměmi
v tématech programu Active Citizens Fund.
Jedná se například o následující aktivity:
→→
→→
→→
→→

studijní a pracovní cesty s cílem sdílení zkušeností, know-how, či příkladů dobré praxe
pracovní bilaterální setkání za účelem výměny informací, plánování užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů či vzájemných prezentací
sběr dat či příprava studií a analýz za účelem získání informací a jejich sdílení, prohloubení informovanosti o programových
tématech
→→ organizace seminářů, konferencí, workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů
→→ prezentační nebo propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství
Tento výčet není úplný. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce Fondu bilaterální spolupráce a v Civil Society Bilateral
Manual. Oba dokumenty jsou dostupné ke stažení na webu programu www.activecitizensfund.cz.
Spolupráci s partnery z dárcovské země je možné dokládat např. e-mailovou komunikací nebo jinými dokumenty, které dokazují bilaterální charakter projektu (program konference atd.). Není tedy nutné ve všech případech předkládat prohlášení o partnerství či
uzavírat smlouvu o partnerství.
Všechny podpořené bilaterální projekty musí přispívat k programovému výsledku Posílení spolupráce mezi organizacemi z přijímající země a organizacemi z dárcovských zemí zapojených do programu. Naplnění ukazatelů podporuje dosažení cílů konkrétních bilaterálních projektů.

Program je založen na hodnotách respektujících lidskou
důstojnost, svobodu, lidská práva a práva menšin, rovnost,
demokracii a principy právního státu. Tyto hodnoty musí
respektovat všichni příjemci grantu i partneři projektu.
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Tabulka bilaterálních dopadů
Výsledky a výstupy

Bilaterální výsledek
Posílení spolupráce mezi organizacemi
z přijímající země a organizacemi
z dárcovských zemí zapojených do
programu

Ukazatele

Projekt musí naplnit:

Podíl účastníků bilaterálních projektů podpořených z Fondu
bilaterální spolupráce, kteří vykazují lepší znalosti/ metody/ přístupy

ukazatel na úrovni
bilaterálního výsledku

Míra důvěry mezi spolupracujícími organizacemi z přijímající a dárcovské
země
Míra spokojenosti s partnerstvím

(tyto ukazatele v žádosti
žadatel nevyčísluje, sledují se
až při monitoringu projektu)

Podíl spolupracujících organizací, které používají znalosti získané díky
bilaterálnímu partnerství
Bilaterální výstup 1
Jsou podpořena partnerství mezi
organizacemi z přijímající země
a organizacemi z dárcovských zemí

Počet kurzů/školení organizovaných ve vzájemné spolupráci organizací
z přijímající a dárcovské země

pouze pokud je v projektu
relevantní

Bilaterální výstup 2
Prostřednictvím Fondu bilaterální
spolupráce je zprostředkována spolupráce
mezi organizacemi z přijímající země
a organizacemi z dárcovských zemí

Počet jednotlivců zapojených do bilaterálních projektů podpořených
z Fondu bilaterální spolupráce

ukazatel na úrovni výstupu
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4. Oprávněnost žadatele / partnera projektu
Oprávněný žadatel
→→ je nevládní nezisková organizace, která je právnickou osobou na území České republiky a je zákonem definovaná jako spolek,
ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví (tato zařízení jsou oprávněnými žadateli
pouze v případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu jakkoliv propagovat náboženskou doktrínu, poslání
nebo proselytismus související s vírou v konkrétní náboženství), případně zájmové sdružení právnických osob (pokud všichni
členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi)
→→ je organizace z Norska, Islandu či Lichtenštejnska, pokud se jedná o nekomerční subjekt založený za jiným účelem než je dosahování zisku
→→ organizace splňuje k termínu předložení žádosti podmínku jednoho roku od data registrace organizace
Osoba samostatně výdělečně činná ani fyzická osoba není oprávněným žadatelem o grant.
Žadatel musí být přímo odpovědný za realizaci projektu, na který žádá grant, nesmí vystupovat jen jako zprostředkovatel aktivit
projektu.

Oprávněný partner
→→ je soukromým či veřejným subjektem, komerčním, nekomerčním nebo nevládní organizací, který je registrovanou právnickou osobou na území / s působností na území České republiky, Norska, Lichtenštejnska, Islandu.

Počet partnerství v podpořených projektech není omezen,
za předpokladu dodržení maximální možné grantové podpory
v programu.
Forma partnerství
→→ finanční partnerství – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce grantu část grantu na realizaci projektových aktivit
a to na základě uzavřené Smlouvy o partnerství
→→ nefinanční partnerství – tento typ partnera se podílí na realizaci aktivit projektu (rovněž na základě uzavřené Smlouvy o partnerství), např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci
projektu.
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5. Výše grantu a finanční podmínky
Výše finančních prostředků a délka trvání projektu
Na podporu bilaterálních projektů je na období od srpna 2019 do srpna 2023 alokovaná celková částka 65 000 eur. Tato suma je
rozdělena následovně:
Rok

Finanční alokace (v eurech)

2019

15 000

2020

15 000

2021

15 000

2022

15 000

2023

5 000

Minimální výše grantu na bilaterální projekt je 1 000 eur, maximální výše grantu je 4 000 eur.
Grant pokrývá 100% oprávněných nákladů. Žadatelé nejsou povinni se na financování nákladů projektu podílet (spolufinancovat).
Doporučená délka bilaterálních projektů se pohybuje v rozmezí 1–9 měsíců, maximální délka realizace je 12 měsíců.

Podmínky grantu
Grant bude vyplacen po ukončení realizace projektu v eurech. Proto se žadatelům doporučuje do žádosti uvádět účet vedený
v eurech, pokud je to možné (včetně IBAN).
Pro zpracování rozpočtu v žádosti se doporučuje použít poslední dostupný měsíční kurz ČNB.
Pro vyúčtování nákladů projektu, které byly uhrazeny v jiné měně než euro, je příjemce grantu povinen použít průměrný měsíční kurz
ČNB platný pro měsíc, ve kterém náklady vznikly.
Kurzové rozdíly jdou na vrub příjemce grantu.
Bilaterální projekt nesmí generovat zisky.

Prostředky získané na projekty v rámci Fondu bilaterální
spolupráce se nezapočítávají do celkového finančního limitu
podpory (ve výši 125 000 eur), kterou může organizace získat
v rámci programu Active Citizens Fund.

→→ 7

Active Citizens Fund

Oprávněné náklady
Oprávněné jsou náklady vzniklé v období realizace bilaterálního projektu. Náklady vzniklé před schválením žádosti o grant
a zahájením realizace projektu nejsou oprávněné.

Výčet oprávněných nákladů:
→→ cestovní a ubytovací náklady spojené se studijními cestami a (spolu)organizací workshopů, konferencí, setkání, návštěv, seminářů
→→ náklady na per diem
→→ znalecké poplatky
→→ náklady na studie udržitelnosti
→→ náklady na přípravu analýz a dokumentů
→→ překladatelské a tlumočnické pracovní materiály
→→ náklady spojené s propagačními a informačními aktivitami za účelem posílení bilaterální spolupráce
→→ náklady na externí konzultace
→→ cestovní zdravotní pojištění, pojištění proti zrušení zakoupených letů/cest vlaků/cest autobusů
→→ náklady na auditní zprávu dokládající oprávněnost nákladů v rámci monitorovací zprávy (auditní zpráva je způsobilým nákladem, který lze uplatnit pouze v případě organizací z dárcovských zemí)
→→ další nezbytné výdaje přímo spojené s bilaterální iniciativou (musí být uvedeny ve schválené žádosti)
Detailní informace najdete v Příručce.

→→ 8

Active Citizens Fund

6. Podání žádosti o grant a její hodnocení
Podání žádosti
Žádosti o grant na bilaterální projekty mohou být podávány průběžně od data zveřejnění této výzvy do 31. srpna 2023
včetně, respektive do vyčerpání roční/celkové alokace.
Hodnoceny budou pouze žádosti odevzdané v odpovídajícím formátu se všemi přílohami:
→→ v případě organizací z ČR: prostřednictvím online databáze Grantys granty.nadaceosf.cz
→→ pokud je žadatelem organizace z dárcovské země: odevzdává se žádost ve wordovém formátu e-mailem na níže
uvedenou kontaktní adresu
Žádosti se všemi přílohami je doporučeno podávat minimálně 2 měsíce před plánovaným začátkem projektu. V případě, že je
žádost podána později (plánovaný začátek projektu je dříve než za 2 měsíce od podání žádosti), je třeba tuto skutečnost řádně
odůvodnit. Na základě vysvětlení Nadace OSF zváží, zda je žádost relevantní a zda bude projednána ve zrychleném režimu.
Jedna organizace může z Fondu bilaterální spolupráce v průběhu celého programu získat grantovou podporu na maximálně
2 bilaterální projekty.

Hodnocení žádosti
Každá projektová žádost, která splňuje administrativní kritéria a kritéria oprávněnosti, je dále hodnocena jedním nezávislým
hodnotitelem, který připraví hodnocení a doporučení pro hodnoticí komisi. Ta následně doporučuje projekty k podpoře, projekty
k podpoře se změnami, či projekty k zamítnutí.
Hodnoticí komise je svolána koordinátorem Fondu bilaterální spolupráce dle potřeby tak, aby žadatel obdržel výsledek hodnocení
nejpozději dva měsíce po podání žádosti o grant. Koordinátor je zároveň zodpovědný za zaslání výsledků hodnocení žadateli do pěti
pracovních dnů od zasedání hodnoticí komise.

Hodnoticí kritéria

Pro odborné hodnocení projektu jsou stanovena hodnoticí kritéria s bodovým ohodnocením. Maximální počet bodů je 100. Aby
mohla být žádost podpořena, musí dosáhnout alespoň 60 bodů. Kritéria a body pro hodnocení žádostí:
Kritéria

Celkem bodů

1. Zaměření bilaterálního projektu

30

Obsah projektu odpovídá výzvě a cílům programu a cílům Fondu bilaterální spolupráce.

15

Cíle projektu jsou jasně formulované a jsou dosažitelné.

15

2. Metodologie

25

Aktivity jsou konkrétně popsány; jejich volba odpovídá cílům projektu.

7

Je zajištěna dostatečná prezentace/medializace získaného know-how či příkladů dobré praxe z dárcovské země.

3

Časový harmonogram je realistický a odpovídá aktivitám.

5

Zvolené bilaterální indikátory odpovídají cíli i aktivitám bilaterálního projektu, jsou realistické, měřitelné, efektivní.

10

3. Rozpočet projektu

10

Rozpočet je přehledný a srozumitelný, má návaznost na aktivity.

5

Rozpočet je hospodárný a efektivní, náklady jsou způsobilé.

5

4. Odborná relevance a udržitelnost bilaterálního projektu

35

Navrhované aktivity odborně odpovídají zaměření programu Active Citizens Fund a oblasti působení žadatele.

15

Aktivity dostatečně naplňují bilaterální rozměr spolupráce.

10

Následné využití získaného know-how či příkladů dobré praxe z dárcovské země je promyšleno, případně zajištěno.

10

Celkem bodů

100

Dojde-li k rozdělení celkové alokace pro tuto výzvu na daný rok, další žádosti již nebudou v daném roce hodnoceny.
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7. Další informace a kontakty
Detailní informace lze nalézt v Příručce Fondu bilaterální spolupráce. Doporučujeme všem žadatelům, aby si ji před přípravou žádosti vždy přečetli. Cenné informace k bilaterální spolupráci najdete také v Civil Society Bilateral Manual. Oba dokumenty jsou ke
stažení na www.activecitizensfund.cz.
Po vzájemné dohodě s dárcovskými zeměmi může dojít k úpravám této výzvy. Informace o každé úpravě najdete na webu programu.

Konzultace

Jitka Štefková
programová koordinátorka
jitka.stefkova@osf.cz
+420 226 227 706
Dotazy zaslané prostřednictvím e-mailu budou zpracovány do 10 pracovních dnů.
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8. Kontrolní list výzvy k předkládání žádosti
o bilaterální grant
Před odesláním žádosti si zkontrolujte:

ano/ne

Všechna povinná pole žádosti jsou vyplněna či zaškrtnuta.
Všechny přílohy žádosti jsou vyplněny:
→→ Plán bilaterálních výstupů a dopadů
→→ Rozpočet projektu (pouze žadatelé z dárcovské země)
Rozpočet splňuje podmínky grantové výzvy:
→→ výše požadovaného grantu je v rozmezí 1 000–4 000 eur
→→ výdaje splňují kritéria způsobilosti
Žádost splňuje všechna Administrativní kritéria (viz tabulka níže).
Žádost/žadatel/partner projektu splňuje všechna Kritéria oprávněnosti (viz tabulka níže).

Administrativní kritéria
→→ Povolena jsou 3 pochybení, žadatel je vyzván k nápravě či doplnění žádosti.
→→ Pokud žádost (včetně příloh) obsahuje více než 3 pochybení, je automaticky vyřazena z dalšího hodnocení.

ano/ne

1.

Žádost je zpracována elektronicky v českém jazyce v systému Grantys (žadatelé z ČR), resp. zaslána e-mailem ve Wordu v anglickém jazyce
(žadatelé z dárcovských zemí).

2.

Žádost je odeslána v době otevření výzvy.

3.

Rozpočet projektu je vyplněn v rámci žádosti v systému Grantys (žadatelé z ČR), resp. je zaslán e-mailem jako příloha ve formátu .xls (pouze
žadatelé z dárcovské země).

4.

Všechny povinné údaje jsou v žádosti vyplněny či zaškrtnuty.

5.

Plán bilaterálních výstupů a dopadů je nahrán ve formátu .xls v systému Grantys (žadatelé z ČR), resp. je zaslán e-mailem jako příloha ve
formátu .xls (žadatelé z dárcovské země).

6.

Doklad o registraci žadatele jako sken originálu ve formátu .pdf je nahrán v systému Grantysu (žadatelé z ČR), resp. je zaslán e-mailem jako
příloha (žadatelé z dárcovské země).

7.

Doklad o registraci partnera/ů jako sken originálu ve formátu .pdf je nahrán v systému Grantysu (žadatelé z ČR), resp. je zaslán e-mailem
jako příloha (žadatelé z dárcovské země).

8.

Dokument(y) dokladující bilaterální aspekt projektu (navázání partnerství) je nahrán/jsou nahrány ve formátu .doc/.pdf v systému Grantys
(žadatelé z ČR), resp. je zaslán e-mailem jako příloha (žadatelé z dárcovské země). Může se jednat o e-mailovou korespondenci, program
konference, prohlášení o partnerství, atd.

Kritéria oprávněnosti
→→ Splnění kritérií oprávněnosti se vztahuje jak na žadatele a partnera/y, tak na samotnou žádost.
→→ Kritéria oprávněnosti nelze doplnit, nesplnění jednoho z nich již vede k automatickému vyřazení žádosti z dalšího hodnocení.

ano/ne

1.

Žadatel je oprávněný (viz výčet výše).

2.

Finanční partner/partneři jsou oprávnění (viz výčet výše).

3.

Požadovaná výše grantu je v souladu s podmínkami stanovenými v této výzvě (tj. v rozmezí 1 000–4 000 eur).

4.

Délka trvání projektu je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě (tj. v rozmezí 1–12 měsíců).

5.

Žadatel splňuje výše uvedenou podmínku, že jedna organizace může z Fondu bilaterální spolupráce v průběhu celého programu získat
grantovou podporu na maximálně 2 bilaterální projekty (tj. žadatel v okamžiku podání žádosti nezískal grantovou podporu na 2
bilaterální projekty).

→→ 11

Active Citizens Fund

© za Konsorcium programu Nadace OSF

www.activecitizensfund.cz
www.osf.cz

