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Konsorcium programu 

Nadace OSF               Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové          Skautský institut





Program Active Citizens Fund
Fondy EHP a Norska 2014 – 2021  
Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívají ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v 
Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. 

Konsorcium pověřené administrací programu v ČR: 
Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Skautský institut 

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 i  tvorbu veřejných politik a 

jejich prosazování 
● oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu  
● oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich práva  
● podpořit občanskou angažovanost mladých 



Podpora v rámci programu Active Citizens Fund

Finanční podpora 
různé typy grantů na podporu občanské společnosti a jejích kapacit 

Vzdělávání 
workshopy, konzultace, projekty konsorcia na posílení advokační práce a na 
aktivizaci mladých 

Spolupráce a sdílení zkušeností 
síťovací setkání, bilaterální a regionální spolupráce, sdílení výsledků a výstupů z 
programu (příkladů dobré praxe)



Programové zaměření
Tematické oblasti (= oblast působnosti NNO) 
● Aktivní občanství 
● Lidská práva 
● Znevýhodněné skupiny 
● Genderová rovnost 
● Klimatická změna 

Zaměření projektů (= výsledek projektů) 
● Občanská participace 
● Advokační a watchdogové aktivity 
● Zmocnění znevýhodněných skupin 
● Občanské vzdělávání a mediální gramotnost 
● Posilování kapacit neziskových organizací



Typy grantů (1)

Systémové granty 
100 - 250 tisíc eur na projekty s délkou 3 - 4 roky na podporu systémových změn 

Základní granty 
8 - 85 tisíc eur na projekty s délkou 1 - 2,5 roku, které reagují na aktuální témata, 
avšak rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity



Typy grantů (2)

Akční granty 
1 - 3 tisíc eur na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či 
problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na 
veřejném dění 

Matchingové granty 
do 4 tisíc eur na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit 
veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní 

Granty na bilaterální spolupráci 
1 – 4 tisíc eur na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci 
mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska



Typy grantů (3)



Dokumenty pro žadatele 





Cíle systémových grantů
Přijímání a prosazování systémových změn v projektech zaměřených na: 
● advokační a watchdogové aktivity 
● zmocnění znevýhodněných skupin 
● občanské vzdělávání a mediální gramotnost 

Délka projektů: 
● 36 měsíců - realizace 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023 
● 42 měsíců - realizace 1. 3. 2020 - 31. 8. 2023 
● 48 měsíců - realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024 



Co myslíme pojmem systémová změna?
Systémová změna 
● proces, kdy přemýšlíte, jaké kroky povedou ke změně systému  
● máte jasně podložené argumenty a fakta  
● děje se na úrovni celého státu nebo pouze jedné obce 
● míří na příčiny problému (špatně nastavené zákony, nedostatek lidí či 

financí, nedostatečná praxe) 

Doporučována spolupráce oborových koalic a konsorcií!



Příklady systémové změny



Zaměření: Advokační a watchdogové aktivity (1)
● hájit zájmy veřejnosti 
● kvalitně zastávat roli hlídacích psů demokracie (watch-dog)  
● dát výkonné moci zpětnou vazbu na to, jak spravuje věci veřejné  
● poukazovat na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování 

zastupitelstva 
● monitorovat činnost politiků a veřejných institucí



Zaměření: Advokační a watchdogové aktivity (2) 

Příklad aktivit (neúplný výčet): 
● zapojení se do tvorby veřejných politik  
● advokační a lobbingové aktivity 
● watchdogové aktivity 
● PR aktivity a kampaně na podporu systémových změn 
● výzkum, expertní analýzy a analýzy sekundárních dat k podpoře advokační 

práce 
● připomínkování zákonů, místních a národních politik 
● investigativní žurnalistika 
● práce s cílovými skupinami, vč. veřejné správy



Zaměření: Zmocnění znevýhodněných skupin (1)  

● posílit hlas znevýhodněných skupin 
● zapojit členy znevýhodněných skupin do obhajoby jejich potřeb a potřeb 

jejich komunit 
● zmocnit lidi z těchto komunit k samostatnému řešení svých potřeb 
● zviditelňovat jejich aktuální potřeby a podpořit je při navrhování řešení



Zaměření: Zmocnění znevýhodněných skupin (2) 

Příklad aktivit (neúplný výčet) 
● nástroje a procesy pro účast znevýhodněných skupin na rozhodování 
● advokační a lobbingové aktivity 
● PR aktivity a kampaně na podporu systémových změn 
● výzkumy a sběry dat 
● připomínkování zákonů, metodik 
● mezirezortní a mezioborová spolupráce 
● vzdělávání a podpora osvětových aktivit zvyšujících povědomí o 

znevýhodněných skupinách s důrazem na mládež, zaměstnavatele a 
odbornou veřejnost



● rozvíjet občanské sebeuvědomění 
● zodpovědně a aktivně se podílet na spravování věcí veřejných 
● posílit kritické myšlení 
● umět analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit 

jejich komunikační záměr 
● zvýšit mediální gramotnost



Zaměření: Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (2)

Příklad aktivit (neúplný výčet) 
● vzdělávání v občanských právech a demokratické kultuře 
● advokační aktivity k prosazení systémových změn ve formálním  

i neformálním vzdělávání 
● revize stávajících přístupů a metodik ke vzdělávání pedagogů i veřejnosti  

a navrhování řešení 
● sdílení dobré praxe v mediální výchově a občanském vzdělávání 
● kampaně proti diskriminaci a potírání nenávistných projevů



Tabulka dopadů - výstupy a ukazatele





Oprávněnost žadatele  

Žadatelem je nevládní nezisková organizace (NNO), zákonem registrována 
jako 
● Spolek   
● Ústav  
● Obecně prospěšná společnost  
● Nadace a nadační fondy  
● Zájmová sdružení právnických osob   
● Účelová zařízení církví (aktivity nesmí propagovat náboženskou doktrínu či 

poslání)



Limity v rámci programu  

● Každá organizace může v rámci jednoho grantového kola podat 
maximálně 1 žádost; 

● Každá organizace může podat maximálně 3 žádosti v rámci celého 
programu Active Citizens Fund; 

● Každá organizace může být podpořena částkou maximálně 125.000 eur 
(výjimkou jsou systémové granty).  



Oprávněnost partnera 

Oprávněným partnerem je 
● soukromý či veřejný subjekt, komerční, nekomerční nebo nevládní 

organizace, která je registrovanou právnickou osobou na území / s 
působností na území:  

- České republiky 
- dárcovských zemí  
- přijímajících zemí Fondů EHP a Norska 

● jakákoli mezinárodní organizace nebo její orgán  

● neformální skupina minimálně 3 osob, která jedná výhradně za účelem 
veřejného zájmu  

 - pouze jako nefinanční partner 
 - nevztahuje se povinnost doložit k žádosti doklad o registraci



Smysl partnerství 

● úzká spolupráce různých typů organizací 
● odlišné zkušenosti s řešením problematiky v dané oblasti (vymezené jak 

regionálně, tak tematicky)  

Maximální počet partnerů projektu není stanoven.  
Žadatel i partneři musejí svými kroky v projektu sledovat stejný cíl a hodnoty.  
Role partnera v projektu je odůvodněná, nezbytná a smysluplná. 

V případě partnerství je to stále žadatelská organizace, kdo zodpovídá za 
naplnění cílů projektu.



Typ partnerství  

finanční 
● správa menšího podílu grantu 
● oprávněné náklady jsou totožné jako u žadatele 

nefinanční 
● např. formou konzultací, odborné garance 
● není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci 

projektu 

Ke každému partnerství se dokládá Prohlášení o partnerství (v případě 
podpory Smlouva o partnerství).



Partnerství v systémových grantech

● vznik oborových koalic a pracovních skupin je vítán 

● partnerství musí být nezbytné a odůvodněné  

● partnerstvím nemyslíme jen projektové partnery - smysluplná spolupráce 
zohledněna i v hodnotících kritériích → pro systémovou změnu je třeba 
zahrnout do projektu relevantní aktéry 

● vyzýváme ke spolupráci se samosprávami, místními iniciativami atd.



Fond pro bilaterální spolupráci (1) 

Bilaterální vztahy České republiky s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. 
● posilování partnerství 
● vzájemná výměna zkušeností  

Grantová podpora 
● projekty s dobou realizace 1 až 12 měsíců ve výši 1 000 - 4 000 eur  na 

podporu aktivit průběžné činnosti (partnerské vyhledávací cesty, individuální 
krátkodobé stáže, výměny know-how nebo pozvání odborníků z 
dárcovských zemí a další bilaterální aktivity)



Fond pro bilaterální spolupráci (2)
Příklad aktivit 
● studijní a pracovní cesty  
● pracovní bilaterální setkání  
● účast na mezinárodních akcích    
● sběr dat či příprava studií a analýz    
● organizace seminářů, konferencí, workshopů  
● prezentační nebo propagační iniciativy 



Fond pro bilaterální spolupráci (3)
Vešketé informace najdete v Příručce Fondu bilaterální spolupráce. 

Celková výše finančních prostředků je 65 000 eur. 
Žádosti o grant lze podávat průběžně až do 31. 8. 2023. 

Databáze partnerů na https://ngonorway.org/partners/.

https://ngonorway.org/partners/




Finanční alokace pro systémové granty 

Výše grantu: 100 000 - 250 000 eur 
Směnný kurz: 25,92 Kč/1 eur 

Délka projektů 
●    36 měsíců - realizace 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023 
●    42 měsíců - realizace 1. 3. 2020 - 31. 8. 2023 
●    48 měsíců - realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024 
  
Výše finančních prostředků k rozdělení:  
●    výsledek 2: Advokační a watchdogové aktivity - 2 000 000 eur 
●    výsledek 3: Zmocnění znevýhodněných skupin - 500 000 eur 
●    výsledek 4: Občanské vzdělávání a mediální gramotnost - 750 000 eur



Způsob proplácení grantů
první splátka  
až do výše 40% grantu 

průběžné splátky  
celkem 50% grantu 
  
poslední splátka  
10% grantu po schválení závěrečné zprávy 

finanční limit programu 
125 000 eur, systémové granty 250 000 eur



Rozpočtové povinnosti (1)  

Grant min. 60% - max. 90% z celkového rozpočtu projektu. 

Spolufinancování 
min. 10% - max. 40% (z celkového spolufinancování je možné max. 50% 
zajistit dobrovolnickou prací) 

Předpokládané zdroje spolufinancování 
granty a dotace z veřejných zdrojů, nadační příspěvky, dary, sbírky, vlastní 
prostředky, dobrovolnická práce 

Vyloučené zdroje spolufinancování 
jiné programy či granty z Fondů EHP a Norska, z evropských fondů či z 
rozpočtu EU, či příspěvky v naturáliích



Rozpočtové povinnosti (2)
Posilování kapacit organizací  
5 - 15% z požadované výše grantu na aktivity zaměřené na vlastní rozvoj a 
udržitelnost  

Nepřímé náklady 
max. 15% z personálních nákladů (osobní náklady a dobrovolnická práce) 

Závazná forma formuláře rozpočtu 

Projekt nesmí generovat zisk.



 Rozpočtové povinnosti - publicita projektu 

Projekty, které obdrží grant ve výši minimálně 150 000 eur,  
mají povinnost 

- mít samostatnou webovou stránku v češtině a angličtině 
- realizovat alespoň dvě akce zaměřené na informování o průběhu  

a výsledcích projektu (například seminář nebo konference se všemi 
zúčastněnými stranami, tisková konference nebo jiná akce pro novináře, 
akce k zahájení a/nebo ukončení projektu)



Oprávněnost nákladů 

● vznik v období realizace projektu 
● navázány na projekt 
● přiměřené a nezbytné 
● hospodárné, účelné a efektivní 
● doložitelné, evidované v účetnictví  

(vyjma dobrovolnické práce) 
● splňují zákonné požadavky 

(zákon o účetnictví, zákon o veřejných zakázkách …) 
● vztahují se na náklady hrazené z grantu i ze spolufinancování 
● DPH  

(pokud nelze uplatnit odpočet)



Náklady projektu 

Přímé náklady 
● vztahují se přímo k aktivitám 

projektu 

Finanční náklady: 
● osobní náklady 
● cestovné 
● materiál a vybavení 
● služby 
● subdodávky 

Nefinanční náklady: 
● dobrovolnická práce

Nepřímé náklady 
● není prokazatelná vazba na 

aktivity projektu 

● jsou nezbytné k zajištění chodu 
organizace 

● max. 15 % z personálních 
nákladů 

● odůvodnit zvolenou výši % 



Nezpůsobilé výdaje 

● neuvedené a neschválené v žádosti o grant 

● nesouvisejí s projektem 

● vynaložené mimo časové období projektu 

● neevidované – nezaúčtované 

● v rozporu s pravidly programu 

● konkrétní nezpůsobilé náklady viz Příručka pro žadatele



Rozpočet projektu jako příloha žádosti  

Všeobecné informace: 
● celkem 4 listy 
● vyplňujte pouze modré buňky 
● vyplňujte listy v pořadí od prvního k poslednímu 
● provázanost dat 
● nastavené kontrolní vazby, synchronizace dat 
● zjištěná chyba – červené oznámení 
● Průvodce pro zpracování rozpočtu



Rozpočet - 1.list   

Rozpočet souhrn 
● souhrnné údaje o projektu 
● celkové náklady projektu 
● požadovaný grant 
● náklady dle aktivit a subjektu 
● partneři 

Doplňkové údaje 
● náklady a výnosy žadatele 
● přepočtené úvazky zaměstnanců žadatele



Rozpočet - 2.list   

Rozpočet celkové náklady 
● členění do 6 kapitol pro způsobilé přímé náklady 
● náklady dle vazby na aktivity projektu v % 
● způsobilé nepřímé náklady – agregovaně 

1. Kapitola – Osobní náklady 
2. Kapitola – Dobrovolnická práce 
3. Kapitola – Cestovné zaměstnanců 
4. Kapitola – Spotřební materiál a vybavení 
5. Kapitola – Služby 
6. Kapitola – Subdodávky



Rozpočet - 3.list   

Zdroje financování 

● požadovaná výše grantu 

● zdroje spolufinancování 

● vyrovnaný rozpočet



Rozpočet - 4.list   

Rozpočet komentáře 

● nepovinný k vyplnění 

Kdy doporučujeme použít? 

● cena jednotky nebo počet jednotek je v neobvyklé výši 

● rozpočtová položka potřebuje bližší komentář





Projektová žádost - součásti 



Žádost o grant

● odevzdává se pouze online v systému  
Grantys stejně jako všechny přílohy  

● jak na registraci a jak v systému pracovat  
najdete v kapitole 5 Příručky 

● POZOR: Nadace OSF x Výbor dobré  
vůle 

● stručnost a výstižnost - bude vaše  
logika jasná hodnotitelům? 



Příloha č. 1 - list Linie projektu



Příloha č. 1 - list Plán dopadů (1)



Příloha č. 1 - list Plán dopadů (2)



● do 18.11. výzva  
k doplnění 
je-li neúplná 

● do 2.12. výsledky  
formální kontroly 
informace o postupu do  
dalšího hodnocení 

● v únoru 2020 výsledky 
zveřejnění podporořených  
projektů  

● 1. 3. 2020 zahájení  
podpořených projektů

Hodnocení a výsledky



Termín uzávěrky 
4. listopadu 2019  
ve 12:00 hodin

Uzávěrka grantové výzvy



Konzultace 



Projekty se zaměřením na výsledky 2 a 4 (žádost se podává Nadaci OSF): 

Barbora Kotrčová    Michaela Vyležíková 
tel: +420 226 227 729   tel: +420 226 227 736 
Přednostně využívejte e-mail: konzultace@activecitizensfund.cz 

Projekty se zaměřením na výsledek 3 (žádost se podává Výboru dobré vůle): 

Hana Slunská 
tel: +420 605 754 826 
konzultace@activecitizensfund.cz 

Kontaktní osoba pro případ technických potíží s přípravou a předložením žádostí v databázi 
Grantys: 

Petr Svatoš – IT Manager 
tel: +420 226 227 733 
podpora.grantys@osf.cz 



Těšíme se na vaše projekty, nápady a dobře vyplněné žádosti!  



Měníme společnost. 

S odvahou. 

www.activecitizensfund.cz 


