ACTIVE CITIZENS FUND
Webinář k akčním grantům v zaměření Posílení
neziskových organizací (výsledek 5)
30. 3. 2021 14:00 – 16:00
Tým programu:

Barbora Hořavová
Barbora Janoušková
Khrystyna Verbytska
Veronika Řehořková

Jitka Štefková
Hanka Slunská
Josef Wenzl

Harmonogram webináře
13:50 – 14:00

Připojení účastníků

14:00 – 15:00

Prezentace programu a akčních grantů v zaměření

Posílení neziskových organizací (výsledek 5)
15:00 – 15:30

Jakub Štogr: Digitální transformace organizace

15:30 – 16:00

Prostor pro dotazy

O programu
Active Citizens Fund

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.

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 lidí

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 lidí
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)
1. Občanská participace
2. Advokační a watchdogové aktivity
3. Zmocnění znevýhodněných skupin
4. Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
5. Posilování kapacit neziskových organizací

Typy grantů (1)
Systémové granty
100–250 tisíc eur na projekty s délkou 3–4 roky na podporu systémových změn
- uzavřeno
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
- vyhlášení 2. kola ve 3. čtvrtletí 2021
Akční granty
1–3 tisíce eur na projekty s délkou 1–12 měsíců, které řeší aktuální kauzy či
problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na
veřejném dění
- vyhlášení 15.12. 2020, průběžné uzávěrky

Typy grantů (2)
Matchingové granty
1-4 tisíce eur na projekty s délkou 6–12 měsíců na podporu komunikace aktivit
organizací směrem k veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní (online
dárcovských kampaní)
- výzva otevřena do 6. 4. 2021
Granty na bilaterální spolupráci
1–4 tisíce eur na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi
českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
- výzva otevřena do 31. 8. 2023

Typy grantů (3)
Typ grantu
Zaměření projektů

Systémové
granty

Občanská participace
(výsledek 1)

Základní granty

Akční granty

Matchingové
granty

Bilaterální
granty

x

x

x

x

Advokační a watchdogové aktivity
(výsledek 2)

x

x

x

x

Zmocnění znevýhodněných skupin
(výsledek 3)

x

x

x

x

Občanské vzdělávání a mediální
gramotnost (výsledek 4)

x

x

Posílení neziskových organizací
(výsledek 5)

x

x

x

x

Fond bilaterální spolupráce (1)
Cílem je podpora a rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů mezi organizacemi
občanské společnosti z České republiky a organizacemi z dárcovských zemí
(Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
Granty na bilaterální 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)
Nezapočítává se do limitu maximální podpory 125 000 eur v součtu všech
grantových kol programu.

Fond bilaterální spolupráce (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
online aktivity (sdílení, semináře, výcviky, workshopy)

Fond bilaterální spolupráce (3)
Veškeré 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/.

Dokumenty pro žadatele

Akční granty v zaměření Posílení
neziskových organizací (výsledek 5)
Cíle a podmínky

Cíle akčních grantů (1)
Cílem výzvy je:
● posílit kompetence neziskových organizací při práci v online prostředí
● cíleně předcházet či snižovat negativní důsledky opatření přijatých
v souvislosti s koronavirovou krizí
● připravit se na výzvy a potřeby 21. století tak, aby byla posílena
konkurenceschopnost a udržitelnost organizací a jejich aktivit
● podpořit využívání technologií pro rozhodování a komunikaci občanů s
vládou/zastupitelstvem

Cíle akčních grantů (2)
Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím získat či posílit znalosti a
dovednosti pro používání digitálních technologií a zároveň si do organizace
pořídit vhodné digitální nástroje a technologie.
Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se:
a) cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby
b) více využívat technologie pro řešení potřeb cílových skupin (tzv. civic tech)
c) více využívat technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic
tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší
dostupnost úřadů apod.

Cíle akčních grantů (3)
Podpořené organizace musí prokázat, v jakých oblastech zefektivní svoji práci,
interní procesy, služby pro cílové skupiny a/nebo zvýší svou připravenost na práci
v online prostředí.
Podpora je určena zejména na:

● nákup nebo předplacení/ nastavení/ instalaci digitálních nástrojů a software
● tvorbu či optimalizaci webových stránek, aplikací, e-shopů
● konzultace s IT experty, vč. provedení analýzy potřeb žadatele v oblasti digitálních
●
●
●

technologií a návrhu řešení
vzdělávací aktivity a školení pro zaměstnance, spolupracovníky organizace a
partnery k posílení kompetencí a využívání digitálních technologií
přípravu a/nebo realizaci plánu/strategie organizace žadatele pro využití technologií
pro veřejné blaho (civic tech), komunikaci občanů s vládou/zastupitelstvem apod.
primárně se nejedná o nákup IT vybavení

Cíle akčních grantů (4)
Příklad aktivit (neúplný výčet):
● konzultace a metodická podpora IT expertů
● provedení analýzy potřeb žadatele v oblasti digitálních technologií
● vzdělávací aktivity a školení pro zástupce NNO v oblasti digitálních
technologií a nástrojů, vč. e-learningu
● příprava plánu/strategie organizace žadatele pro využití digitálních
technologií nebo práci a komunikaci v online prostředí
● tvorba aplikací a databází
● hodnocení efektivity a dopadů činnosti
● práce s příznivci/klienty/cílovou skupinou – mapování potřeb komunity
● práce v týmu – delegování
● práce s dobrovolníky

Očekávané výsledky a dopady – Tabulka dopadů (1)
V Tabulce dopadů jsou definovány cíle a jejich kvantifikované, objektivní a
měřitelné ukazatele.
Každý výsledek má předem definovány cíle (dále jen výstupy a ukazatele).
Tabulka dopadů rovněž uvádí doporučené zdroje pro ověření ukazatelů a jejich
povinné kategorie, které musí příjemce evidovat.
Projekty musí vždy naplňovat:
● programový ukazatel: Počet lidí zapojených do aktivit občanské společnosti
● programový výsledek Zvýšení kapacity a udržitelnosti občanské společnosti a
jednotlivých organizací a jeho ukazatel/e
● jeden či více výstupů programového výsledku a jeho ukazatele/ů
Zvolené ukazatele musí být v žádosti o grant kvantifikovány (část C žádosti).

Očekávané výsledky a dopady – Tabulka dopadů (2)
Aktivity žadatele povedou nejčastěji (nikoli výlučně) k naplnění ukazatelů u
výstupů:
● 5.1 Je posílena vzájemná spolupráce organizací občanské společnosti a
spolupráce organizací občanské společnosti s veřejnými/soukromými subjekty
nebo
● 5.3 Jsou posíleny kapacity organizací občanské společnosti

Ukázka Tabulky dopadů – výsledek 5

Ukázka Tabulky dopadů – výstup 5.1

Ukázka Tabulky dopadů – výstup 5.3

Oprávněnost žadatele o akční grant v
zaměření Posílení neziskových organizací
(výsledek 5)
Partnerství v projektu

Oprávněnost žadatele
Žadatelem je nevládní nezisková organizace (NNO), zákonem registrována jako:
● Obecně prospěšná společnost
● Zájmová sdružení právnických osob
● Nadace a nadační fondy
● Účelová zařízení církví (aktivity nesmí propagovat náboženskou doktrínu či poslání)
● Spolek
● Ústav
Minimálně jednoletá historie od data registrace organizace ke dni průběžné uzávěrky
výzvy.
Žadatel působí v jedné z tematických oblastí programu, tj. Aktivní občanství,
Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost a Klimatická změna.

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

● Každá organizace může být podpořena částkou maximálně 125 000 eur v
součtu všech grantových kol (vyjma Fondu bilaterální spolupráce)
● Každá organizace může v rámci jednoho termínu průběžné uzávěrky
akčních grantů podat jako žadatel pouze 1 žádost

Partnerství v projektu
Partnerství u akčních grantů není podmínkou. Žadatel i partneři musí 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.
U akčních grantů lze uzavírat pouze nefinanční partnerství (např. formou konzultací
nebo odborné garance), tj. partnerovi není za účast na realizaci projektu poskytován
žádný finanční příspěvek.
Žadatelé i spolupracující organizace musí respektovat zásady lidské důstojnosti,
svobodu, lidská práva a práva menšin, rovnost, demokracii a principy právního státu
Podmínky oprávněnosti partnera jsou uvedeny v Příručce pro žadatele (kap. 2.2).

Finanční náležitosti akčních grantů v
zaměření Posílení neziskových organizací
(výsledek 5)

Finanční alokace
Výše grantu: 1 000 – 3 000 eur
Grant bude udělen a vyplácen v eurech.
Směnný kurz pro přepočet požadované výše grantu: použijte nejaktuálnější
průměrný měsíční kurz ČNB (viz zde)
Výše finančních prostředků k rozdělení:

Délka projektů a podmínky grantu
Minimální délka akčních projektů je 1 měsíc, maximální délka je 12 měsíců.
Realizace podpořeného projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 4. 2024.
Poslední termín pro příjem žádostí je 31. 5. 2023.
Grant bude udělen po podpisu grantové smlouvy v plné výši 100 % z celkového
rozpočtu. Příjemce grantu nemá povinnost zajistit spolufinancování projektu.

Rozpočtové povinnosti
Nepřímé náklady

Žadatel může uplatnit paušální sazbu na nezbytné výdaje spojené s realizací
projektu, které nejsou přímo vázány na konkrétní aktivitu, a to až do výše 15 % z
přímých nákladů projektu v rozpočtové kapitole 1. Osobní náklady schváleného
rozpočtu.
Rozpočtová kapitola 2. Dobrovolnická činnost není u akčních grantů relevantní.
Rozpočet se vyplňuje v systému Grantys.

Projekt nesmí generovat zisk.

Rozpočtové povinnosti – publicita projektu (1)
Podpořené projekty mají povinnost zajistit:

● webové stránky projektu v češtině, napojené na již existující web příjemce
grantu, nebo
● na již existujícím webu příjemce grantu vytvořit podstránku projektu, nebo
● alternativně vytvořit profil projektu na sociálních sítích (př. FB) v případě, že
příjemce grantu vlastní web zatím nemá. Pokud je vytvořen profil projektu na
sociálních sítích, musí zůstat viditelný a dostupný (včetně všech relevantních
informací) i po skončení projektu.
● každý příjemce grantu do 50 000 eur musí v projektu realizovat alespoň jednu
akci zaměřenou na informování o průběhu a výsledcích projektu

Rozpočtové povinnosti – publicita projektu (2)
Webová stránka / web / profil projektu na sociálních sítích musí obsahovat:

●
●
●
●
●
●

základní informace o projektu v češtině a v angličtině
údaje o projektu
informace o dění v projektu (jak postupuje, jaké přináší výsledky)
údaje o spolupráci s organizacemi z dárcovských zemí (je-li relevantní)
kontaktní údaje
loga programu Active Citizens Fund a loga konsorcia s odkazy na web programu
a povinné sdělení

Oprávněnost nákladů
● vznik v období realizace projektu (u předplacené služby je náklad oprávněný
za období trvání projektu, resp. alikvotní část nákladů v případě delšího
trvání služby!)
● navázány na projekt
● přiměřené a nezbytné
● hospodárné, účelné a efektivní
● doložitelné, evidované v účetnictví
● splňují zákonné požadavky (zákon o účetnictví apod.)
● jsou hrazené z grantu
● DPH (pokud nelze uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu)
Oprávněným nákladem je nákup digitálních nástrojů či technologií a software,
(primárně se nejedná o nákup IT vybavení) či tvorba aplikací a databází, pokud splňují
limity na neinvestiční majetek (investiční náklady nejsou v programu Active Citizens Fund
oprávněným nákladem).

Náklady projektu
Přímé náklady
● vztahují se přímo k aktivitám
projektu
Finanční náklady:
● osobní náklady
● cestovné
● materiál a vybavení
● služby
● subdodávky
Nefinanční náklady:
● dobrovolnická práce (není zde
relevantní)

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
nesouvisí s projektem
vynaložené mimo časové období projektu
neevidované – nezaúčtované
v rozporu s pravidly programu
konkrétní nezpůsobilé náklady viz Příručka pro žadatele

Detailní výčet způsobilých nákladů a podmínky pro uznání způsobilosti je v
Příručce pro žadatele. Nezpůsobilé náklady jsou rovněž specifikovány v Příručce.

Rozpočet projektu
U akčních grantů vyplňujete rozpočet v CZK přímo do žádosti v Grantysu. V části
B8 žádosti se pak uvádí celková částka grantu v eurech, o kterou příjemce žádá –
jde o přepočet částky v CZK z rozpočtu.
Rozpočet celkové náklady:
● členění do 6 kapitol pro způsobilé přímé náklady
● způsobilé nepřímé náklady – agregovaně
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapitola – Osobní náklady
Kapitola – Dobrovolnická práce – není relevantní pro AG – nevyplňujte!
Kapitola – Cestovné zaměstnanců
Kapitola – Spotřební materiál a vybavení
Kapitola – Služby
Kapitola – Subdodávky

Projektová žádost o akční grant v
zaměření Posílení neziskových
organizací (výsledek 5) a její
náležitosti

Podání žádosti o akční grant (1)
Žádost se podává pouze v elektronické podobě prostřednictvím on-line databáze
Grantys do data a času průběžné uzávěrky, a to na adrese:
→ https://granty.nadaceosf.cz – žádosti o akční grant v zaměření Posílení
neziskových organizací spravuje Nadace OSF
Žádost:
● zpracujete v českém jazyce (vyjma názvu projektu a stručné anotace cílů
projektu v anglickém jazyce)
● můžete ji v systému Grantys připravovat postupně či využít Formulář žádosti
– pracovní verze zde
● podrobný postup vyplnění žádosti v databázi Grantys je uveden v kapitole 5
Příručky pro žadatele zde

Žádost o grant
● odevzdává se pouze online v systému
Grantys Nadace OSF
● jak na registraci a jak v systému pracovat
najdete v kapitole 5 Příručky

● stručnost a výstižnost – bude vaše
logika jasná hodnotitelům?

•

žádné přílohy

Podpůrné materiály pro žadatele
● dotazník připravený ve
spolupráci s Techsoup
– pomůže ujasnit, ve
kterých oblastech
potřebujete posílit
kompetence či digitální
vybavení a nástroje
organizace
● seznam doporučených
digitálních služeb pro
neziskové organizace

Hodnocení žádosti a výsledky (1)
● hodnotící kritéria najdete ve
výzvě
● bodové zvýhodnění pro:
○ žadatele registrované ve
strukturálně postižených
regionech (10 b)

○ žadatele, kteří nejsou příjemci
základních a systémových
grantů programu Active
Citizens Fund (10 b)

Hodnocení žádosti a výsledky (2)
●

max do 20
pracovních dnů od
průběžné uzávěrky
výzvy – výsledky
formální kontroly

●

ve 2. pol. července
2021 výsledky první
průběžné uzávěrky

●

srpen 2021 zahájení
prvních podpořených
projektů

Uzávěrka grantové výzvy
Uzávěrka grantové výzvy je průběžná roční do 23:59 hodin dne:
31. 5. 2021
31. 5. 2022
31. 5. 2023

Konzultace

Konzultace k podmínkám výzvy a žádosti
telefonicky: úterý – čtvrtek
Khrystyna Verbytska
Veronika Řehořková
tel: +420 226 227 710
tel: +420 226 227 736
tel: +420 778 711 271

Hana Slunská
tel: +420 605 754 826

e-mail: konzultace@activecitizensfund.cz – předmět: „Konzultace k akčním
grantům v zaměření Posílení neziskových organizací“
V případě technických potíží s přípravou a předložením žádostí v databázi
Grantys:
Petr Svatoš – IT Manager
tel: +420 226 227 733
podpora.grantys@osf.cz

Odborné konzultace (1)
Odborné konzultace s expertem na digitalizaci organizací slouží k ujasnění toho,
jaké nástroje, technologie či kompetence zvolit. Jde o pilotní konzultační
podporu (v rozsahu 25 hodin celkem) v rámci programu Active Citizens Fund, jejíž
prospěšnost a další využití bude průběžně vyhodnocována.

Odborné konzultace jsou pro vás vhodné, pokud:
● chcete požádat o podporu v grantové výzvě na Posílení neziskových organizací
● máte jasně formulovaný problém v oblasti digitalizace a digitálních kompetencí,
který chcete prostřednictvím grantu vyřešit, ale nevíte či si nejste jisti, jaké
technologie, nástroje, či kompetence jsou pro rozvoj vaší organizace vhodné
● přečetli jste si výzvu a máte promyšlen projekt, který odpovídá smyslu výzvy

Odborné konzultace (2)
Podmínkou pro poskytnutí konzultace je:
● přihlášení na konzultaci v termínu od 16. 3. 2021 do vyčerpání 25 alokovaných
hodin odborných konzultací, nejpozději však do 12. 5. 2021
● vyplnění podpůrného dotazníku Techsoup – vyplňte do 3 pracovních dní po
potvrzení konzultace koordinátorkou programu
● vyplnění dotazníku se zpětnou vazbou do 3 pracovních dní od konzultace

Jakub Štogr: Digitální transformace
organizace

Digitální transformace organizace

zdroj: https://www.educause.edu/-/media/images/educause/ecar/driving-digital-transformation-in-higher-education/2020/figure_1.png

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

Měníme společnost.
S odvahou.
www.activecitizensfund.cz

