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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
I. Základní informace
V rámci tříletého projektu „Udržitelná Evropa pro každého“, který je financován z programu
DEAR (program rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti generálního ředitelství Evropské
komise pro rozvoj a spolupráci) se prolínají odbornost a zkušenosti 25 partnerů ze 14 zemí EU, EU a
globálních sítí. Svým přístupem tento projekt reaguje na potřebu smysluplného, angažovaného a
legitimního provádění Agendy 2030 a nutnost globálních, holistických a integrovaných opatření
postupujících směrem z globální na místní úroveň. Cílem projektu je podpořit ambiciózní realizaci
Agendy 2030 ze strany EU a uvnitř EU a dát EU a evropským vládám možnost převzít odpovědnost a
zhostit se ambiciózně její realizace. Na pozadí posilování evropské sítě sdružení SDG Watch Europe a
podněcování a podpory vnitrostátních meziodvětvových koalic organizací občanské společnosti a
zlepšování spolupráce a vnitrostátních a místních kapacit organizací občanské společnosti,
evropských a vnitrostátních programových a osvětových kampaní hodláme významným způsobem
zvyšovat povědomí občanů EU a tvůrců politik o jejich úloze a odpovědnosti při vytváření udržitelné
budoucnosti, při přechodu k udržitelnějším životním stylům a při vytváření a prosazování
soudržných přístupů. Podněcováním účasti a spolupráce všech odvětví občanské společnosti
hodláme zajistit, aby udržitelnost pronikla do samého středu procesu rozhodování a tvorby politik, a
zaručit tak, aby nikdo nezůstal stranou.

Vzhledem k výše uvedenému je jednou z klíčových složek projektu poskytování grantů
(subgrantingový systém) místním skupinám, organizacím na nejnižší místní úrovni a dalším
subjektům občanské společnosti působícím na místní úrovni s cílem posílit jejich schopnosti,
sdílení poznatků a výměnu informací o provádění a kontrole plnění cílů udržitelného rozvoje a
zvyšovat povědomí o transformační úloze, kterou mohou cíle udržitelného rozvoje sehrát u každého
občana EU, a o jejich úloze při prosazování Agendy 2030.
V České republice projekt „Udržitelná Evropa pro každého“ koordinuje Wontanara,o.p.s. v rámci
kampaně Česko proti chudobě a nerovnostem.

Projekt se zaměřuje na řešení všech 17 cílů udržitelného rozvoje a odráží tak jejich propojení a
vzájemnou provázanost prostřednictvím různorodých evropských, vnitrostátních a místních záměrů
se zvláštním zaměřením na tematické kampaně v oblastech boje proti nerovnostem, udržitelné
produkce potravin a udržitelného zemědělství a udržitelné spotřeby a výroby, do každé z nich jsou
začleněny průřezové otázky týkající se rovnosti žen a mužů, migrace a změny klimatu. Bližší
informace o kampaních a projektu jsou k dispozici na adrese: www.makeeuropesustainableforall.org

II. Obecné a specifické cíle, očekávané výsledky a tematické priority:
Cílem systému systému subgrantingu je zvýšit povědomí o cílech udržitelného rozvoje na místní
úrovni a zapojit místní obyvatelstvo do procesu získávání místních činitelů a orgánů pro závazky a
praktické záměry v rámci implementace cílů udržitelného rozvoje.
Příjemci subgrantů budou v rámci svých záměrů cílit na formální i neformální místní skupiny
(multiplikační efekt budování kapacit, zvyšování povědomí) a na občany, včetně škol a studentů, s
cílem zvyšovat povědomí o cílech udržitelného rozvoje a každodenním rozhodování. Tyto záměry
přispějí k dosažení očekávaných výsledků:
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- zvyšování povědomí a získávání občanů pro prosazování Agendy 2030, zejména v souvislosti s
tematickými zaměřeními projektu, prosazování přechodu k udržitelnějším životním stylům a
způsobům chování,
- posílení a/nebo vytvoření prostoru pro výměnu informací o provádění, sledování cílů udržitelného
rozvoje, zejména na místní úrovni,
- posilování sdružení subjektů, která prosazují Agendu 2030 na místní úrovni,
Tematická priorita:
Místní opatření vypracovaná příjemci subgrantů přispějí k celoevropským cílům kampaně zaměřené
na boj proti nerovnostem, udržitelnou produkci potravin a udržitelného zemědělství a udržitelnou
spotřebu a výrobu a také k transformaci vedoucí k dosažení cílů udržitelného rozvoje a oslovení a
místních občanů EU a jejich získání pro myšlenku udržitelného, spravedlivého a nízkouhlíkového
životního stylu.

III. Kritéria způsobilosti
Kdo se může ucházet o subgrant?
- organizace/subjekty na nejnižší místní úrovni
- místní členové neziskových organizací a organizací občanské společnosti působící na místní úrovni
- skupiny místních občanů, včetně skupin studentů, klubů, občanských iniciativ a podobně
Způsobilým k udělení subgrantu bude uchazeč, který:
a) je právnickou osobou a/nebo registrovaným subjektem.
b) je neziskovou organizací, v případě jiných subjektů negeneruje zisk;
c) má sídlo v České republice;
Poznámka: Žadatel může v rámci jedné výzvy k předkládání návrhů na vnitrostátní úrovni předložit
pouze jeden návrh.
Způsobilé činnosti

Doba trvání: doba provádění činností financovaných subgrantem musí začít dnem podpisu smluv a
skončit nejpozději do 31. března 2020. Do jednoho měsíce od ukončení vybraných projektů musí být
předloženy zprávy o realizaci.
Výše grantů: Žádost o grant podaná v rámci této výzvy k předkládání návrhů nesmí překročit
maximální částku 2000 eur. Granty se proplácejí prostřednictvím předběžné platby ve výši 85 %
schváleného rozpočtu na začátku projektu a dorovnávací platby ve výši zbývajících 15 % po
předložení zpráv zachycujících skutečné náklady.
Poznámka: V rámci této výzvy k předkládání návrhů budou uděleny 3 granty v maximální výši 2000
eur. Upozorňujeme, že pro uchazeče pocházející ze 14 zemí EU byla vypsána i další výzva k
předkládání návrhů na 6 grantů v maximální výši 7500 eur. Bližší informace naleznete na adrese
www.makeeuropesustainableforall.org. Organizace se mohou přihlásit do obou výzev.
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Odvětví nebo témata: činnosti, které budou podpořeny subgrantem, musí být v souladu s cíli a
prioritami tohoto projektu v oblasti zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji, cílů udržitelného
rozvoje a Agendy 2030, zejména půjde o záměry týkající se 3 hlavních tematicky zaměřených
kampaní:
• Boj proti nerovnostem
• Udržitelná produkce potravin a udržitelné zemědělství – „Dobré jídlo pro všechny“
• Udržitelná spotřeba a výroba
Vítány jsou návrhy, jejichž místní záměry jsou navázány na evropské volby a procesy.
Lokalita: činnosti musí probíhat na místní úrovni v České republice.

Typ činností: ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ / AKTIVISMUS / BUDOVÁNÍ KAPACIT
Seznam různých typů činností, které mohou připadat v úvahu pro udělení subgrantu:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veřejné akce,
Školicí akce
Panelové diskuse
Vzdělávací činnosti (školy, univerzity atd.)
Umělecká vystoupení,
Dialogy, včetně výměny informací s tvůrci politik
Pouliční akce,
Workshopy
Kreativní a kulturní aktivity
Aktivity pro mládež

Poznámka:

Níže uvedené záměry nejsou způsobilé k udělení grantu:
• záměry, které se týkají výhradně nebo převážně sponzorování účasti jednotlivců na
workshopech, seminářích, konferencích, kongresech;
• záměry, které se týkají výhradně nebo převážně individuálních stipendií pro studium nebo
vzdělávací kurzy;
• záměry podporující politické strany;
• záměry spočívající v získávání finančních prostředků
• základní financování žadatele,
• záměry týkající se výhradně nebo převážně kapitálových výdajů, tj. vybavení IT
• záměry, u kterých dochází k diskriminaci jednotlivců nebo skupin osob na základě pohlaví,
sexuální orientace, náboženského přesvědčení nebo jeho absence nebo etnického původu;

ZPŮSOBILOST NÁKLADŮ:
Náklady musí přímo souviset s uskutečněním záměru. Mezi výběrová kritéria patří i efektivita
nákladů. Upřednostněny budou projekty s příznivým poměrem nákladů a potenciálního dosahu, u
kterých bude většina očekávaných výdajů vázána na uskutečnění samotného záměru (např. výroba
materiálů, náklady související s místem konání, cestovní náklady v případě řečníků, přímé mzdové
náklady atd.). Nepřímé náklady hrazeny nebudou, ale náklady na pracovníky, kteří se budou přímo
podílet na projektu, do navrhovaného rozpočtu zahrnout lze.

Financováno Evropskou unií.

Udržitelná Evropa pro každého
Subgranting, výzva k předkládání návrhů na období 2019 - 2020

III. Kritéria výběru
V rámci procesu výběru budou zohledněny mimo jiné souvislost návrhu projektu s celkovými cíli
projektu Udržitelná Evropa pro každého – zvyšování povědomí o cílech udržitelného rozvoje,
provádění Agendy 2030, zapojení občanů a přechod k udržitelným životním stylům, přičemž
přednost bude dána záměrům s příslušným tematickým zaměřením, meziodvětvové pojetí
navrhovaných činností, schopnost oslovit adresáty, zejména originalitou a inovací a zapojením
občanů do rozvíjení záměru, jeho význam pro místní komunitu, schopnost zvyšovat povědomí
občanů o cílech udržitelného rozvoje a jejich zapojení do této problematiky a účast dalších činitelů,
sociálních hnutí, nevládních organizací, místních orgánů, dopady projektů a udržitelnost dosažených
výsledků.
Upřednostněny budou subjekty na nejnižší místní úrovni, které pracují přímo s místními komunitami,
a dále subjekty/organizace, které se podílely na činnostech budování kapacit uskutečňovaných v
rámci projektu Udržitelná Evropa pro každého na úrovni jednotlivých zemí. Za návrhy, které budou
předloženy se záměrem jejich uskutečnění s jinými organizacemi pocházejícími z různých odvětví,
budou uděleny body navíc.
U žádostí bude ověřeno, zda splňují kritéria způsobilosti. Výběrová komise posoudí a ohodnotí
návrhy projektů v souladu s kritérii výběru. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách
www.ceskoprotichudobe.cz a předkladatelé vítězných návrhů budou kontaktováni.
IV. Podávání zpráv
Příjemci podají nezbytné zprávy (popisné a finanční zprávy doplněné o odůvodňující podklady) za
použití poskytnutých formulářů, včetně fotografií/obrázků a svých informačních činností (on-line
odkazy, publikace atd.).
V. Komunikace a zviditelnění
U vybraných projektů musí být dodrženy požadavky na zviditelnění a komunikaci platné pro projekt
Udržitelná Evropa pro každého, včetně uvedení log projektu a vlajky EU (a rovněž zmínky „s finanční
podporou Evropské unie“ a příslušného prohlášení o vyloučení odpovědnosti) ve všech publikacích,
odkazech, dokumentech, zpravodajství a dalších činnostech zviditelnění a komunikace.
VI. Jak podat žádost?
Návrh projektu předložíte tak, že vyplníte formulář žádosti.
K formuláři přiložte navrhovaný rozpočet záměru. Viz formulář v příloze I.
Konečný termín pro podání
Konečný termín pro podání vašeho návrhu je 15. února 2019, půlnoc SEČ.
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V. ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM

Konečný termín pro předložení návrhů

15. února 2019, půlnoc SEČ.

Proces hodnocení a výběru

únor 2019

Sdělení o výběru příjemců pro rok 2019

duben 2019

Období realizace

duben 2019– 30. března 2020

Podání zpráv

Zprávy se podávají do jednoho měsíce od
ukončení vybraných projektů).

Bližší informace: Pro bližší informace kontaktujte Stanislavu Tomkovou, koordinátorku projektu
v ČR, na emailové adrese: tomkova@ceskoprotichudobe.cz

Financováno Evropskou unií.

