
                                                                       Grant VENITE  

Grant Venite je  součástí projektu VENITE a jedná se  o finanční podporu aktivit  mládeže v ČCE.  

Podmínky podání žádosti o příspěvek 

 Projekt i žadatel musí splňovat níže uvedené podmínky. 

 Příspěvek je poskytován na základě písemné dohody jako zálohový a je nutno jej řádně 

vyúčtovat na základě předložených dokladů a hodnocení projektu.  

 Příspěvek nelze nárokovat a komise jej může poskytnout i jen v částečné výši oproti 

požadovanému.  

 Uzávěrka pro podání žádostí je  30. 9. 2018. Komise žádosti  vyhodnotí do 31. 10. 2018. 

Záměry jednotlivých projektů je možno konzultovat. Konzultace poskytuje Eva Marková, 

grantymladez@e-cirkev.cz , tel. 739247342 

 Žadatelé budou po 31. 10. 2018 informováni o své úspěšnosti. 

 Podpořené projekty musí být  zrealizované během roku 2019, vyúčtování projektu musí být 

podáno do 31. 1. 2020. 

 Žádost se podává  elektronicky, podepsaná a naskenovaná na  adresu:    

grantymladez@e-cirkev.cz 

 Žádost o příspěvek musí obsahovat:  

o Vyplněný formulář  

o Doporučení sboru popř. seniorátu, pokud se jedná o seniorátní akci 

 Žádost o  příspěvek by měla být  v minimální výši  3000 Kč, v maximální 15000 Kč. Lze žádat 

až o 100% pokrytí nákladů projektu.  

 O udělení grantu rozhoduje grantová hodnotící komise, dále jen komise dle hodnotícího 

systému.  

 Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 



Oprávnění žadatelé:  

- mládeže ČCE 

- SEM (lokání skupiny) 

- mládežník/konfirmand z ČCE starší 18ti let 

Předmět žádosti: finanční podpora  činnosti mládeže v ČCE 

Podporu lze získat na:          

o Akce (stávající či nové) 

o Vydání tiskovin, propagace apod. 

o Nákup potřeb/pomůcek, pokud souvisí s činností mládeže  

o Mini investiční projekty (např. zvelebení klubovny mládeže) 

o Aktivity mládeže, které prospívají městu/regionu a lidem, kteří v něm žijí 

Podpořené aktivity se nemusí odehrávat pouze na území sboru či v církevním prostředí. 

Cílová skupina aktivit nemusí být pouze mládež nebo členové ČCE (např. senioři ve městě).  

 

 


