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Česko – ukrajinské fórum pro občanskou společnost 

1. O projektu 

Smyslem tohoto projektu je vytvořit grantové mechanismus pro malé společné projekty českých a 

ukrajinských nevládních organizací. Spolupráce nevládních organizací nabízí velký potenciál, jak naplnit 

konkrétními projekty i na přímé mezilidské úrovni deklarované politické cíle a priority bilaterálních 

vztahů Ukrajiny a ČR. 

Tento grantový mechanismus vznikl jako doplnění a podpora Česko-ukrajinského fóra. Samo Fórum 

bylo založeno podpisem příslušného memoranda náměstky ministrů zahraničních věcí v Praze 

3. května 2019. 

První jednání Fóra se uskutečnilo také v Praze 5. února 2020. Za českou stranu se ho zúčastnili zástupci 

občanské společnosti a nevládních organizací, kteří se aktivně zapojují a přispívají k česko-ukrajinské 

spolupráci a dialogu.   

Druhé zasedání Fóra se uskutečnilo 26. května 2021 v Kyjevě, v rámci kterého bylo oznámeno o vzniku 

tohoto projektu.  

 

1.1. Předmět projektu 

Hlavním předmětem projektu je grantový mechanismus, v rámci kterého budou rozdělovány finanční 

prostředky v maximální hodnotě 50 000 Kč pro společné projekty českých a ukrajinských nevládních 

organizací.  

1.2. Cíle projektu 

Cílem projektu je prakticky přispět k rozvoji bilaterální vztahů ČR a Ukrajiny. V rámci projektu budou 

vybrány společné česko-ukrajinské projekty, které budou finančně podpořeny. Tyto vybrané a 

podpořené projekty budou v rámci svých cílů a obsahů provázány na českou zahraniční politiku, a na 

cíle české transformační politiky a pomoci na Ukrajině. Zároveň budou poskytovat náměty a inspiraci 

novými možnostmi vzájemné česko-ukrajinské spolupráce. V neposlední řadě dojde k posílení 

mezilidských kontaktů a spolupráce, která by se bez tohoto finančními mechanismu jinak obtížněji 

navazovala.  

Dalším cílem tohoto programu  bude i vyhledávání nových možných oblastí a forem české pomoci 

Ukrajině. 

https://www.mzv.cz/file/3484083/memorandum_CZ_UA_forum.pdf
https://www.mzv.cz/file/3484083/memorandum_CZ_UA_forum.pdf
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2. Zaměření programu 

Předmětem tohoto projektu je podpora minimálně 12 společných projektů na posílení česko-

ukrajinských vztahů a kontaktů mezi zástupci občanské společnosti, předložených českými a 

ukrajinskými nevládními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty. Konkrétně se 

bude jednat o podporu projektů těchto oblastech: 

a) Podpora občanské společnosti;  

b) podpora místních občanských iniciativ, regionální rozvoj; 

c) veřejná participace občanů na místní úrovni; 

d) ochrana životního prostředí; 

e) svoboda projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií;   

f) budování institucí právního státu, prosazování nezbytných reforem; 

g) rovnost a nediskriminace;   

ochrana lidských práv. 

3. Délka projektů  

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v rámci tohoto dotačního titulu přijímá žádosti o dotaci na 

krátkodobé projekty v rozsahu 1 – 4 měsíců, se zahájením a ukončením realizace v roce 2021. 

 

4. Maximální výše podpory 

V rámci projektu budou poskytnuty granty na realizaci ukrajinsko-česko-ukrajinských projektů, každý v 

maximální výši 50 000 Kč. 

5. Termín na zasílání žádosti o dotaci 

Výzva k podání žádostí je veřejně vyhlášena dne 26. 5. 2021. 

Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena na 25.6. 2021, 

do 23:59 (CET). Do této doby je nutné vyplněný projektový formulář zaslat na e-mailovou 

adresu cz.ua.forum@europeanvalues.cz a do předmětu uvést: ZADOST-CZ-UA-FORUM. 

  

https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/proposal-cz.pdf
mailto:cz.ua.forum@europeanvalues.cz
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6. Možné podporované aktivity 

Následující přehled aktivit má informační a inspirační charakter a není vyčerpávající: 

- Spolupráce (včetně online aktivit) představitelů občanské společnosti a nevládních organizací 

a podpora jejich činností zaměřených na systémová řešení občanských, ekonomických, 

sociálních, environmentálních či historických otázek.  

- Předávání zkušeností s řízením nevládních organizací, posilování jejich organizačních kapacit, 

projektovým řízením, plánováním. Jedná se například o oblasti financování, advokacie, 

přípravy projektů, zapojování do evropských sítí apod.  

- Podpora spolupráce státní správy, místní a regionální samosprávy, subjektů občanské 

společnosti a dalších relevantních subjektů se zaměřením na předávání zkušeností se 

společenskou a ekonomickou transformací. 

- Posilování role práva, zapojení občanské společnosti a veřejnosti do rozhodovacích procesů 

a zvyšování transparentnosti těchto procesů. 

- Podpora nezávislých médií a školení jejich pracovníků; předávání českých zkušeností; podpora 

investigativní žurnalistiky a mediální gramotnosti; zvyšování odolnosti vůči dezinformačním 

kampaním; informování o tématech souvisejících se společenskou a ekonomickou 

transformací EU; využívání nových médií a sociálních sítí jako platforem pro svobodnou diskusi 

a šíření a sdílení informací. 

- Podpora aktivizace mladých lidí a jejich zapojování do komunitních a společenských aktivit; 

vzdělávání (včetně neformálního) a výchova k aktivnímu občanství, kritickému přístupu 

k informacím a schopnosti formulovat a prezentovat názory; zavádění nových vzdělávacích 

metod (interaktivní výuka, využívání filmů, diskusí) a témat ve výuce (multikulturní výchova); 

informování o Evropské unii; zvyšování povědomí o lidských právech, ochraně životního 

prostředí apod.) a možnosti spolupráce s českými vysokými školami. 

- Aktivity směřující k prosazování rovných příležitostí žen a mužů a k odstranění diskriminace 

menšin. 

- Podpora obránců lidských práv a spolupráce v oblasti ochrany lidských práv. 

- Podpora ekologické spolupráce a výměny zkušeností mezi českými a ukrajinskými subjekty, 

mimo jiné se zaměřením na znečišťování životního prostředí, využívání obnovitelných 

energetických zdrojů, snižování energetické či na klimatické změny projektů. 

- Boj s korupcí. 
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7. Podmínky pro žadatele 

1. Žadatelem musí být česká nebo ukrajinská nezisková organizace. 

2. Žadatel musí v rámci projektu spolupracovat a přímo se podílet se svým partnerem z České 

republiky nebo Ukrajiny.  

3. Žadatel musí vyplnit projektový formulář obsahující základní informace o organizaci, projektu 

a jeho finančním plnění. 

4. Žadatel předkládá řádně vyplněný a podepsaný projektový formulář v elektronické podobě.  

5. Projektový formulář dle závazné osnovy a všechny jeho části, včetně rozpočtu, tvoří jeden 

celek.   

6. Projektový formulář musí být zaslán na emailovou adresu: cz.ua.forum@europeanvalues.cz 

s předmětem ZADOST-CZ-UA-FORUM nejpozději 25.6.2021 23:59 (CET). 

7. Posouzení a výběr předložených žádostí bude probíhat pod dohledem hodnotící komise. Došlé 

žádosti o dotaci budou evidovány a zpracovány pověřeným administrátorem.  

8. Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové hodnotící 

komise jsou povinni před zasedáním podepsat prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Jména 

členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení výsledků výběru komise.  

9. Hodnotící komise vybere vítězné projekty a rovněž navrhne seznam náhradních projektů pro 

případ, že vítězní žadatelé od realizace projektu před podpisem rozhodnutí odstoupí. 

10. Pro tuto výzvu EVC stanovuje následující závazná kritéria pro posuzování projektů:  

a. kvalitu zpracování projektu – po formální i obsahové stránce, jeho odborná úroveň; 

max. 5 bodů; 

b. účelnost vynaložení finančních prostředků vzhledem ke stanovenému cíli; posíleni 

česko-ukrajinské spolupráce max. 5 body;  

c. udržitelnost výstupů a cílů projektu; max. 3 body; 

d. proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska; max. 3 

body. 

11. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn na webových stránkách Bezpečnostního 

Centra Evropské Hodnoty a úspěšní žadatelé o dotaci budou obeznámeni prostřednictvím 

emailové komunikace. 

  

https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/proposal-cz.pdf
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8. Podmínky pro použití dotace  

1. Dotace musí být využita na projektové náklady uvedené v žádosti 

2. V případě dotazů, nejasností nebo otázek, se obraťte na poskytovatele grantu 

na emailové adrese: cz.ua.forum@europeanvalues.cz . 

3. V případě zásadních změn v položkách rozpočtu je potřeba informovat poskytovatele grantu 

na emailové adrese: cz.ua.forum@europeanvalues.cz . 

 

8.1. Uznatelné náklady 

- Cestovní výdaje, pokud přímo souvisejí s efektivním provedením projektu a současně 

jsou pro jeho realizaci nezbytné, zabezpečeny nejpřímějším a nákladově 

nejefektivnějším způsobem 

- Ubytování, denní příspěvky na stravu a místní dopravu (diety) 

- Zajištění občerstvení na akci 

- Tisk 

- Pronájem vybavení 

- Pronájem prostoru 

- Honoráře, poplatky školitelům 

- Náklady na publikaci (v maximální výši 750 Kč za stránku) 

- Režijní náklady (v maximální výši 20 procent z celkových nákladů na projekt – není 

třeba je prokazovat finančními doklady 

 

8.2. Neuznatelné náklady 

- Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (software, patenty, licence) a 

dlouhodobého hmotného majetku (včetně nákupu vybavení atd.) 

- Jakékoli další platby za zaměstnance, včetně honorářů, poplatků školitelů atd. 

- Letenky první nebo business třídy 

- Pohonné hmoty 

- Jednotlivé denní příspěvky / diety (za stravu, dopravu atd.) 

- Poplatky za komunikaci (včetně telefonů, internetu atd.) 

- Psací a kancelářské potřeby 

- Správní poplatky nebo režijní náklady (jiné jako podle bodu 10.1.) 

 

mailto:cz.ua.forum@europeanvalues.cz
mailto:cz.ua.forum@europeanvalues.cz
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9.  Finanční náklady a vyúčtování 

1. Příjemce dotace je povinen předložit EH do 10.12.2021 písemné vyúčtování přidělené dotace 

za rok 2021, závěrečnou zprávu o projektu v elektronické formě. Všechny potřebné dokumenty 

budou zaslány úspěšným žadatelům v dostatečném předstihu. Nevyčerpané finanční 

prostředky z dotace současně poukáže podle dispozic poskytovatele na jeho účet.  

2. Při Nákladech pod 5 000 CZK není žadatel povinen dokládat finančními doklady, stačí předložit 

jejich jmenný seznam. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty si vyhrazuje právo dodatečne 

prověřit existenci náhodních finančních dokladů.  

3. Při nákladech nad 5000 CZK je žadatel povinen předložit poskytovateli dotace veškeré finanční 

doklady. 

 

9.1. Režijní náklady 

20 % z celkového rozpočtu dotace může být využito na režijní náklady projektu, které není 

potřeba žadatelem dokládat. 
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