
SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU 

v rámci systému dílčích grantů EU, výzva k předkládání návrhů 2020 

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ projektů, které podporují udržitelný rozvoj spojený 

s tématem migrace 

I. Základní informace  

Tříletý projekt financovaný z programu EU DEAR (Development Education and Awareness 

Raising - Rozvoj vzdělávání a zvyšování povědomí) - „SDGs and Migration – Multipliers and 

Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“ kombinuje odborné znalosti a 

zkušenosti 7 partnerů ze 7 zemí EU, národních a globálních sítí. Projekt reaguje na potřeby 

smysluplné, participativní realizace Agendy 2030 a na požadavek globálních, holistických a 

integrovaných kroků, které jsou zaváděny směrem z globální na místní úroveň. povědomí o 

cílech udržitelného rozvoje (SDG) v souvislosti s migrací Podporuje místní a národní občanské 

organizace.  

Jednou z klíčových součástí projektu je poskytování grantů (v rámci systému dílčích grantů) 

občanským organizacím, které působí na místní a/nebo národní úrovni v oblasti zvyšování 

informovanosti cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a jejich souvislosti s migrací (včetně otázek 

rasismu, integrace, inkluze, role rozvojové spolupráce). 

Projekt „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“ je realizován v následujících zemích:  

Belgie, Česká republika, Řecko, Itálie, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko.  

 

II. Záměr, cíl, očekávané výsledky a priority v oblasti témat:  

Obsahem projektu by mělo být plnění cílů udržitelného rozvoje (SDG) a současné zohlednění 

jejich provázání s migrací prostřednictvím různých národních a místních iniciativ, obzvláště 

pak tématických iniciativ souvisejících s migrací (zaměřených na problematiku rasismu, 

integrace, inkluze, role rozvojové spolupráce) a se zohledněním problematiky genderových rolí 

a/nebo změny klimatu. Další informace o kampaních a projektech naleznete na adrese: 

https://gcap.global/faces-of-migration/ 

Záměrem tohoto dílčího grantu je zvyšovat povědomí o cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a 

jejich provázanosti s migrací na místní a/nebo národní úrovni a zapojit do veřejné diskuze 

místní obyvatelstvo/širokou veřejnost a veřejné orgány.  

Příjemci dílčího grantu by se ve svých iniciativách měli zaměřit na formální i neformální místní 

skupiny a občany, včetně škol a studentů, a usilovat o zvýšení jejich informovanosti o cílech 

udržitelného rozvoje (SDGs) a migraci.  

Očekávané výsledky těchto iniciativ:  

- zvýšení povědomí a zapojení občanů do podpory cílů udržitelného rozvoje v jejich 

provázanosti s migrací  

https://gcap.global/faces-of-migration/


- posílení a/nebo vytvoření prostoru pro dialog o implementaci a sledování cílů udržitelného 

rozvoje (SDGs) se zvláštním zaměřením na SDGs přímo provázané s migrací na místní a/nebo 

národní úrovni 

- zvyšování povědomí o významu rozvojové spolupráce v oblasti migrace  

 

III. Kritéria způsobilosti - kdo se může zúčastnit výběrového řízení? 

a) spolky 

b) obecně prospěšné společnosti, 

c) podle § 7 odst. 1 písm.  

d) právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních   

e) dobrovolné svazkům obcí 

f) konsorcia složená z institucí uvedených pod body a - e 

 

Podmínky způsobilosti uchazeče k získání sub-grantu jsou následující:  

a) musí být právnickou osobou a/nebo registrovaným subjektem (zaregistrovaným před rokem 

2019).  

b) musí být neziskovou organizací 

c) musí být subjektem založeným v České republice.  

 

Poznámka: Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jeden návrh. 

 

Doba trvání: Doba implementace činností, jimž je udělen sub-grant, začíná dnem podpisu 

smluv a jejich plnění musí být dokončeno nejpozději do 31. července 2021. Zprávy o 

implementaci musí být předloženy do 30 kalendářních dnů po skončení příslušných projektů.  

Rozsah grantů: Rozpočet předkládaného projektu se musí pohybovat mezi 3000 - 5 000 EUR. 

Granty budou uděleny formou 85% předběžného zafinancování dohodnutého rozpočtu v 

okamžiku zahájení projektu a 15% splacení zůstatku rozpočtu po předložení příslušných zpráv 

a podle skutečně vzniklých nákladů.  

Sektor a téma iniciativ: dílčí grantové aktivity musí být v souladu s cíli a prioritami projektu 

zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji, cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a jejich 

provázanosti s migrací. 

Místo implementace: aktivity musí probíhat na místní a/nebo národní úrovni v České 

republice. 

 



 

 Typ činností:  

Seznam příkladů různých typů online i offline aktivit, které jsou způsobilé pro udělení sub-

grantů (seznam není vyčerpávající):  

• Veřejné akce 

• Školicí akce  

• Panelové diskuse  

• Vzdělávací aktivity (školy, univerzity atd.)  

• Propagační akce  

• Dialog, včetně debat s politickými činiteli  

• Pouliční akce  

• Semináře  

• Tvůrčí a kulturní akce  

• Mládežnické akce  

 

Poznámka:  

Následující aktivity jsou pro udělení sub-grantu nezpůsobilé: 

• Činnosti týkající se pouze nebo převážně individuálního sponzoringu účasti na workshopech, 

seminářích, konferencích, kongresech;  

• Činnosti týkající se pouze nebo převážně individuálních stipendií na studium nebo účast ve 

výcvikových kurzech;  

• Akce na podporu politických stran;  

• Akce týkající se fundraisingu; 

• Základní financování uchazeče • Činnosti, které spočívají výhradně nebo převážně na 

kapitálových výdajích, např. pořízení vybavení IT  

• Činnosti, které diskriminují jednotlivce nebo skupiny lidí na základě pohlaví, sexuální 

orientace, náboženského vyznání nebo jeho nepřítomnosti, případně z důvodu etnického 

původu. 

 

UZNATELNOST NÁKLADŮ:  

Náklady musí souviset přímo s realizací podporované činnosti. Efektivita vynaložených 

finančních prostředků je jedním z výběrových kritérií. Preferovány budou projekty s efektivním 

poměrem nákladů k potenciálnímu dopadu a projekty, kde je většina očekávaných výdajů 

spojena přímo s realizací akce (např. příprava materiálů, náklady spojené s místem konání akce, 



cestovní náklady řečníků, přímé mzdové náklady, atd.). Nepřímé náklady hrazeny nebudou, ale 

náklady na zaměstnance přímo zapojené do projektu mohou být do navrhovaného rozpočtu 

zahrnuty.  

Finanční příspěvek (spolufinancování) ze strany uchazeče není vyžadován a není součástí 

výběrových kritérií. Žadatel může finančně přispívat na dobrovolné bázi. 

Tento grant nelze využít ke spolufinancování žádného projektu financovaného z fondů 

EU. 

 

III. Výběrová kritéria  

Výběrové řízení bude zohledňovat relevanci návrhu k celkovému zaměření projektu „Cíle 

udržitelného rozvoje a migrace“ - zvyšování povědomí o SDG a jejich provázanosti s migrací, 

přičemž prioritu budou mít akce zaměřené tematicky, akce s mezisektorovým přesahem, akce 

s výrazným potenciálem dopadu zejména co do originality a zapojení občanů do jejich přípravy, 

iniciativy potenciálně zvyšující informovanost občanů, jejich zapojení do řešení problematiky 

cílů udržitelného rozvoje v provázanosti s migrací, akce podporující zapojení dalších aktérů, 

společenských hnutí, nevládních organizací či orgánů místní správy a iniciativy podporující 

dopad projektu a udržitelnost dosažených výsledků.  

Doporučuje se, aby návrhy měly mezisektorový přesah, tj. aby prostřednictvím navrhovaných 

iniciativ zapojovaly organizace, skupiny a jednotlivce z různých oblastí společnosti. Návrhům 

vypracovaným ve spolupráci s organizacemi působícími v jiných společenských odvětvích 

budou přiděleny body navíc.  

Žádosti budou kontrolovány z hlediska souladu s kritérii způsobilosti. Výběrová komise 

vyhodnotí a oklasifikuje návrhy projektů podle výběrových kritérií. Výsledky budou 

zveřejněny na webových stránkách projektu a autoři vítězných návrhů budou kontaktováni. 

 

IV. Předkládání zpráv  

Příjemci sub-grantu jsou povinni předkládat zprávy o vykázané činnosti (popisy a finanční 

zprávy doplněné podpůrnou dokumentací) s využitím poskytnutých vzorů zpráv, a to včetně 

fotodokumentace a dokumentace dopadů iniciativ (online odkazy, publikace apod.).  

 

V. Požadavky na komunikaci a vizibilitu 

Vybrané projekty musí plně respektovat požadavky na viditelnost a komunikaci projektu 

Směřování k udržitelné Evropě pro všechny (Make Europe Sustainable for All), a to včetně 

použití loga projektu a vlajky EU (+ odkazu „s finanční podporou Evropské unie“ a příslušného 

vyloučení odpovědnosti) ve všech publikacích, odkazech, dokumentech, zprávách a jakýchkoli 

dalších materiálech určených ke zviditelnění a komunikaci.  

 

 



VI. Jak se přihlásit? 

Zašlete svůj návrh projektu formou vyplnění přihláškového formuláře (Příloha I).  

K formuláři přiložte povinné přílohy: Příloha II (rozpočet projektu), výpis z rejstříku a čestné 

prohlášení o bezdlužnosti. 

Lhůta pro předložení návrhů je 16. července, do půlnoci.  

 

V. ORIENTAČNÍ ČASOVÝ ROZVRH  

Lhůta pro předložení návrhů        16.7.2020, půlnoc 

Vyhodnocení a výběrové řízení   16.8.2020 

Informování o vybraných příjemcích sub-grantu   24.8.2020 

Realizační období  Září 2020 – červen 2021  

Předkládání zpráv  Do 30 kalendářních dnů po skončení příslušných projektů. 

 

Dotazy týkající se této výzvy můžete zasílat na email nozinova@diakoniespolu.cz do 10.7.2020 

 

mailto:nozinova@diakoniespolu.cz

