PLÁN ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ
NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 14. 1. 2014
PS Granty – předseda Michal Volf
Úkoly
1 – Grantový newsletter (Martin Veselý, externě)
Navrhujeme od ledna 2014 rozesílat členům ČKA grantový Newsletter. Tj. informace o
aktuálních grantových příležitostech pro ČKA, architekty, urbanisty a krajináře. Frekvence
1× za měsíc, případně žhavé aktuality. Půjde o filtrování relevantních výzev, zejm. z
esfcr.cz a grantového kalendáře neziskovky.cz (doporučuji ČKA odebírat). Kalendář může
např. upozornit na poslední výzvy v končícím grantovém období EU. Proto doporučujeme
spustit kalendář co nejdříve. Náklady 1200 Kč/měsíc (+ poplatek za odběr obecného
grantového kalendáře z neziskovky.cz, z něhož budou relevantní výzvy převážně
filtrovány). Celkem přibližně 15 000 Kč ročně, asi 3600 Kč na první čtvrtletí 2014.
2 – Grantový rozcestník (Martin Veselý, externě)
Grantový rozcestník bude rozdělen na dvě části – první část bude obsahovat základní
přehled poskytovatelů podpory, dotačních programů a jejich podmínek s odkazy na
relevantní weby s důrazem na evropské fondy 2014–2020 (včetně shrnutí dosavadních
zkušeností s čerpáním těchto prostředků v období 2007–2013). S ohledem na to
doporučujeme vyčkat na maximum informací o podmínkách v novém grantovém
období. Předpokládaný termín dokončení 3/2014 (bude upřesněno). Druhá část bude
jakousi kuchařkou, jak postupovat při získávání grantů/dotací od nápadu k vlastní realizaci
projektu (základní požadavky, nejčastější chyby…, odkazy na příručky). Mohou zde být
rovněž kontakty na odborníky pro jednotlivé dotační programy (budou‐li tito souhlasit).
Náklady 15 000 Kč.
3 – Lobbing za granty pro architekturu (interně)
Dle MMR je do konce března 2014 čas k ovlivnění grantových výzev budoucích operačních
programů. Tato činnost byla ze strany PSG ve druhé polovině 2013 vedena především
skrze PS pro kreativní průmysly, kterou zřídilo MK, tato PS však již nepokračuje a není
jisté, zda bude ustavena podobná PS zřízená někým jiným. PSG se tedy po vlastní ose
propojí s vedením OP v jednotlivých resortech a pokusí se danou situaci co nejvíce ovlivnit.
Náklady přibližně 20 000 Kč na první čtvrtletí 2014.
Termíny
1 – grantový newsletter – (duben 2014)
2 – grantový rozcestník – dle doporučení Martina Veselého (odhad duben 2014)
3 – lobbing – co nejdříve, na dubnovém představenstvu navrhujeme prezentovat výsledky
činnosti leden až březen a na základě toho bude rozhodnuto o dalších aktivitách PSG.
Pozn.: Pokud by PSG např. od poloviny roku 2014 přestala vykonávat činnost (pokud bude
již budoucí grantové období nastavené a schválené vládou), neznamená to, že se přeruší
činnost
Ad 1 a ad 2 – tyto úkoly budou zpracovány externě Martinem Veselým

