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1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 4 c

Zpráva grantové komise pražského seniorátu za rok 2019
V letošním roce bylo k rozdělení celkem 101.912 Kč (přidělená částka 101.633 Kč plus malý zůstatek z loňského

roku).

Bylo  podáno  celkem  9  žádostí  (FS  Hvozdnice,  FS  Praha  10  –  Uhříněves,  FS  Soběhrdy,  FS  Praha  10  –  Horní
Počernice, SOM a FS Praha 6 – Dejvice, FS Dobříš, FS Kladno, FS Praha 5 – Smíchov). Z toho 8 mikroprojektů bylo
hodnoceno více než 50 body ze 100, s ohledem na finanční  limit  však bylo uspokojeno pouze prvních 5 žádostí
v celkové výši  96.990 Kč.  Ty letos  nebyly  nijak  kráceny.  Zbývajících  4.922 Kč  převádíme do roku 2020,  společně
s částkou 5.560 Kč vrácenou jarovským sborem z mikroprojektu na rok 2018. 

Některé mikroprojekty již byly dokončeny a vyúčtovány, u ostatních je nezbytné, aby byly realizovány do konce
roku.  Ve  všech  případech  očekáváme  závěrečné  zprávy  s vyúčtováním  do  29.2.2020  na  adresu  komise
(mikroprojekty-ps@seznam.cz). Na začátku roku komise na tuto povinnost upozorní. V případě, že nebude možno
projekt uskutečnit v celém rozsahu, nebo při jeho realizaci došlo k nenaplnění rozpočtu, bude potřeba příslušnou
částku vrátit na seniorátní účet a zároveň o tom komisi informovat.

Osvědčilo se loňské rozšíření komise o dva členy.

Pro rok 2020 bude k disposici přidělených 101.920 Kč plus výše zmíněný zůstatek 10.482 Kč, tedy celkem 112.402
Kč. Výzva k podávání žádostí na rok 2020 bude rozeslána do sborů v době po uzavření řízení o celocírkevních DaRP-
ech, tj. v prosinci 2018, tak, aby bylo možno v rámci seniorátních mikroprojektů alespoň částečně uskutečnit záměry,
jež nemohou být financovány z prostředků na celocírkevní DaRPy. Upozorňujeme na to, že již v letošním roce byl
posunut termín pro podávání žádostí na 31. ledna, stejně to bude i v roce 2020.

Podrobnější údaje o seniorátním grantovém systému, včetně platných Pravidel, jsou na seniorátních webových
stránkách a také na http://mikroprojekty-ps.sweb.cz 
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