
ACT I V E  C I T I Z E N S  F U N D
 

Popis Fondu: Cílem Active Citizens Fund (dále jen Fondu) je: “Posílení občanské společnosti a aktivního 
občanství a podpora znevýhodněných skupin“. Fond má přispět k posílení dlouhodobé udržitelnosti a 
kapacit občanského sektoru, posílení jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního 
občanství a lidských práv.

Plánované výstupy Fondu: 
1. Zvýšené zapojení občanů do občanských aktivit
2. Posílení advokační a watch dog role občanské společnosti 
3. Podpora znevýhodněných skupin
4. Posílení podpory občanského vzdělávání a mediální gramotnosti
5. Zvýšená kapacita a udržitelnost sektoru občanské společnosti a jednotlivých organizací 

občanské společnosti

Fond bude realizován prostřednictvím:
- Strategických grantů (období realizace 36 – 48 měsíců)
- Středně velkých grantů (12 – 30 měsíců)
- Akčních grantů (6 – 12 měsíců), včetně grantů na navázání partnerství

Všechny projekty podpořené v rámci strategických grantů a středně velkých grantů musí zahrnovat také 
prvek budování kapacit, který bude financován z rozpočtu projektu jako jeho povinná součást. 

Bilaterální vztahy budou podpořeny prostřednictvím průběžně otevřené výzvy, která bude vyhlášena od 
zahájení programu.  

Programová oblast:  Občanská společnost
Programme allocation: 15 000 000 EUR
Zprostředkovatel Fondu: Konsorcium Nadace Open Society Fund Praha, Výboru dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu České republiky 

www.osf.czKontaktní údaje: 



 

Program bude implementován také prostřednictvím dvou předem definovaných projektů, které se zaměří 
na:

- zvýšení zájmu mladých lidí o veřejné záležitosti a jejich účast na veřejných aktivitách; 
- budování kompetencí organizací občanské společnosti a sdílení zkušeností s advokační činností.  

Plánovaný harmonogram: 
· Vyhlášení výzev plánováno v období červen – září 2019 (následovat bude seminář pro žadatele).
· Zahájení realizace podpořených projektů – leden/únor 2020. 

Oprávnění žadatelé: Neziskové, dobrovolnické organizace zřízené v České republice jako právnické 
osoby dle zákona ČR č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mající neziskový účel, jsou nezávislé na místní, 
regionální a ústřední vládě, veřejných institucích, politických stranách a komerčních organizacích 
(nevládní organizace).  

Bilateralní spolupráce bude podpořena prostřednictvím:
1. grantů na bilaterální spolupráci;
2. studijních cest zaměřených na specifická témata příjemců grantů organizovaných 

Zprostředkovatelem Fondu.
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