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I. Česko-německý fond budoucnosti

Vznik

• 1997 – Česko-německá deklarace

• Nadační fond 

• 2007 + 2017 : prodloužení o 10 let

Poslání 

• podpora porozumění mezi Čechy 
a Němci 

• podpora vzájemného setkávání 

Nástroje

• finanční podpora bilaterálních 
projektů 

• ročně 80 mil. Kč pro cca. 600 
projektů ročně

Vlastní projekty

•Česko-německá novinářská cena

•Kulturní akce



II. Podpora projektů 
OBLASTI PODPORY

• Mládež a školy (236)*

• Diskusní fóra a odborná spolupráce (84)

• Partnerství obcí a zájmových sdružení (39)

• Publikace (51)

• Kultura (178)

• Obnova památek (27)

• Sociální projekty a podpora menšin (9)

• Stipendia (8)

*Počet projektů za rok 2019 (624)



II. Podpora projektů
Kdo?

•český a německý partner společně

Jak?

•dvojjazyčná online žádost 

Kdy?

•na konci každého čtvrtletí, min. 3 měsíce před začátkem projektu



II. Podpora projektů
Kolik?

•až do 50 % celkových nákladů projektu

Jaké náklady?

•Cestovné, ubytování, stravování, tlumočení, jazyková animace / vstupné, 
materiál, nájem, reklama, personál, honoráře / institucionální a
pořizovací náklady

Důležité!

• Spolufinancování je nutné z vlastních nebo cizích zdrojů!



II. Podpora projektů - Speciální výzvy

Začínáme!

• nová či obnovená partnerství

• výše příspěvku: max. 30 000 Kč,     do 70 % nákladů

• žádost v jednom jazyce, bez lhůt

1. Realizace setkání dětí a mládeže

2. Příprava společných projektů v různých oblastech



III. Téma roku 2020
Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně

Spolupráce, inspirace a výměna zkušeností k ekologickém tématům

• Ochrana životního prostředí a klimatu

• Ekologická výchova

• trvale udržitelný životní styl

podpora až do 70% celkových nákladů



III. Téma roku 2021
Nové časy? Nové cesty! 
Česko-německé vztahy v dobách pandemie

Společná reflexe koronavirové krize a jejich důsledků pro česko-
německou spolupráci

• Online i offline projektové formáty

•jak může krize posunout společnost obou zemí kupředu

•Nové možnosti česko-německého setkávání a spolupráce i v časech krize

U online projektů možné až 30 % využít na nákup licencí a nezbytné 
techniky pro realizaci projektu

podpora až do 70% celkových nákladů



IV. Podání žádosti - tipy & triky

• Komunikace!
• S projektovým partnerem -> plány, společné vypracování konceptu

• S Fondem budoucnosti -> projektový záměr, vytvoření rozpočtu, informace o 
realizaci a případných změnách včas

•popsat česko-německou spolupráci

•Do rozpočtu mohou být zahrnuty náklady obou stran

•Přečíst si pravidla vyúčtování

•podat žádost včas



V. Kontakt

Adéla Bráchová              adela.brachova@fb.cz

(vlastní projekty ČNFB, práce s veřejností)

Jacob Venuß jacob.venuss@fb.cz

(Téma roku, vzdělávací projekty)

Stefan Gehrke stefan.gehrke@fb.cz

(odborná výměna, konference, partnerství obcí a zájmových 
sdružení)

Soňa Dederová sona.dederova@fb.cz

(obnova památek, kultura, partnerství obcí a zájmových sdružení)

www.zukunftsfonds.cz

www.facebook.com/fondbudoucnosti



Děkuji Vám za pozornost!


