
VÝZVA K ÚČASTI NA GRANTOVÉM PROGRAMU 

Common Ground – 
Součinnost bez hranic
Příhraniční regiony, které spojují sousední 
země, jsou specifickým prostorem s obrov-
ským potenciálem. Často mezi nimi existují 
velice těsné a mnohostranné vazby. Vztahy 
mezi Německem a sousedními zeměmi jsou 
dnes sice intenzivnější než dříve, ale odlišné 
struktury státní správy na obou stranách 
hranice stojí i nadále v cestě společnému 
formování těchto regionů. Platí to také pro ak-
tivní zapojení občanů do politických procesů 
zaměřených na rozvoj příhraničního regionu. 
Právě otázce participace je věnován program 
Common Ground – Součinnost bez hranic.

Cílem programu Common Ground Nadace 
Roberta Bosche je zapojit obyvatele příhranič-
ních oblastí do formování a rozvoje jejich regi-
onu. Nadace chce odborným poradenstvím a 
granty podpořit zavedení a rozvoj participační 
kultury propojující politickou sféru, státní 
správu, občanskou společnost a místní obyva-
tele na obou stranách hranice. Díky společné 
koncepci, organizaci a realizaci přeshraničního 
participačního procesu se snadněji přistupuje 
k výzvám v regionu, otevírají se nové možnosti 
a nalézají řešení. Tyto aktivity mají vést ke vzni-
ku udržitelných přeshraničních struktur aktivní 
účasti na společenském dění, které budou 
fungovat i po skončení tříletého programového 
období.
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Staňte se regionem Common 
Ground!

Čelíte ve svém příhraničním regionu nějaké 
výzvě, kterou chcete řešit za aktivní účasti oby-
vatel z obou stran hranice? Chcete něco změ-
nit a otevřít nové možnosti? Přejete si přitom 
spolupracovat v silném přeshraničním svazku 
představitelů politické sféry, státní správy a 
veřejnosti? Máte motivaci zavést ve svém regio-
nu participační kulturu, do které by se zapojily 
všechny relevantní subjekty? V tom případě se 
přihlaste do programu Common Ground –  
Součinnost bez hranic a staňte se regionem 
Common Ground!

Co nabízí náš program?

Jako vybraný příhraniční region můžete počí-
tat s podporou jak při výběru témat, tak také 
při plánování a realizaci participačního pro-
cesu. Institut řízení spolupráce a interdiscip-
linárního výzkumu Nexus, který spolupracuje 
s Nadací Roberta Bosche na realizaci progra-
mu Common Ground, vám přitom bude podle 
potřeby poskytovat podporu a individuální 
poradenství. Kromě toho může každý vybraný 
příhraniční region využívat také služeb regio-
nálního poradce pro otázky participace, který 
bude sledovat tento proces po celou dobu 
trvání grantového programu. Další cenné zna-
losti o všech aspektech participace získáte na 
připravených školeních.

V rámci programu budete mít navíc také 
možnost navázat kontakt s jinými aktéry 
komunální a občanské společnosti z různých 
příhraničních regionů a vyměňovat si s nimi 
informace a zkušenosti týkající se participace 
a přeshraniční spolupráce. Za tímto účelem 
se budou konat specializované workshopy a 
setkání účastníků programu

Pro realizaci přeshraničních participačních 
procesů bude mít až osm vybraných příhra-
ničních regionů k dispozici granty do celkové 
výše 1,3 milionu euro. Přesná výše finanční 
podpory na region závisí na předložených 
odůvodněných finančních potřebách a bude 
udělena pro programové období v trvání tří 
let. Tento grant je určen výslovně jak pro 
participační procesy, které mohou sestávat 
z více různých formátů aktivní spoluúčasti, 
tak i pro vytváření přeshraničních participač-
ních struktur. Po skončení tohoto pilotního 
grantového programu se bude pokračovat 
v podpoře vybraných příhraničních regionů 
při budování stálých struktur participace. 
Všechny projekty podporované v pilotní fázi 
budou navíc vědecky monitorovány. 
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Jaké projekty lze nabídnout 
pro přeshraniční participaci?

Program Common Ground je v zásadě otevřen 
financování všech projektů sloužících obecné-
mu zájmu.

Zde je několik příkladů:
• Projekty zaměřené na rozvoj přeshraničních 

služeb obecného zájmu, např. v oblasti 
veřejné dopravy, dodávek energie, likvidace 
odpadu, zdravotní péče nebo vzdělávání. 

• Projekty zaměřené na společné vypraco-
vání koncepcí pro region, např. v oblasti 
přeshraničního cestovního ruchu, kultury, 
mobility nebo opatření na ochranu kli-
matu, společné projektování (veřejných) 
zařízení, která mohou využívat občané na 
obou stranách hranice, např. společné 
koupaliště. 

Kdo se může přihlásit? 

Žádost o status příhraničního regionu podává 
hlavní žadatel nebo žadatelka.
 
Měl by to být regionální územně samo-
správný celek, tzn. okres, obec, svazek obcí 
nebo jiná územní veřejnoprávní korporace 
z Německa nebo z některé ze sousedních 
zemí. Hlavním žadatelem může být i organi-
zace občanské společnosti, pokud může 
doložit spolupráci s některou územní veřej-
noprávní korporací.

Hlavní žadatel nebo žadatelka požádá o sta-
tus příhraničního regionu společně s další-
mi třemi partnery (tzn. celkem jedna územ-
ní veřejnoprávní korporace a jedna organizace 
občanské společnosti na každou zemi). Tito 
partneři potvrdí svou ochotu spolupracovat 
na základě prohlášení o záměru (Letters of 
Intent).

Důležité: Hlavním žadatelem může být pou-
ze veřejně prospěšná společnost. Přidružení 
partneři mohou být v rámci spolupráce orga-
nizováni v soukromém hospodářském sektoru.
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Jak se můžete přihlásit?

Přihlašování do programu Common Ground 
má dvě fáze.

V první fázi oznámí hlavní žadatel/ka do 
15.11.2021 svůj zájem účastnit se programu.
 
K tomu je třeba se pouze zaregistrovat na  
portálu Robert Bosch a nahlásit svůj projekt. 
Přihlášky zasílané poštou bohužel nemůžeme 
přijmout. 

Všichni žadatelé, kteří se zaregistrují do 
15.11.2021, budou pozváni k účasti na celo-
denním workshopu na téma „Dobrá partici-
pace v obcích“, který se bude konat koncem 
listopadu 2021. Na tomto workshopu budou 
účastníkům poskytnuty další informace o pro-
gramu Common Ground a o výběrovém řízení. 
Čas a místo konání budou oznámeny s dosta-
tečným předstihem. 

Konečnou žádost musíte poté zaslat do 
15.02.2022 (včetně rozpočtu projektu a  
prohlášení o záměru), a to e-mailem na 
adresu common.ground@bosch-stiftung.de. 
Příslušný formulář žádosti bude k dispozici 
v listopadu. 

Výběr maximálně osmi příhraničních regionů 
proběhne do konce března 2022.

Popis programu a další důležité informace 
o výběrovém řízení naleznete v části „Často 
kladené otázky“ (FAQ) a na adrese:
www.bosch-stiftung.de/common-ground.

nexus Institut 
Kontaktní osoba: Kerstin Franzl
E-mail: common.ground@nexusinstitut.de
Telefon: +49 30 318 054 64

Robert Bosch Stiftung GmbH
Kontaktní osoba: Sylvia Hirsch
E-mail: common.ground@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 711 460 844 90
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