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Harmonogram

• Rozhodnutí o dotaci bude zasláno příští týden

• Příjemci dotace zašlou na ČRA originály dodatečných dokumentů spolu s 

podepsaným originálem Rozhodnutí (attn: Ludmila Leškovská) + nový 

podepsaný originál Žádosti o dotaci (Příloha II) v případě změny rozpočtu

• ČRA zadává dotaci do registru de minimis

• Možnost čerpání nákladů prokazatelně spojených s projektem již od 1.1.2017

• Nutná úschova všech faktur a účetních dokladů (ČRA si také může vyžádat 

průběžnou zprávu)

• V případě změny v Pracovním plánu nebo rozpočtu – informovat emailem 

(přesuny do 10% mezi kapitolami rozpočtu jsou v pořádku, nad 10% nutno 

schválit)

• Odevzdání závěrečné zprávy do 15.11.2017, kopie účetních dokladů + přílohy 

emailem nebo na CD (v kopii také na ZÚ), ne úschovnou

• Po schválení zprávy ČRA - dodání vytištěné zprávy a kopie účetních dokladů 

poštou na ČRA (attn: Barbora Latečková)
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Uznatelné náklady, doklady, rozpočet

• Cestovní náklady

- amortizace auta, benzín x koupě auta

- letenka x kufr

• Pronájem prostor na místě (workshop atd) x nájem kanceláře v Praze 
(je zahrnuto obvykle v overheads)

• Osobní náklady se prokazují pomocí mzdových listů (nutno uchovat pro 
případ auditu, nevyžadujeme jejich dokládání do zprávy), na vše ostatní 
nutno mít účetní doklady

• Náklady jsou bez DPH dle zákona o dotacích

• Účetní doklady je nutné předložit a uchovat - jak pro náklady hrazené 
ČRA, tak financované Vámi

• Je nutno dodržet výši spolufinancování schválenou v žádosti, tedy např. 
při nedočerpání dotaci nutno udržet poměr vašeho a našeho vkladu.
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Osnovy podnikatelského plánu a studie 
proveditelnosti, závěrečná zpráva

• Závazný vzor závěrečné zprávy + doporučené osnovy obou 
dokumentů budou vyvěšeny webové stránce B2B

• Jazyk dokumentů  - podnikatelský plán (čj, aj), studie 
proveditelnosti (čj/aj + jazyk srozumitelný příjemci)

• Přílohy závěrečné zprávy: 

• Finanční zpráva (vzor bude opět ke stažení na webu – excelová 
tabulka obsahuje v jednom původní a reálně čerpaný rozpočet), vč. 
kopií účetních dokladů

• Dokument Studie proveditelnosti/Podnikatelský plán

• V případě Studie také vyjádření místního partnera 

• Fotodokumentace
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Financování výstupů a návaznost

• Žadatelé v pilíři realizace podávají v listopadové výzvě opětovnou 
aktualizovanou žádost (na dotaci není právní nárok)

• Žadatelé v pilíři podnikatelský plán v partnerských zemích programu 
mohou žádat v téže výzvě o návaznou realizaci (o realizaci je obecně 
možno žádat i bez PP), doporučeno také obrátit se na CzechTrade/ZÚ a 
konzultovat komerční uplatnění, úvěr, krytí EGAP atd. 

• Žadatelé v pilíři studie proveditelnosti konzultují s možnostmi 
financování ZÚ a jsou ve spojení s příjemci ohledně financování z 
prostředků IFIs či jiných donorů v zemi.

• Informujte prosím o svých krocích a výsledcích ČRA, stačí neformálně.
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Q&A

1. Je nutno používat logo České rozvojové pomoci? Kde 
najdeme grafický manuál?
• Příjemce dotace de minimis je povinen při veškeré propagaci projektu, je-li to technicky 

možné, používat logo Programu zahraniční rozvojové spolupráce, a to v souladu s Grafickým 
manuálem loga Czech Republic Development Cooperation resp. Česká republika pomáhá 
(pro propagaci v českém jazyce), který mu poskytovatel dotace poskytne. V případě, že 
prostředky dotace budou použity na výrobu hmotných výstupů (časopisů, publikací, plakátů, 
herních pomůcek, videokazet a CD-ROM apod.), příjemce dotace de minimis na tento 
výstup uvede, že „projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a 
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR“ a 
uvede logo Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR), pokud není 
s poskytovatelem dotace z mediálních důvodů dohodnuto jinak. Vždy, když příjemce dotace 
použije své logo, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Příjemce dotace 
zajistí vhodným způsobem publicitu programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a 
poskytovatele dotace (ČRA) i v případě, že o předmětném projektu bude informovat média 
(tištěná, elektronická, rozhlas a televize) formou rozhovoru, reportáže a podobně. Manuál je 
ke stažení zde: http://www.mzv.cz/file/23352/graficky_manual_CRDC.pdf 

2. Vyžadujete vedení samostatného účtu pro projekt?
• Ne.

http://www.mzv.cz/file/23352/graficky_manual_CRDC.pdf
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3. Budou dokumenty Podnikatelský plán a Studie 
proveditelnosti uveřejněny na internetu?
• Uvědomujeme si potřebu chránit autorská práva jednotlivých subjektů a také jejich obchodní 

tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 
kruzích běžně nedostupné skutečnosti. ČRA proto nebude poskytovat tyto dokumenty třetím 
stranám, a na webových stránkách zveřejní pouze část PP/SP k publikaci určenou – je nyní v 
osnově v závěru (stručné shrnutí, doporučení realizátora dalším subjektům, upozornění na možné 
překážky atd.)

4. Jak dlouho musíme archivovat účetní doklady?
• Příjemce podpory musí archivovat po dobu 10 let po obdržení závěrečné platby veškeré dokumenty 

související s realizací projektu.

5. Byla nám přiznána dotace na Realizaci projektu  -
musím žádat o podporu znovu na další rok, pokud ano, 
tak kdy?
• Dotace je přiznána vždy na daný kalendářní rok – v tomto případě na rok 2017. Podpora v tomto 

roce automaticky nezakládá podporu v roce následujícím (např. nebudou-li plněny milníky, 
zpoždění, nedostatečná implementace) – toto zohlední hodnotící komise v rámci listopadového 
vyhlášení, kdy žadatel podá opětovnou přihlášku. Tedy – je nutno podat žádost o pokračující dotaci 
na r. 2018 (pro fázi realizace) v listopadové výzvě.
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6. Zvažujeme žádat o dotaci na fázi přípravy v dubnové 
výzvě. Kdy bude vyhlášena a jaká o kolik prostředků je 
možné žádat?
• Jarní výzva na fázi přípravy bude vyhlášena na konci dubna s uzávěrkou v polovině května (bude 

specifikováno ve vyhlášení). Je možné podat až 3 žádosti na jakýkoliv pilíř (např. 2 studie, 1 plán), 
každý v objemu do 500tis. Kč. Tj. max. v objemu dotace do 1,5mil. Kč. Každou žádost je nutno 
podat zvlášť.

7. Jsou mzdové náklady uznatelnými náklady? Z 
metodiky to není zcela patrné.
• Ano mzdové náklady jsou uznatelnými náklady (oproti mzdovým listům, které nevyžadujeme k 

závěrečnému vyúčtování, ale které si prosím uchovávejte – můžeme si je také vyžádat). Uznatelné 
náklady (kde jsou také mzdové náklady jasně specifikovány), jsou přílohou Rozhodnutí.

8. V případě, že bude založen společný podnik v rámci 
realizace, dotujete také náklady na provoz společnosti, 
pronájem kanceláře, mzdy atd.?).
• Můžeme poskytovat dotace pouze českým subjektům, tedy např. náklady na operace v místě 

realizace, které půjdou za Vaším subjektem. Nemůžeme dotovat vytvořený podnik (byť s Vaším 
podílem), který je de facto zahraničních subjektem. Založení joint venture/pobočky považujeme za 
signál k ukončení naší podpory, je tedy cílem realizace. Další podporu bychom považovali za křivení 
místního trhu.
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Děkuji za pozornost!

Přejeme Vám mnoho úspěchů v realizaci a buďme v 
kontaktu.

Barbora LATEČKOVÁ

Referentka pro spolupráci se soukromým sektorem

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Tel: 251 108 151

Mob: 702 144 504

Email: lateckova@czechaid.cz

Web: www.czechaid.cz

mailto:lateckova@czechaid.cz
http://www.czechaid.cz/

