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Česká rozvojová agentura je státní organizace, která působí 
pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR a plní úkoly v oblasti 
zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím hlavním cílem je snížení 
chudoby, zlepšení kvality života a podpora udržitelného rozvoje 
ve světě. Má na starosti především přípravu, financování 
a monitoring rozvojových projektů. Zajišťuje také podporu 
projektů během jejich realizace. Hospodaří s ročním rozpočtem 
téměř 500 mil. Kč a realizuje rozvojové projekty ve 12 
partnerských zemích.
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Základní informace o Programu B2B

Program B2B v datech

• Od 2013 – Program rozvojově-ekonomického partnerství v gesci 
MZV ČR

• Od 2015 – Program rozvojové spolupráce pro soukromý sektor 
plně v gesci ČRA

• 2.pol. 2016 – Revize programu na základě dotazníkového 
průzkumu (firmy, zastupitelské úřady, partneři) a zpětné vazby, 
konzultace, revize dotačních dokumentů

• 21.11.2016 - Vyhlášení dotačního titulu, uveřejnění na webu 
www.czechaid.cz,  uzávěrka pro podávání žádostí je 16.1.2017

http://www.czechaid.cz/
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Základní informace o Programu B2B

Cíle programu

• Zapojování (českého) soukromého sektoru do naplňování cílů 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR a udržitelného rozvoje 
(SDGs)

• Rozvoj soukromého sektoru v partnerských zemích ZRS

→ Rozvoj soukromého sektoru v partnerských zemích 
prostřednictvím podnikatelských partnerství s českými firmami 
(B2B)

• Kontext: Nová strategie OSN do r. 2030 (SDGs) klade důraz na 
roli soukromého sektoru v řešení problémů rozvojového světa –
ekonomických, sociálních, problémů týkajících se životního 
prostředí atd. – firmy přinášejí inovace, know-how, zdroje 
financování, vytváření pracovní příležitosti…
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Základní informace o Programu B2B

Legislativní rámec

• Program je vyhlašován jako dotační titul rámci podpory de 
minimis v souladu se zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční 
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do 
zahraničí a o změně souvisejících zákonů a s usnesením vlády č. 
366/2010 o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky na období 2010 - 2017. 

• Program je jako dotační titul vyhlašován dále v souladu s 
ustanovením § 7 odst. 1, písmeno d) a u) zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také 
v souladu s nařízením Evropské komise (EU) č. 1407/2013 ze 
dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování EU na podporu de minimis (dále jen „podpora de 
minimis“).
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Schéma nového programu

Studie 
proveditelnosti, 

návazné 

financování z 

IFIs

Všechny rozvojové 
země

Max. 500.000 Kč
1 rok

90% pokrytí 
celkových nákladů

Studie proveditelnosti Podnikatelský plán  Projekt B2B

Sestavení byznys 
plánu, zmapování 

příležitostí, 

nalezení partnera

Všechny rozvojové 
země 

Max. 500.000 Kč
1 rok

90% pokrytí celkových 
nákladů 

Vytváření 
Podnikatelských 

partnerství

Partnerské země ZRS

Max. 5 mil. Kč za 3 
roky

50% pokrytí 
celkových nákladů

PŘÍPRAVA REALIZACE
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Teritoriální a odvětvové zaměření programu

• Příprava: všechny rozvojové země podle klasifikace OECD 
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) – všechny 
nízko- a středně příjmové země

• Realizace: Afghánistán, Angola, Bosna a Hercegovina, Etiopie, 
Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestina, 
Srbsko, Ukrajina, Vietnam, Zambie

• Změna: nově možno realizovat Projekt B2B také ve 
Vietnamu a Angole.

• Program není sektorově omezen. Předmětem projektu nemohou 
být obory, které nejsou v souladu s pojetím oficiální rozvojové 
pomoci podle Výboru pro rozvojovou spolupráci (OECD/DAC)
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Podporované aktivity - Příprava

Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány

• Mezi uznatelné aktivity pro potřeby vypracování studie či plánu 
patří především analytická činnost a sběr dat, ale také 
organizování osobních schůzek, seminářů a školení (cestovní a 
organizační náklady), nebo v odůvodněných případech testování 
nových pracovních a technologických postupů, pokud jsou 
nezbytné pro navrhované řešení. Studijní cesty do ČR (tzv. 
incomingové mise) nejsou v rámci tohoto pilíře podporovány.
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Podporované aktivity - Realizace

a) Odborná pomoc a školení

• Přenos odborných dovedností a know-how, technická pomoc (může být 
zaměřena na vybudování efektivnějších pracovních postupů, 
lepší ochranu životního prostředí, zvýšení kvality, zlepšení kapacity 
řízení či na rozvoj a uplatňování moderních řídicích systémů). 
V odůvodněných případech je možné jako aktivitu zařadit také studijní 
cestu do ČR.

b) Zvyšování povědomí

• Podporuje organizování seminářů a workshopů nebo provoz 
demonstračních jednotek. Možno exportovat pro demonstrační účely 
(za režijní náklady).

c) Založení a počáteční podpora podnikatel. partnerství 

• právní služby, povolení a poplatky v souvislosti se založením 
společného podniku, registraci výrobků pro zajištění práv duševního 
vlastnictví apod.)
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Uznatelné výdaje

• Osobní a cestovní výdaje; mzdové náklady žadatele jsou uznatelné 
pouze v případě, že pracovník žadatele poskytuje v rámci projektu 
expertní poradenské a konzultační služby nezbytné pro jeho realizaci.

• Z dotace lze hradit pouze expertní služby samotného českého příjemce 
dotace (nikoliv však běžné mzdové či režijní náklady). V odůvodněných 
případech lze řešit subdodávkou know-how místního partnera, opět 
nelze hradit jeho běžné mzdové či režijní náklady.

• Poplatky za konzultační, poradenské služby nebo odborné posudky.

• Výdaje související s využíváním prostor pro účely projektu.

• Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku (detailně 
upraveno v Příloze VI vyhlášení)

• Výdaje na pořízení drobného materiálu pro účely seminářů a školení.

• Náklady na propagaci (P.R. – Public Relations) jsou uznatelné pouze ve 
fázi Realizace, a to do výše max. 5 % objemu dotace ČRA. 
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Příjemci podpory (Kdo je oprávněn žádat?)

• V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) a u) zákona č. 
218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově 
vyčleněných na ZRS ČR mohou být poskytnuty také právnickým 
a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost.

• Žadatelem o dotaci musí být podnikatelský subjekt 
registrovaný v České republice (tj. obchodní korporace, 
podnikající fyzické osoby a další fyzické osoby podnikající na 
základě zvláštních právních předpisů) definovaný dle právních 
předpisů ČR. 



20.09.16 |12

Partneři žadatele

• V rámci dotačních pilířů v kategorii Příprava, tj. Studie 
proveditelnosti a Podnikatelský plán, není partner 
(protějšek ve vybrané rozvojové zemi) vyžadován. 

• Na projektu v rámci dotačního pilíře Projekt B2B (tj. ve fázi 
Realizace) se musí podílet nejméně dva subjekty. Minimálně 
jeden český subjekt (dále jen „Žadatel o dotaci“ resp. „Příjemce 
dotace“ v případě úspěšných žadatelů) a jeden subjekt 
z partnerské cílové země (dále jen „Hlavní partner“). Pokud je to 
výhodné, může být vytvořeno partnerství či sdružení více 
českých a soukromých, veřejných nebo neziskových institucí 
v ČR nebo v dané rozvojové zemi (dále jen „Partneři“) v rámci 
aktivit v dotačním pilíři Projekt B2B. Hlavním partnerem z 
cílové země může být pouze podnikatelský subjekt se sídlem 
v cílové zemi a oprávněný k podnikání dle tamní legislativy. 
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Vyhlášení dotace

• Nově je fáze Přípravy vyhlašována 2x ročně (listopad a 
květen). 

• Realizace pouze 1x ročně v listopadovém vyhlášení, pokud 
Vyhlášení nestanoví termíny jinak.

• Uzávěrka pro závěrečné/roční zprávy je nyní stejná – 15.11., 
prodloužena, mj. s ohledem na druhé květnové kolo.
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Předkládání žádosti o dotaci

• Jeden oprávněný subjekt, Žadatel o dotaci, může předložit 
maximálně 3 žádosti v rámci jednoho Vyhlášení (v jakémkoliv 
pilíři – je tedy možné např. zažádat o tři dotace na studie 
proveditelnosti).

• V případě Realizace Projektu B2B bude součástí žádosti také 
doklad o zájmu o spolupráci na daném projektu s místním 
partnerem (například Memorandum o porozumění). 

• V případě žádosti o dotaci v kategorii Přípravy doklad o 
zájmu o spolupráci partnera Žadatel nepředkládá.  
Pouze u Studie proveditelnosti dokládá potvrzení o 
potřebnosti/využitelnosti studie od místní instituce.
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Jaké jsou náležitosti vyhlášení dotace?

Viz Vyhlášení a vzorové dokumenty (přílohou vyhlášení). 

• Příloha I – Popis projektu 

• Příloha II – Žádost o poskytnutí dotace 

• Příloha III – Čestné prohlášení o podpoře de minimis

• Příloha IV – Pracovní plán

• Příloha V – Návrh rozpočtu 

• Doklad o zájmu o spolupráci (pro žadatele ve fázi Realizace), 
resp. potvrzení ke studii proveditelnosti

• CD-ROM se všemi výše uvedenými dokumenty elektronicky
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Nový formulář – Pracovní plán

Tabulka výstupů a aktivit a Harmonogram nahrazeny 
jednou tabulkou s názvem Pracovní plán – viz Příloha IV 
vyhlášení.

• PŘÍKLAD 1. Milník - Dovoz demonstrační technologie na sušení 
ovoce do zemědělského družstva v  Zambii. Úkoly (aktivity): 
nákup, doprava na místo, instalace, zaškolení. Písemný výstup: 
účastnická listina školení, předávací protokol.

• PŘÍKLAD 2. Milník – Vytvoření podnikatelského plánu pro 
prodej generátorů na solární  pohon v Etiopii. Písemný výstup: 
dokument Podnikatelský plán. Úkoly (aktivity): sběr dat, právní 
analýza, pracovní cesta první, druhá..
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Hodnotící  kritéria

Kromě naplnění formálních podmínek Programu, především 
zohledněno:

• Rozvojový dopad projektu (přenos know-how a technologií; rozvoj 
soukromého sektoru v dané zemi – vytváření nových pracovních míst, 
zavádění výrobních a pracovních standardů atp.; odkaz k prioritám a 
průřezovým tématům české ZRS; naplňování cílů udržitelného rozvoje)

• Relevance pro teritorium (načasování intervence, je-li vhodně 
vybráno místo realizace, shoda s vládními prioritami, příp. cíli české 
ZRS u projektů v partnerských zemích ZRS.)

• Udržitelnost a finanční přiměřenost (u Studií proveditelnosti se 
hodnotí možnost návazného financování a uplatnění studie; u 
Podnikatelských plánů komerční způsobilost; u Projektů B2B zvolená 
podnikatelská strategie a finanční návratnost; obecně multiplikační 
potenciál řešení; dlouhodobá udržitelnost aktivit)
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Přiznání dotace  - dotační rozhodnutí - vyúčtování

• Dotace se přiznává prostřednictvím dotace poté, co úspěšný
žadatel doloží všechny potřebné dokumenty (viz Checklist 
vyhlášení), prostřednictvím tzv. dotačního rozhodnutí.

• Dotační prostředky se uvolňují až ex post a podle skutečných 
nákladů (viz Příloha X Vyhlášení– Finanční vyúčtování).

• Příjemce dotace je povinen při vyúčtování doložit kopie dokladů 
(originály uschová), nepřikládá fakturu.
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Konec prezentace

Děkuji za pozornost.

Prostor pro dotazy po prezentacích hostů. 


