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NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
PRO ROK 2020 – POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY
PREAMBULE
Česká rozvojová agentura (ČRA) poskytuje dotace de minimis soukromému sektoru a dalším
oprávněným subjektům na základě ustanovení zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. ČRA
poskytuje dotace oprávněným subjektům v souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního
registru podpor malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů. ČRA poskytuje dotace také
v souladu s nařízením Evropské komise (dále „EK“) 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“).
ČRA poskytuje dotace de minimis podnikatelským subjektům registrovaným v ČR a definovaných
dle právních předpisů ČR na realizaci projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR)
v souladu se Strategií ZRS ČR pro roky 2018 - 2030, usnesením vlády č. 586/2019 ze dne 26. srpna
2019 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2020 a ke střednědobému výhledu
jejího financování do roku 2022. Na dotaci není právní nárok.
1) PŘEDMĚT DOTACE
Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových
zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání
obchodních partnerství v rozvojových zemích. Tato výzva je zaměřena výhradně na
pokračující projekty v kategorii Realizace (realizace projektu, projektová
dokumentace).
Žádost o dotaci lze podat pouze na pokračování projektu, který byl plánován jako víceletý a byl
úspěšně realizován v roce 2019, resp. 2018. Pokračování projektu musí prostřednictvím českého
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know-how a inovativních technologií přispívat k řešení konkrétních rozvojových problémů
partnerských zemí a posílení konkurenceschopnosti soukromého sektoru v rozvojových zemích.
Poskytnutá podpora nesmí deformovat tržní prostředí a zároveň musí představovat přidanou
rozvojovou hodnotu. To znamená, že poskytnutá podpora umožní realizaci pouze takových
rozvojových aktivit a výstupů v rámci realizace projektu, ke kterým by bez podpory nedošlo a/nebo
by k nim došlo až v mnohem delším časovém horizontu, případně ve výrazně menším rozsahu (tzv.
princip dodatečnosti).1
Předmětem projektu nemohou být obory, které nejsou v souladu s pojetím oficiální rozvojové
spolupráce podle Výboru pro rozvojovou spolupráci (OECD/DAC)2. Vzhledem k tomu, že se jedná
o podporu de minimis, předmětem podpory nemohou být oblasti vyloučené z působnosti
nařízením EK č. 1407/2013.3
Podrobnější informace o cílech programu, hodnocení a průběhu spolupráce jsou uvedeny
v Metodické příručce programu B2B. V případě, že je v této Výzvě uvedeno jinak, platí ustanovení a
podmínky Výzvy.
2) OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE
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), který předložil žádost o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k předložení žádostí o
dotaci v rámci dotačního titulu „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (Program
B2B) na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019 nebo 2018 (dále
jen „Výzva B2B 2019“ nebo „Výzva B2B 2018“) a jemuž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt v kategorii Realizace, který byl plánován jako víceletý. Odpovědnost za realizaci
projektu vůči ČRA má výhradně příjemce dotace.
3) PODMÍNKY ÚČASTI V ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
1) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je pouze žadatel
o dotaci.
2) Žadatel musí dodržet předepsaný způsob podání žádosti o dotaci.
3) Žádost musí být ve shodě s náplní této dotační výzvy.
4) Žadatel vyplní závazné formuláře žádosti, rozpočtu projektu a ostatní formuláře vyžadované
poskytovatelem, jejichž vzory tvoří přílohu této výzvy.

Princip „dodatečnosti“ (z anglického „additionality“) uvádí ve svém sdělení Evropská komise jako jeden z pěti principů, které jsou
klíčové pro zapojování soukromého sektoru do zahraniční rozvojové spolupráce. Viz COM (2014) 263 final, „A Stronger Role of the
Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries,“ 13.5.2014.
2 viz http://www.oecd.org/dac.
3 Podporu nelze poskytnout: a) podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č.
104/2000, b) podnikům činným v odvětví prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, c) podnikům činným
v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I smlouvy na trh, je-li výše podpory stanovena na základě
ceny nebo množství produktů zakoupených od primárních producentů, d) na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do
členských států, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím na vytvoření a provoz distribuční sítě, e) v případě podpory
závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů. Pro kompletní a detailní popis oblastí vyloučených z podpory de
minimis viz nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
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4) POUŽITÍ DOTACE
Podporované aktivity
Realizace projektu musí projekt vést k dosažení konkrétních cílů a výstupů navržených v žádosti
o dotaci v souladu s Programem B2B. Realizace projektu musí bezpodmínečně navazovat na žádost
o dotaci podpořenou v rámci Výzvy B2B 2019 či 2018.
Pilíř Realizace umožňuje žadatelům o dotaci získat finanční podporu na Realizaci projektu a
Projektovou dokumentaci.
V rámci Realizace projektu jsou podporovány tyto tři hlavní druhy aktivit: Vstup na trh; Přenos
know-how a/nebo Rozvoj soukromého sektoru v rozvojových zemích s českým zájmem. V rámci
Projektové dokumentace bude žadatel usilovat o zpracování technického řešení, které bude
sloužit cílovému příjemci (státní instituci v rozvojové zemi), především jako podklad pro vyhlášení
veřejného tendru, kterého se následně české subjekty mohou účastnit (více informací naleznete
v Metodické příručce)..Veškeré aktivity, související s finančním nárokem žadatele a jeho
vypořádáním, musí být ukončeny nejpozději do 15.11.2020 včetně proplacení všech
souvisejících uznatelných výdajů.
Finanční podpora z prostředků ZRS na fázi Realizace je stanovena ve výši maximálně 50 %
prokázaných nákladů, přičemž maximální výše dotace na jednu Realizaci či Projektovou
dokumentaci může být 5 000 000,- Kč. Upozorňujeme, že ČRA zkoumá hospodárnost
plánovaného využití prostředků v žadatelem předloženém rozpočtu.
Dotaci lze použít k úhradě výdajů, které jsou uvedeny jako uznatelné v Příloze 1 této Výzvy. O
případných výjimkách může rozhodnout poskytovatel dotace na základě odůvodněné žádosti
příjemce dotace. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani
fakticky realizován.
U řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3,
§ 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 správního řádu.
Proti rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí, zamítnutí nebo částečném zamítnutí žádosti o dotaci
není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se
nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, aby bylo
možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
5) DOTACE
Rozhodnutí o přidělení dotace
Dotace bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě
Rozhodnutí ČRA na rok 2020 a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. V Rozhodnutí
stanoví ČRA písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání dotace povinen dodržet.
Rozhodnutí bude obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-li tato
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fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo, název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,
b) název a adresu poskytovatele,
c) poskytovanou částku,
d) účel, na který je poskytovaná částka určena,
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
g) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace nebo návratné
finanční výpomoci splnit,
h) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu,
na jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek,
i) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční
výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm.
Poskytovatel na základě žádosti o poskytnutí dotace Rozhodnutím:
- zcela poskytne dotaci,
- zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo
- dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.
ČRA může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky použití poskytnuté dotace, podmínky méně
závažné nebo uvést, která nesplnění podmínek jsou méně závažná, z hlediska porušení podmínek
rozpočtové kázně (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.).
Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým
rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím
žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4
zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění.
Den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je považován za den poskytnutí veřejné podpory nebo
podpory malého rozsahu.
Postupem podle § 14g až 14i, 14l a 14m zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění, může
poskytovatel rozhodnout na základě žádosti příjemce dotace o změně práv a povinností uvedených
v § 14 odst. 4 písm. c), e) až j) tohoto zákona.
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR
na rok 2020 ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení prostředků
ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu.
Dotace se poskytuje na základě předložené žádosti o dotaci se všemi požadovanými přílohami (viz
níže). Pro pokračující víceleté projekty v rámci fáze Realizace je na každý rok
vystaveno samostatné Rozhodnutí na základě každoročně předložené žádosti o
dotaci.
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6) KONTROLA A MONITORING VYUŽITÍ DOTACE
ČRA v součinnosti s místním zastupitelským úřadem ČR, popřípadě jinou entitou k tomu ze strany
ČRA určenou, je oprávněna průběžně i dodatečně kontrolovat průběh i čerpání dotace. Tím nejsou
dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České republiky. Příjemce
dotace umožní na požádání České rozvojové agentury nebo zastupitelského úřadu ČR v místě
realizace provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace. Finanční kontrola,
řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo
zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného
finančního úřadu.
ČRA má také právo se v průběhu realizace programu průběžně dotazovat na stav, ve kterém se
projekt nachází. V případě dotazu musí příjemce dotace připravit průběžnou zprávu v přiměřeném
rozsahu požadovaném ČRA. Zpráva bude předána ČRA do 14-ti dnů od doručení požadavku.
7) PROPLACENÍ DOTACE
Dotace se proplácí v souladu s vydaným Rozhodnutím dotace na účet Příjemců dotace po ukončení
všech aktivit v daném roce, na základě skutečně vynaložených prostředků.
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 15.11.2020 písemné závěrečné vyúčtování za
příslušný rok realizace a přehlednou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat všechny
požadované údaje dle příloh Vyhlášení, případně další závazné výstupy specifikované
v Rozhodnutí.4
Podmínkou pro proplacení dotace je schválení závěrečné zprávy s přílohami ze strany ČRA. Výše
proplacené dotace nemůže překročit výši dotace schválenou v Rozhodnutí. Nárok na proplacení
vzniká pouze u aktivit, které byly dokončeny a související výdaje zaúčtovány a
proplaceny do 15.11. daného kalendářního roku.
8) ZPŮSOB PODÁNÍ
Tato výzva pro podávání žádostí o dotaci byla zveřejněna na webu ČRA dne 27. 11.2019.
Příjem žádostí o poskytnutí dotace končí 17. 1. 2020 ve 12:00 hod.
Příjem žádostí bude zaznamenáván na evidenčním listu. K podání žádosti je možné použít
datovou schránku. Žádosti doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky
nebudou přijaty. ČRA preferuje podání žádosti datovou schránkou.

Tyto závazné výstupy vyplývají z ustanovení Přílohy č. 3 vyhl. č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
4
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Podmínky podání žádosti datovou schránkou:
Žadatel zašle žádost včetně všech povinných příloh ve formátu PDF (podepsané a
naskenované dokumenty, nebo opatřeny elektronickým podpisem) a zároveň zašle
veškeré dokumenty také v editovatelné podobě (Word, Excel). Každý formulář bude
samostatným dokumentem. Zprávu do datové schránky nadepíše „NEOTVÍRAT PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO SOUKROMÝ SEKTOR –
POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY“.
ID datové schránky: 4ebr7ba
Podmínky podání poštou či osobně na recepci ČRA:
Žádost se podává v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního titulu („PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO
SOUKROMÝ SEKTOR – POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY“);
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou;
c) textem „NEOTEVÍRAT“
Žádosti zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1
Osoba pověřená pro věcná jednání v rámci dotačního titulu:
Dominika Caputová
e-mail: caputova@czechaid.cz
tel.: +420 702 144 504
Jeden oprávněný subjekt, žadatel, může předložit maximálně 1 žádost o dotaci v rámci
tohoto vyhlášení. Pokud žadatel o dotaci předloží na základě této výzvy více jak 1 žádost o dotaci,
budou odmítnuty veškeré jeho žádosti. Žádost o dotaci podepisuje Žadatel o dotaci.
Žadatel podá žádost o dotaci včetně všech příloh. Konkrétně přikládá tyto dokumenty:
• Žádost o dotaci
• Příloha 1 – Pracovní plán
• Příloha 2 – Popis projektu
• Příloha 3 – Strukturovaný rozpočet
• Příloha 4 – Souhlas s uveřejněním identifikačních údajů
• Příloha 5 – Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis
• Čestná prohlášení a dodatečné administrativní přílohy žádosti (viz Checklist) –
upozornění: tyto přílohy jsou povinnou přílohou žádosti!
• CD-ROM/USB se všemi výše uvedenými dokumenty elektronicky (v případě zasílání
poštou)
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9) POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že
a)
b)

žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,
žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě k podání
žádosti.

Poskytovatel vyhrazuje právo postupovat dle ust. § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a § 14p zákona č.
218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy že
- trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad;
k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu;
- poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o
dotaci poskytne přiměřenou lhůtu;
- poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené
žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel
upravenou žádost;
- zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví;
- žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla pravomocně zcela nebo
zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji
zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup
upravený v § 14k odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2018.
Poskytovatel ustanoví hodnotící komisi (viz bod 7.2 Hodnotící kritéria v Metodické
příručce), jejíž výrok má však pouze doporučující charakter. Výstupem z jednání
hodnoticí komise je protokol z jednání hodnotící komise.
V případě nutnosti budou vybraní žadatelé písemně informováni o doplňujících podmínkách, za
jakých bude návrh projektu schválen.
Úspěšní žadatelé, kteří dodali všechny požadované podklady a zohlednili případné doplňující
podmínky v projektovém návrhu, a kteří byli vybráni v rámci hodnocení, obdrží od poskytovatele
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.
10)
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
ČRA nevrací žádosti o dotaci, které byly přijaty do dotačního řízení. ČRA si vyhrazuje právo kdykoli
zrušit celé výběrové dotační řízení, a to bez udání důvodu.
11)

PŘÍLOHY
1. Uznatelné výdaje Programu B2B
2. Přehled kritérií přijatelnosti, základních/formálních podmínek a hodnotících kritérií
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