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ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 
VYHLAŠUJE 

MIMOŘÁDNÉ VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI PODPORY DE MINIMIS PRO   
„PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO SOUKROMÝ SEKTOR – FÁZE 

PŘÍPRAVY, SÝRIE“  
NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 

PŘEDLOŽENÝCH 
SUBJEKTY SOUKROMÉHO SEKTORU 

PRO ROK 2018 
 

PREAMBULE 
 
Česká rozvojová agentura (ČRA) je oprávněna poskytovat 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 a s usnesením vlády č.–591/2017 o Strategii zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky 2018 - 2030. Dotační tituly jsou vyhlašovány v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. 
u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
ČRA poskytuje dotace de minimis podnikatelským subjektům registrovaným v ČR a definovaných 
dle právní předpisů ČR na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR) 
v souladu s Metodikou projektového cyklu ZRS ČR, usnesením vlády č. 468/2017 ze dne 21. června 
2017 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího 
financování do roku 2020, které mimo jiné ukládá zvýšení zapojení soukromého sektoru do 
rozvojové spolupráce. Na dotaci není právní nárok. 
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. ČRA poskytuje dotace také v souladu s nařízením Evropské 
komise (dále „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“). 
 
I. PŘEDMĚT DOTACE 
 
Cílem „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (dále „Program“) je zapojení 
soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce a rozvoj soukromého 
sektoru v partnerských zemích ZRS. Program je rozdělen na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti, 
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Podnikatelský plán) a Realizaci (Projekt B2B). Aktuální vyhlášení se vztahuje pouze na fázi 
Přípravy. 
 
Toto mimořádné výběrové řízení se uskutečňuje v souladu a v rámci implementace programu 
Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019, 
přijatém usnesením vlády z 27. června 2016 č. 588/2016. Teritoriálně se vztahuje pouze na 
Syrskou arabskou republiku.  
 
Program prostřednictvím českého know-how a inovativních technologií přispívá k řešení 
konkrétních rozvojových problémů partnerských zemí a posílení konkurenceschopnosti místních 
partnerů. Poskytnutá podpora nesmí deformovat tržní prostředí a zároveň musí představovat 
přidanou rozvojovou hodnotu (podmínka dodatečnosti). To znamená, že 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 
 
Program není sektorově omezen, ale 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 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.3 
 
Největší zájem o rozvojovou a rekonstrukční asistenci s ohledem na současný rozsah sankcí a tím 
možnosti participace českých firem je registrován v zemědělství (zpracovatelsko-potravinářský 
průmysl, zemědělská technika, rostlinná a živočišná výroba), vodohospodářství (zavlažování, 
zásoby užitkové a pitné vody), v sektoru environmentální technologie (čističky odpadních vod, 
úpravny pitné vody, kanalizace, spalovny odpadů), zdravotnictví a farmacie (zdravotní přístroje a 
nástroje, materiál, lůžka, výroba léků a vakcín) a stavebnictví (prefabrikované systémy, montované 
stavby, likvidace stavebního odpadu, obnova poničených pozemních komunikací).  
 
Podpora nemůže být a nebude poskytnuta projektu, který by se ukázal být v jakémkoli rozporu s 
aktuálně účinnými omezujícími opatřeními (sankcemi) uplatňovanými vůči Sýrii, ledaže by se na 
daný případ dala vztáhnout výjimka v rozsahu stanoveném v příslušném právním předpisu. O 
takové výjimce by, podléhala-li by nutnosti předchozího povolení, rozhodl na základě žádosti o 
výjimku podané žadatelem o podporu příslušný orgán. Odpovědnost za soulad konkrétního 
projektu studie proveditelnosti a případně návazných dalších projektů spojených s eventuálními 
dodávkami zboží a technologií do Sýrie (nebo k použití v Sýrii) s platným sankčním režimem je na 
straně žadatele o dotaci, a to i v průběhu realizace projektu. 
 

                                                 
1 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. 

http://www.oecd.org/dac
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II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 
 
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) a u) zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních 
prostředků účelově vyčleněných na ZRS 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. Odpovědnost za realizaci projektu vůči 
ČRA má výhradně Žadatel o dotaci, resp. Příjemce dotace. Předmět podnikání a obor činnosti 
Žadatele o dotaci by měl odpovídat předmětu plánovaného projektu.  
 
Pokud je to výhodné, může být vytvořeno partnerství více českých a soukromých, veřejných nebo 
neziskových institucí v ČR nebo v dané rozvojové zemi (dále jen „Partneři“) v rámci implementace 
Programu.   
 
V rámci kategorie Přípravy není partner na místě vyžadován.  
 
Žadatel o dotaci musí dále prokázat že: 

 je obchodní společnost nebo podnikající fyzická osoba řádně registrovaná v ČR 
a provozující podnikatelskou činnost na území ČR; 

 vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů); 

 nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu limit pro de minimis, 
který činí 200 000 EUR pro jeden subjekt v tříletém období (současné a dvě předchozí 
účetní období, které příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní nebo hospodářský 
rok); Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její 
poskytnutí nabude právní moci či účinnosti. Posuzování poskytnutí podpory de minimis se 
týká propojených podniků dle definice jednoho podniku 4Evropské komise (EU); 

 
 
III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 
1) Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.  
2) Shoda s náplní dotačního titulu.  
3) Vyplnění závazných formulářů žádosti, rozpočtu projektu a ostatních formulářů vyžadovaných 
poskytovatelem. 
 
IV. POUŽITÍ DOTACE 
 
1. Podporované aktivity  

                                                 
4 Viz: Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis (verze aktuální kde dni 
4.12.2014), dostupná na stránkách www.uohs.cz, v části „Veřejná podpora“, „Podpora de minimis“. 

 

http://www.uohs.cz/
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Hlavním výstupy v rámci Přípravy jsou Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány pro ověření 
podmínek podnikatelského, rozvojového a investičního záměru (dále jen „Studie“ a „Plány“), 
sloužící k navržení technologického řešení, identifikaci budoucích místních partnerů, přezkumu 
tržního prostředí nebo k přípravě expanze již existujících investičních aktivit (o cílech fáze Přípravy 
podrobně viz Metodika Programu). Doba pro realizaci aktivit nutných pro vypracování Studie či 
Plánu je omezena jedním kalendářním rokem. Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky v rámci dotačního titulu de minimis naleznete v Příloze IV. 
 
2.  Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na rok 2018, 
činí 2 500 000,- Kč.  
 
Finanční podpora z prostředků ZRS pro vypracování Studie či Plánu je ve výši maximálně 90 % 
prokázaných nákladů, přičemž maximální částka na jednu Studii či Plán může být max. 500.000 
Kč (bez DPH). Upozorňujeme, že hodnotící komise zkoumá hospodárnost plánovaného využití 
prostředků v žadatelem předloženém rozpočtu. 
 
3. Dotace nelze použít k úhradě výdajů, které nejsou uvedeny jako uznatelné v Příloze č. IV. O 
případných výjimkách může rozhodnout poskytovatel dotace na základě odůvodněné žádosti 
příjemce dotace.  
 
4. Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům. Příjemce dotace může poskytovat 
prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud 
se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) 
spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky 
poskytnuty. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky 
realizován. 5 
 
5. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí) může 
příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a 
údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset nebo více let) a najaté 
prostory jsou určeny k zabezpečení hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit 
výdaje na opravy a údržbu je stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor.  
 
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí poskytnutí dotace je konečné a nelze proti 
němu podat stížnost ani odvolání. Dotace bude přiznána Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen „Rozhodnutí“).  
 
7. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, aby 
bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.  
 
8. Na poskytování dotací ze státního rozpočtu (výběrové dotační řízení) oprávněným subjektům se 
nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

                                                 
5 Toto ustanovení znamená, že konkrétní projektové aktivity, (spolu-) financované z rozpočtu ČRA, nesmí vést k realizaci zisku. 
Zároveň požadavek, aby výsledky celkového projektu v budoucnu vedly ke zvýšení ziskovosti firmy/realizátora zůstává v platnosti. 

 



 5 

V. FINANČNÍ PODPORA  
 
Finanční podpora – Rozhodnutí o přidělení dotace 
Finanční podpora (dotace) bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově 
vázané dotace na základě Rozhodnutí ČRA na rok 2018 a lze ji použít jen v souladu s náplní 
dotačního titulu a na účel uvedený v Rozhodnutí. V Rozhodnutí stanoví ČRA písemně podmínky, 
které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Rozhodnutí bude 
obsahovat tyto podstatné náležitosti: 
 

a) název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace; 
b) název a adresu poskytovatele; 
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta; 
d) výši poskytnutých finančních prostředků; 
e) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář; 
f) závazný ukazatel finanční spoluúčasti žadatele o dotaci (procento podílu vlastních 

zdrojů); 
g) datum účinnosti uznatelných nákladů (v jakém časovém rozpětí je možné 

prostředky z dotace využít); 
h) datum ukončení realizace projektu (ukončení realizace projektu je okamžik 

ukončení všech naplánovaných aktivit); 
i) odkaz na příslušné vládní usnesení, které oblast ZRS pro příslušný rok upravuje; 
j) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů; 
k) stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
l) den vydání Rozhodnutí. 

 
ČRA může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo uvést, která 
nesplnění podmínek jsou méně závažná viz § 14 odst. 6 ve spojení s § 44a odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb. 
 
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR 
na rok 2018 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).  
 
VI. 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 řešení projektu i průběh čerpání 
dotace. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České 
republiky. Příjemce dotace umožní na požádání orgánu provedení kontroly a ověření správnosti 
použití prostředků dotace v účetnictví. 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., v platném znění 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 
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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 realizátor připravit průběžnou zprávu v přiměřeném 
rozsahu požadovaném ČRA. Zpráva bude předána ČRA do 14-ti dnů od doručení požadavku.  
 
Hodnocení výsledků ze strany ČRA může být doplněno standardní evaluací Programu ze strany 
MZV ČR. 
 
VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Dotace se proplácí na základě vydaného Rozhodnutí zpětně na účet Příjemců dotace po ukončení 
všech aktivit Přípravy. 
 
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 15.11.2018 závěrečné písemné 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.6  
 
Podmínkou pro proplacení dotace je schválení závěrečné zprávy s přílohami ze strany ČRA 
s přihlédnutím k doporučení zastupitelského úřadu ČR v partnerské zemi. Veškeré náklady 
nárokované ke zpětnému proplacení musí být uvedeny ve schváleném rozpočtu Rozhodnutí a 
potvrzeny v závěrečném vyúčtování. Výše zpětně proplacené dotace nemůže překročit celkovou 
částku schválenou v Rozhodnutí pro daný projekt ČRA. Nárok na proplacení vzniká pouze u aktivit 
dokončených a zaúčtovaných do 15.11. daného kalendářního roku. 

VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Toto vyhlášení pro příjem žádostí ve fázi Přípravy bude veřejně publikováno na webu ČRA dne 30. 
října 2017. 
 
Příjem veškerých žádostí končí v pátek dne 1.12. 2017 v 17:00. Žádosti zasílané doporučeně 
(poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem 
(např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky 
nebudou přijaty.  
 
Žádosti o dodatečné informace k Vyhlášení musí být doručeny e-mailem na adresu 
leskovska@czechaid.cz. 
 
Žádost se podává v zalepené obálce označené:  

a) názvem dotačního titulu („PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO 
SOUKROMÝ SEKTOR – FÁZE PŘÍPRAVY, SÝRIE“); 

b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou; 
c) textem „NEOTEVÍRAT“ 

                                                 
6 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. 
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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: 
 
Ludmila Leškovská 
e-mail: leskovska@czechaid.cz 
tel.: 251 108 147 
 
Žádost předkládá žadatel včetně povinných příloh písemně v 1x vyhotovení a 1x v elektronické 
formě (CD-ROM nebo flash disk). Elektronická verze žádosti (včetně příloh) musí být ve formátech 
MS Word a Excel.  
 
Jeden oprávněný subjekt, žadatel, může předložit maximálně 2 žádosti o podporu v rámci tohoto 
mimořádného vyhlášení.   
 
 

1. Žadatel podá žádost o dotaci včetně všech příloh vyhlášení viz Checklist (Checklist slouží 
pouze ke kontrole žadatelům, není potřeba přikládat k žádosti o dotaci). Jedná se o tyto 
dokumenty: 

 Žádost o dotaci 

 Příloha I – Pracovní plán 

 Příloha II – Popis projektu  

 Příloha III – Návrh rozpočtu  

 Příloha IV – Souhlas s uveřejněním identifikačních údajů 

 CD-ROM/flash disk se všemi výše uvedenými dokumenty elektronicky 
 

Pro tištenou verzi žádosti (podává se v jednom vyhotovení) upřednostňujeme kroužkovou nebo 
pevnou vazbu.  
 
IX. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU 

 
Přijaté žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména pokud 
jde o: 
- kontrolu formální správnosti, 
- posouzení žádostí dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů. 
 

1. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat závažné formální nedostatky, 
nebude dále opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení.  
Za formální nedostatky se pro účely těchto pravidel považuje například:  
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh; 
b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení 
(např. nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.). 
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2. Žádosti budou v případě potřeby zaslány na zastupitelský úřad s požadavkem o 
vyjádření (teritoriální relevance projektu). Písemně zpracované vyhodnocení 
zastupitelských úřadů předloží administrátor hodnotící komisi.  

3. Členové hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat 
prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke 
dni vyhlášení výsledků výběru komise.  

4. Hodnotící komise složená z expertů ČRA, MZV ČR, případně dalších externích 
expertů vyhodnotí žádostí. Detailní metodika činnosti hodnotících komisí je v 
Příloze č. VII. 

5. Pouze žadatelé vybraní k podpoře budou vyzváni k dodání následujících 
dodatečných dokumentů (po zveřejnění výsledků dotačního řízení) : 
- ověřený výpis z obchodního rejstříku 
- informace k bankovnímu spojení u peněžního ústavu v ČR;  
- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v 

souvislosti s platbami vůči zdravotním pojišťovnám, systému sociálního 
zabezpečení a vůči státnímu rozpočtu; za neexistenci závazků nelze 
považovat posečkání s úhradou dlužných závazků;  

- seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje 
poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu a 
uvedení výše od nich požadovaných finančních prostředků; 

- čestné prohlášení, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 
předpisů); 

- čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis (formulář je součástí 
příloh); 

6. V případě nutnosti budou vybraní žadatelé písemně informováni o doplňujících 
podmínkách, za jakých bude návrh projektu schválen. 

7. Úspěšní žadatelé, kteří dodali všechny požadované podklady a zohlednili případné 
doplňující podmínky v projektovém návrhu, obdrží od poskytovatele „Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace“, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 

 
X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
  
Pro dotační titul „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor – Fáze přípravy, Sýrie “ ČRA 
stanovuje tato závazná kritéria pro posuzování žádostí:  

Název hodnotícího kritéria (Detailní popis hodnotících kritérií naleznete v Metodické 
příručce programu B2B - kapitola 7.2) 

Max. počet 
bodů 

ROZVOJOVÝ DOPAD  20  
UDRŽITELNOST A FINANČNÍ PŘIMĚŘENOST  20 
RELEVANCE PRO TERITORIUM  10 
Maximální počet bodů  50 

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/06/Metodicka_prirucka_2017_verze_zari2017-rev-3.pdf
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/06/Metodicka_prirucka_2017_verze_zari2017-rev-3.pdf
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Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může žádost o dotaci získat, činí 50 bodů. Minimální 
zisk pro financování projektu ze strany ČRA (v případě dostupnosti finančních prostředků) je 28 bodů 
při podmínce zisku nadpoloviční většiny bodů v každém jednom kritériu. 

 
XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
ČRA nevrací žádosti o dotaci, které byly přijaty do výběrového řízení. ČRA si vyhrazuje právo 
kdykoli zrušit celé výběrové dotační řízení, a to bez udání důvodu. 


