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1 Cíle a zaměření programu
1.1 Cíle programu
Cílem „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (dále „Program“) je
zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Program podporuje aktivity českých firem na trzích partnerských zemí zahraniční rozvojové
spolupráce ČR (dále jenom „ZRS ČR“), napomáhá realizaci investičních a exportních plánů
českých firem a upevnění jejich tržní pozice. Současně prostřednictvím českého know-how
a inovativních technologií přispívá k řešení konkrétních rozvojových problémů partnerských
zemí a posílení konkurenceschopnosti místních partnerů. Program je komplementární k
ostatním aktivitám ZRS ČR a zahraniční politiky ČR.
Program spravuje Česká rozvojová agentura (dále „ČRA“) a Program je vyhlašován jako
dotační titul v rámci veřejné 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“).
Program je vhodný také pro začínající české podnikatele, kteří přinášejí inovativní
podnikatelské nápady s potenciálem řešení rozvojových problémů v partnerských zemích.
Díky podpoře se mohou lépe seznámit s podmínkami v daném teritoriu (právním a
regulačním rámcem, obchodními a investičními podmínkami apod.) a možnou poptávkou po
nabízených službách nebo zboží.

1.2 Teritoriální vymezení
Program se zaměřuje na aktuální partnerské země ZRS ČR, které byly schváleny příslušnými
usneseními vlády České republiky (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko,
Mongolsko, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie, Ukrajina).

1.3 Odvětvové vymezení
Program není sektorově omezen, ale předmětem projektu nemohou být obory, které nejsou
v souladu s pojetím oficiální rozvojové pomoci podle Výboru pro rozvojovou spolupráci
(OECD/DAC)1. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu de minimis, předmětem podpory
nemohou být oblasti vyloučené z působnosti nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.2
1

viz http://www.oecd.org/dac.
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2 Podporované aktivity
Mezi hlavní podporované aktivity patří Příprava projektu a Realizace projektu rozvojového
partnerství.

2.1 Příprava projektu
V rámci Přípravy projektu je hlavním výstupem Studie proveditelnosti pro ověření
podmínek podnikatelského rozvojového a investičního záměru (dále jen „Studie“), která
slouží k přezkumu tržního prostředí, přípravě expanze již existujících investičních aktivit,
nebo identifikaci nových místních partnerů.
Studie má zhodnotit všechny realizační alternativy, v případě investičního záměru variantně
řešit a optimalizovat investiční projekt. Studie má následně sloužit jako podklad pro získání
návazného financování pro podporu Realizace projektu v rámci Programu.

2.1.1 Uznatelné aktivity
Mezi uznatelné aktivity pro potřeby vypracování Studie patří především analytická činnost a
sběr dat, ale také organizování osobních schůzek, seminářů a školení nebo testování nových
pracovních postupů.

2.2 Realizace projektu
Podpora realizace projektu (dále jen „Realizace projektu“) zahrnuje všechny činnosti
potřebné k implementaci partnerského projektu v rámci Programu. Realizace projektu musí
vést k dosažení konkrétních cílů a výstupů navržených v žádosti o dotaci v souladu s
Programem a je omezena třemi kalendářními roky.

2.2.1 Uznatelné aktivity
a) Odborná pomoc a školení
Přenos odborných dovedností a know-how mezi českým podnikatelským subjektem
a místním partnerem v partnerské cílové zemi Programu je zásadní. Technická pomoc může
zahrnovat účast českých pracovníků na každodenní činnosti (výroba/ provoz/ řízení)
u partnera v cílové zemi Programu. Technická pomoc může být zaměřena na vybudování
efektivnějších pracovních postupů, lepší ochranu životního prostředí, zvýšení kvality či
zlepšení kapacity řízení či na rozvoj a uplatňování moderních řídicích systémů.
2

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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Školící aktivity jsou založené na strukturované analýze vzdělávacích potřeb, které jsou
nezbytné pro stávající či budoucí provoz partnera.
b) Zvyšování povědomí
Pro udržitelnost projektových záměrů je často nezbytné zvyšovat povědomí cílových skupin
a širší veřejnosti o důležitosti a potřebnosti zavedení nových pracovních postupů, technologií
nebo inovativních produktů a služeb. Nezbytná je také existence odpovídajícího regulačního
rámce v místě realizace projektu. Program proto podporuje organizování seminářů a
workshopů nebo provoz demonstračních jednotek zaměřených na zvyšování povědomí
v těchto a souvisejících oblastech.
c) Založení partnerského podniku
Finanční podpora z prostředků ZRS ČR může zahrnovat počáteční náklady na založení
rozvojového partnerství v cílové zemi. Může se jednat o náklady za právní služby, povolení
a poplatky v souvislosti se založením společného podniku (Joint Venture), registraci výrobků
pro zajištění práv duševního vlastnictví apod.

3 Příjemci podpory a partneři
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.
Na projektu v rámci Programu se musí podílet nejméně dva subjekty. Minimálně jeden
český soukromý subjekt (dále jen „Žadatel o dotaci“ resp. „Příjemce dotace“ v případě
úspěšných Žadatelů) a jeden subjekt z partnerské cílové země Programu (dále jen „Hlavní
partner“). 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 realizace Programu.
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 (dále jen „Žadatel o
dotaci“). 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.
Hlavním partnerem z cílové země Programu může být soukromý podnik, veřejnoprávní a
občanské instituce včetně zaměstnavatelských svazů, komor a nevládních organizací.
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4 Forma a výše podpory
4.1 Příprava projektu
Finanční podpora z prostředků ZRS ČR pro vypracování Studie je ve výši 50 % prokázaných
nákladů, přičemž maximální částka na jednu Studii může být 500.000,- Kč (u plátce DPH
včetně DPH).

4.2 Realizace projektu
Finanční podpora z prostředků ZRS ČR je maximálně 50 % nákladů vynaložených v rámci
realizace projektu, přičemž maximální částka na tři roky může být 2 000.000,- Kč (u plátce
DPH včetně DPH). Pro první rok realizace může být maximální částka alokovaná na
projektové aktivity 700.000,- Kč, pro druhý rok maximální částka 600.000,-Kč a pro třetí rok
maximální částka 700.000,-Kč.

4.3 Uznatelné náklady
Dotace lze použít pouze k úhradě následujících výdajů:
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
Poplatky za konzultační, poradenské služby nebo odborné posudky
Výdaje související s využíváním prostor pro účely projektu
Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku (pouze v případě Realizace
projektu)
Výdaje na pořízení drobného materiálu pro účely seminářů a školení
Detailní popis uznatelných a neuznatelných nákladů specifikuje Výzva.

5 Výzvy Programu a výběr projektů
Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které stanoví podrobnější
podmínky Programu (dále jenom „Výzva“). Výzvu k podávání projektových návrhů vyhlašuje
ČRA na svých webových stránkách (www.czda.cz).

5.1 Předkládání žádosti o dotaci
Žádost o dotaci předkládá Žadatel o dotaci na základě zveřejněné Výzvy k podávání žádostí o
dotaci na webových stránkách ČRA, a to na standardizovaném formuláři, který je přílohou
Výzvy. Jeden oprávněný subjekt, Žadatel o dotaci, může předložit maximálně 3 žádosti o
podporu v rámci Programu.
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Žádost o dotaci podepisuje Žadatel o dotaci. V případě Realizace projektu bude součástí
žádosti také doklad o zájmu o spolupráci na daném projektu s místním partnerem
(například Memorandum o porozumění). V případě Přípravy projektu není toto podmínkou.
Žadatel však musí alespoň uvést seznam potenciálních partnerů.
Detailní výčet všech náležitostí nutných k předložení žádosti, postup jejich posouzení a
výběru upravuje aktuální Výzva výběrového dotačního řízení v rámci podpory de minimis pro
„Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ pro daný rok realizace projektů.

5.2 Hodnotící kritéria
Pro posuzování a výběr žádostí o dotaci bude, kromě naplnění formálních podmínek
Programu, především zohledněno:
pozitivní dopad projektu na řešení rozvojových potřeb partnerské země či místní
komunity;
kvalita a udržitelnost podnikatelského záměru, tvorba pracovních míst, přenos
inovativních technologií a podpora hodnotových řetězců;
sociální a environmentální udržitelnost návrhu a zhodnocení rizik;
potenciál multiplikačního efektu v cílovém regionu nebo zemi;
finanční přiměřenost a transparentnost plánovaných uznatelných aktivit.
Hodnotící kritéria včetně metodiky hodnocení stanoví Výzva.

5.3 Hodnotící komise pro dotační titul Program rozvojového
partnerství pro soukromý sektor
Hodnotící komise složená z expertů ČRA, MZV ČR, případně dalších externích expertů,
posoudí relevantnost všech žádostí o dotaci, které splňují formální podmínky Výzvy.
Hodnotící komise vybere vítězné žádosti o dotaci k realizaci v rámci Programu
podnikatelského partnerství pro soukromý sektor. Detailní metodiku činnosti hodnotících
komisí a postupy výběru projektů stanoví Výzva a příslušný Jednací řád hodnotící komise.

5.4 Rozhodnutí o přidělení dotace
Po té, co hodnotící komise vybere vítězné žádosti o dotaci, obdrží úspěšní žadatelé
Rozhodnutí ČRA o poskytnutí neinvestiční, účelově vázané dotace ze státního rozpočtu ČR
(dále jen „Rozhodnutí“). V Rozhodnutí stanoví ČRA písemně podmínky, které je Žadatel o
dotaci povinen dodržet. Dotaci lze použít jen v souladu s náplní dotačního titulu a na účel
uvedený v Rozhodnutí.
Pro pokračující víceleté Realizace projektu je na každý rok plnění projektu vystaveno
samostatné Rozhodnutí na základě každoročně předložené žádosti o dotaci. Dotace se
proplácí na základě vydaného Rozhodnutí zpětně na účet Příjemců dotace po předložení
závěrečné zprávy o realizaci projektových aktivit, závěrečném vyúčtování a naplnění všech
požadavků Programu, Výzvy a jinak dále stanovených požadavků.
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6 Podmínky programu
6.1 Formální podmínky programu
6.1.1 Žadatel o dotaci
Žadatel o dotaci musí 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);
nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu limit pro de
minimis, kterým je 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 Evropské komise (EU);

6.1.2 Hlavní partner
Hlavní partner musí:
být řádně zaregistrovaná společnost, podnikající fyzická osoba, případně organizace
občanské společnosti či státní instituce, popřípadě jiná právnická osoba registrovaná
v dané partnerské cílové zemi Programu;
mít dostatečné finanční zdroje a manažerské a personální kapacity pro zapojení do
partnerství;
dodržovat mezinárodní standardy pracovních podmínek zamezujících zneužívání
dětské práce a škodlivé podmínky zaměstnanců na pracovišti a svou činností
neohrožovat životní prostředí.
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6.2 Věcné podmínky přínosu a udržitelnosti podporovaných aktivit
6.2.1 Přínos k řešení rozvojových problémů
Rozvojovým přínosem projektu se rozumí například zvýšení dostupnosti kvalitního
profesního vzdělávání, zlepšení zdravotního stavu obyvatel, větší potravinová bezpečnost
včetně dostupnosti pitné vody, energetická bezpečnost nebo snížení počtu extrémně
chudých lidí nebo vytváření pracovních míst speciálně pro mladé, ženy, dívky a jiné
znevýhodněné skupiny. Zamýšlené projekty by měly přispět ke zlepšení životních podmínek
místního obyvatelstva, například pomocí lepší dostupnosti inovativních služeb, produktů
nebo technologií.

6.2.2 Ekonomický přínos
Z předloženého projektu musí být patrné, jakým způsobem povede jeho realizace
k podpoře investiční a exportní strategie a posílení dlouhodobé pozice českého realizátora
na trhu v místě realizace. Musí být dále zřejmé, jakým způsobem dojde k zajištění
spolehlivých dodávek surovin, zboží nebo služeb z partnerské země nebo k další možné
poptávce po službách nebo zboží realizátora.
Pod ekonomickým přínosem projektu se rozumí také zlepšování efektivity, sociálních a
ekologických podmínek v hodnotovém řetězci (např. zajištěním certifikace místních
dodavatelů), tvorba a podpora pracovních míst, zvyšování pracovní produktivity nebo přenos
know-how a technologií.

6.2.3 Udržitelnost a multiplikační efekt
Udržitelný projekt musí mít politickou a institucionální podporu v místě realizace. Pro
udržitelnost musí být také zajištěny návazné služby a související práce, odborné a finanční
kapacity ideálně z místních zdrojů.
Příjemce dotace musí vyvinout maximální úsilí, aby navržené postupy realizace splňovaly
odpovídající ekologické normy EU. Ekologická udržitelnost také znamená minimalizaci
možných negativních environmentálních externalit zamýšleného projektu.

6.2.4 Podmínka naplnění principu dodatečnosti
Poskytnutá podpora nedeformuje tržní prostředí a zároveň představuje přidanou rozvojovou
hodnotu. 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).3
3

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.
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6.2.5 Podmínka finanční stability
Hlavní partneři (tj. Žadatel o dotaci a Hlavní partner) musí mít dostatečné finanční a lidské
zdroje odpovídající výkonům pro realizaci záměru.

7 Způsob implementace projektů a podmínky použití
dotace
7.1 Příprava projektu
Základní požadavky na implementaci:
Příjemce dotace předloží Studii ČRA ke schválení.
Po schválení Studie ČRA je Studie považována za konečnou verzi Studie (dále jen
„Konečná verze Studie“).
Příjemce dotace zajistí překlad Konečné verze Studie, do jazyka srozumitelného
Hlavnímu partnerovi. Náklady na překlad Konečné verze Studie mohou být hrazeny
z rozpočtu Programu. Za správnost překladu Konečné verze Studie ručí Příjemce
dotace
Konečná verze Studie spolu s překladem je protokolárně předána Hlavnímu
partnerovi. Jeden originál předávacího protokolu je předán ČRA.
Příjemce dotace předloží závěrečnou zprávu nejpozději do konce září daného roku.
Přílohou závěrečné zprávy je Konečné verze Studie v českém nebo anglickém jazyce a
další náležitosti specifikované ve Výzvě. Závazná struktura závěrečné zprávy spolu
s povinnými přílohami je přílohou Výzvy.
Příjemce dotace zašle Konečnou verzi Studie spolu s překladem (v případě potřeby) a
závěrečnou zprávou také teritoriálně příslušnému zastupitelskému úřadu ČR.
Aktivity pro vypracování Studie musí být ukončeny v daném kalendářním roce, ve
kterém byly zahájeny.
Specifické požadavky na implementaci dále upravuje Výzva.

7.2 Realizace projektu
Základní požadavky na implementaci:
Doba Realizace projektu je ohraničena třemi kalendářními roky.
Realizace aktivit v každém ze tří roků musí být ukončena v daném kalendářním roce,
ve kterém byla zahájena.
Za každý kalendářní rok realizace projektu musí být předložena závěrečná zpráva.
Závazná struktura závěrečné zprávy spolu s povinnými přílohami je přílohou Výzvy.
Schválení roční závěrečné zprávy je podmínkou pro předložení žádosti o dotaci na
další projektový rok u víceletých projektů v rámci realizace projektů.
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Specifické požadavky na implementaci dále upravuje výzva.

7.3 Podmínky finančního zúčtování dotace se státním rozpočtem
Dotace se proplácí zpětně na účet Příjemců dotace po ukončení všech aktivit Studie resp.
Realizace projektu.
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA v termínech stanovených ve Výzvě písemné
závěrečné vyúčtování za rok realizace a přehlednou závěrečnou zprávu, která bude
obsahovat všechny požadované údaje dle příloh Výzvy, zhodnocení přínosů projektu,
případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí.4
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 do 30. 9. v případě Přípravy
projektu a do 15. 11. v případě Realizace projektu, pokud Výzva nestanoví jinak.

7.4 Právní rámec poskytnutí a použití dotace
Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.
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.
Realizace celého projektu, včetně užití dotace musí být u Příjemce dotace evidována
tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
Na poskytování dotací ze státního rozpočtu (výběrové dotační řízení) oprávněným
subjektům se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Podpora jakéhokoliv projektu neznamená automatický nárok na další podporu.
Podpora víceletých projektů neznamená automaticky nárok na financování pro
druhý, resp. třetí rok.
ČRA v součinnosti s místním ZÚ, popřípadě jinou entitou k tomu ze strany ČRA
určenou, je oprávněna průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh
čerpání dotace. Příjemce dotace umožní na požádání orgánu provedení kontroly a
ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví.
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. Průběžná 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.
4

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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