
Informace k postupu vyhodnocení žádostí o dotace a pokyny pro vypracování plných projektových 

žádostí v rámci dotačního titulu  

„Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ pro rok 2016 

 

Úspěšní předkladatelé námětů projektů v rámci I. kola (posouzení projektových námětů – Concept 

notes - viz přehledová tabulka) výše uvedeného dotačního titulu jsou tímto vyzváni k předložení 

plných projektových žádostí (II. a závěrečné kolo hodnocení) do 29. února 2016 (15:00 hod.). 

Následně provede hodnotící komise výběr projektů, které navrhne k poskytnutí dotace. Hodnotící 

komise bude složena za zástupců České rozvojové agentury (ČRA), MZV a v relevantních případech i 

zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Hodnotící komise vydá svoje stanovisko přibližně do konce 

března 2016.  

V rámci výzvy k podávání námětů v dotačním titulu „Podpora trojstranných projektů českých 

subjektů“ pro rok 2016 bylo ČRA předloženo celkem 63 projektových námětů.  

ČRA a MZV byla v souladu s vyhlášením výzvy pro podávání námětů schválena tato kritéria pro výběr 

projektových námětů v I. kole a na základě jejich aplikace na předložené projektové náměty byl 

proveden výběr – význam kritéria pro rozhodnutí o podpoře námětu je sestupný od č. 1. do č. 4.:  

1. pokračující projekty  
2. nové projekty podpořené EK nebo jiným donorem a v souladu s Koncepcí ZRS ČR 
3. nové projekty podpořené EK mimo rámec Koncepce ZRS ČR 
4. nové projekty podpořené jiným donorem mimo rámec Koncepce ZRS ČR 

 
Komise pro I. kolo výběru projektových námětů jednala ve složení Martin Náprstek (ČRA), Monika 

Toulová (ČRA).  

Základní instrukce pro vypracování plných projektových žádostí: 

- ČRA bude v českém jazyce požadovat pouze ty části projektového dokumentu, které jsou 

následně součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zejména rozpočet a tabulka aktivit a 

výstupů), případně jsou nutnou podmínkou pro přidělení dotace (formulář žádosti o dotaci). 

Ostatní části projektového dokumentu mohou být v anglickém jazyce (je možno využít 

projektový dokument, který byl předložen hlavnímu donorovi v rámci výběrového řízení). Je 

pochopitelně i nadále možné předkládat všechny části projektového dokumentu v českém 

jazyce. Hlavním donorem se rozumí poskytovatel převážné (nejméně 50 %) části finančních 

prostředků na realizaci projektu (např. Evropská komise nebo jiný zahraniční donor). 

Podrobné pokyny a formuláře pro vypracování plných projektových žádostí jsou uloženy na 

webu ČRA. 

- ČRA bude požadovat při předložení plných projektových žádostí písemný doklad schválení 

projektu k realizaci hlavním donorem (kopie smlouvy nebo jiného dokladu stejného 

významu). Pokud předkladatel nebude schopen toto doložit, ale jeho projekt byl 

prokazatelně schválen k realizaci (a zdržení podpisu smlouvy je víceméně administrativního 

rázu), je možné se s poskytovatelem dotace dohodnout na jiném termínu předložení 

takového dokumentu. Stejně tak žadatelé předloží relevantní části smluv se svými partnery 



v rámci konsorcií (tedy zejména informace o výši finančního vstupu jednotlivých členů 

konsorcia do projektu).  

- ČRA rovněž požaduje předložení informací o výši finančních úhrad (výše grantu) od hlavního 

donora a o stanoveném procentním podílu, který by měl český žadatel dodat jako svůj 

finanční vklad / spolufinancování (toto bude doloženo kopiemi relevantních částí smlouvy / 

rozhodnutí o přidělení grantu hlavním donorem – případně i jiným způsobem, který ale musí 

být s ČRA předem konzultován). V této souvislosti připomínáme, že maximální podíl 

požadované dotace od ČRA nesmí překročit 50 % celkové hodnoty projektu). Upozorňujeme, 

že výše požadovaného spolufinancování bude jedním z pomocných kritérií při hodnocení 

projektů v II. kole (budou upřednostněny projekty s co nejvyšším podílem spolufinancování 

ze strany hlavního donora).  

Projektové formuláře pro vypracování plných projektových žádostí jsou ke stažení na webu ČRA 

 (soubor „Trilaterální dotace – žádost, formuláře 2016“) 

Kontaktní osoby ČRA pro dotační titul „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“: 

Monika Toulová: toulova@czda.cz (tel. 251 108 172) 

Martin Náprstek: naprstek@czda.cz (tel. 251 108 117) 
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