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ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 

VYHLAŠUJE 

VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU  

 

„PODPORA ŠÍŘENÍ INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZLEPŠENÍ HYGIENICKÝCH 

PODMÍNEK V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NA JIHU MOLDAVSKA“ 

 

PŘEDLOŽENÝCH 

NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI  

A DALŠÍMI OPRÁVNĚNÝMI SUBJEKTY 

PRO ROK 2015 
 

PREAMBULE 

 

Česká rozvojová agentura (ČRA) je oprávněna poskytovat dotace nestátním neziskovým 

organizacím (NNO) 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. Dotační tituly jsou vyhlašovány v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a odpovídají usnesení vlády č. 446 ze dne 16. 6. 2014 o Hlavních oblastech 

státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015. ČRA poskytuje 

dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů 

v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu s Metodikou projektového cyklu 

ZRS ČR, usnesením vlády č. 480 ze dne 25. června 2014 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 

2015 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2017 a zohledňuje usnesení vlády č. 

657 ze dne 6. srpna 2014 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění pozdějších 

novelizací. Na dotaci není právní nárok. 

 

 

I. PŘEDMĚT DOTACE 

 

Dotační titul „Podpora šíření inkluzívního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v 

mateřských školách na jihu Moldavska“ je zaměřen na zlepšení dostupnosti předškolního 

vzdělávání pro děti s omezenými možnostmi v okresech Moldavské republiky Leova a Causeni. 

Předkladatelé budou zpracovávat své náměty s ohledem na aktuální potřeby obou okresů.  

 

Očekávané výsledky: 

- Zvýšená motivace mateřských škol k inkluzívnímu vzdělávání, do projektu budou 

přednostně zařazeny školky, které inkluzívní vzdělávání realizují, případně ty, které jsou 

ochotné s inkluzívním vzděláváním začít.  
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- Zavedený model inkluzívního vzdělávání ve vybraných mateřských školách dle 

manuálu, který je k dispozici na ČRA. Tato skutečnost bude součástí informační 

kampaně o projektu. 

- Zlepšení dostupnosti pitné a technické vody v mateřských školách. 

- Zlepšení infrastruktury odpadní vody v mateřských školách. 

- Zvýšení úrovně znalostí o pravidlech hygieny, ochraně vody a environmentálního 

povědomí u žáků. 

 

Výběrové dotační řízení proběhne ve dvou kolech – v prvním kole předloží žadatelé tzv. 

identifikaci projektového záměru (Concept Note - formulář je přílohou tohoto vyhlášení). Ty budou 

poskytovatelem dotace posouzeny (zejména z hlediska efektivity, proveditelnosti a udržitelnosti) a 

poskytovatel vybere žadatele, kteří budou následně vyzváni k předložení plného projektového 

dokumentu. 

 

Přílohou Concept Note bude analýza potřeb pro jednotlivé mateřské školy, ve kterých bude projekt 

realizován. Analýza potřeb, z níž budou vycházet navrhované aktivity projektu, musí obsahovat: 

- Počet žáků, pedagogů a dalšího personálu; 

- přítomnost žáků se zdravotním znevýhodněním; 

- dostupnost připojení na kanalizační a vodovodní síť, včetně dostupnosti pitné vody; 

- popis stávajících vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení; 

- plány zřizovatele školy (investice, provoz atd.) na příští tři roky; 

- případný příspěvek zřizovatele nebo jiné instituce související s projektovými aktivitami. 

  

 

Specifické podmínky: 

 

1/ Projekt podpořený v rámci této výzvy bude koordinován s projektem financovaným Slovenskou 

agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci – SAMRS, výzva „MOLDAVSKO – voda a 

sanitácia na školách“. Projekty podpořené ČRA a SAMRS budou koordinovány a propojeny 

prostřednictvím informačních aktivit, jakož i mediální prezentací. 

 

2/ Vybraný realizátor projektu je před samotným začátkem zahájení dodávek a stavebních prácí 

(nákup technologických zařízení, stavební práce a materiál) povinen předložit ČRA podrobný 

technický projekt realizace stavebních technických aktivit. 

 

3/ V úvodní fázi realizace projektu je také realizátor povinen připravit a poskytnout ČRA podrobný 

popis propojení aktivit a koordinace s projektem SAMRS. 

 

4/ pokud bude nutné v rámci projektu realizovat technologická řešení a stavební práce, bude 

realizátor spolupracovat se specializovanými firmami, které vybere v rámci výběrových řízení na 

dodavatele zboží a služeb  

 

 

Kontaktní osoby Causeni:   

 

1. The Raional Council, Causeni city, M. Eminescu 31 Street 

- Department of construction, Mr. Dumitru Afanasii, tel. 024323460  

- Department of Education, Mr. Vasile Molodilo - Head of the Direction, E-

mail:dgitscauseni@gmail.com; Mrs. Valentina Curteva  - school inspector, e-mail: 

valcurteva@gmail.com, phone: 0243 23 097; 067301883. 

mailto:dgitscauseni@gmail.com
mailto:valcurteva@gmail.com
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2. Center for Public Health Causeni, Direction Health protection and sanitary supervizion, Mr. 

Veaceslav Vigol, phone: 0 243 25487, mob. 078586002 

 

 

Kontaktní osoby Leova:  

 

1. The Raional Council, Leova, Independentei 3 Street 

- Direction raional construction, Mr. Avram Nicolae, Phone. 0 263 22681/24250  

- Department of Education Leova, Mr. Alexandru Gospodinov - Head of the Department, 

e.mail: dgrilv@mail.ru, phone: 0263 23105. 

 

2. Center for Public Health Leova, Dir. Nicolau Mihail, phone:  026322405 

 

 

Jestliže bude na základě roční zprávy kladně vyhodnocen průběh projektu v roce 2015, je ČRA 

připravena poskytnout z účelově vázaných prostředků na ZRS finanční prostředky na realizaci 

projektu rovněž v letech 2016 do maximální výše stanovené ve vyhlášení dotačního titulu. To vše 

za předpokladu, že schválený státní rozpočet na daný rok ČRA poskytnutí příslušných prostředků 

umožní. 

 

II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 

 

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků 

účelově vyčleněných na ZRS může být poskytnuta pouze těmto subjektům: 

 

a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, 

b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, 

c) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšným společnostem, zřízeným 

podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

d) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelovým zařízením registrovaných církví a 

náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou 

činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení, 

e) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. nadacím a nadačním fondům, zřízeným podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

f) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i dalším právnickým osobám, jejichž hlavním 

předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních 

služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo 

sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne. 

g) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. územním samosprávným celkům na jinou než 

podnikatelskou činnost 

 

III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

 

1) Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.  

http://mail.ru/
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2) Shoda s předmětem dotace. 

3) Vyplnění závazných formulářů žádosti, vyžadovaných poskytovatelem. 

 

IV. POUŽITÍ DOTACE 

 

1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období 2015 a 

2016, činí 11 000 000 Kč. Podpořen bude jeden projekt. 

Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 

2015: 5 500 000,- Kč 

2016: 5 500 000,- Kč 

 

2. Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu. V odůvodněných 

případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % 

rozpočtovaných nákladů projektu. Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do 

maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce 

dotace z celkové částky na každý rok).  

  

V. ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Tato výzva bude veřejně vyhlášena dne 11. 2. 2015. Náměty musí být doručeny v jednom 

exempláři na předepsaném formuláři „Identifikace záměru projektu pro rok 2015“. Náměty musí 

být doručeny do 27. 3. 2015 do 15.00 hod v obálce označené „Podpora šíření inkluzívního 

vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska“ a 

„NEOTEVÍRAT“ na adresu:  

 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3 

118 50  Praha 1 
 

Náměty zasílejte rovněž elektronicky na e-mailové kontaktní adresy:  

 

toulova@czda.cz (tel. 251 108 172) 

cernik@czda.cz (tel. 251 108 171) 

 
 

Vyhodnocení námětů v I. kole proběhne podle kritérií, jejichž znění je součástí vyhlášení této 

výzvy. 

 

Rozhodnutí hodnotící komise bude zveřejněno do 3. 4. 2015 na webových stránkách poskytovatele. 

 

Po výběru námětů hodnotící komisí budou úspěšní žadatelé vyzváni k vypracování projektových 

dokumentů v termínu stanoveném ve vyhlášení výsledků. 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  

 

ČRA nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. ČRA si vyhrazuje právo 

kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu. 
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