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Výsledky I. kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) 

na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015 

Dotační titul: „Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné 

správy v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině“ I. kolo 

 

Dotační výběrové řízení bylo veřejně vyhlášeno dne 16. 2. 2015. Do data uzávěrky příjmu projektů     

(3. 3. 2015) byly vyhlašovateli doručeny celkem 2 žádosti. 

 

Obálková komise ve složení M. Toulová (ČRA) a D. Příborská (ČRA), která zasedala dne 4. 3. 2015, 

posoudila doručené projekty z hlediska splnění formálních náležitostí a konstatovala, že projekty 

splnily všechny požadované formální náležitosti. Projekty byly následně postoupeny hodnotící komisi.  

 

Složení hodnotící komise pro dotační titul: 

„Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti 

terciárního vzdělávání na Ukrajině“ 

Martin Náprstek, ČRA (předseda hodnotící komise) 

Jana Kačírková, ČRA 

Jan Černík, ČRA 

Alžběta Chmelařová, ZÚ Kyjev 

Veronika Hirzel, ORS MZV 

Jan Látal LPTP, MZV 

Veronika Peterová, MŠMT 

 

Hodnotící komise provedla ve dnech 4. 3. – 17. 3. 2015 vyhodnocení předložených projektů 

s následujícím výsledkem:  

 

Předkladatel Název projektu Průměrný počet 

získaných bodů     

(max. 100) 

Doporučení 

hodnotící 

komise 

Masarykova Univerzita Podpora rozvoje školství na Ukrajině 70,14 Postupuje do II. 

kola 

VUT v Brně Podpora managementu ukrajinských 

státních vysokých škol při vypracování 

a nastavení vnitřních procesů 

praktického využití vlastní vědecko-

výzkumné činnosti 

40,43 Nepostupuje do 

II. kola 
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Úspěšní předkladatelé námětů projektů v rámci I. kola výše uvedeného dotačního titulu jsou tímto 

vyzváni k předložení plných projektových žádostí (II. a závěrečné kolo hodnocení) do 17. dubna 2015 

(10:00 hod.). Následně provede hodnotící komise výběr projektů, které navrhne k poskytnutí dotace. 

Stanovisko hodnotící komise bude známo 20. dubna 2015.  

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

V rámci plného projektového dokumentu ČRA požaduje realistické zhodnocení možnosti 

spolufinancování realizace projektu z prostředků US „Emerging Donors Challenge Fund“ (EDCF): 

•             Které stávající projektové aktivity mohou být rozšířené pomocí fin. prostředků EDCF; 

•             Seznam nových projektových výstupů, případně financovaných z prostředků EDCF;  

•             Technické možnosti čerpání prostředků, resp. jak chce žadatel dosáhnout splnění požadavků 

USAID Kyjev pro čerpání prostředků EDCF. 

 

 

Praha, 23. 3. 2015   

 


