Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA) na
projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2016
DOTAČNÍ TITUL: „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality
vysokého školství v partnerských rozvojových zemích“
Dotační výběrové řízení bylo veřejně vyhlášeno dne 5. 11. 2015. Do data uzávěrky příjmu projektů
(11. 1. 2016) bylo vyhlašovateli doručeno celkem 6 žádostí.
Obálková komise ve složení M. Toulová (ČRA), R. Pudilová (ČRA), E. Lacinová (ČRA), J. Stupková
(ČRA), T. Nováková (ČRA), která zasedala dne 11.1. 2016, 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:
„Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství
v partnerských rozvojových zemích“
Martin Náprstek, ČRA (předseda hodnotící komise)
Monika Toulová, ČRA
Lucie Chudá, ČRA
Jana Kačírková, ČRA
Kateřina Manová, ČRA
Jana Žaloudková, ČRA
Václav Kuželka, ZÚ Addis Abeba
Oldřich Zajíček, ZÚ Ulánbátar
Kateřina Šilhánková, ZÚ Kišiněv
Albert Sidó, ZÚ Tbilisi
Tereza Škachová, Národní ústav pro další vzdělávání
Hodnotící komise provedla ve dnech 11. 1. – 11. 2. 2015 vyhodnocení předložených projektů
s následujícím výsledkem:
Předkladatel

Člověk v tísni

ČZU v Praze

Název projektu
Zvyšování kvality a relevance
vzdělávání
na
Mongolian
University of Science and
Technology
Modernizace a zvýšení kvality
výuky a výzkumu na Státní agrární
univerzitě Moldavska (SAUM)

Průměrný počet
získaných bodů
(max. 100)
71,83

69,00

Doporučení
hodnotící komise
Dotaci přidělit po
vypořádání
připomínek
Dotaci přidělit po
vypořádání
připomínek
1

Zvyšování kapacit akademických
a vedoucích pracovníků na Státní
ČZU v Praze
univerzitě
Akaki
Tsereteli
(Gruzie)
Rozvoj
vědecko-výzkumných
kapacit pedagogů a studentů na
ČZU v Praze
Mongolské státní zemědělské
univerzitě
Podpora
kvality
vědeckoKarlova
Univerzita pedagogické práce na Katedře
Praha
geografie a environmentálních
studií univerzity v Addis Abebě
Podpora vědy a výzkumu na
ČZU v Praze
Institute of Technology Hawassa
university

67,00

Dotaci přidělit po
vypořádání
připomínek
Dotaci nepřidělit

60,17
Dotaci nepřidělit
56,67
Dotaci nepřidělit
52,17

Předkladatel podpořeného projektu obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je
vázáno přidělením prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu (ČRA).
Praha, 11. 2. 2016
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