Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje
mezi Českou republikou a Rozvojovým
programem OSN (UNDP)
Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs
Smyslem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi
Českou republikou a Rozvojovým programem OSN
(Czech – UNDP Partnership for Sustainable Development
Goals) je přenos českých zkušeností a inovativních řešení, která
přispějí k dosažení Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030
(Sustainable Development Goals, SDGs) v prioritních zemích
Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
V rámci komponentu Challenge Fund: Czech Solutions for
SDGs (CFCS) jsou spolufinancována inovativní řešení, která
zvýší kapacity pro rozvoj, přinesou přidanou hodnotu a uvedou nové technologie či produkty.
Inovace je chápána široce, tedy jako…
… nový postup, produkt, řešení nebo služba, které nebyly
doposud jinde otestovány;
… jsou v prioritní zemi nové; nebyly dosud v daném sektoru
v prioritní zemi implementovány; nebo
… služba či obchodní model, které nebyly pro cílovou skupinu
doposud použity.
Navrhované řešení či inovace by měly být dlouhodobě udržitelné po finanční, environmentální a sociální stránce a měly by
mít potenciál pro rozvojovou či komerční návaznost.

Ve spolupráci s českým soukromým sektorem, nevládními
organizacemi, institucemi veřejné správy, univerzitami
i výzkumnými centry budou implementovány nové postupy,
produkty, řešení nebo služby.
Výsledkem může být také studie proveditelnosti či inovativní
a replikovatelné řešení. Žadatel přitom musí doložit, že
navrhované řešení je realizovatelné a nabízí možnost rozšíření
i do jiných regionů.
Lokální poptávka po inovativním řešení je přitom klíčová a je
podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu.

Finanční podpora může zahrnovat – ale není výhradně omezena – na následující náklady:
• platy pro zaměstnance a další spolupracovníky podílející se na
realizaci projektu;
• konzultace a poradenské služby v oblasti technologií, designu,
obchodu nebo rozvoje;
• pořízení drobného vybavení nebo materiálu;
• náklady na odborná školení a semináře;
• ostatní náklady spojené s realizací projektu včetně cestovních
nákladů do zahraničí.
Podmínkou je 20% spolufinancování, které může být
finančního i nefinančního charakteru.

PRIORITNÍ ZEMĚ:
BOSNA
A
HERCEGOVINA

GRUZIE

MOLDAVSKO

DÉLKA PROJEKTU:
Projekt musí být dokončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy.
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z CFCS:
20 000 – 40 000 USD

Náklady musejí být navrženy v přímé souvislosti s cíli a potřebami projektu.
Proplaceny mohou být pouze náklady, které vzniknou během
realizace projektu, resp. před jeho ukončením.
Veškeré dohody se subdodavateli a třetími stranami musejí být
předloženy společně s projektovou žádostí a musí obsahovat
ustanovení, že veškeré duševní vlastnictví a odborné výstupy
náleží výhradně žadateli o projekt.

KDO JE OPRÁVNĚNÝM ŽADATELEM?
• Žadatelem musí být subjekt registrovaný v České republice;
• musí prokázat schopnost realizovat navrhovaný projekt –
a to s ohledem na jeho finanční, materiální, lidské a další
nefinanční zdroje;
• může spolupracovat s jinými subjekty, které jsou oprávněné
k finanční podpoře v rámci CFCS;
• měl by prokázat, že jsou navrhované projektové aktivity
doplňující k jeho stávajícím činnostem.
Výběrové řízení je otevřené – a je vedeno v souladu se zásadami přínosnosti, transparentnosti, rovného zacházení a hospodárnosti.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:
a. Žadatel může podat jednu projektovou žádost pro každou
z prioritních zemí, v případě duplicitního tematického
zaměření projektu však bude vybrána pouze jedna z jeho
projektových žádostí.
b. Termíny stanovené výzvou k předkládání projektových
žádostí jsou závazné a musí být bezvýhradně dodržovány.
c. K posouzení projektových žádostí podle hodnotících kritérií
budou postoupeny pouze úplné projektové žádosti.
d. Dokumenty požadované v tištěné podobě (např. výpis
z Obchodního rejstříku, statut o zřízení organizace atd.)
mohou být fyzicky zaslány Rozvojovému programu OSN
(UNDP) až na vyžádání.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:
Způsobilé a úplné projektové žádosti budou hodnoceny
podle následujících kritérií:
a. míra inovace se zohledněním rizik (10 %);
b. rozvojový přínos projektu a jeho celková kvalita (20 %);
c. odborné a manažerské zkušenosti projektového týmu (10 %);
d. potenciál projektu pro jeho rozšíření a replikaci (10 %);
e. dlouhodobá udržitelnost – po finanční, environmentální
a sociální stránce (10 %);
f. poměr navržených nákladů k výkonu a efektivita vložených
prostředků (30 %);
g. spolufinancování nad požadovaný minimální rámec (10 %).

VÝBĚR PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI,
REALIZACE PROJEKTU A JEHO MONITORING
Na základě vyhodnocení všech obdržených projektových
žádostí a dostupných finančních prostředků je stanoveno
jejich pořadí a určena hranice pro přidělení finanční
podpory.
Vybraným žadatelům bude nabídnuta smlouva o přidělení finanční podpory, smlouva bude obsahovat závazný
plán realizace projektu a jeho rozpočet.

Projekty musí být realizovány efektivně v souladu se
závazným plánem projektu, jeho rozpočtem a ustanoveními smlouvy o přidělení finanční podpory. Jakékoli
významné odchylky vyžadují předchozí písemný souhlas
ze strany UNDP.
Projekty budou průběžně monitorovány, aby byl posouzen pokrok v jejich realizaci s ohledem na stanovené
činnosti a rozpočet.

Zprávy o realizaci projektu a další klíčové informace – jako
jsou příklady dobré praxe, předané odborné zkušenosti
nebo získané kontakty – budou shromažďovány, klasifikovány a poskytovány k dalšímu použití v rámci
Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou
republikou a Rozvojovým programem OSN.
Monitoring bude zahrnovat kontrolu zpráv o realizaci
projektu a monitorovací mise na místo realizace.

Kontaktní údaje
Bližší informace o výzvě k předkládání projektových žádostí a dalších aktivitách “Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN” lze získat prostřednictvím:
cup.application@undp.org, T: +90 850 288 2142, +90 850 288 2122
www.eurasia.undp.org/cup

