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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. 593/2013 ze
dne 27. 6. 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2017. 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. 631/2016 ze dne 11. července
2016 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2017 a ke
střednědobému výhledu jejího financování do roku 2019 a zohledňuje usnesení
vlády č. 92/2010 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013
ze dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ČR č. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014 o Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Dotace poskytované
ČRA rovněž zohledňují usnesení vlády č. 608/2015 ze dne 29. července 2015 o
Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020. Na
dotaci není právní nárok.

I.

PŘEDMĚT DOTACE

Celkový kontext dotačního titulu:
Etiopská vláda v rámci svého Plánu rozvoje a transformace z roku 2015 (GTP
II) 1 stanovila jako jeden z dílčích cílů podporu inkluzivního vzdělávání na
školách. Region jižních národů a národností (SNNPR) je jedním
z nejosídlenějších regionů v Etiopii. Vzhledem k vysokému počtu obyvatel se
tento kraj potýká s mnohými výzvami. Mezi stěžejní problémy patří dostupnost
kvalitního vzdělávání – a to především pro děti se zdravotním postižením a jinak
(sociálně či etnicky) vyloučené ze společnosti. Výraznou roli přitom hraje také
genderová nerovnost.
Mezi největší překážky inkluze vyloučených sociálních skupin patří špatná
(zejména dopravní) dostupnost škol, nevyhovující studijní prostředí,
nedostatečné kapacity učitelů a v neposlední řadě také neznalost konceptu
inkluzivního vzdělávání ze strany komunit a rodičů – a v některých případech i
vyučujících a pedagogických pracovníků. Byly proto identifikovány Regionálním
úřadem pro vzdělávání v SNNPR oblasti a školy, které jsou vhodné pro zavedení
a podporu inkluzivního vzdělávání. (Viz „Initial Project Proposal“ příloha č. 1
tohoto vyhlášení s bližším popisem kontextu dotačního titulu.)

Záměr dotačního titulu:
Záměrem dotačního titulu je vybudování inkluzivních škol, které jsou schopné
rozpoznat a reagovat na odlišné potřeby svých žáků a studentů a zajistit všem
kvalitní vzdělání skrze vhodně nastavené výukové strategie, studijní plány a dále
také prostřednictvím rozumného využití místních zdrojů nebo zlepšením
spolupráce s místními komunitami.
V rámci dotačního titulu je použita širší definice inkluzivního vzdělávání, která
jej pojímá jako vzdělávací systém, který je otevřen všem studujícím bez ohledu na
ekonomický status, pohlaví, etnický původ, jazyk, fyzické či psychické překážky
ve vzdělávání (UNESCO).

Obsah předkládaných projektů:
V rámci dotačního titulu budou předkládány projektové návrhy, které budou
zohledňovat informace a postupy dle níže uvedeného. Detailní informace ke
kontextu projektu jsou uvedeny v přiloženém dokumentu „Initial Project
Proposal“, viz příloha č. 1 tohoto vyhlášení. V prvním kole výběrového řízení
budou hodnoceny tzv. concept noty, k předložení plných projektových žádostí
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budou přizváni ve druhém kole jen vybraní uchazeči. (Informace o termínech
jsou uvedeny v kapitole VIII.)
Předkládané projektové návrhy se budou opírat o následující z Cílů udržitelného
rozvoje (SDGs):
4. Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a
podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
Předmětem předkládaných projektových návrhů bude posílení kapacit lokálních
partnerů v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání. Ve vybraných školách budou
vybudovány, rekonstruovány či případně vybaveny prostory, čímž budou
zásadním způsobem zlepšeny možnosti i ochota žáků a studentů navštěvovat
výuku. Ředitelé, učitelé a další zaměstnanci škol pak získají znalosti a dovednosti
o rovném přístupu ke vzdělávání (inkluzi) – a to zejména o vzdělávání dětí
se zdravotním postižením a jinak (sociálně či etnicky) vyloučené ze společnosti.
Nedílnou součástí bude zvýšení povědomí o tématu rovného přístupu ke
vzdělávání (inkluzi) mezi místní komunitou – a to především rodiči dětí.

A) V rámci projektu budou řešena následující témata:
1. Podpora kapacit škol v Hossaně (zóna Hadiya) a Dille (zóna
Gedeo): Zvýšení kapacit pedagogických a základních škol nastavením vhodných
pedagogických přístupů k dětem se speciálními potřebami, rozvojem
inkluzivního vzdělávání a školením v gender senzitivitě. (Může se jednat
například o trénink a školení vyučujících, studentů pedagogiky a případně také
dalších zaměstnanců škol, tvorbu nových vzdělávacích strategií, studijních plánů
a výukových materiálů, revizi stávajících vzdělávacích materiálů a zapracování
principů inkluzivního vzdělávání do nově navržených dokumentů.)
2. Zavedení principu inkluzivního vzdělávání
klastrových škol pod Hossanou a Dillou:

do

spádových

Hossana – budou podpořeny minimálně 4 klastrové základní školy (v
rurálních oblastech)
Dille – budou podpořeny minimálně 4 klastrové základní školy (v
rurálních oblastech), a případně i některé na území zóny Sidama
Ve vybraných školách budou vybudovány, rekonstruovány či případně vybaveny
prostory, čímž budou zásadním způsobem zlepšeny možnosti i zvýšena ochota
žáků a studentů navštěvovat výuku. Může se jednat například o přestavbu či
opravu školních budov, přestavbu či úpravu bezbariérových přístupů do škol,
vytvoření a vybavení konzultačních prostor pro dívky (tzv. girl-friendly spaces)
apod.
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3. Podpora spolupráce mezi resource centry v inkluzivním vzdělávání
v regionu: V rámci projektu bude podpořena spolupráce mezi resource centry –
a to prostřednictvím budování komunit, místního networkingu (sdílení
informací) a informačních kampaní pro (nejen odbornou) veřejnost.

B) Do projektu je preferováno zapojení partnerů, jejichž kontaktní
údaje jsou uvedeny v příloze „Initial Project Proposal“, viz příloha č.
1 tohoto vyhlášení.

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.
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III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
1) Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu.
2) Shoda s náplní dotačního titulu.
3) Vyplnění závazných formulářů žádosti. (Viz kapitola VIII.)
IV. POUŽITÍ DOTACE
1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu
na období let 2017–2020 činí max. 22 000 000,- Kč. Podpořen bude
jeden projekt.
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena
následovně:
2017: 3 500 000,- Kč
2018: 9 000 000,- Kč
2019: 6 000 000,- Kč
2020: 3 500 000,- 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 minimálně 5% spolufinancování
ze strany příjemce dotace z celkové částky). Podíl vlastních zdrojů
příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod
minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotačního titulu ve všech
kalendářních rocích realizace projektu.
3. Dotace nelze použít k úhradě výdajů, které nejsou uvedeny jako uznatelné
v Příloze č. 3. O případných výjimkách může rozhodnout poskytovatel dotace na
základě odůvodněné žádosti příjemce dotace.
4. Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektů. Příjemce dotace
může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu,
výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací
schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky
poskytnuty. Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit. Do
rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani
fakticky realizován.
5. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např.
obcí) může příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu
jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o
dlouhodobý nájem (na deset nebo více let) a najaté prostory jsou určeny k
zabezpečení hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje
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na opravy a údržbu je stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových
prostor.
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí poskytnutí dotace je
konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. Dotace bude přiznána
Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen
Rozhodnutí).
7. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace
evidována tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
8. Na poskytování dotací ze státního rozpočtu (výběrové dotační řízení)
oprávněným subjektům se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
V. FINANČNÍ PODPORA
Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou
účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí ČRA o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 a lze ji použít jen na účel uvedený v
Rozhodnutí. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví ČRA
písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků
povinen dodržet. Na každý rok realizace projektu bude vystaveno samostatné
Rozhodnutí. Toto Rozhodnutí zohlední ustanovení uvedená v příloze k Usnesení
vlády č. 92/2010 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013
ze dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ČR č. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014, o „Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ a bude obsahovat i
tyto podstatné náležitosti:
a) název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace;
b) název a adresu poskytovatele;
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace
poskytnuta;
d) výši poskytnutých finančních prostředků;
e) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář;
f) závazný ukazatel finanční spoluúčasti žadatele o dotaci (procento
podílu vlastních zdrojů);
g) datum účinnosti uznatelných nákladů (v jakém časovém rozpětí je
možné prostředky z dotace využít);
h) datum ukončení realizace projektu (ukončení realizace projektu je
okamžik ukončení všech naplánovaných aktivit);
i) odkaz na příslušné vládní usnesení, které oblast ZRS pro příslušný
rok upravuje;
j) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů;
k) stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
l) den vydání Rozhodnutí.
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ČRA může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo
uvést, která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s
§ 44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.).
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů
státního rozpočtu ČR na rok 2017 ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí
dotace je vázáno na přidělení prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli
dotačního titulu.
Dotace se poskytuje na základě předložené žádosti o dotaci s vyplněným
strukturovaným projektovým dokumentem, tj. plné projektové žádosti. K
předložení plných projektových žádostí budou vyzváni pouze úspěšní
uchazeči z I. kola hodnocení, viz kapitola VIII.
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE
ČRA je oprávněna průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh
čerpání dotace. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a
orgánů kontroly České republiky. Příjemce dotace umožní na požádání
ústředního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků
dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí
za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve státní správě, v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo
ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení
prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím
příslušného finančního úřadu.
Součástí projektu (a jeho rozpočtu) je finanční audit realizovaný členem
Komory auditorů ČR. Vypracování a předání auditu bude učiněno na konci
projektu v termínu stanoveném na základě dohody s ČRA, předpokladem je v
listopadu roku 2020.

VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 15. 2. 2018 písemné vyúčtování
přidělené dotace za rok 2017, závěrečnou zprávu o projektu (i v elektronické
formě) za rok 2017, případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí,
vyplývající z ustanovení Přílohy č. 3 vyhl. č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a
Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Nevyčerpané finanční
prostředky z dotace současně poukáže podle dispozic poskytovatele na jeho účet.
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V případě, že příjemce dotace nepředloží v termínu finanční vyúčtování
poskytnuté dotace a neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního
rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných platných právních
předpisů. V případě, že požádá o dotaci na následující rozpočtový rok, nebude
mu dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit ředitel ČRA
za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.
Pro roky realizace 2018 a 2019 bude finanční zúčtování probíhat obdobným
způsobem.
VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ
Tato výzva bude veřejně vyhlášena v pátek dne 27. 1. 2017.
Příjem přihlášek (tzv. concept notů) do I. kola končí v pondělí dne
20. 2. 2017 v 10.00 hodin. Přihlášky zasílané doporučeně poštou, osobně,
kurýrem a dalšími poskytovali poštovních služeb, musí být odeslány
v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem
(např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu
uzávěrky nebudou přijaty. Výsledek výběru hodnotící komise z I. kola
(společně s výzvou předložení plných projektových žádostí) bude
zveřejněn do pondělí 27. 2. 2017.
Příjem přihlášek (plných projektových žádostí) do II. kola u vybraných uchazečů
končí v pondělí dne 20. 3. 2017 v 10.00 hodin. Přihlášky zasílané
doporučeně poštou, osobně, kurýrem a dalšími poskytovali poštovních služeb,
musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným
způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené
po termínu uzávěrky nebudou přijaty. Výsledek výběru hodnotící komise
z II. kola bude zveřejněn do pondělí 27. 3. 2017.
Žádost
se
podává
v zalepené
obálce
zabezpečené
neoprávněnému otevření (např. přelepením) označené:
a) názvem dotačního titulu;
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou;
c) textem „NEOTEVÍRAT“

proti

Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující
adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1

8

Náležitosti žádosti:
1. Žadatel předkládá poskytovateli Přihlášku do I. kola výběrového
řízení ČRA (viz příloha č. 2 tohoto vyhlášení) písemně ve dvou
vyhotoveních (jeden originál a jedna kopie) a v elektronické podobě
(v jednom exempláři na elektronickém médiu, preferován je CD-ROM).
Elektronická verze žádosti musí být ve formátech MS Word a Excel. Tato
přihláška
nenahrazuje
žádost
o
dotaci
s vyplněným
projektovým dokumentem, tj. plnou projektovou žádost,
k jejímuž předložení budou vyzváni pouze úspěšní uchazeči z I.
kola hodnocení. Úspěšným v I. kole je ten uchazeč, který získal
min. 60 bodů, viz kapitola X.

Osoby pověřené pro věcná jednání v rámci dotačního titulu:
Kateřina Manová
e-mail: manova@czechaid.cz
tel.: 251 108 170
Eva Lacinová
e-mail: lacinova@czechaid.cz
tel.: 251 108 134
IX. POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU
Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem, zejména
pokud jde o:
- kontrolu formální správnosti,
- posouzení žádostí dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů.
1. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky,
nebude dále opravována či doplňována a bude vyřazena z dalšího řízení.
Za formální nedostatky se pro účely těchto pravidel považuje například:
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh;
b) neplatnost předepsaných příloh (např. absence úředního ověření
apod.);
c) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná
a chybná uvedení (např. nesprávné nebo nepravdivé identifikační
údaje žadatele apod.);
d) chyby ve výpočtech a propočtech.
2. Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící
komisi. Členové hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící
komise podepsat prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. Jména členů
komise budou zveřejněna v textu vyhlášení výsledků dotačního
výběrového řízení ke dni vyhlášení výsledků výběru komise.
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3. Hodnotící komise vybere vítězný projekt a stanoví doporučenou výši
dotace. Hodnotící komise rovněž navrhne seznam náhradních projektů
pro případ, že vítězný žadatel nevrátí poskytovateli jím podepsané a jemu
doručené Rozhodnutí.
4. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn do 27. 3. 2017 na
webových stránkách internetového serveru České rozvojové agentury.
V případě nutnosti vypořádat připomínky bude stanovena lhůta pro
zapracování či vyjasnění připomínek hodnotící komise na max. 10
pracovních dní.
5. Úspěšný žadatel obdrží od poskytovatele „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.
X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Pro dotační titul „Zavádění inkluzivního vzdělávání na základních a
pedagogických školách v Etiopii, SNNPR“ ČRA stanovuje tato závazná
kritéria pro posuzování projektů v I. a II. kole hodnocení:
I. kolo hodnocení:
1. Hodnocení projektu z hlediska relevance.
Relevance je mírou hodnoty projektu pro společnost. Projekt je relevantní
tehdy, je-li konzistentní s potřebami a prioritami cílových skupin, stejně
jako s širšími rozvojovými záměry země příjemce i poskytovatele pomoci
(max. 40 bodů).
2. Hodnocení projektu z hlediska efektivnosti a dopadů.
Efektivnost projektu hodnotí míru, do jaké projekt plánuje dosáhnout cílů
rozvojové intervence jako důsledku realizace projektových aktivit.
Hodnocena je logika projektu, tj. zejména to, jak výstupy projektu vedou
k dosahování jeho cílů a přispívají k přiblížení rozvojových záměrů (max.
50 bodů).
3. Hodnocení projektu z hlediska efektivnosti a dopadů.
Hodnotí se, jakým způsobem žadatel o dotaci zviditelní téma v rámci
místní komunity (max. 10 bodů).
Maximální bodový zisk, kterého může projekt ve I. kole hodnocení
dosáhnout, činí 100 bodů.
Do II. kola hodnocení budou vyzváni pouze úspěšní uchazeči z I. kola hodnocení.
Úspěšným v I. kole je ten uchazeč, který získal min. 60 bodů.
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II. kolo hodnocení:
1. Hodnocení projektu z hlediska efektivity
Efektivita je mírou hospodárnosti využití vložených prostředků,
porovnává tedy výstupy a vstupy projektu a udává, do jaké míry
navrhované výstupy odpovídají hospodárnému využití finančních,
lidských a materiálních vstupů. Hodnotí se rovněž výše vlastního
finančního vstupu žadatele o dotaci nad minimální povinnou výši
stanovenou poskytovatelem dotace (max. 20 bodů).
2. Hodnocení projektu z hlediska udržitelnosti
Udržitelnost projektu vyjadřuje pravděpodobnost, že pozitivní dopady
projektu budou udržovány na určité úrovni po přiměřeně dlouhé období
po ukončení financování a další podpory ze strany donora (max. 40 bodů).
3. Odborná úroveň a složení řešitelského týmu
Hodnotí se praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení
obdobných projektů (max. 25 bodů).
4. Zviditelnění ZRS ČR
Hodnotí se, jakým způsobem žadatel o dotaci zviditelní program ZRS ČR a
Českou republiku jako donora (max. 15 bodů)
Maximální bodový zisk, kterého může projekt ve II. kole hodnocení
dosáhnout, činí 100 bodů.
XI. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Initial Project Proposal
Příloha č. 2 – Přihláška do I. kola výběrového řízení ČRA
Příloha č. 3 – Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky
XII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
ČRA nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení. ČRA si
vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodu.
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