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PRO ROK 2017
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:
Voda, sanitace a dobrá hygiena (WASH1) jsou nezbytné komponenty pro prevenci
závažných onemocnění a další ekonomický rozvoj oblasti. Zvláště pak zlepšená sanitace
má výrazný pozitivní vliv na zdraví napříč komunitami. Etiopie zaznamenala značný
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pokrok v oblasti pitné vody a sanitace. Podle zprávy WHO/UNICEF2 se v zemi mezi lety
1990 až 2015 zvýšil přístup populace k pitné vodě o 51%. V městských oblastech má
nyní přístup k pitné vodě 93% lidí a v rurálních oblastech 49%. Ačkoli se nepodařilo
naplnit Rozvojové cíle tisíciletí v oblasti sanitace, byl v tomto směru během poslední
dekády zaznamenán výrazný pokrok, a to především díky založení vládního
koordinačního mechanismu WASH (ONE WASH programme) zahrnující ministerstva
vodního hospodářství, zdravotnictví, školství a financí a ekonomického rozvoje jako
rozvojového partnera.
Navzdory značnému zlepšení v Etiopii nemá 43% populace přístup ke kvalitním vodním
zdrojům a 28% provádí vylučování na volném prostranství. Pouze 32% zdravotnických
zařízení má přístup k nezávadné vodě.3
Etiopská vláda v rámci svého Plánu rozvoje a transformace z roku 2015 (GTP II)4
stanovila jako jeden z dílčích cílů hospodářské infrastruktury Přístup k pitné vodě a
rozvoj zavlažovacích schémat. Hlavním záměrem tohoto plánu je zvýšit dostupnost
nezávadné vody z 84% na 100% do roku 2020 a zlepšit zásobování vodou jak
v rurálních, tak v městských oblastech. Dále je v plánu vybudování zavlažovací sítě,
zvýšení počtu meteorologických stanic nebo geologické průzkumy podzemních vod.
Dalším komponentem GTP II je podpora zdravotnického sektoru. Etiopská vláda se snaží
o zajištění dostupné a kvalitní zdravotnické péče se zaměřením na zapojení místních
komunit. Navíc dochází k posilování managementu zdravotnického sektoru a vládního
systému. Mezi hlavní cíle v rámci zdravotnictví patří naplňování základních nutričních
potřeb obyvatelstva, snižování úmrtnosti dětí, novorozenců a matek nebo zvyšování
kapacit a dovedností zdravotnického personálu. Jedním z nejpalčivějších problémů je
vysoká úmrtnost spojená s infekčními nebo průjmovými chorobami. Zkvalitnění
primární péče, lepší informativní a hygienické standardy pomůžou tuto situaci zlepšit.
Intervence v rámci WASH v programu ZRS ČR (2010 – 2017) směřovaly do Regionu
jižních národů a národností (SNNPR), který je jedním z nejosídlenějších regionů v Etiopii
a vzhledem k vysokému počtu obyvatel se tato oblast potýká s mnoha výzvami. Mezi
stěžejní problémy patří nedostatečné znalosti komunit ohledně hospodaření
s přírodními zdroji a vodou, především co se týče údržby vodních systémů.
Dalším problémem v tomto regionu jsou sanitační zařízení a latríny. V drtivé většině se
jedná o jednoduché latríny ve formě jámy, přičemž jen malé množství z nich je
udržováno v čistotě a řádném stavu. Navíc většina z těchto latrín nemá střechu nebo
funkční dveře, což výrazně ovlivňuje soukromí jedinců, zejména žen. (viz přílohy této
výzvy). Zvláštní pozornost by měla být věnována také rozvoji zdravotnických středisek
(Health Centers) především v rurálních oblastech, která často nesplňují základní
standardy pro poskytování zdravotní péče. Potýkají se také s nedostatkem
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zdravotnického spotřebního materiálu, vybavení, infrastrukturními nedostatky
týkajícími se vody a sanitace, nízkými hygienickými standardy a nízkou kvalitou
managementu s ohledem na plánování a alokaci zdrojů.
Záměr dotačního titulu:
Záměrem dotačního titulu je zejména zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit, a
to především prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a zlepšením situace se
zaměřením na sanitaci a hygienu. Záměru bude dosaženo nejen přístupem k pitné vodě,
který zajištuje jiný komponent tohoto projektu (“Zajištění přístupu k pitné vodě pro
obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“) a další projekty ZRS ČR („Zavedení
udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR,
Etiopie“ a „Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech
zóny Sidama II, SNNPR, Etiopie“), ale především stavbou nových a úpravou stávajících
sanitačních a hygienických zařízení (latrín a zařízení na mytí rukou), dále posílením
kapacit nemocnic, zdravotnických středisek a cílenou osvětovou kampaní.
Rozsah projektu bude mj. stanoven v závislosti na výsledcích základních průzkumů
Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes and Practices Baseline Survey (dále jen
KAP) z předešlých let a dalších dostupných dokumentů (viz také přílohy výzvy 1 – 7).
Základní průzkum KAP z vesnic (kebelí) ve woredě Loka Abaya bude dodán až
v průběhu realizace projektu, a to do konce roku 2017.
Obsah předkládaných projektů:
V rámci dotačního titulu budou předkládány projektové návrhy, jejichž předmětem bude
návrh komplexního řešení pro zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit v níže
zmíněných lokalitách při zahrnutí navržených komponentů projektu.
Ve výběrovém řízení budou hodnoceny plné projektové žádosti. (Informace o termínech
jsou uvedeny v kapitole VIII.)
Pro tento projekt bylo identifikováno 7 následujících vesnic a 3 vesnická města.
Implementace by měla sledovat následující Harmonogram:
Vybraná malá města zóny Sidama pro intervenci v letech 2017-2020:
- Daye town/Bensa woreda
- Bona town/Bonazuriya woreda
- Hagere Salam town/Hulla woreda
Vybrané vesnice (kebele) zóny Sidama pro intervenci v roce 2018-2019:
- Bargo/Aleto Wondo woreda
- Teso/Aleta Chuko woreda
- Huluka/Bensa woreda
Vybrané vesnice (kebele) zóny Sidama pro intervenci v roce 2018-2019:
- Bartu/Loka Abaya woreda
- Argeda Haro Dimtu/Loka Abaya woreda
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- Argeda/Loka Abaya woreda
- Danshe Gambela/Loka Abaya woreda
Předkládané projektové návrhy se budou opírat o následující Cíle udržitelného
rozvoje (SDGs):

6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
6.2. Zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s
vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v
těžké situaci ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama

3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
3.2 Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné
předejít.
Těchto cílů bude dosaženo mimo jiné prostřednictvím “komunitou vedeného přístupu
k celkové sanitaci“. (Community-led total sanitation – CLTS)
Komunitou vedený přístup k celkové sanitaci (CLTS)5
Jedná se o inovativní přístup pro mobilizaci komunity, který klade důraz na úplnou
eliminaci vylučování na volném prostranství pomocí osvěty a budováním sanitačních a
hygienických zařízení. Jen samotné vybudování latrín totiž nezajistí jejich používání
komunitou, zlepšení v oblasti sanitace a hygieny nebo dlouhodobou udržitelnost. CLTS
přístup se zaměřuje především na změny v lidském chování, které zajišťují dlouhodobé
a udržitelné zlepšení v oblasti vylučování na volných prostranstvích. Důležitou
myšlenkou je, že pokud bude i malé množství lidí z komunity pokračovat ve vylučování
na veřejném místě, každý člen komunity může být vystaven riziku nákazy. V tomto
přístupu je tedy zahrnut každý člen komunity. Klíčovými prvky jsou společné komunitní
rozhodování, společná místní činnost a místní rozmanitost a inovace. Rozhodování
probíhá na lokální úrovni, lidé se tak společně rozhodují, jakým způsobem vytvoří čisté a
hygienické prostředí. Komunita tak nese zodpovědnost za svoji činnost.
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A) V rámci projektu budou řešena následující témata:
1. Na základě zjištění ze základních průzkumů KAP a dalších dostupných podkladů
vytvoření projektové a realizační dokumentace pro opravu a výstavbu
stávajících/nových sanitačních a hygienických zařízení (tzn. latrín a zařízení na
mytí rukou) v určených domácnostech, školách, zdravotnických střediscích a
vybraných institucích tak, aby nedocházelo ke kontaminaci povrchových a
podpovrchových vod. Dále se jedná o odborné vedení a poradenství při plánování
bezpečného nakládání s kaly.
2. Kapacity nemocnic a zdravotních středisek (viz. Sekce B strana 6) budou posíleny
se zvláštním důrazem na podporu zdraví matek a dětí do 5 let. Cíle lze dosáhnout
především prostřednictvím zajištění přístupu k sanitačním zařízením (podle typu
zařízení realizátor vybere konkrétní aktivity), materiálovým vybavením,
školením o prevenci přenosu infekčních onemocnění s ohledem na nakládání
s nebezpečným materiálem, sterilizací zdravotních nástrojů, zlepšováním
hygienických podmínek ve vybraných nemocnicích a zdravotních střediscích,
školením managementu pro plánování a údržbu.
3. Obyvatelstvo už má díky předchozím projektům jisté povědomí ohledně osobní
hygieny, bezpečného nakládání s vodou nebo přenosu infekčních onemocnění.
Cílem je tedy stavět na těchto znalostech (viz přílohy 1 - 7) a šířit dále osvětu se
zaměřením na pozitivní hygienické prvky a snižování míry vylučování na volných
prostranstvích (CLTS). V této činnosti budou zapojeny vytipované klíčové
instituce v cílových oblastech (základní a střední školy), vodní asociace nebo
zdravotnická střediska (Woreda Health Officies).
4. Zvyšování kapacit a kompetencí úřadů (na úrovni kebele i woredy) v plánování
intervencí v problematice sanitací a provázanosti s primární zdravotnickou péčí
ve všech vybraných nemocničních zařízení a zdravotních střediscích.
5. Provedení konečného průzkumu Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes
and Practices Endline Survey ve všech zájmových lokalitách.

B) Do projektu je preferováno zapojení partnerů.
Sidamský zonální zdravotnický úřad (Sidama Zone Health Bureau) a zonální
vodohospodářský úřad (Sidama Zone Water, Mines and Energy dept.), dále
vodohospodářské úřady na úrovni wored a kebelí. Pro komponent zdravotnictví byli
identifikováni tito partneři.
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No

Zone

Woredas

Towns

1

Bensa
woreda

Daye Town

2

Bana
Woreda
Hula
Woreda
Aleta
wondo
Aleta
Chuko
Bensa
Woreda
Loka
Abayba
Loka
Abayba
Loka
Abayba
Loka
Abayba

Bona
kebaleneka
Hagerselam

3

5
6
7
8
9
10

Sidama zone

4

-

Kebels
Bargo
Teso
Huluka
Baritu
Aregeda
Haro Dinitu
Arigeda
Danshe
Gambela

Health
Facilities
Daye Hospital
Daye H. center
Bona Hospital

Contact
Person
Markos
Marasso
Wonte Fute

0965518487

Hula Hospital

Abayineh
Desalegn
Dawit
Birihanu
Nahome
Tsefaye
Tomas
Chewicha
Wondu Tuke

0925742391

Health center
Health post
Health post
Health post

Phone no.
0919666915

0916496375
0948955977
0916330156
0926389372

Health center
Health post
Health post

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.
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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.
2) Shoda s náplní dotačního titulu.
3) Vyplnění závazných formulářů žádosti, rozpočtu projektu a ostatních formulářů
vyžadovaných poskytovatelem.
IV. POUŽITÍ DOTACE
1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na
období let 2017 - 2020, činí 17. 000. 000,- Kč. Podpořen bude jeden projekt.
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
2017:
2018:
2019:
2020:

2 500 000,- Kč
5 500 000,- Kč
6 000 000,- Kč
3 000 000,-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). 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.
VIII. 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
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(na deset nebo více let) a najaté prostory jsou určeny k zabezpečení hlavního poslání
příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace;
název a adresu poskytovatele;
jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta;
výši poskytnutých finančních prostředků;
způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář;
závazný ukazatel finanční spoluúčasti žadatele o dotaci (procento podílu
vlastních zdrojů);
datum účinnosti uznatelných nákladů (v jakém časovém rozpětí je možné
prostředky z dotace využít);
datum ukončení realizace projektu (ukončení realizace projektu je
okamžik ukončení všech naplánovaných aktivit);
odkaz na příslušné vládní usnesení, které oblast ZRS pro příslušný rok
upravuje;
odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů;
stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
den vydání Rozhodnutí.

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 (formulář žádosti uvedený
v Příloze I), projektového dokumentu strukturovaného podle vzorové osnovy uvedené
ve vyhlášení, dále je třeba vyplnit výstupů a aktivit projektu uvedenou v Příloze II,
rozpočet vypracovaný podle vzorové struktury rozpočtu uvedené v Příloze III, matici
logického rámce podle Přílohy IV, časový harmonogram dle Přílohy V, prokázání
kvalifikačních předpokladů v Příloze VI a nakonec vyplněný souhlas se zařazením do
databáze poskytovatele, jenž je Přílohou VII projektové dokumentace.
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.
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
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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, 2019 2020 bude finanční zúčtování
probíhat obdobným způsobem
VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ
Tato výzva bude veřejně vyhlášena dne 22. 6. 2017.
Příjem veškerých přihlášek končí dne 13. 7. 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.
Žádost se podává v zalepené obálce zabezpečené proti neoprávněnému otevření
např. přelepením označené:
a) názvem dotačního titulu;
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou;
c) textem „NEOTEVÍRAT“
Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující
adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1
Náležitosti žádosti:
1. Žadatel předkládá poskytovateli svou žádost o dotaci a projektovou
dokumentaci (včetně povinných příloh) 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 a
projektového dokumentu (včetně příloh) musí být ve formátech MS Word a
Excel.
2. Projektová dokumentace dle závazné osnovy a všechny její přílohy tvoří
jeden celek svázaný nebo jinak spojený (upřednostňujeme kroužkovou nebo
pevnou vazbu). Povinné přílohy (tj. zejména statutární dokumenty žadatele) lze
přiložit pouze v písemné podobě k originálu žádosti. Pokud žadatel podává pro
rok 2017 více žádostí o dotaci v gesci ČRA (tuzemských i zahraničních /
bilaterálních i trilaterálních), lze povinné přílohy uvedené v bodech 4 a) – i)
přiložit jen k jedné žádosti (v originále a v kopii), přičemž u všech ostatních
žádostí bude uvedeno, ke které konkrétní žádosti byly příslušné dokumenty
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3.

4.

5.
6.

přiloženy. Toto ustanovení lze využít pouze po dobu šesti měsíců od data
podání první žádosti.
Žadatelem zpracovaná projektová dokumentace a její přílohy budou předloženy
v následujícím pořadí a musí obsahovat osnovu projektového dokumentu
(titulní strana, identifikační formulář, projektový dokument), vyplněný formulář
žádosti o dotaci, tabulku výstupů a aktivit projektu, rozpočet vypracovaným
podle vzorové struktury rozpočtu, matici logického rámce a u víceletých
projektů i časový harmonogram.
Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady (povinné přílohy):
a) Ověřené doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele;
b) Ověřené doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně
s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
navenek;
c) kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo
přiděleno;
d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá
u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti;
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR;
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v
souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním
pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního
majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu; za vypořádání nelze považovat posečkání s úhradou
dlužných závazků;
g) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státnímu rozpočtu;
h) soupis jednotlivých projektů, které žadatel v uplynulých dvou letech
realizoval za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR,
s uvedením názvu projektu a čísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí
dotace, pokud žadatel takové projekty realizoval;
i) seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje
poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu.
Pro kontrolu, zda byly přiloženy všechny požadované přílohy a seřazeny ve
správném pořadí, můžete využít tzv. checklist, který je součástí tohoto vyhlášení.
Poskytovatel může žadateli umožnit dodání maximálně 3 dokladů uvedených
v bodu 4 dodatečně, a to do 7 pracovních dní od podání žádosti o dotaci. O
možnost dodatečného předložení těchto dokladů musí žadatel poskytovatele
požádat písemně v den podání žádosti o dotaci. Požadované úředně ověřené
kopie listin dle bodu 4 je nutno přiložit pouze k originálu žádosti o dotaci,
tj. v jednom vyhotovení.

Osoby pověřené pro věcná jednání v rámci dotačního titulu:
Kateřina Manová
e-mail: manova@czechaid.cz
tel.: 251 108 170
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Barbora Ludvíková:
e-mail: ludvikova@czechaid.cz
tel.: 251 108 132
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.
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 31. 7. 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 „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích
zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)“ ČRA stanovuje tato závazná kritéria pro posuzování
projektů:
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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. 5 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. 20 bodů).
3. 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. 40 bodů).
4. 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. 15 bodů).
5. Odborná úroveň a složení řešitelského týmu
Hodnotí se praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení
obdobných projektů (max. 15 bodů).
6. Zviditelnění ZRS ČR
Hodnotí se, jakým způsobem žadatel o dotaci zviditelní program ZRS ČR a Českou
republiku jako donora (max. 5 bodů)
Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů.
XI. 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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