
 

 

 

Č.J. 280667/2017-ČRA 

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 

VYHLAŠUJE VÝZVU 

K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA TROJSTRANNÉ PROJEKTY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ 

SPOLUPRÁCE V ROCE 2018 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

A DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU 

„PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ“ 

 

 

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. 504 ze dne 10. 7. 2017 o Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018. 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. 468 ze dne 21. června 2017 k zahraniční 
rozvojové spolupráci v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020 
a zohledňuje usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 
státní správy, ve znění pozdějších novelizací (zejména usnesení vlády č. 657 ze dne 6. 8. 2014). 
Na dotaci není právní nárok. 
 

I. PŘEDMĚT DOTACE 

 

Výzva k podávání námětů (I. kolo dotačního výběrového řízení) v rámci dotačního titulu 
„Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ je určena ke kofinancování aktivit českých 
subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, 
agencie OSN, bilaterální donoři).  
 

Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty mohou ČRA do 10. 10. 2017 do 15 

hod. podávat na formuláři „Přihláška do výzvy ČRA na trilaterální projekty“ pro rok 2018 
náměty na podporu projektů zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu ČRA 
„Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ v roce 2018. Smyslem trojstranných 
projektů je spolupráce mezi subjekty z České republiky, další vyspělé země a rozvojové země 
(případně dalších zemí EU, pokud se jedná o projekty v oblasti osvěty a rozvojového vzdělávání) 
na projektech primárně zaměřených na naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).  
 

Podmínkou účasti na výzvě ČRA je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým 
subjektem a zahraničními subjekty a rovněž garantovaný finanční vstup zahraničních partnerů 
(hlavního donora nebo donorů projektu). Podíl prostředků ze ZRS ČR bude odpovídat výši 
spolufinancování požadovaného hlavním donorem projektu – v žádném případě nesmí 
překročit 50 % celkových nákladů projektu (vždy ale max. 4 mil. Kč na rok). Z 

předkládaných projektů musí být rovněž zřejmé, že český subjekt na realizaci projektu 
aktivně participuje (bude hodnoceno přímé zapojení předkladatele do projektových 
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aktivit a výstupů). Náměty projektů budou v prvním kole posouzeny z hlediska relevance a 
možností finanční podpory v rámci této výzvy zástupci vyhlašovatele dotačního titulu. Pokud 
bude námět projektu shledán vhodným k podpoře, bude předkladatel vyzván k vypracování 
kompletního projektového dokumentu dle administrativních požadavků ČRA. Projektový 
dokument posoudí hodnotící komise, která následně vydá své stanovisko (doporučení nebo 
odmítnutí projektu). Pokud bude projekt schválen k realizaci, bude předkladateli vydáno 
Rozhodnutí o přidělení dotace a v závislosti na rozpočtových možnostech ČRA mu budou 
uvolňovány finanční prostředky. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na předložení potvrzení o 
financování projektu dalším partnerem. Upřednostněny budou zejména projekty podpořené 
v rámci grantových programů Evropské komise. Preferovány jsou rovněž projekty, které 
jsou geograficky a tematicky v souladu s prioritami programu Zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR, případně směřují do nejméně rozvinutých zemí světa (tzv. Least 
Developed Countries / LDCs1).  

 

UPOZORNĚNÍ: Podíl dotace požadované od ČRA souhrnně na všechny roky plánované realizace 
projektu musí být v souladu s podílem požadovaným hlavním donorem jako vlastní 
spolufinancování realizátora projektu. V jednotlivých letech realizace projektu se podíl dotace 
na celkových nákladech projektu může lišit, nesmí nicméně nikdy překročit 50 % projektových 
nákladů v daném roce realizace (a zároveň částku 4 mil. Kč na rok). V celkovém souhrnu za celou 
dobu realizace nesmí podíl dotace ČRA překročit podíl (v % i ve finančním vyjádření), který je 
požadován hlavním donorem jako spolufinancování realizátora projektu na celou dobu realizace 
projektu. Výši spolufinancování požadovanou hlavním donorem doloží žadatel o dotaci kopiemi 
smluv (rozhodnutí) o poskytnutí finančních prostředků od hlavního donora projektu. V případě 
konsorcií žadatel o dotaci doloží, jaký podíl realizace projektu (v % i v Kč) na něj připadá a od 
této výše (a od výše požadovaného podílu spolufinancování, který na něj jako na člena konsorcia 
připadá) odvodí požadavek na dotaci ČRA (při dodržení výše uvedených obecných pravidel 
poskytnutí spolufinancování prostřednictvím dotace ČRA).  
 

Příklad: hlavní donor schválil realizátorovi tříletý projekt ve výši 3 000 000,- Kč. Podíl 
spolufinancování je hlavním donorem stanoven na 20 % (hlavní donor poskytuje 80 % hodnoty 
projektu – 2,4 mil. Kč). Žadatel může žádat o dotaci ČRA v celkové výši 600 000,- Kč (na pokrytí 
oněch 20 % požadovaného spolufinancování) na tři roky realizace projektu (tuto skutečnost 
uvede v příslušných formulářích tohoto dotačního výběrového řízení). V jednotlivých letech 
realizace projektu se může podíl dotace ČRA v % i v Kč na v daném roce realizovaném rozpočtu 
projektu lišit, ale musí být dodržena celková maximální výše dotace na rok a ve výsledku za 
celou dobu realizace projektu podíl dotace v % i v Kč nesmí překročit výši spolufinancování 
požadovanou hlavním donorem (např. v roce 2018 bude požadováno 300 000,- Kč a v obou 
letech následujících pak 150 000,- Kč na každý rok – celkový podíl spolufinancování v % i v Kč 
(20 % a 600 000,- Kč) za celou dobu realizace bude tak zachován – v žádném roce však nesmí 
podíl dotace ČRA překročit 50 % celkových nákladů projektu v daném roce.  
 

ČRA v souladu se zaměřením dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých 
subjektů“ bude akceptovat pouze takové náměty projektů, kde existuje podstatný (většinový) 
finanční vstup zahraničních donorů – nelze do tohoto dotačního titulu přihlásit projekty, u 
kterých pochází většina finančních prostředků z vlastních zdrojů předkladatele (zachování 
principu trojstrannosti: Česká republika + zahraniční partner / donor + cílová země). 
 

                                                        

 
1
 klasifikace LDCs např. zde: http://data.worldbank.org/region/LDC  
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Jestliže bude na základě roční zprávy kladně vyhodnocen průběh projektu v roce 2018, je ČRA 
připravena poskytnout z účelově vázaných prostředků na ZRS finanční prostředky na realizaci 
projektu rovněž v roce 2019 do maximální výše Kč 4 000 000,-  a na rok 2020 do maximální výše 
Kč 4 000 000,-. To vše za předpokladu, že schválený státní rozpočet na daný rok ČRA poskytnutí 
příslušných prostředků umožní.  
 

II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY – PŘÍJEMCI DOTACE 

 

V souladu s ustanovením usnesení vlády č. 657 ze dne 6. 8. 2014 a v souladu s příslušnými 
ustanoveními 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. 
 

VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Výběrové řízení bude veřejně vyhlášeno dne 28. srpna 2017. 

 

Náměty musí být doručeny v jednom exempláři na předepsaném formuláři „Přihláška do výzvy 
ČRA na trilaterální projekty pro rok 2018“. UPOZORNĚNÍ: formulář „Přihláška do výzvy ČRA 
na trilaterální projekty pro rok 2018“ podávají žadatelé i pro víceleté/pokračující projekty – 
skutečnost, že byl projekt v minulosti podpořen jako víceletý/pokračující, uvedou žadatelé 
v příslušné kolonce Přihlášky. Náměty mohou být do 10. října 2017 do 15 hod. zasílány poštou 
nebo doručeny osobně v obálce označené „Trojstranné projekty - ČRA 2018“ a „NEOTEVÍRAT“ 
na adresu:  

 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3 

118 50 Praha 1 

 

Náměty zasílejte rovněž elektronicky na e-mailové kontaktní adresy:  
 

Petra Šrůtková 
e-mail: srutkova@czechaid.cz    
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tel.: 251 108 172 

 

Martin Křeček 
e-mail: krecek@czechaid.cz 

tel.: 251 108 119 

 

(na těchto e-mailových adresách a telefonech můžete rovněž konzultovat relevanci a vhodnost 

svého projektového záměru – zejména z hlediska relevance a teritoriálního zaměření) 
 

Doporučení hodnotící komise pro II. kolo hodnocení bude zveřejněno 31. 12. 2017 na webových 
stránkách poskytovatele. 
 

Po výběru námětů hodnotící komisí budou úspěšní žadatelé vyzváni k vypracování projektových 
dokumentů v termínu stanoveném ve vyhlášení výsledků. 
 

Rámcový harmonogram Fáze 
28. 8. 2017 Vyhlášení dotačních titulů ČRA 

http://www.czechaid.cz 

10. 10. 2017 do 15.00 hod  Odevzdání přihlášek / námětů projektů 
žadatelů na ČRA (I. kolo hodnocení) 

31. 12. 2017 zveřejnění doporučení hodnotící komise pro II. 
kolo hodnocení a výzva k předložení plných 
projektových dokumentů 

duben / květen 2018 výsledky II. kola hodnocení 
 

X. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

 

Pro dotační titul „PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ“ ČRA stanovuje 
tato závazná kritéria pro posuzování námětů projektů (I. kolo hodnocení):  
 

1. Relevance námětu (ve vztahu k potřebám země / cílových skupin / prioritám ZRS ČR) (max. 
30 bodů) 
 

2. Srozumitelný a logicky správný popis cílů, aktivit a výstupů (max. 25 bodů) 
 

3. Odborná úroveň, praxe, zkušenost a reálné odborné zapojení předkladatelů do projektu (max. 
20 bodů) 
 

4. Podíl finančních prostředků získaných od hlavního donora na celkové hodnotě projektu (max. 
25 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. 
 

 

 

 




