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�BUDOVÁNÍ!KAPACIT!UKRAJINSKÝCH!INSTITUCÍ!V OBLASTI!ZAJI�$OVÁNÍ!
KVALITY VZD"LÁVÁNÍ� 

NA!PODPORU!PROJEKT%!V OBLASTI!ZAHRANI NÍ!ROZVOJOVÉ!
SPOLUPRÁCE!P#EDLO�ENÝCH 

NESTÁTNÍMI!NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI 
A!DAL�ÍMI!OPRÁVN"NÝMI SUBJEKTY 

PRO ROK 2017 
 

PREAMBULE 
 
Èeská rozvojová agentura (ÈRA) je oprávnìna poskytovat dotace nestátním neziskovým 
organizacím (NNO) a dal�ím oprávnìným subjektùm na základì ustanovení zákona è. 
151/2010 Sb., o zahranièní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do 
zahranièí a o zmìnì souvisejících zákonù. Dotaèní tituly jsou vyhla�ovány v souladu s 
ustanovením § 7 odst. 1 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì 
nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a odpovídají usnesení vlády è. 
593/2013 ze dne 27. 6. 2016 o Hlavních oblastech státní dotaèní politiky vùèi nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2017. ÈRA poskytuje dotace nestátním neziskovým 
organizacím a dal�ím oprávnìným subjektùm na realizaci projektù v programu zahranièní 
rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu s Metodikou projektového cyklu ZRS ÈR, usnesením 
vlády è. 631/2016 ze dne 11. èervence 2016 o dvoustranné zahranièní rozvojové spolupráci v 
roce 2017 a ke støednìdobému výhledu jejího financování do roku 2019 a zohledòuje 
usnesení vlády è. 92/2010 ze dne 1. února 2010, ve znìní usnesení vlády ÈR è. 479/2013 ze 
dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ÈR è. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014 o Zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpoètu Èeské republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústøedními orgány státní správy. Dotace poskytované ÈRA rovnì� zohledòují usnesení vlády 
è. 608/2015 ze dne 29. èervence 2015 o Státní politice vùèi nestátním neziskovým 
organizacím na léta 2015 a� 2020. Na dotaci není právní nárok. 
 
I.!P#EDM"T!DOTACE 

Celkový!kontext!dota&ního!titulu! 
 
Ukrajinské �kolství se potýká s øadou systémových problémù souvisejících s neúèinnými 
reformami zavádìnými po rozpadu SSSR a pøetrvávajícími pozùstatky centralizovaného 
sovìtského vzdìlávacího systému. Vzdìlávací systém byl od získání nezávislosti zatì�ován 
nedostateèným financováním, úpadkem materiálnì-technické základny, nadmìrnou 
komercializací osvìtových slu�eb, zvy�ováním prùmìrné vìkové skladby pedagogického 
sboru a zastaráváním výukových metod. Rozvoj sektoru �kolství nebyl doprovázen 
budováním efektivního systému monitoringu a kontroly kvality poskytovaného vzdìlávání, 
v dùsledku èeho� docházelo ke sni�ování úrovnì výuky. 
 
Po výmìnì vládnoucích elit v roce 2014 se reforma vzdìlávacího systému a zlep�ení kvality 
poskytovaného vzdìlávání stala jednou z nejvy��ích priorit nové ukrajinské vlády. Nový 
zákon �O vzdìlávání�, který pøedstavuje základní pilíø ukrajinského vzdìlávacího systému, 
vstoupil v platnost na konci záøí 2017. Kromì jiných inovativních zmìn, jako je zavedení 
12leté povinné výuky, systému dobrovolné certifikace uèitelù èi rozvoje národního 
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kvalifikaèního systému, novì pøijatá legislativa zásadním zpùsobem transformuje dosavadní 
strukturu a fungování institucí pro zaji��ování kvality vzdìlávání. Namísto Státní inspekce 
�kolních zaøízení � stávajícího ústøedního orgánu státní správy zodpovìdného za kontrolu 
zaji��ování kvality výuky � �kolský zákon z roku 2017 ustavil vybudování tzv. Státní slu�by 
pro kvalitu vzdìlávání se sítí regionálních poboèek. Nový orgán bude nezávislý na èinnosti 
�kol a nebude do jejich bì�ného provozu zasahovat. Funkcí deta�ovaných pracovi��, která 
mají být plnì nezávislá na centrální rovinì, bude provádìní profesní inspekce vzdìlávacích 
zaøízení. Vedle dozorèí a sankèní role má být hlavním obsahem práce nové instituce 
pøedev�ím poskytování doporuèení ke zkvalitnìní a zefektivnìní èinnosti ukrajinských �kol. 
 
Mezi pravomoci novì zøizovaného centrálního orgánu, které specifikuje èl. 67 zákona 
�O vzdìlávání�, spadá zejména výkon následujících èinností: 

- Institucionální audit vzdìlávacích zaøízení s 10letou periodicitou; 
- Poskytování doporuèení vzdìlávacím zaøízením (kromì vysokých �kol, nad nimi� 

nále�í dohled Národní agentuøe pro zaji��ování kvality vysokého �kolství) ohlednì 
organizace a fungování vnitøního systému zaji��ování kvality vzdìlávání; 

- Schvalování nestandardních èi alternativních vzdìlávacích programù na úrovni 
pøed�kolních, základních a støedních �kol; 

- Monitorování kvality osvìtové èinnosti a kvality vzdìlávání; 
- Akreditování profesních sdru�ení a jiných právnických osob, které provádìjí nezávislé 

posuzování kvality vzdìlávání a vzdìlávací èinnosti �kol (s výjimkou vysokých �kol), a 
spravování jejich rejstøíku; 

- Kontrola dodr�ování legislativy vzdìlávacími zaøízeními; 
- Kontrola dodr�ování po�adavkù kladených na poøádání vnìj�ích nezávislých �etøení. 

 
Vytvoøení efektivního systému zaji��ování kvality vzdìlávání patøí podle pøedbì�ného 
plánování Ministerstva vzdìlávání a vìdy Ukrajiny k prioritním cílùm na rok 2018 s mo�ností 
zahájení reformních procesù ji� od druhé poloviny roku 2017. 
 
Aktivity ÈRA na Ukrajinì, realizované dle usnesení vlády è. 167/2014 a è. 401/2017, se od 
roku 2015 systematicky soustøedí do sektoru �kolství. Rámec realizovaných projektù je tvoøen 
programem spolupráce �Modernizace systému veøejného vzdìlávání na Ukrajinì�, který byl 
stvrzen v memorandu o porozumìní podepsaným mezi ÈRA a Ministerstvem vzdìlávání a 
vìdy Ukrajiny dne 2. 12. 2015. Program je vystaven na tøech pilíøích: technická asistence 
centrálním institucím s reformou vzdìlávacího systému, meziuniverzitní spolupráce a 
materiální podpora dislokovaným ukrajinským vzdìlávacím institucím. Projekt podpoøený 
v rámci tohoto dotaèního titulu bude souèástí prvního tematického pilíøe.  
 
Cíl!a!p'edm(t!dota&ního!titulu 
 
Cílem dotaèního titulu �Budování kapacit ukrajinských institucí v oblasti zaji��ování kvality 
vzdìlávání� je modernizace systému evaluace a monitoringu ukrajinských vzdìlávacích 
zaøízení. Pøedlo�ené projekty se budou zamìøovat na asistenci Ministerstvu vzdìlávání a vìdy 
Ukrajiny s koncepèním a metodickým nastavením parametrù fungování nového ústøedního 
orgánu zodpovìdného za zaji��ování kvality a efektivity vzdìlávání.  
 
Obsahovì budou projekty reflektovat cíle vytèené ve strategických dokumentech ukrajinské 
vlády, zejména Ministerstva vzdìlávání a vìdy Ukrajiny. Za smìrodatný legislativní akt je 
v tomto ohledu pova�ován vý�e uvedený �kolský zákon z roku 2017. 
 
V prùbìhu realizace by mìl projekt pokrývat pøedev�ím následující témata, která budou dále 
upøesnìna ve spolupráci s ukrajinskými partnery: 
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- Podrobné koncepèní vymezení struktury, èinnosti, obsahu a forem práce centrálního 
orgánu pro zaji��ování kvality vzdìlávání, vèetnì jeho deta�ovaných regionálních 
pracovi��; 

- Vytvoøení pøíslu�ných provádìcích pøedpisù a podrobné rozpracování statutu tohoto 
orgánu; 

- Nastavení metod, postupù a nástrojù v oblasti hodnocení kvality a efektivity �kol a 
�kolských zaøízení. 

 
Pøedkládané projekty musí obsahovat jasnì stanovený zámìr a cíle pùsobení èeského 
realizátora na Ukrajinì, popis aktivit a výstupù èinnosti a zøetelnì prokázané relevantní 
odborné zázemí na èeské stranì, a� v podobì pøedjednané spolupráce s pøíslu�nými èeskými 
inspekèními orgány èi prostøednictvím zapojení expertù s praktickými zku�enostmi v dané 
oblasti. 
 
Projekty pøedkládané v rámci tohoto dotaèního titulu budou realizovány v období let 2017 � 
2018. 
 
II.!OPRÁVN"NÉ!SUBJEKTY � P#ÍJEMCI!DOTACE 
 
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona è. 218/2000 Sb., dotace z finanèních prostøedkù 
úèelovì vyèlenìných na ZRS mù�e být poskytnuta pouze tìmto subjektùm: 
 
a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona è. 218/2000 Sb., spolkùm, zøízeným podle zákona è. 
89/2012 Sb., obèanský zákoník, 
b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona è. 218/2000 Sb., ústavùm, zøízeným podle zákona è. 
89/2012 Sb., obèanský zákoník, 
c) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona è. 218/2000 Sb., obecnì prospì�ným spoleènostem, 
zøízeným podle zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospì�ných spoleènostech a o zmìnì a 
doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 
d) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona è. 218/2000 Sb., úèelovým zaøízením registrovaných 
církví a nábo�enských spoleèností, zøízeným podle zákona è. 3/2002 Sb., o svobodì 
nábo�enského vyznání a postavení církví a nábo�enských spoleèností a o zmìnì nìkterých 
zákonù (zákon o církvích a nábo�enských spoleènostech), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 
pokud vykonávají alespoò nìkterou èinnost vyjmenovanou v tomto ustanovení, 
e) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona è. 218/2000 Sb., nadacím a nadaèním fondùm, zøízeným 
podle zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, 
f) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona è. 218/2000 Sb., i dal�ím právnickým osobám, jejich� 
hlavním pøedmìtem èinnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdìlávacích a 
sociálních slu�eb a k poskytování sociálnì-právní ochrany dìtí, a fyzickým osobám, které 
takové slu�by nebo sociálnì-právní ochranu dìtí poskytují, pokud tak ústøední orgán 
rozhodne. 
g) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona è. 218/2000 Sb., územním samosprávným celkùm na 
jinou ne� podnikatelskou èinnost 
 
III.!PODMÍNKY!Ú ASTI!VE!VÝB"ROVÉM!#ÍZENÍ 
 
1) Dodr�ení pøedepsaného zpùsobu podání pøihla�ované nabídky projektu.  
2) Shoda s náplní dotaèního titulu. 
3) Vyplnìní závazných formuláøù �ádosti, rozpoètu projektu a ostatních formuláøù 
vy�adovaných poskytovatelem.  
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IV.!POU�ITÍ!DOTACE 
 
1. Celková vý�e prostøedkù, které jsou alokovány v rámci tohoto dotaèního titulu na období 
2017 � 2018, èiní 2 850 000 K&. Podpoøen bude jeden projekt. 

Na jednotlivé roky je maximální vý�e dotace na jeden projekt stanovena následovnì: 
 
2017: 350 000 Kè 
2018: 2 500 000 Kè 
 
2. Dotace se poskytuje v obvyklé vý�i 70 % rozpoètových nákladù projektu. V odùvodnìných 
pøípadech mù�e poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace a� do vý�e 100 % 
rozpoètovaných nákladù projektu. Pro! tento! konkrétní! dota&ní! titul! poskytne!  RA!
dotaci! do! maximální! vý�e! 95 )! náklad*! projektu! + RA! po�aduje! 5% 
spolufinancování! ze! strany! p'íjemce! dotace! z! celkové! &ástky,.! Podíl! vlastních!
zdroj*! p'íjemce! dotace! na! celkových! nákladech! projektu! nesmí! klesnout! pod!
minimální! hranici! stanovenou! ve! vyhlá�ení! dota&ního! titulu! ve! v�ech!
kalendá'ních!rocích!realizace!projektu. 
 
3. Dotace nelze pou�ít k úhradì výdajù, které nejsou uvedeny jako uznatelné v Pøíloze è. VIII. 
O pøípadných výjimkách mù�e rozhodnout poskytovatel dotace na základì odùvodnìné 
�ádosti pøíjemce dotace.  

4. Pøíjemce dotace nemù�e dotaci pøenechat tøetím subjektù. Pøíjemce dotace mù�e 
poskytovat prostøedky z dotace ze státního rozpoètu jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobkù, materiálu, výkonù, slu�eb a mezd (vèetnì 
odvodù zamìstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného 
rozpoètu, na který byly prostøedky poskytnuty. Dotaci nelze pou�ívat na financování 
podnikatelských aktivit. Do rozpoètu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být 
z dotace ani fakticky realizován.  
 
5. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (napø. obcí) mù�e 
pøíjemce dotace vkládat prostøedky poskytnuté ze státního rozpoètu jen na nejnutnìj�í 
opravy a údr�bu, a to pouze v pøípadech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset nebo 
více let) a najaté prostory jsou urèeny k zabezpeèení hlavního poslání pøíjemce dotace a 
povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údr�bu je stanovena ve smlouvì o nájmu nebo 
podnájmu nebytových prostor. 
 
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí poskytnutí dotace je koneèné a nelze 
proti nìmu podat stí�nost ani odvolání. Dotace bude pøiznána Rozhodnutím o poskytnutí 
neinvestièní dotace ze státního rozpoètu ÈR (dále jen Rozhodnutí). 
 
7. Realizace celého projektu, vèetnì u�ití dotace, musí být u pøíjemce dotace evidována tak, 
aby bylo mo�né v�dy dohledat pøíslu�né úèetní pøípady. 
 
8. Na poskytování dotací ze státního rozpoètu (výbìrové dotaèní øízení) oprávnìným 
subjektùm se nevztahuje zákon è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. 
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V.!FINAN NÍ!PODPORA! 
 
Finanèní podpora bude poskytována z prostøedkù státního rozpoètu formou úèelovì vázané 
dotace na základì Rozhodnutí ÈRA o poskytnutí neinvestièní dotace ze státního rozpoètu ÈR 
na rok 2017 a lze ji pou�ít jen na úèel uvedený v Rozhodnutí. V Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze státního rozpoètu stanoví ÈRA písemnì podmínky, které je pøíjemce dotace pøi 
pou�ívání finanèních prostøedkù povinen dodr�et. Na ka�dý rok realizace projektu bude 
vystaveno samostatné Rozhodnutí. Toto Rozhodnutí zohlední ustanovení uvedená v pøíloze k 
Usnesení vlády è. 92/2010 ze dne 1. února 2010, ve znìní usnesení vlády ÈR è. 479/2013 ze 
dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ÈR è. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014, o �Zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpoètu Èeské republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústøedními orgány státní správy� a bude obsahovat i tyto podstatné nále�itosti: 
 

a) název, adresu sídla a identifikaèní èíslo pøíjemce dotace; 
b) název a adresu poskytovatele; 
c) jasnì a srozumitelnì formulovaný úèel, na který je dotace poskytnuta; 
d) vý�i poskytnutých finanèních prostøedkù; 
e) zpùsob úhrady poskytnuté dotace pøíjemci, splátkový kalendáø; 
f) závazný ukazatel finanèní spoluúèasti �adatele o dotaci (procento podílu 

vlastních zdrojù); 
g) datum úèinnosti uznatelných nákladù (v jakém èasovém rozpìtí je mo�né 

prostøedky z dotace vyu�ít); 
h) datum ukonèení realizace projektu (ukonèení realizace projektu je okam�ik 

ukonèení v�ech naplánovaných aktivit); 
i) odkaz na pøíslu�né vládní usnesení, které oblast ZRS pro pøíslu�ný rok 

upravuje; 
j) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladù; 
k) stanovení platnosti a úèinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
l) den vydání Rozhodnutí. 

 
ÈRA mù�e v Rozhodnutí vyèlenit dal�í podmínky, podmínky ménì záva�né nebo uvést, která 
nesplnìní podmínek jsou ménì záva�ná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 zákona è. 
218/2000 Sb.).  
 
Finanèní prostøedky budou uvolòovány v souladu s regulací èerpání výdajù státního rozpoètu 
ÈR na rok 2017 ve vý�i stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na pøidìlení 
prostøedkù ze státního rozpoètu vyhla�ovateli dotaèního titulu.  
 
Dotace se poskytuje na základì pøedlo�ené �ádosti o dotaci (formuláø �ádosti uvedený 
v Pøíloze I) a projektové dokumentace strukturované dle vzorové osnovy uvedené 
v pøilo�ených formuláøích, její� souèástí je vyplnìná titulní strana, identifikaèní formuláø 
projektu a pøílohová èást (Pøílohy II � V). 
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VI.!KONTROLA!VYU�ITÍ!DOTACE 
 
ÈRA je oprávnìna prùbì�nì i dodateènì kontrolovat øe�ení projektu i prùbìh èerpání dotace. 
Tím nejsou dotèena kontrolní oprávnìní finanèních orgánù a orgánù kontroly Èeské 
republiky. Pøíjemce dotace umo�ní na po�ádání ústøedního orgánu provedení kontroly a 
ovìøení správnosti pou�ití prostøedkù dotace v úèetnictví. Finanèní kontrola, øízení o odnìtí 
dotace a ukládání sankcí za poru�ení rozpoètové káznì se provádí v souladu s pøíslu�nými 
ustanoveními zákona è. 218/2000 Sb., v platném znìní a zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní 
kontrole ve státní správì, v platném znìní. V pøípadì, �e kontrolní orgán nebo ústøední orgán 
zjistí kontrolou neoprávnìné pou�ití prostøedkù nebo zadr�ení prostøedkù, zajistí jejich 
vrácení do státního rozpoètu prostøednictvím pøíslu�ného finanèního úøadu.  
 
V�echny bilaterální dotaèní projekty realizované v zahranièí, které za celou dobu realizace 
pøekroèí èástku 2 mil. Kè, budou pøedmìtem nezávislého finan&ního! auditu!
realizovaného! &lenem!Komory! auditor*!  R! +nebo! odpovídajícím! zahrani&ním!
subjektem). Vypracování a pøedání auditu bude realizováno po skonèení projektu (do �esti 
mìsícù od ukonèení projektu). Administrativní a finanèní nále�itosti auditu budou øe�eny po 
skonèení projektu dle pokynù a pravidel ÈRA. 
 
VII.!FINAN NÍ!ZÚ TOVÁNÍ!DOTACE!SE!STÁTNÍM!ROZPO TEM 
 
Pøíjemce dotace je povinen pøedlo�it ÈRA do 15. 2. 2018 písemné vyúètování pøidìlené 
dotace za rok 2017, závìreènou zprávu o projektu (i v elektronické formì) za rok 2017, 
pøípadnì dal�í závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení Pøílohy 
è. 3 vyhl. è. 367/2015 Sb., o zásadách a lhùtách finanèního vypoøádání vztahù se státním 
rozpoètem, státními finanèními aktivy a Národním fondem (vyhlá�ka o finanèním 
vypoøádání). Nevyèerpané finanèní prostøedky z dotace souèasnì pouká�e podle dispozic 
poskytovatele na jeho úèet.  
 
V pøípadì, �e pøíjemce dotace nepøedlo�í v termínu finanèní vyúètování poskytnuté dotace a 
neodvede nevyèerpané prostøedky z dotace do státního rozpoètu, vztahují se na nìj sankce 
podle pøíslu�ných platných právních pøedpisù. V pøípadì, �e po�ádá o dotaci na následující 
rozpoètový rok, nebude mu dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla mù�e povolit 
øeditel ÈRA za pøedpokladu, �e ji� bylo provedeno finanèní zúètování se státním rozpoètem. 
Pro roky realizace 2018 a 2019 bude finanèní zúètování probíhat obdobným zpùsobem. 
 
VIII.!ZP%SOB!PODÁNÍ 
 
Tato výzva bude veøejnì vyhlá�ena dne 23. 10. 2017.  
 
P'íjem!ve�kerých!p'ihlá�ek!kon&í!dne!10. 11. 2017 ve 12 hodin. Pøihlá�ky zasílané 
doporuèenì po�tou, osobnì, kurýrem a dal�ími poskytovali po�tovních slu�eb, musí být 
odeslány v dostateèném pøedstihu. �ádosti zaslané jakýmkoli jiným zpùsobem (napø. faxem 
nebo e-mailem), doruèené na jiné adresy nebo obdr�ené po termínu uzávìrky nebudou 
pøijaty.  
 
�ádost!se!podává!v zalepené!obálce!zabezpe&ené!proti!neoprávn(nému!otev'ení!
nap'.!p'elepením!ozna&ené:! 

a) názvem dotaèního titulu; 
b) plným jménem (názvem) �adatele a adresou; 
c) textem �NEOTEVÍRAT� 
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Pøihla�ované projekty zasílejte doporuèenì (nebo doruète osobnì) na následující adresu:  
 
 eská!rozvojová!agentura! 
Nerudova 3 
118 50 Praha 1 
 
Nále�itosti �ádosti: 
 

1. �adatel pøedkládá poskytovateli svou �ádost! o dotaci! a! projektový! dokument 
(vèetnì povinných pøíloh) písemn(!ve!dvou!vyhotoveních (jeden originál a jedna 
kopie) a v elektronické! podob( (v jednom exempláøi na elektronickém médiu, 
preferován je CD-ROM èi USB disk). Elektronická verze �ádosti a projektového 
dokumentu (vèetnì pøíloh) musí být ve formátech MS Word a Excel.  

2. Projektový! dokument! dle! závazné! osnovy! a! v�echny! jeho! p'ílohy! tvo'í!
jeden celek svázaný nebo jinak spojený (upøednostòujeme krou�kovou nebo pevnou 
vazbu). Povinné pøílohy (tj. zejména statutární dokumenty �adatele) lze pøilo�it pouze 
v písemné podobì k originálu �ádosti. Pokud �adatel podává pro rok 2017 více �ádostí 
o dotaci v gesci ÈRA (tuzemských i zahranièních / bilaterálních i trilaterálních), lze 
povinné pøílohy uvedené v bodech 4 a) � i) pøilo�it jen k jedné �ádosti (v originále a 
v kopii), pøièem� u v�ech ostatních �ádostí bude uvedeno, ke které konkrétní �ádosti 
byly pøíslu�né dokumenty pøilo�eny. Toto!ustanovení!lze!vyu�ít!pouze!po!dobu!
�esti!m(síc*!od!data!podání!první!�ádosti.  

3. �adatelem zpracovaná projektová dokumentace a její pøílohy budou pøedlo�eny 
v následujícím poøadí a musí obsahovat osnovu projektového! dokumentu 
(titulní strana, identifikaèní formuláø, projektový dokument), vyplnìný formuláø 
�ádosti! o! dotaci! (Pøíloha I), tabulku výstupù a aktivit projektu (Pøíloha II), 
rozpo&et vypracovaný podle vzorové struktury rozpoètu (Pøíloha III), matici 
logického! rámce (Pøíloha IV), v pøípadì víceletých projektù èasový 
harmonogram (Pøíloha V) a indikativní výhled rozpoètu a aktivit na dal�í roky. 

4. Nedílnou!p'ílohou!k �ádosti!o dotaci!jsou!tyto!doklady!+povinné!p'ílohy,:! 
a) Ovìøené doklady o právní subjektivitì v souladu s právní formou �adatele; 
b) Ovìøené doklady o volbì nebo jmenování statutárního zástupce, souèasnì 

s dokladem osvìdèujícím oprávnìní zástupce jednat jménem subjektu 
navenek;  

c) kopie dokladu o pøidìlení IÈ a osvìdèení o registraci DIÈ, pokud bylo 
pøidìleno;  

d) originál dokladu místnì pøíslu�ného finanèního úøadu a okresní správy 
sociálního zabezpeèení ne star�í �esti mìsícù o tom, �e �adatel nemá u nich 
�ádné závazky po lhùtì splatnosti;  

e) kopie smlouvy o zøízení bì�ného úètu u penì�ního ústavu v ÈR;  
f) èestné prohlá�ení, �e �adatel nemá �ádné závazky po lhùtì splatnosti v 

souvislosti s platbami do systému sociálního poji�tìní, vùèi zdravotním 
poji��ovnám, Celní správì, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, 
Státnímu fondu �ivotního prostøedí a Státnímu zemìdìlskému intervenènímu 
fondu; za vypoøádání nelze pova�ovat poseèkání s úhradou dlu�ných závazkù;  

g) èestné prohlá�ení, �e �adatel nemá �ádné závazky po lhùtì splatnosti vùèi 
státnímu rozpoètu; 

h) soupis jednotlivých projektù, které �adatel v uplynulých dvou letech realizoval 
za pøispìní finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu ÈR, s uvedením názvu 
projektu a èísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud �adatel 
takové projekty realizoval;  

i) seznam organizací èi institucí, u kterých �adatel souèasnì po�aduje poskytnutí 
finanèních prostøedkù na realizaci pøedkládaného projektu. 
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5. Pro kontrolu, zda byly pøilo�eny v�echny po�adované pøílohy a seøazeny ve správném 
poøadí, mù�ete vyu�ít tzv. checklist, který je souèástí tohoto vyhlá�ení. 

6. Poskytovatel mù�e �adateli umo�nit dodání maximálnì 3 dokladù uvedených v bodu 4 
dodateènì, a to do 7 pracovních dní od podání �ádosti o dotaci. O mo�nost 
dodateèného pøedlo�ení tìchto dokladù musí �adatel poskytovatele po�ádat písemnì 
v den podání �ádosti o dotaci. Po�adované! ú'edn(! ov('ené! kopie! listin! dle!
bodu!4! je! nutno!p'ilo�it!pouze!k originálu! �ádosti! o!dotaci-! tj.! v jednom 
vyhotovení. 

 
Osoby!pov('ené!pro!v(cná!jednání!v rámci!dota&ního!titulu: 
 
kontakt!na!p'íslu�ného!administrátora!V#: 
Petra �rùtková 
e-mail: srutkova@czechaid.cz 
tel.: 251 108 172 
 
kontakt!na!p'íslu�ného!teritorialistu: 
Lyudmyla Tysyachna 
e-mail: tysyachna@czechaid.cz 
tel.: 251 108 109 

 
Kontaktní!osoby!pro!poskytnutí!informací!o!reform(!vzd(lávání!na!Ukrajin(: 

Velvyslanectví! eské!republiky!v Kyjev(: 

Lucie Hanzlíèková (lucie_hanzlickova@mzv.cz)  

Ministerstvo! vzd(lávání! a! v(dy! Ukrajiny-! Odbor! základního! st'edního a 
p'ed�kolního vzd(lávání: 

Serhiy Diatlenko (s_diatlenko@mon.gov.ua) 
 
IX.!POSOUZENÍ!P#IHLÁ�ENÉHO!PROJEKTU 
 
Do�lé �ádosti o dotaci budou zpracovány povìøeným administrátorem, zejména pokud jde o: 

- kontrolu formální správnosti, 
- posouzení �ádostí dle kritérií vyhlá�ených v podmínkách dotaèních titulù. 
 
1. Pokud pøedlo�ená �ádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále 

opravována èi doplòována a bude vyøazena z dal�ího øízení. Za formální nedostatky se 
pro úèely tìchto pravidel pova�uje napøíklad:  

a) absence èi neúplnost pøedepsaných formuláøù a pøíloh; 
b) neplatnost pøedepsaných pøíloh (napø. absence úøedního ovìøení apod.); 
c) absence èi neúplnost pøedepsaných údajù, jejich nesprávná a chybná uvedení 

(napø. nesprávné nebo nepravdivé identifikaèní údaje �adatele, apod.); 
d) chyby ve výpoètech a propoètech. 

 
2. Písemnì zpracované vyhodnocení pøedlo�í administrátor hodnotící komisi. Èlenové 

hodnotící komise jsou povinni pøed zasedáním hodnotící komise podepsat prohlá�ení 
o nepodjatosti a mlèenlivosti. Jména èlenù komise budou zveøejnìna v textu vyhlá�ení 
výsledkù dotaèního výbìrového øízení ke dni vyhlá�ení výsledkù výbìru komise.  
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3. Hodnotící komise vybere vítìzný projekt a stanoví doporuèenou vý�i dotace. 
Hodnotící komise rovnì� navrhne seznam náhradních projektù pro pøípad, �e vítìzný 
�adatel nevrátí poskytovateli jím podepsané a jemu doruèené Rozhodnutí. 

 
4. Výsledek výbìru hodnotící komise bude zveøejnìn do 24. 11. 2017 na webových 

stránkách internetového serveru Èeské rozvojové agentury. V pøípadì nutnosti 
vypoøádat pøipomínky bude stanovena lhùta pro zapracování èi vyjasnìní pøipomínek 
hodnotící komise na!max.!10!pracovních!dní.  

 
5. Úspì�ný �adatel obdr�í od poskytovatele �Rozhodnutí o poskytnutí dotace�, a to 

v souladu se zákonem è. 218/2000 Sb. 
 
X.!KRITÉRIA!PRO!HODNOCENÍ!NÁVRH%!PROJEKT% 
 
Pro dotaèní titul �Budování kapacit ukrajinských institucí v oblasti zaji��ování kvality 
vzdìlávání� ÈRA stanovuje tato závazná kritéria pro posuzování projektù:  
 

1. Hodnocení projektu z hlediska relevance. 
Relevance je mírou hodnoty projektu pro spoleènost. Projekt je relevantní tehdy, je-li 
konzistentní s potøebami a prioritami cílových skupin, stejnì jako s �ir�ími 
rozvojovými zámìry zemì pøíjemce i poskytovatele pomoci (max. 15 bodù). 
 

2. Hodnocení projektu z hlediska efektivnosti a dopadù. 
Efektivnost projektu hodnotí míru, do jaké projekt plánuje dosáhnout cílù rozvojové 
intervence jako dùsledku realizace projektových aktivit. Hodnocena je logika 
projektu, tj. zejména to, jak výstupy projektu vedou k dosahování jeho cílù a pøispívají 
k pøiblí�ení rozvojových zámìrù (max. 25 bodù). 
 

3. Hodnocení projektu z hlediska efektivity  
Efektivita je mírou hospodárnosti vyu�ití vlo�ených prostøedkù, porovnává tedy 
výstupy a vstupy projektu a udává, do jaké míry navrhované výstupy odpovídají 
hospodárnému vyu�ití finanèních, lidských a materiálních vstupù. Hodnotí se rovnì� 
vý�e vlastního finanèního vstupu �adatele o dotaci nad minimální povinnou vý�i 
stanovenou poskytovatelem dotace (max. 15 bodù). 
 

4. Hodnocení projektu z hlediska udr�itelnosti 
Udr�itelnost projektu vyjadøuje pravdìpodobnost, �e pozitivní dopady projektu budou 
udr�ovány na urèité úrovni po pøimìøenì dlouhé období po ukonèení financování a 
dal�í podpory ze strany donora (max. 20 bodù). 
 

5. Odborná úroveò a slo�ení øe�itelského týmu 
Hodnotí se praxe, zku�enosti, osobní výsledky èinnosti, úspì�nost øe�ení obdobných 
projektù (max. 20 bodù). 
 

6. Zviditelnìní ZRS ÈR 
Hodnotí se, jakým zpùsobem �adatel o dotaci zviditelní program ZRS ÈR a Èeskou 
republiku jako donora (max. 5 bodù). 
 

 
Maximální bodový zisk, kterého pøi hodnocení mù�e projekt dosáhnout, èiní 100 bodù.  
 
 
 




