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Výsledky 

 
Výběrové řízení v rámci tuzemských dotačních titulů: 

 

„Globální rozvojové vzdělávání“ 

„Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ 

„Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně 

posilování kapacit a partnerství NNO)“ 

„Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ 
 
 

Dotační výběrové řízení bylo veřejně vyhlášeno dne 28. 8. 2017. Do data uzávěrky příjmu projektů (17. 10. 2017, 15.00) bylo vyhlašovateli 
doručeno celkem 58 žádostí. 

 
 

Obálková komise ve složení Petra Šrůtková (ČRA), Martin Křeček (ČRA), Kristýna Valentová (ČRA) a Dita Bednářová (ČRA), která 
zasedala dne 18. – 20. 10. 2017, posoudila doručené projekty z hlediska splnění formálních náležitostí a konstatovala, že projekty splnily 
všechny požadované formální náležitosti. Projekty byly následně postoupeny hodnotící komisi.  

 
Složení hodnotící komise: 
 
Martin Náprstek, ČRA (předseda hodnotící komise) 
Petra Šrůtková, ČRA 
Martin Křeček, ČRA 
Daniela Hajčiarová, ČRA 
Jana Žaloudková, ČRA 
Kateřina Šimová, ČRA 

Zuzana Hlavičková, externí expert 
Dita Kubíková, MZV 
Olga Hajflerová, MZV 
Markéta Pastorová, NÚV Praha 
Filip Šebek, ČRA 
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UPOZORNĚNÍ: tyto výsledky jsou doporučením hodnotící komise. ČRA může upravit konečnou výši přidělených 
finančních prostředků na jednotlivé projekty s ohledem na objem finančních prostředků, které jí budou přiděleny na 
rok 2018 správcem rozpočtové kapitoly ZRS ČR.  
Předkladatelé podpořených projektů nyní zpracují aktualizované projektové přílohy (rozpočet a tabulka aktivit a 
výstupů) v souladu s doporučením hodnotící komise a doručí elektronicky administrátorce dotačních titulů ČRA 
(Petra Šrůtková, srutkova@czechaid.cz) do 31. 1. 2018. V případě, že byla dotace přidělena bez připomínek, bude 
rozhodnutí o přidělení dotace vydáno s dokumenty v podobě, ve které byly odevzdány do výběrového řízení. 
 
 
Hodnotící komise provedla ve dnech 21. 10. – 22. 12. 2017 vyhodnocení předložených projektů s následujícím výsledkem:  
 
 
Dotační titul: „Globální rozvojové vzdělávání“ 

 

Předkladatel Název projektu 

Průměrný 
počet 
získaných 
bodů     
(max. 100) 

Doporučená 
výše 
poskytnuté 
dotace 

Doporučení 
hodnotící komise 

Pokračující projekty 

Univerzita Palackého v 

Olomouci 
Letní škola rozvojové spolupráce - 591 000 Kč  

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Univerzita Palackého v 

Olomouci 
Rozvojová spolupráce na vlastní oči - 179 829 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 
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ARPOK, o.p.s. Na cestě… - 793 640 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Pontopolis z.s. Podpora rozvojového vzdělání a osvěty – Pardubický kraj - 500 000 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

ADRA, o.p.s. Opravdový svět - 1 132 750 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Člověk v tísni, o.p.s. Školy k světu - 1 990 950 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Středisko ekologické 

výchovy SEVER Horní 

Maršov, o.p.s. 

Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – 

pilotní vzdělávací modul 
- 286 150 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

NaZemi, z.s. Fairtradové školy nositely změny - 738 558 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Jeden svět na školách – Globální rozvojové vzdělávání 

prostřednictvím audiovizuálních materiálů 
- 1 195 100Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 
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INEX- Sdružení 

dobrovolných aktivit, z. s. 
Fotbal pro rozvoj - 750 000 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Charita ČR 
Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a 

kultuře dialogu 
- 633 100 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Vyčerpání finančního limitu dotačního titulu 
Nové projekty 

IOM International 

Organization for 

Migration Czech Republic 

MIGRACE, ROZVOJ A SDGs – PODPORA 

VZDĚLÁVÁNÍ 
79 366 796 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

ARPOK, o.p.s. Učíme v souvislostech II 72 739 720 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

Univerzita Karlova 
Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi 

akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele 
70 901 758 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

Agora CE o.p.s. 
Studentská Agora – debatou k hlubšímu porozumění 

sebe i ostatních 
68 396 400 Kč Dotaci nepřidělit. 

NaZemi, z.s. Su ze Země 65 1 024 180 Kč Dotaci nepřidělit. 
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Glopolis, o.p.s. Vzděláváním k naplňování SDGs: Ambasadoři změny! 65 1 501 841 Kč Dotaci nepřidělit. 

Diakonie ČCE – Středisko 

humanitární a rozvojové 

spolupráce 

Vzděláváním ke globálnímu občanství 
65 

 

849 031 Kč 

 
Dotaci nepřidělit. 

Středisko ekologické 

výchovy SEVER Horní 

Maršov, o.p.s. 

Podívej se za okraj svého talíře 65 203 640 Kč Dotaci nepřidělit. 

Multikulturní centrum 

Praha, z.s. 
GRV CÍLÍ NA MIGRACI A STEREOTYPY 64 981 688 Kč Dotaci nepřidělit. 

Asociace pro mezinárodní 

otázky, z. s. 

POROZUMĚT ROZMANITOSTI SVĚTA II: PODPORA 

GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V REGIONECH ČR 

61 758 630 Kč Dotaci nepřidělit. 

PANT, z. s. Globální rozvojové vzdělávání 2018 60 542 500 Kč Dotaci nepřidělit. 

Středisko ekologické 

výchovy SEVER Horní 

Maršov, o.p.s. 

Modelové klimatické konference mladých 60 284 160 Kč Dotaci nepřidělit. 

Mladí diplomaté, z. s. Evropská unie mladých diplomatů 49 1 000 000 Kč Dotaci nepřidělit. 
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Dotační titul: „Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ 
 

Předkladatel Název projektu 

Průměrný 
počet 
získaných 
bodů     
(max. 100) 

Doporučená 
výše 
poskytnuté 
dotace 

Doporučení 
hodnotící komise 

Pokračující projekty 

ShineBean, o.p.s. Globálně zodpovědná města - 1 000 000 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Člověk v tísni, o.p.s. Svět bez mýtů  - 1 000 000 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Nové projekty 
Asociace společenské 

odpovědnosti, o.p.s. 
Ceny SDGs 2018 87 787 750 Kč Dotaci přidělit. 

Diecézní charita 

ostravsko-opavská 

„Kontrasty Ukrajiny“  - souhrnná marketingová kampaň 

se zaměřením na online marketing 
66 343 100 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

ADRA, o.p.s. Na cestě k rozvoji – Cíle udržitelného rozvoje 65 863 895 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Vyčerpání finančního limitu dotačního titulu 
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Charita Česká republika Udržitelná města a obce pro rozvoj II. 64 858 569 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

Platforma podnikatelů pro 

zahraniční rozvojovou 

spolupráci, z.s. 

Investiční návaznosti na projekty ZRS ČR 63 322 500 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

Glopolis, o.p.s. 
Potraviny a rozvoj objektivem kamery v Praze a 

regionech: Série promítání Země na talíři 
62 971 800 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

Světlo pro svět – Light for 

the World, z.s. 

Nikoho nenecháme stranou: osvěta veřejnosti o 

naplňování průřezového principu SDGs „leaving no one 

behind“ v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR 

56 609 142 Kč Dotaci nepřidělit. 

Rada pro mezinárodní 

vztahy, z.s. 

Středisko pro zvyšování povědomí o rozvojových zemích 

a rozvojové spolupráci 
54 661 450 Kč Dotaci nepřidělit. 

Neslyšící s nadějí 
Podpora neslyšících k inkluzivnímu rozvoji v globálních 

souvislostech 
51 273 718 Kč Dotaci nepřidělit. 

Arcidiecézní charita Praha 
Pomáháme v zahraničí - Mezinárodní konference a 

besedy o ZRS Charity Praha 
48 423 243 Kč Dotaci nepřidělit. 

Arcidiecézní charita Praha Běh dětí Prahou 11 45 330 466 Kč Dotaci nepřidělit. 
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Dotační titul: „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování 
kapacit a partnerství NNO)“ 
 

Předkladatel Název projektu 

Průměrný 
počet 
získaných 
bodů     
(max. 100) 

Doporučená 
výše 
poskytnuté 
dotace 

Doporučení 
hodnotící komise 

Pokračující projekty 

Fairtrade Česko a 

Slovensko, z.s. 

Fairtrade ČS jako silná a stabilní organizace podporující 

fair trade v ČR i ve Střední Evropě 
- 600 000 Kč 

Dotaci přidělit na 

základě vyhodnocení 

roční zprávy. 

Nové projekty 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Zapojování soukromého sektoru pro zvyšování 

hospodárnosti, udržitelnosti a dopadů rozvojových 

intervencí 

82 483 500 Kč Dotaci přidělit. 

INEX- Sdružení 

dobrovolných aktivit, z. s. 
Globální dobrovolnictví jako nástroj GRV 75 498 592 Kč Dotaci přidělit. 

České fórum pro 

rozvojovou spolupráci - 

FoRS 

Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – 

Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v letech 2018, 

2019 a 2020 

73 1 500 000 Kč Dotaci přidělit. 

Česká evaluační 

společnost, z.s. 
ČES: Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji 72 204 000 Kč Dotaci přidělit. 

Centrum Dialog, o.p.s. Profesionalizace Centrum Dialog, o.p.s. v oblasti PR a FR 68 350 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 
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Platforma podnikatelů pro 

zahraniční rozvojovou 

spolupráci, z.s. 

Strategie ZRS ČR 2018-2030 pro soukromý sektor 67 600 000 Kč Dotaci přidělit. 

SIRIRI, o.p.s. 
SIRIRI, organizace akreditovaná pro vysílání 

dobrovolníků 
65 350 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Njovu o.p.s. 
Vybudování odborných kapacit Njovu o.p.s. v oblasti 

managementu a finančního řízení 
63 300 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Glopolis, o.p.s. 
Zvyšování kapacit platformy Měj se k světu pro 

naplňování SDGs 
62 500 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

NESEHNUTÍ Brno 
Rozvoj kompetencí pro komunikaci s donory a získávání 

malých a velkých dárců 
62 350 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Salesiánská asociace Dona 

Boska, z. s. 

Profesionalizace fundraisingových a propagačních 

nástrojů organizace 
62 250 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Vyčerpání finančního limitu dotačního titulu 

Diecézní charita 

ostravsko-opavská 
Kapacity pro alternativní zdroje energie, ŽP a spolupráci 60 234 800 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 
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Neslyšící s nadějí 
Podpora Neslyšících s nadějí a partnerské spolupráce 

k ZRS v oblasti zdravotně postižených 
60 233 848 Kč 

Dotaci přidělit 

s ohledem na 

disponibilní zdroje 

ČRA. 

Nadační fond CCBC 

Posílení kapacit Nadačního fondu CCBC (České koalice 

pro ochranu biodiverzity) vedoucích ke zvýšení 

akceschopnosti a vzájemné koordinaci nevládních 

neziskových organizací a přidružených projektů 

55 600 700 Kč Dotaci nepřidělit. 

Rada pro mezinárodní 

vztahy, z.s. 

Posílení odborné a administrativní kapacity Střediska pro 

zvyšování povědomí o rozvojových zemích a rozvojové 

spolupráci 

53 250 000 Kč Dotaci nepřidělit. 

Asociace pro rozvoj 

infrastruktury, z.s. 

Expanze českého know-how a dodávek v rámci přípravy a 

realizace infrastrukturních projektů na zahraničních 

rozvojových trzích 

52 1 495 246 Kč Dotaci nepřidělit. 

Světlo pro svět – Light for 

the World, z.s. 

Inkluzivní rozvojová spolupráce – budování kapacit 

aktérů v oblasti rozvojové spolupráce v oblasti 

zdravotního postižení za účelem naplnění průřezového 

principu SDGs „nikoho neponechat stranou 

52 440 700 Kč Dotaci nepřidělit. 
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Dotační titul: „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ 
 

Předkladatel Název projektu 

Průměrný počet 
získaných bodů     
(max. 100) 

Doporučená 
výše 
poskytnuté 
dotace 

Doporučení 
hodnotící komise 

Nové projekty 

Pardubický kraj 
Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a 

managementu MAS na základě dobré praxe Pardubického kraje 
68 500 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Agora CE o.p.s. 

Zvýšení pracovních příležitostí a zlepšení sociální situace obyvatel 

regionu Mtskheta-Mtianeti prostřednictvím podpory regionálních 

produktů a zvýšení turistického potenciálu regionu. 

62 400 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

Ústecký kraj 
Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním 

Banátu – přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji 
59 350 000 Kč 

Dotaci přidělit po 

vypořádání 

připomínek. 

 
 
Předkladatelé podpořených projektů obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je vázáno přidělením prostředků 
ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu (ČRA).  
 
Praha, dne 27. 12. 2017  
 


