Shrnutí aktuálních změn v dotačních výzvách ČRA
V rámci dotačních výzev ČRA dochází s okamžitou platností k některým změnám:
1) „Pokračující/víceleté“ projekty – v dotačních titulech/výzvách „Posilování kapacit
platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit
a partnerství NNO)“, „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ a „Vysílání
českých učitelů do rozvojových zemí“ již nadále není možné podávat žádosti na
víceleté projekty. Každá žádost (projekt) musí být koncipována jen na jednoletou
dobu realizace.
Pro „pokračující/víceleté“ projekty v rámci bilaterálních projektů realizovaných
v prioritních zemích a v rámci projektů trilaterální spolupráce bude víceletost
realizace zachována (s ohledem na možnosti vymezené zákonem č. 218/2000 Sb.).
Pro tyto projekty bude zveřejněna zvláštní dotační výzva (požadavky a parametry
těchto výzev budou stanoveny v textech příslušných výzev).
2) Dotační výzva „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ – nově je
v rámci posílení vazby projektů podpořených ze zdrojů ZRS ČR na projekty
podpořené hlavními donory požadováno předložení úplného projektového záměru,
který žadatel o dotaci realizuje (plánuje realizovat) v rámci kontraktu s hlavním
donorem, s jasným vyznačením rolí a finančních podílů jednotlivých partnerů (nově
Příloha VI projektové dokumentace). Z předložených dokumentů musí být zřejmé,
jakou část projektu (obsahově i finančně) pokrývá dotace ze zdrojů ZRS ČR.
3) Dotační výzva „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou
spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)“ – zvyšuje se požadavek
na spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele na 20 % (dotace nyní bude pokrývat
max. 80 % celkové hodnoty projektu).
V rámci této dotační výzvy budou preferovány zejména aktivity a výstupy směřující k
posílení kapacit žadatelů v oblasti budování znalostí a kapacit pro získávání
finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR, včetně
mezinárodních finančních nástrojů.
4) Dotační výzva „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ – deklarována
preference pro žadatele z řad vysokých škol (upraven okruh oprávněných žadatelů ve
výzvě). Projekty bude možné předkládat pouze jako jednoleté.
5) Termín odevzdání ročních zpráv - pro dotace poskytnuté na rok 2019 je termín
odevzdání roční/závěrečné zprávy a předložení finančního vypořádání dotace nově
stanoven na 15. ledna příslušného roku (tedy za rok 2019 je termín 15. 1. 2020).
Bližší informace naleznete v textech příslušných dotačních výzev. Důrazně
doporučujeme věnovat pozornost CELÉMU textu dotačních výzev, včetně příloh.
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