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VÝZVA �Posilování!kapacit!platforem!nestátních!subjekt%!pro!rozvojovou!
spolupráci!(v etn$!posilování!kapacit!a!partnerství!pro!NNO)� K PODÁNÍ!
�ÁDOSTI!O POSKYTNUTÍ!DOTACE!NA PODPORU PROJEKT&!V OBLASTI 

ZAHRANI"NÍ!ROZVOJOVÉ!SPOLUPRÁCE!PRO ROK 2019 
 
 
 
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. Oprávnìné subjekty jsou vyzývány k pøedlo�ení 
�ádosti o poskytnutí dotace v souladu s ustanoveními § 14 a násl. zákona è. 218/2000 Sb., 
o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. ÈRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dal�ím oprávnìným 
subjektùm na realizaci projektù v oblasti zahranièní rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu 
s Metodikou projektového cyklu ZRS ÈR, usnesením vlády è. 435/2018 ze dne 26. èervna 
2018 k dvoustranné zahranièní rozvojové spolupráci v roce 2019 a ke støednìdobému výhledu 
jejího financování do roku 2021 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!DOTA"NÍ!VÝZVY 
 

Pøedmìtem programu �Posilování kapacit platforem nestátních subjektù pro rozvojovou 
spolupráci (vèetnì posilování kapacit a partnerství NNO)� je podpora projektù pøedlo�ených 
zastøe�ujícími organizacemi NNO a dal�ími oprávnìnými subjekty (viz bod II.) v tìchto 
oblastech: 

o oblast PLATFORMY � podpora v oblasti vytváøení, koordinace a posilování kapacit 
subjektù pùsobících v zahranièní rozvojové spolupráci. Je podporováno budování 
a administrativní a technické zabezpeèení chodu zastøe�ujících organizací, sektorových 
rozvojových platforem, organizace vzdìlávacích a dal�ích spoleèných akcí, komunikace 
spoleèných stanovisek a pùsobení zástupcù národních platforem v mezinárodních 
organizacích a institucích. Podpora je rovnì� urèena pro vytváøení konsorcií a spoleèné 
komplexní nabídky øe�ení rozvojových výzev (SDGs), podpora prezentace 
a marketingových aktivit platforem zejména se zamìøením na EU, mezinárodní finanèní 
a rozvojové instituce a vèetnì spolupráce se zastupitelskými úøady ÈR v zahranièí. 
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V rámci této dotaèní oblasti lze rovnì� �ádat o podporu analytické a odborné publikaèní 
èinnosti, vèetnì podpory témat týkajících se advocacy & policy making. 

o oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY � zahrnuje podporu projektù, které jsou primárnì 
zamìøeny na budování organizaèních a administrativních struktur malých a zaèínajících 
NNO a posilování jejich schopností poskytovat veøejné slu�by v oblasti ZRS � technické 
a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagaèní a fundraisingové 
aktivity, výmìna informací a zku�eností, rozvoj lidských zdrojù (úèast na národních 
i mezinárodních odborných kurzech, �koleních a konferencích, stá�e a studijní pobyty, 
apod.), pilotní aktivity zamìøené na testování nových znalostí a zku�eností. 

o oblast ODBORNÉ KAPACITY � zahrnuje zejména posilování kapacit NNO 
ve specifických a odborných sektorech (odborná �kolení, konzultace nebo mentoring 
zamìøený na management organizace nebo management projektù, zavádìní etických 
kodexù a standardù efektivnosti, evaluace a dal�í). 

o podoblast PARTNERSTVÍ � cílem projektù v této oblasti má být podpora spolupráce a 
koordinace aktivit ZRS v rámci èeské i mezinárodní rozvojové konstituence a zvý�ení 
kvality, efektivity systému ZRS. Podporovány budou aktivity zamìøené na výmìnu 
informací a sdílení zku�eností, peer-learning, budování konsorcií, rozvojových 
partnerství a posilování synergií napøíè sektory, pøípravu spoleèných projektù 
a programù ZRS, zpracování odborných studií, oponentur apod. 

 
Ve! v�ech oblastech budou preferovány! zejména aktivity! a! výstupy! sm$#ující!
k posílení kapacit! �adatel%! v! oblasti! budování! znalostí! a! kapacit!pro! získávání!
finan ních! prost#edk%! ze! zdroj%! mimo! rozpo et! programu! ZRS! "R,! v etn$!
mezinárodních!finan ních!nástroj%. 
 
UPOZORN)NÍ:!je!mo�né!podat!�ádost!pouze!do!jedné!z!hlavních!oblastí!� nelze 
ji�! v! rámci! této! výzvy! podávat! více! soub$�ných! �ádostí.! Podoblast!
PARTNERSTVÍ! lze! s! ob$ma! kapacitními! oblastmi! kombinovat! (za lenit! jako!
samostatné! aktivity/výstupy! do! projektu! p#edkládaného! v! jedné! ze! dvou!
hlavních! oblastí*,! nicmén$! v�dy! je! mo�né! podat jen jednu! �ádost.! Oblast,!
do které!sm$#ujete!dota ní!�ádost,!vyzna te!v!�ádosti!o!dotaci!(P#íloha!I*. 
 
Pøi zpracování projektové dokumentace (zejména logického rámce projektu) lze vyu�ít 
nástroj INDIKIT (www. indikit.net), který nabízí realizátorùm humanitárních a rozvojových 
projektù návody na vyu�ívání více ne� 300 projektových indikátorù z rùzných sektorù. 
 
 
II. OKRUH!OPRÁVN)NÝCH!�ADATEL&!O!DOTACI 
 
V souladu s ustanovením usnesení vlády è. 657 ze dne 6. 8. 2014 a v souladu s pøíslu�nými 
ustanoveními 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, 
b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona è. 218/2000 Sb., nadacím, nadaèním fondùm, ústavùm 
a obecnì prospì�ným spoleènostem, 
c) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona è. 218/2000 Sb., právnickým osobám, které jsou zalo�eny 
nebo zøízeny k poskytování 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, a to výhradnì na tyto úèely, 
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d) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona è. 218/2000 Sb., územním samosprávným celkùm 
na jinou ne� podnikatelskou èinnost, 
e) podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona è. 218/2000 Sb., mezinárodním organizacím, 
f) podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona è. 218/2000 Sb., dobrovolným svazkùm obcí. 
 
 
III.!PODMÍNKY!Ú"ASTI!V DOTA"NÍM!'ÍZENÍ 
 
1) Úèastníkem øízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanèní výpomoci je pouze �adatel 
o dotaci. 
2) �adatel musí dodr�et pøedepsaný zpùsob podání �ádosti o dotaci.  
3) �ádost musí být ve shodì s náplní dotaèní výzvy. 
4) �adatel vyplní závazné formuláøe �ádosti, rozpoètu projektu a ostatní formuláøe 
vy�adované poskytovatelem.  
 
 
IV.!POU�ITÍ!DOTACE 
 
1. Celková vý�e prostøedkù, které jsou alokovány v rámci této dotaèní výzvy na rok 2019, 
èiní 4 000 000,-K . Dotace!m%�e!být!poskytnuta!více!�adatel%m. 
 
Na jednotlivé projekty v oblastech ZÁKLADNÍ! a! ODBORNÉ! KAPACITY (vèetnì 
podoblasti PARTNERSTVÍ) je mo�no �ádat o finanèní prostøedky do vý�e maximálnì 
500 000,-K . V pøípadì stá�í a studijních pobytù je maximální limit dotace 100 000,-Kè. 
ÈRA zároveò stanovuje minimální vý�i dotace, která pro jeden projekt v rámci této výzvy èiní 
200 000,-Kè (u stá�í a studijních pobytù 50 000,-Kè). 
 
Na jednotlivé projekty v oblasti PLATFORMY je mo�no �ádat o finanèní prostøedky do vý�e 
maximálnì 1 000 000,-K . 
 
2. Pro tuto konkrétní! dota ní! výzvu poskytne! "RA! dotaci! do! maximální! vý�e!
80 +!náklad%!projektu!("RA!po�aduje!20 +!spolufinancování!ze!strany!p#íjemce!
dotace z celkových! náklad%! projektu*.! Podíl! vlastních! zdroj%! p#íjemce! dotace!
na celkových! nákladech! projektu! nesmí! klesnout pod minimální! hranici!
stanovenou! ve! vyhlá�ení! dota ní! výzvy ve! v�ech! kalendá#ních! rocích! realizace!
projektu. 
 
3. Dotace nelze pou�ít k úhradì výdajù, které nejsou uvedeny jako uznatelné v Pøíloze V 
pøilo�ených formuláøù. O pøípadných výjimkách mù�e rozhodnout poskytovatel dotace 
na základì odùvodnìné �ádosti pøíjemce dotace.  
 
4. Pøíjemce dotace nemù�e dotaci pøenechat tøetím subjektùm. Pøíjemce dotace mù�e 
poskytovat prostøedky z dotace 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 



 

 

4 

 

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. V øízení o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanèní výpomoci se nepou�ije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 
80 odst. 4 písm. b) a� d), § 140 odst. 2 a § 146 správního øádu. Proti rozhodnutí poskytovatele 
o poskytnutí, zamítnutí nebo èásteèném zamítnutí �ádosti o dotaci není pøípustné odvolání 
ani rozklad. Obnova øízení se nepøipou�tí. Pøezkumné øízení se nepøipou�tí, s výjimkou 
postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního øádu. 
 
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 oprávnìným subjektùm se nevztahuje zákon 
è. 134/2016 Sb., zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
 
 
V. POSKYTNUTÍ!DOTACE  
 
Dotace se poskytuje výlu n$! na! základ$! p#edlo�ené! �ádosti! o! dotaci,! její� 
p#ílohou! musí! být! strukturovaný! projektový! dokument,! a! po! provedení!
hodnocení!jednotlivých!�ádostí o!dotaci,!jak!je!popsáno!ní�e. 
 
Dotace bude poskytnuta z prostøedkù státního rozpoètu formou úèelovì vázané dotace 
na základì Rozhodnutí ÈRA o poskytnutí neinvestièní dotace ze státního rozpoètu ÈR na rok 
2019 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) jméno, popøípadì jména, pøíjmení, datum narození, rodné èíslo, bylo-li pøidìleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li pøíjemce dotace nebo návratné finanèní výpomoci fyzickou osobou a je-
li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikaèní èíslo; název, adresu sídla a identifikaèní 
èíslo osoby, je-li pøíjemce dotace nebo návratné finanèní výpomoci právnickou osobou, 
b) název a adresu poskytovatele, 
c) poskytovanou èástku, 
d) úèel, na který je poskytovaná èástka urèena, 
e) lhùtu, v ní� má být stanoveného úèelu dosa�eno, 
f) u návratné finanèní výpomoci lhùty pro navrácení poskytnutých penì�ních prostøedkù 
a èástky jednotlivých splátek, 
g) pøípadné dal�í podmínky, které musí pøíjemce v souvislosti s pou�itím dotace 
nebo návratné finanèní výpomoci splnit, 
h) u dotací a návratných finanèních výpomocí, jejich� souèástí jsou penì�ní prostøedky podle 
§ 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), èástku tìchto prostøedkù (§ 44 odst. 6), 
i) seznam fyzických a právnických osob placených z prostøedkù poskytnutých ze státního 
rozpoètu, na jejich� výbìr se nevztahuje zákon o zadávání veøejných zakázek, 
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j) ostatní povinnosti, které pøíjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné 
finanèní výpomoci plní a jejich� nedodr�ení není neoprávnìným pou�itím podle § 3 písm. e). 
 
Poskytovatel na základì �ádosti o poskytnutí dotace Rozhodnutím: 
- zcela poskytne dotaci, 
- zcela zamítne �ádost o poskytnutí dotace, nebo 
- dotaci zèásti poskytne a zároveò �ádost ve zbytku zamítne. 
 
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.). 
 
�ádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanèní výpomoci, která byla pravomocnì zcela 
nebo zèásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovìt, pøípadnì zèásti vyhovìt 
a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím �adatel o dotaci. Takovému rozhodnutí mù�e 
pøedcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 zákona è. 218/2000 Sb., v úèinném znìní.  
 
Den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanèní výpomoci je pova�ován 
za den poskytnutí veøejné podpory nebo podpory malého rozsahu. 
 
Postupem podle § 14g a� 14i, 14l a 14m zákona è. 218/2000 Sb, v úèinném znìní, mù�e 
poskytovatel rozhodnout na základì �ádosti pøíjemce dotace nebo návratné finanèní 
výpomoci o zmìnì práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) a� j) tohoto zákona. 
 
Finanèní prostøedky budou uvolòovány v souladu s regulací èerpání výdajù státního rozpoètu 
ÈR na pøíslu�ný rok ve vý�i stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno 
na pøidìlení prostøedkù ze státního rozpoètu vyhla�ovateli dotaèní výzvy.  
 
 
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.  
 
 
VII.!FINAN"NÍ!ZÚ"TOVÁNÍ!DOTACE!SE!STÁTNÍM!ROZPO"TEM 
 
Pøíjemce dotace je povinen pøedlo�it ÈRA do 15. 1. 2020 písemné vyúètování pøidìlené 
dotace za rok 2019, závìreènou zprávu o projektu za rok 2019, 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), ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù. Nevyèerpané finanèní prostøedky z dotace souèasnì pouká�e podle 
dispozic poskytovatele na jeho úèet.  
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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. Podmínkou poskytnutí dotace na pøíslu�ný 
rozpoètový rok je, �e �adatel podle posouzení ÈRA správnì, vèas a úplnì vyúètuje dotace 
poskytnuté ústøedním orgánem v pøedchozím roce, provede s poskytovatelem finanèní 
vypoøádání dle § 14 odst. 11 zákona è. 218/2000 Sb. a vrátí do státního rozpoètu finanèní 
prostøedky, které nebyly vyèerpány. 
 
 
VIII.!ZP&SOB!PODÁNÍ A!LH&TA!PRO!PODÁNÍ �ÁDOSTI 
 
Tato!výzva!bude!zve#ejn$na dne 15. 10. 2018.  
 
Lh%ta!k podání!�ádosti o!poskytnutí!dotace!na!základ$! této!výzvy je stanovena 
do 11.00 hod. 3. 12. 2018. 
 
�ádost!se!podává!v zalepené!obálce!zabezpe ené!proti!neoprávn$nému!otev#ení!
(nap#.!p#elepením) ozna ené:! 

a) názvem dotaèní výzvy; 
b) plným jménem (názvem) �adatele a adresou; 
c) textem �NEOTEVÍRAT� 

 
�ádost o poskytnutí dotace zasílejte doporuèenì (nebo doruète osobnì) na následující adresu:  
 
"eská!rozvojová!agentura! 
Nerudova 3 
118 50 Praha 1 
 
K �ádosti o dotaci podané pøed zveøejnìním výzvy se nepøihlí�í. 
 
�ádosti 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. 
 
Poskytovatel usnesením øízení zastaví v pøípadì, �e 
a)  �ádost nebyla podána ve lhùtì stanovené výzvou k podání �ádosti, 
b)  �adatel neodpovídá okruhu oprávnìných �adatelù o dotaci uvedenému ve výzvì 

k podání �ádosti, 
c)  �ádost trpí vadami a výzva k podání �ádosti nepøipou�tí mo�nost jejich odstranìní 

podle § 14k odst. 1. zákona è. 218/2000 Sb., v úèinném znìní. 
 
Nále�itosti!�ádosti!o!dotaci: 
�ádost o poskytnutí dotace nelze podat ústnì do protokolu. �ádost o dotaci musí obsahovat: 
a) údaje podle § 14, odstavce 4 písm. a) a b) zákona è. 218/2000 Sb., v úèinném znìní, tj.: 
- jméno, popøípadì jména, pøíjmení, datum narození, rodné èíslo, bylo-li pøidìleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li �adatel o dotaci nebo návratné finanèní výpomoci fyzickou osobou a je-
li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikaèní èíslo; název, adresu sídla a identifikaèní 
èíslo osoby, je-li �adatel o dotaci nebo návratné finanèní výpomoci právnickou osobou, 
- název a adresu poskytovatele dotace, 
b) po�adovanou èástku, 
c) úèel, na který chce �adatel o dotaci nebo návratnou finanèní �ádané prostøedky pou�ít, 
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d) lhùtu, v ní� má být tohoto úèelu dosa�eno, 
e) je-li �adatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci 
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo 
jednají na základì udìlené plné moci, 
2. osob s podílem v této právnické osobì, 
3. osob, v nich� má podíl, a o vý�i tohoto podílu, 
f) dal�í podklady (specifikované v pøíslu�né dotaèní výzvì � viz Stanovení administrativních 
po�adavkù, zejména projektový dokument) nutné pro rozhodnutí poskytovatele  
g) identifikace výzvy, na jejím� základì je �ádost podávána. 
Vzor �ádosti o dotaci je souèástí formuláøù, které jsou k dispozici na webu poskytovatele 
v rámci vyhlá�ení této výzvy. 
 
Pro tuto dotaèní výzvu poskytovatel stanovuje následující administrativní po�adavky: 
 

1. �adatel pøedkládá poskytovateli svou �ádost! o dotaci! a! projektový! dokument 
(vèetnì povinných pøíloh) písemn$! a! v elektronické! podob$ (prostøednictvím 
CD-ROM, USB disku èi e-mailu). 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). 

3. �adatelem zpracovaná �ádost a související 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). 

4. Nedílnou! p#ílohou! k �ádosti! o dotaci jsou tyto doklady (povinné pøílohy, 
které postaèí pøilo�it pouze v písemné podobì k �ádosti):  

a) doklady o právní subjektivitì v souladu s právní formou �adatele (napø. výpis 
z pøíslu�ného rejstøíku); 

b) doklady o volbì nebo jmenování statutárního zástupce, souèasnì s dokladem 
osvìdèujícím oprávnìní zástupce jednat jménem subjektu navenek;  

c) 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;  

d) kopie smlouvy o zøízení bì�ného úètu u penì�ního ústavu v ÈR shodného 
s úètem uvedeným v �ádosti;  

e) 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;  

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

g) soupis jednotlivých projektù ZRS ÈR, které �adatel/øe�itel 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;  

h) seznam organizací èi institucí, u kterých �adatel/øe�itel 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�e �adatel o dotace vyu�ít tzv. checklist, který je souèástí formuláøù 
pro tuto výzvu. 

 
Po�adované!povinné!p#ílohy!je!nutné!dodat!ke!ka�dé!podané!�ádosti. 
 
Osoby!pov$#ené!pro!v$cná!jednání!v rámci!dota ní!výzvy: 
 
Petra �rùtková � zahranièní bilaterální a tuzemské dotace 
srutkova@czechaid.cz, 251 108 172 
 
Martin Køeèek - trilaterální dotace 

krecek@czechaid.cz, 251 108 119 
 
 
IX.!POSOUZENÍ!P'EDLO�ENÝCH!�ÁDOSTÍ 
 
V souladu se zákonem è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech, v úèinném znìní, si 
poskytovatel vyhrazuje právo postupovat dle ust. § 14k odst. 3 a 4, § 14l a § 14p  zákona è. 
218/2000 Sb., ve znìní úèinném od 1. 1. 2018, tedy �e: 
-  poskytovatel mù�e kdykoliv v prùbìhu øízení vyzvat �adatele o dotaci k dolo�ení dal�ích 
podkladù nebo údajù nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k èemu� 
�adateli o dotaci poskytne pøimìøenou lhùtu; 
- poskytovatel mù�e �adateli o dotaci doporuèit úpravu �ádosti, lze-li pøedpokládat, 
�e upravené �ádosti bude zcela vyhovìno; vyhoví-li �adatel o dotaci tomuto doporuèení, 
posuzuje poskytovatel upravenou �ádost; 
- zemøel-li �adatel o dotaci nebo zanikl-li �adatel o dotaci pøede dnem vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, poskytovatel øízení zastaví; 
- �ádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanèní výpomoci, která byla pravomocnì zcela 
nebo zèásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovìt, pøípadnì zèásti vyhovìt 
a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím �adatel o dotaci. Takovému rozhodnutí mù�e 
pøedcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 zákona è. 218/2000 Sb., ve znìní úèinném 
od 1. 1. 2018. 
 
Poskytovatel m%�e! k p#edm$tné! výzv$! ustavit! hodnotící! komisi! (viz! bod! X.! � 
Kritéria! pro! hodnocení! projekt%*,! její�! výrok! má! v�ak! pouze! doporu ující!
charakter.  
 
 
X.! KRITÉRIA! PRO! POSOUZENÍ! DOTA"NÍCH �ÁDOSTÍ A PRO HODNOCENÍ!
NÁVRH&!PROJEKT& 
 
Pro dotaèní výzvu �Posilování! kapacit! platforem! nestátních! subjekt%! pro!
rozvojovou! spolupráci! (v etn$! posilování! kapacit! a! partnerství! pro! NNO� ÈRA 
stanovuje tato kritéria pro posuzování �ádostí a s nimi souvisejících projektù popsaných 
v projektových dokumentech: 
 
1. Pøínos projektu pro posilování kapacit zastøe�ujících organizací i èlenských subjektù tìchto 
organizací pùsobících v oblasti ZRS / Pøínos projektu pro posilování vlastních kapacit 
pøedkladatele (max. 30 bodù) 
 
2. Kvalita zpracování, odborná úroveò projektu (max. 20 bodù) 




