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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. Oprávněné subjekty jsou vyzývány k předložení
žádosti o poskytnutí dotace v souladu s ustanoveními § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a odpovídají usnesení vlády č. 668/2018 ze dne 17. 10. 2018 o Hlavních oblastech
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019. ČRA poskytuje
dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci
projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu s Metodikou
projektového cyklu ZRS ČR, usnesením vlády č. 435/2018 ze dne 26. června 2018
k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2019 a ke střednědobému výhledu
jejího financování do roku 2021 a zohledňuje usnesení vlády č. 92/2010 ze dne 1. února 2010,
ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013 ze dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ČR č. 657/2014
ze dne 6. 8. 2014 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Dotace
poskytované ČRA rovněž zohledňují usnesení vlády č. 608/2015 ze dne 29. července 2015
o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020. Na dotaci není
právní nárok.
Tato dotační výzva je určena podnikatelským subjektům, nestátním neziskovým organizacím
(NNO) a dalším oprávněným žadatelům (viz bod II. Okruh oprávněných žadatelů o dotaci).
Bude-li se jednat o podnikatelské subjekty, bude poskytovatel dotace vůči nim postupovat dle
následujících právních předpisů a naopak nebude vůči nim postupovat dle právních předpisů
vztahujících se k NNO. ČRA poskytuje dotace oprávněným podnikatelským subjektům
v souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého
rozsahu, ve znění pozdějších předpisů. ČRA poskytuje dotace také v souladu s nařízením
Evropské komise (dále „EK“) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis (dále jen „podpora de minimis“).
Poskytnutá podpora nesmí deformovat tržní prostředí a zároveň musí představovat přidanou
rozvojovou hodnotu. To znamená, že poskytnutá podpora umožní realizaci pouze takových
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rozvojových aktivit a výstupů v rámci realizace projektu, ke kterým by bez podpory nedošlo
a/nebo by k nim došlo až v mnohem delším časovém horizontu, případně ve výrazně menším
rozsahu (tzv. princip dodatečnosti).1 Vzhledem k tomu, že se ve vztahu k podnikatelským
subjektům jedná o podporu de minimis, předmětem podpory nemohou být oblasti vyloučené
z působnosti nařízením EK č. 1407/2013.2
I. PŘEDMĚT DOTAČNÍ VÝZVY
Celkový kontext této dotační výzvy (výchozí situace):
Voda, sanitace a hygiena (WASH) jsou nezbytné předpoklady pro správný duševní i tělesný
vývoj jedince a prevenci závažných onemocnění, což následně ovlivňuje také výkonnost
hospodářství a ekonomický růst země. Této souvislosti si je vědoma také etiopská vláda, která
si v rámci svého Plánu rozvoje a transformace pro léta 2015/2016-2019/2020 stanovila jako
jeden z dílčích cílů zajištění přístupu k pitné vodě a rozvoj zavlažovacích sítí. Konkrétně je
záměrem vlády pokrýt nezávadnou vodou 100 % populace jak v rurálních, tak v městských
oblastech.3
Podle zprávy JMP WHO/UNICEF se mezi lety 2000 a 2015 zvýšil přístup rurálních obyvatel
Etiopie k pitné vodě z 39 % na 49 % populace. Stejná zpráva pak uvádí, že v urbánních
oblastech dosahuje pokrytí pitnou vodou dle standardu GTP I4 93 % populace, přičemž 56 %
lidí má vodu přivedenu přímo do domu či na pozemek a zbývajících 37 % bere vodu z jiných
upravených zdrojů.5
Správu vodovodní infrastruktury ve městech mají na starosti tzv. městské vodárenské
podniky (town water utilities), jež jsou nezávislými vládními entitami zodpovědnými
za management vodních zdrojů a rozvodné sítě v jednotlivých městech a příměstských
oblastech. Tyto vodárenské podniky však trpí nedostatky ve svých odborných kapacitách,
lidských zdrojích, finanční stabilitě, technické vybavenosti a efektivních vnitřních procesech,
což má za následek zásobování menšího počtu obyvatel nežli je maximální možná kapacita
vodovodní sítě. Pitná voda tak v určitých případech není dostupná nikoli kvůli neexistenci
vodovodní infrastruktury, ale kvůli její nedostatečné správě. V takovýchto případech je
řešením právě zvýšení kapacit městských vodárenských podniků, které mají tuto
infrastrukturu ve své správě.
Jedním z aktérů, který se z federální úrovně zabývá zvyšováním dostupnosti vodních zdrojů
i zkvalitněním jejich správy je Water Resources Development Fund (WRDF), který byl zřízen
etiopskou vládou v roce 2002 jako polostátní instituce podřízena Ministerstvu vody,
zavlažování a energií (Ministry of Water, Irrigation and Energy, MoWIE). WRDF poskytuje

Princip „dodatečnosti“ (z anglického „additionality“) uvádí ve svém sdělení Evropská komise jako jeden z pěti principů, které
jsou klíčové pro zapojování soukromého sektoru do zahraniční rozvojové spolupráce. Viz COM (2014) 263 final, „A Stronger
Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries,“ 13. 5. 2014.
2 Podporu nelze poskytnout: a) podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení Rady (ES)
č. 104/2000, b) podnikům činným v odvětví prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, c) podnikům
činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I smlouvy na trh, je-li výše podpory
stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od primárních producentů, d) na činnosti spojené s vývozem
do třetích zemí nebo do členských států, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím na vytvoření a provoz
distribuční sítě, e) v případě podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů. Pro kompletní a detailní
popis oblastí vyloučených z podpory de minimis viz nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
3 Federal Democratic Republic of Ethiopia: Growth and Transformation Plan II (2015/16-2019/20). Addis Ababa, May 2016.
4 Aktuálně platný GTP II však standardy na přístup k pitné vodě zpřísňuje, konkrétně viz Federal Democratic Republic of
Ethiopia: Second Growth and Transformation National Plan for the Water Supply and Sanitation Sub-Sector (2015/162019/20), 2015, s. 9.
5 National WASH Coordination Office: One WASH National Program: A Multi-Sectoral SWAP. Review of Phase I. March 2018,
s. 24.
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městským vodárenským podnikům dlouhodobé, nízko úrokové půjčky na budování
vodovodní distribuční sítě a granty na rozvoj jejich technických kapacit. Půjčky jsou
poskytovány průměrně na pětadvacetileté období s fixním úrokem pěti procent a tvoří
maximálně 80 % z celkových nákladů infrastrukturního projektu, zbývající částku
dofinancovávají samotné vodárenské podniky či místní úřady. Z šestatřiceti vodárenských
podniků, které je zatím obdržely, jich již osm splácí. Finanční prostředky do WRDF poskytují
mimo jiné Evropská investiční banka, Italská rozvojová agentura a Francouzská rozvojová
agentura.6
Snahou České rozvojové agentury je prostřednictvím této dotační výzvy podpořit dopady
intervencí WRDF, a to budováním kapacit městských vodárenských podniků, které tak budou
efektivněji spravovat jím svěřenou infrastrukturu. Obsah výzvy nejenže reaguje na požadavky
místní partnerské instituce, jíž je Regional Water Resource and Irrigation Development
Bureau (RWRIDB), Hawassa, SNNPR, ale doplňuje aktivity jiných donorů, s nimiž byl
důkladně koordinován – příjemci projektu (konkrétní městské vodárenské podniky) byly
vybrány na základě konzultací s WRDF, okruhy zvyšování kapacit byly řešeny s Italskou
rozvojovou agenturou.
Záměr dotační výzvy:
Záměrem této výzvy je zvýšit dostupnost pitné vody pro obyvatele zájmových kebelí a měst
prostřednictvím posílení kapacit vodárenských podniků v oblasti managementu vodních
zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a údržby.
Obsah předkládaných projektů:
V rámci žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány projektové návrhy, jejichž
předmětem bude posílení odborných, technických, manažerských a finančních kapacit
městských vodárenských podniků vybraných měst.
Konkrétně bude zvyšování kapacit probíhat v následujících tematických oblastech:
 nastavení vnitřních procesů, fungování řídících struktur a tzv. „dobré vládnutí“;
 spolupráce a koordinace s ostatními aktéry v sektoru WASH;
 strategické plánování a rozvoj distribučních sítí;
 správa infrastruktury a majetku;
 prevence a údržba vodovodní infrastruktury, snižování ztrát vody;
 kalkulace tarifů za odběr vody a jejich výběr;
 účetnictví;
 povědomí a osvěta o zásadách správné hygieny a sanitace.
Tréninky a školení budou doplněny dodáním základního vybavení, které usnadní přenos
nových dovedností a znalostí do praxe – bude se jednat mj. o výpočetní techniku, GPS
přístroje, přístroje na testování kvality vody a nářadí pro údržbářské týmy.
Primárně bude projekt implementován v těchto čtyřech městech:
 Kebado, Sidama zone;
 Dilla, Gedeo zone;

Více informací o WRDF k dispozici zde: http://openaid.esteri.it/media/documents/2015-9-17-WRDF__Programme_Implementation_Manual_FINAL.pdf.
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Bodity, Wolaita zone;
Zefine, Gamo zone.

Lokality byly zvoleny na základě koordinace priorit WRDF a intervencí ČRA v sektoru vody
a sanitace, které jsou cíleny právě do těchto čtyř zón SNNPR. V daných zónách probíhá mj.
projekt Dostupnost odborného vzdělávání a zkvalitnění správy vodních zdrojů ve čtyřech
zónách Regionu jižních národů, jež přispívá k udržitelnosti vodních zdrojů prostřednictvím
zvyšování kapacit vybraných vzdělávacích institucí (TVET) a dodavatelů vody na úrovni
wored.
Další městské vodárenské podniky zahrnuté do projektu navrhne žadatel po konzultaci
s těmito partnerskými institucemi:
 Regional Water Resource and Irrigation Development Bureau (RWRIDB), Hawassa,
SNNPR;
 Ethiopian Water Resources Development Fund.
Do projektu je nutno zapojit neziskovou organizaci WaterAid, jež má dlouholeté zkušenosti
s předmětem realizace. Obsah školení i jejich forma bude vypracována dle zavedené praxe
WRDF a ostatních donorů působících v sektoru zvyšování kapacit městských vodárenských
podniků (Italská rozvojová agentura, Francouzská rozvojová agentura). Cílem je, aby byly
školení financované ČRA k těmto intervencím komplementární.
Projektové návrhy budou zpracovány jako tříleté (na období 2019 – 2021) a budou směřovat
k dosažení následujícího cíle udržitelného rozvoje (SDGs):
6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné
hospodaření s nimi.

Zároveň budou projektové náměty v souladu s Programem dvoustranné rozvojové
spolupráce České republiky a Etiopie 2018 – 2023 a budou přispívat k naplnění níže
uvedeného cíle, výstupu a indikátoru tohoto Programu:
Cíle/výstupy
Cíl 3: Dosáhnout univerzálního a
spravedlivého přístupu k bezpečné a
cenově dostupné pitné vodě pro
všechny ve vybraných kebelích vybraných
zón (SDG Target 6.1)
Výstup 3.4: posílené kapacity
v udržitelném vodním hospodářství

Indikátory
Počet lidí vybraných kebelí vybraných zón
SNNPR s univerzálním a spravedlivým
přístupem k bezpečné a cenově dostupné
pitné vodě
Vyvážené nebo přebytkové roční rozpočty
vodohospodářských sdružení

Při zpracování projektové dokumentace (zejména logického rámce projektu) lze využít
nástroj INDIKIT (www. indikit.net), který nabízí realizátorům humanitárních a rozvojových
projektů návody na využívání více než 300 projektových indikátorů z různých sektorů.
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II. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI
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 ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., dotace a návratné finanční
výpomoci právnickým osobám na podnikatelskou činnost. Těmto subjektům bude dotace
poskytnuta jako tzv. dotace de minimis. Žadatelem o dotaci musí být podnikatelský subjekt
registrovaný v České republice (tj. obchodní korporace, podnikající fyzické osoby a další
fyzické osoby podnikající na základě zvláštních právních předpisů). Odpovědnost za realizaci
projektu vůči ČRA má výhradně příjemce dotace. U žadatelů o dotaci se přihlíží k předmětu
jejich podnikání a jejich kvalifikaci pro daný projekt.
b) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., spolkům,
c) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., nadacím, nadačním fondům, ústavům
a obecně prospěšným společnostem,
d) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., právnickým osobám, které jsou založeny
nebo zřízeny k poskytování 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, a to výhradně na tyto účely,
e) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., územním samosprávným celkům
na jinou než podnikatelskou činnost,
f) podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., mezinárodním organizacím,
e) podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., dobrovolným svazkům obcí.
III. PODMÍNKY ÚČASTI V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ
1) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je pouze žadatel
o dotaci.
2) Žadatel musí dodržet předepsaný způsob podání žádosti o dotaci.
3) Žádost musí být ve shodě s náplní dotační výzvy.
4) Žadatel vyplní závazné formuláře žádosti, rozpočtu projektu a ostatní formuláře
vyžadované poskytovatelem.
IV. POUŽITÍ DOTACE
1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let
2019 – 2021, činí max. 5 000 000,- Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel.
Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na rok 2019,
je oprávněn požádat o dotaci (v termínu stanoveném poskytovatelem) rovněž
v letech 2020 a 2021, pokud budou splněny podmínky stanovené
poskytovatelem (zejména řádné a úplné vyúčtování dotace, která byla v rámci
této výzvy poskytnuta na období předcházející nové žádosti).
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
2019: 1 000 000,- Kč
2020: 2 000 000,- Kč
2021: 2 000 000,- Kč
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2. Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše
95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce
dotace z celkových nákladů projektu). Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace
na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici
stanovenou ve vyhlášení dotační výzvy ve všech kalendářních rocích realizace
projektu.
3. Dotaci nelze použít k úhradě výdajů, které nejsou uvedeny jako uznatelné v Příloze VI
přiložených formulářů. O případných výjimkách může rozhodnout poskytovatel dotace
na základě odůvodněné žádosti příjemce dotace.
4. Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům. Příjemce dotace může
poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se
jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele)
spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly
prostředky poskytnuty. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Uznatelnými
náklady dotace není zisk ani zisková marže fyzické nebo právnické osoby (žadatele).
5. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí) může
příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější
opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset nebo
více let) a najaté prostory jsou určeny k zabezpečení hlavního poslání příjemce dotace
a povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je stanovena ve smlouvě o nájmu nebo
podnájmu nebytových prostor.
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. V řízení o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, §
80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 správního řádu. Proti rozhodnutí poskytovatele
o poskytnutí, zamítnutí nebo částečném zamítnutí žádosti o dotaci není přípustné odvolání
ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou
postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.
7. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak,
aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
8. Na poskytování dotací ze státního rozpočtu oprávněným subjektům se nevztahuje zákon
č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V. POSKYTNUTÍ DOTACE
Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž
přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení
hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci, jak je popsáno níže.
Dotace bude poskytnuta z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace
na základě Rozhodnutí ČRA o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2019 a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu stanoví ČRA písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání
finančních prostředků povinen dodržet. Na každý rok realizace projektu bude vystaveno
samostatné Rozhodnutí. Toto Rozhodnutí zohlední ustanovení příslušných usnesení vlády
a bude obsahovat i tyto podstatné náležitosti:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou
a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla
a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou
osobou,
b) název a adresu poskytovatele,
c) poskytovanou částku,
d) účel, na který je poskytovaná částka určena,
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
f) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků
a částky jednotlivých splátek,
g) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace
nebo návratné finanční výpomoci splnit,
h) u dotací a návratných finančních výpomocí, jejichž součástí jsou peněžní prostředky podle
§ 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), částku těchto prostředků (§ 44 odst. 6),
i) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu, na jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek,
j) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné
finanční výpomoci plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e).
Poskytovatel na základě žádosti o poskytnutí dotace Rozhodnutím:
- zcela poskytne dotaci,
- zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo
- dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.
ČRA může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo uvést,
která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4
zákona č. 218/2000 Sb.).
Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla pravomocně zcela
nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět
a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může
předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění.
Den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci je považován
za den poskytnutí veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu.
Postupem podle § 14g až 14i, 14l a 14m zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění, může
poskytovatel rozhodnout na základě žádosti příjemce dotace nebo návratné finanční
výpomoci o změně práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) až j) tohoto zákona.
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno
na přidělení prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotační výzvy.
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VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE
ČRA je oprávněna průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání dotace.
Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České
republiky. Příjemce dotace umožní na požádání ústředního orgánu provedení kontroly
a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí
dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve státní správě, v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán
zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich
vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu.
Všechny dotační projekty, které za celou dobu realizace překročí částku 2 mil. Kč, budou
předmětem nezávislého finančního auditu realizovaného členem Komory auditorů
ČR (nebo odpovídajícím zahraničním subjektem). Vypracování a předání auditu
bude realizováno po skončení projektu (do šesti měsíců od ukončení projektu).
Administrativní a finanční náležitosti auditu budou řešeny po skončení projektu dle pokynů
a pravidel ČRA.
VII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 31. 1. 2020 písemné vyúčtování přidělené
dotace za rok 2019, závěrečnou zprávu o projektu za rok 2019, případně další závazné
výstupy specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení Přílohy č. 3 vyhl. č. 367/2015
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění
pozdějších předpisů. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže podle
dispozic poskytovatele na jeho účet.
V případě, že příjemce dotace nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace
a neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce
podle příslušných platných právních předpisů. Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný
rozpočtový rok je, že žadatel podle posouzení ČRA správně, včas a úplně vyúčtuje dotace
poskytnuté ústředním orgánem v předchozím roce, provede s poskytovatelem finanční
vypořádání dle § 14 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. a vrátí do státního rozpočtu finanční
prostředky, které nebyly vyčerpány.
VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Tato výzva bude zveřejněna dne 29. 3. 2019.
Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena
6. 5. 2019 do 15.00 hod.
Příjem žádostí bude zaznamenáván na evidenčním listu. K podání žádosti je možné použít
datovou schránku. Žádosti doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky
nebudou přijaty. ČRA preferuje podání žádosti datovou schránkou.
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Podmínky podání žádosti datovou schránkou:
Žadatel zašle žádost včetně všech povinných příloh ve formátu PDF (podepsané
a naskenované dokumenty, nebo opatřeny elektronickým podpisem) a zároveň
zašle veškeré dokumenty také v editovatelné podobě (Word, Excel). Každý
formulář bude samostatným dokumentem. Zprávu do datové schránky nadepíše
„NEOTVÍRAT - BUDOVÁNÍ KAPACIT MĚSTSKÝCH VODÁRENSKÝCH
PODNIKŮ“.
ID datové schránky: 4ebr7ba
Podmínky podání poštou či osobně na recepci ČRA:
Žádost se podává v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního titulu („BUDOVÁNÍ KAPACIT MĚSTSKÝCH
VODÁRENSKÝCH PODNIKŮ“);
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou;
c) textem „NEOTEVÍRAT“
Žádosti zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1
K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.
Žádosti zasílané doporučeně poštou, osobně, kurýrem a dalšími poskytovali poštovních
služeb, musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným než
předepsaným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo doručené na jiné adresy) nebudou
přijaty. V případě, že žádost nebude podána ve lhůtě pro podání žádosti stanovené touto
výzvou, bude řízení o poskytnutí dotace dle ust. § 14j odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000Sb.,
v účinném znění, bez dalšího zastaveno.
Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že
a)
žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti,
b)
žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě
k podání žádosti.
c)
žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění
podle § 14k odst. 1. zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění.
Náležitosti žádosti o dotaci:
Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu. Žádost o dotaci musí obsahovat:
a) údaje podle § 14, odstavce 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění, tj.:
- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu
trvalého pobytu, je-li žadatel o dotaci nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a jeli tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační
číslo osoby, je-li žadatel o dotaci nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,
- název a adresu poskytovatele dotace,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční žádané prostředky použít,
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo,
e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci
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1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo
jednají na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
f) další podklady (specifikované v příslušné dotační výzvě – viz Stanovení administrativních
požadavků, zejména projektový dokument) nutné pro rozhodnutí poskytovatele
g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.
Vzor žádosti o dotaci je součástí formulářů, které jsou k dispozici na webu poskytovatele
v rámci vyhlášení této výzvy.
Pro tuto dotační výzvu poskytovatel stanovuje následující administrativní požadavky:
1. Žadatel předkládá poskytovateli svou žádost o dotaci a projektový dokument
(včetně povinných příloh) v elektronické podobě datovou schránkou nebo
v písemné formě. Projektový dokument v písemné formě je vypracován dle
závazné osnovy a všechny jeho přílohy tvoří jeden celek svázaný nebo jinak spojený
(upřednostňujeme kroužkovou nebo pevnou vazbu). Součástí písemné verze je
také elektronické verze, kterou lze dodat prostřednictvím CD-ROM, USB disku či
e-mailu.
2. Žadatelem zpracovaná žádost a související projektová dokumentace a její přílohy
budou předloženy v následujícím pořadí a musí obsahovat osnovu projektového
dokumentu (titulní strana, identifikační formulář, projektový dokument), vyplněný
formulář žádosti o dotaci (Příloha I), tabulku výstupů a aktivit projektu (Příloha
II), rozpočet vypracovaný podle vzorové struktury rozpočtu (Příloha III), matici
logického rámce (Příloha IV), v případě víceletých projektů časový
harmonogram (Příloha V) a indikativní výhled rozpočtu a aktivit na další roky.
3. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady (povinné přílohy,
které postačí přiložit pouze v písemné podobě k žádosti):
a) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele (např. výpis
z příslušného rejstříku);
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek;
c) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich
žádné závazky po lhůtě splatnosti;
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR shodného
s účtem uvedeným v Žádosti;
e) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním
pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu; za vypořádání nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků;
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státnímu rozpočtu;
g) soupis jednotlivých projektů ZRS ČR, které žadatel/řešitel v uplynulých dvou
letech realizoval za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR,
s uvedením názvu projektu a čísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí
dotace, pokud žadatel takové projekty realizoval;
h) seznam organizací či institucí, u kterých žadatel/řešitel současně požaduje
poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu.
i) Čestné prohlášení žadatele o podporu de-minimis (pouze v případě
podnikatelských subjektů)
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4. Pro kontrolu, zda byly přiloženy všechny požadované přílohy a seřazeny ve správném
pořadí, může žadatel o dotace využít tzv. checklist, který je součástí formulářů
pro tuto výzvu.
Požadované povinné přílohy je nutné dodat ke každé podané žádosti.
Osoby pověřené pro věcná jednání v rámci dotační výzvy:
Martin Křeček – zahraniční bilaterální a trilaterální dotace
krecek@czechaid.cz, 251 108 119
Ludmila Leškovská – program rozvojového partnerství pro soukromý sektor
leskovska@czechaid.cz, 251 108 147
Jan Blinka - subsaharská Afrika (Etiopie, Zambie)
blinka@czechaid.cz, 251 108 170
IX. POSOUZENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v účinném znění, si
poskytovatel vyhrazuje právo postupovat dle ust. § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a § 14p zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2018, tedy že:
- trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění
vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu;
- poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž
žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu;
- poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat,
že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení,
posuzuje poskytovatel upravenou žádost;
- zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví;
- žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, která byla pravomocně zcela
nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět
a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může
předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném
od 1. 1. 2018.
Poskytovatel může k předmětné výzvě ustavit hodnotící komisi (viz bod X. –
Kritéria pro hodnocení projektů), jejíž výrok má však pouze doporučující
charakter.
X. KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ A PRO HODNOCENÍ
NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Pro dotační výzvu „Budování kapacit městských vodárenských podniků“ ČRA
stanovuje tato kritéria pro posuzování žádostí a s nimi souvisejících projektů popsaných
v projektových dokumentech:
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