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VÝZVA „Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a 

Hercegovině“ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU 
PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 

PRO ROK 2020 
 
 
 
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 ČR č. 639/2019 ze dne 9. 9. 2019 o Hlavních oblastech 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020. 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 ČR č. 586/2019 ze dne 26. srpna 2019 k dvoustranné 
zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2020 a ke střednědobému výhledu jejího financování 
do roku 2022 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. 
 
 
I. PŘEDMĚT DOTAČNÍ VÝZVY 
 
Celkový kontext této dotační výzvy (výchozí situace):  
V Bosně a Hercegovině žije přibližně 10 % populace s některou z forem zdravotního postižení, 
přičemž až 30 % obyvatelstva je přímo nebo nepřímo ovlivněno důsledky postižení. Zdravotně 
postižení jsou často marginalizováni, diskriminováni a vyloučeni z majoritní společnosti. 
V důsledku chybějícího prostředí, jež by umožnilo jejich integraci do běžného života a zapojení 
do pracovního a vzdělávacího procesu (tj. enabling environment), jsou pro ně některé základní 
potřeby a služby nedostupné – kvůli tomu tyto osoby a jejich rodinní příslušníci stále častěji 
propadají do chudoby. Fragmentace administrativní a vládní struktury BiH zamezuje existenci 
harmonizovaného a funkčního systému státní podpory, který by byl v souladu 
s mezinárodními úmluvami a byl jednotný na kantonální, entitní i státní úrovni. 
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Dalším problematickým aspektem je také to, že zdravotně postižení jedinci jsou umisťování do 
ústavní péče, čímž jsou automaticky vyloučeni ze sféry běžného života. Iniciativ 
podporujících deinstitucionalizaci, tj. k umisťování těchto osob do péče na bázi individuálního 
komunitního bydlení, je minimum, což může být odůvodněno primárně nedostatkem 
kvalifikovaného personálu, neboť v oblasti sociální práce neexistují zavedené procedury. Chybí 
rovněž vůle na úrovni místních a státních institucí, které nemají dostatečnou kapacitu  
na řešení dané situace.  
 
Záměr dotační výzvy: 
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky se v rámci tohoto dotačního titulu zaměří na 
přispění k naplnění následujícího Cíle udržitelného rozvoje (SDG): 
 

 
 
16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup  
ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. 
 
Dotační výzva by rovněž měla přispět k plnění cíle 3 Programu dvoustranné rozvojové 
spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou na roky 2018-20231 a reflektovat jejich 
výstupy a indikátory. 
 
 
Obsah předkládaných projektů:  
Česká republika prostřednictvím ZRS ČR v letech 2016-2018 podpořila implementaci projektu 
Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině. 
Cílem tohoto projektu bylo reagovat na potřeby bosenských center pro inkluzi osob se 
zdravotním postižením formou přenosu českých zkušeností a know-how, a to zejména v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením2. Obdobně byl v rámci Programu transformační 
spolupráce MZV ČR v roce 2019 realizován projekt Jsme slyšet – prosazování práv osob se 
zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině, jehož cílem bylo zlepšení veřejného mínění  
a povědomí o právech osob s intelektuálním a psychosociálním postižením a zvýšení role 
vysokoškolských studentů a sebe obhájců při zdůrazňování potřeb osob se zdravotním 
postižením. 
 
Projekty předložené v rámci tohoto dotačního titulu by měly fungovat v synergii s původními 
a měly by navazovat na jejich intervenci bez toho, aniž by se jednotlivé aktivity překrývaly.  

 
Navrhovaný projekt by měl být předložen v rámci následujících témat a oblastí: 

• Baseline study – analýza současného stavu vč. transformační strategie, mapování 
stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením a analýzy transparentně 
vybraných institucí sociální péče a úrovně a míry zapojování osob se zdravotním 
postižením na pracovní trh. 

                                                        
 
1 Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a Bosny a Hercegoviny (2018-2023) 
2 Více viz http://www.czechaid.cz/projekty/podpora-zaclenovani-osob-se-zdravotnim-postizenim-do-spolecnosti-
v-bosne-a-hercegovine/ 

https://www.mzv.cz/public/16/ee/d6/3381382_2108962_program_BaH_CRA_2018_A4_06.pdf
https://www.mzv.cz/public/16/ee/d6/3381382_2108962_program_BaH_CRA_2018_A4_06.pdf
http://www.czechaid.cz/projekty/podpora-zaclenovani-osob-se-zdravotnim-postizenim-do-spolecnosti-v-bosne-a-hercegovine/
http://www.czechaid.cz/projekty/podpora-zaclenovani-osob-se-zdravotnim-postizenim-do-spolecnosti-v-bosne-a-hercegovine/
http://www.czechaid.cz/projekty/podpora-zaclenovani-osob-se-zdravotnim-postizenim-do-spolecnosti-v-bosne-a-hercegovine/
http://www.czechaid.cz/projekty/podpora-zaclenovani-osob-se-zdravotnim-postizenim-do-spolecnosti-v-bosne-a-hercegovine/
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• Podpora dlouhodobě udržitelné zaměstnanosti a sociální inkluze osob se zdravotním 
postižením prostřednictvím vývoje a zkušebního zavedení inovativních opatření na trhu 
práce a zvýšené spolupráce mezi vládními aktéry, nevládními organizacemi a podniky 
v alespoň 10 transparentně vybraných municipalitách. 

• Budování kapacit sociálních úřadů, poskytovatelů soc. péče a dalších relevantních 
aktérů na místní i státní úrovni tak, aby mohli lépe implementovat legislativu týkající se 
zdravotně postižených, více se zabývat jejich problémy, a tím přispět k řešení situace. 

• Podpora zvýšení kapacit a spolupráce státních i nestátních institucí poskytujících 
podporu a služby zdravotně postižené mládeži ve vzdělávání a v zaměstnanosti. 

• Podpora vytvoření koordinačního mechanismu mezi jednotlivými úřady a trénink 
terénních sociálních pracovníků a psychosociálních asistentů. 

• Zapojení zástupců municipalit (nejlépe z obou bosenských entit) a jejich obeznámení 
s právy a potřebami osob se zdravotním postižením. 

• Spolupráce s klíčovými vnitrostátními stakeholdery ve snaze zvýšit povědomí o nutnosti 
zavádění mezinárodních norem zaměřených na osoby se zdravotním postižením. 

• Zvýšení kvalifikace a znalostí zdravotnického personálu poskytujícího zdravotní péči 
osobám se zdravotním postižením. 

• Zvýšení kvalifikace a znalostí personálu státních institucí, které poskytují pomoc 
osobám se zdravotním postižením sehnat zaměstnání či zahájit drobné podnikání. 

• Zvýšení kvalifikace a dovedností osob se zdravotním postižením, a to zejména v oblasti 
finančního zabezpečení a zapojení se na trh práce, zvýšení informovanosti o dostupných 
službách pro osoby se zdravotním postižením.  

• Zvýšení vzdělanosti stávajících i budoucích poskytovatelů sociálních služeb a dalších 
zaměstnanců center zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením. 

• Kulaté stoly pro zástupce relevantních ministerstev a municipalit a aktérů zvyšujících 
povědomí o osobách se zdravotním postižením, zaměřující se např. na následující 
témata: implementace existující legislativy vůči osobám se zdravotním postižením, její 
harmonizace na entitní, kantonální a státní úrovni, pracovní příležitosti pro osoby se 
zdravotním postižením, volnočasové a seberealizační aktivity pro osoby se zdravotním 
postižením aj.  

• Studijní návštěvy vybraných českých center sociálních služeb a péče pro zástupce 
vybraných místních center zaměřených na osoby se zdravotním postižením.  

• Zpřístupňování veřejných budov osobám se zdravotním postižením (bezbariérový 
vstup, Braillovo písmo ve výtahu a jiné nástroje asistenční technologie). 

 
Předkládané projekty musí obsahovat jasně stanovený záměr a cíle, popis výstupů a aktivit, 
včetně konkrétních postupů k jejich zajištění, a složení odborného týmu řešitelů (případně 
kvalifikační požadavky pro jejich budoucí výběr). Projekt předloží konkrétní a měřitelné 
dopady na přímé i nepřímé cílové skupiny.  
 
Udržitelnost předkládaných projektů:   
Zajištění udržitelnosti projektových výstupů, a to zejména skrze zapojení co největšího počtu 
českých i místních relevantních institucí či případného navázání profesionálních vztahů 
obdobnými místními či českými institucemi, je pro potřeby projektu na podporu osob se 
zdravotním postižením zásadní. Povinnou součástí předkládaného projektového dokumentu 
bude také návrh metodiky sledování a vyhodnocování udržitelnosti projektových výstupů ze 
strany realizátora, a to jak během realizace projektu, tak po jeho skončení. 
 
Možné partnerské organizace v místě: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí, F BIH (FMRSP) 

• Ministerstvo zdraví a sociální ochrany, RS (MZSZ) 
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• Centra sociální práce  

• Místní municipality 

• Poskytovatelé sociálních služeb  

• Lokální polikliniky (Domovi zdravlja) a nemocnice  

• Další transparentně vybrané NNO či CSO působící lokálně v daném sektoru 
 
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. 
 
V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat i víceleté projekty. Nicméně 
rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pouze pro rok 
2020.  
 
 
II. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI 
 
V souladu s ustanovením usnesení vlády č. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014 a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově 
vyčleněných na ZRS ČR může být poskytnuta pouze těmto subjektům: 
 
a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., spolkům, 
b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., nadacím, nadačním fondům, ústavům 
a obecně prospěšným společnostem, 
c) 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, 
d) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., územním samosprávným celkům na jinou 
než podnikatelskou činnost, 
e) podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., mezinárodním organizacím, 
f) 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 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 
2020-2022, činí max. 26 000 000,- Kč. Dotace může být poskytnuta jednomu, nebo 
dvěma žadatelům. 
 
Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na projekt na rok 
2020, je oprávněn požádat o dotaci (v termínu stanoveném poskytovatelem)  

https://www.indikit.net/
https://www.indikit.net/
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na stejný projekt, pokud se jedná o víceletý projekt, rovněž na roky 2021 a 2022, 
pokud budou splněny podmínky stanovené poskytovatelem (zejména řádné  
a úplné vyúčtování a vypořádání dotace, která byla v rámci této výzvy poskytnuta 
na období předcházející nové žádosti). Poskytovatel dotace však není povinen ani 
se nezavazuje žádosti o dotaci na další roky trvání projektu vyhovět. 
 
V rámci této výzvy mohou být podpořeny maximálně dva projekty. Na jednotlivé roky  
je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
 
2020: 4 000 000,- Kč 
2021: 6 000 000,- Kč 
2022: 3 000 000,- Kč 
 
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. Dotace 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. Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit. 
Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky 
realizován. Příjemce dotace musí být přímo zodpovědný za přípravu, řízení a realizaci projektu 
a musí se aktivně podílet na implementaci projektu. 
 
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 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. 
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9. Žadatel o dotaci odpovídá za to, že veškeré osobní údaje uvedené v Žádosti byly zpracovány 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
 
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 
2020 (období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) 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 uvedená v příloze k 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“ a bude obsahovat i tyto 
podstatné náležitosti: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, 
také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace 
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) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit, 
g) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, na jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, 
h) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace 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, 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.  
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Den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 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 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 poskytovateli dotace.  
 
 
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 dalších orgánů kontroly České 
republiky. Příjemce dotace umožní na požádání kontrolního 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 v souladu s platnými právními předpisy.  
 
 
VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍDOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 31. 1. 2021 písemné vyúčtování přidělené 
dotace za rok 2020, roční/závěrečnou zprávu o projektu za rok 2020, případně další závazné 
výstupy specifikované v Rozhodnutí. Příjemce dotace dále vyhotoví a zašle poskytovateli 
dotace finanční vypořádání dotace 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, a to nejpozději do 15. 2. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace 
současně poukáže podle dispozic poskytovatele na jeho účet.  
 
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu finanční vyúčtování  
a finanční vypořádání 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 správně, včas a úplně 
vyúčtuje a vypořádá v souladu s platnými právními předpisy (viz výše) dotace poskytnuté 
poskytovatelem dotace v předchozím roce.  
 
 
VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
 
Tato výzva bude zveřejněna dne 13. ledna 2020. 
 
Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena  
do 28. února 2020 do 15:00 hod. 
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Žádost o poskytnutí dotace a veškeré povinné náležitosti se podávají 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ČRA anebo v zalepené 
obálce zabezpečené proti neoprávněnému otevření (např. přelepením) 
označené:  

a) názvem dotační výzvy; 
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou; 
c) textem „NEOTEVÍRAT“ 

 
V případě odeslání žádosti datovou schránkou uveďte do předmětu následující: 
„ŽÁDOST – ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V BOSNĚ 
A HERCEGOVINĚ“ 
 
ID datové schránky: 4ebr7ba 
 
Žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě 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, dalšími poskytovali poštovních služeb 
a datovou schránkou, musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli 
jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené 
po termínu uzávěrky nebudou přijaty. 
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 fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, 
také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li žadatel o dotaci 
právnickou osobou, 
- název a adresu poskytovatele dotace, 
b) požadovanou částku, 
c) účel, na který chce žadatel o dotaci žádané prostředky použít, 
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 
e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci 
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  



 
 

9 
 

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. V případě podání listinné verze žádosti o dotaci: 

• Žadatel předkládá poskytovateli svou žádost o dotaci a projektový dokument 
(včetně povinných příloh) v listinné podobě a zároveň v elektronické 
podobě (prostřednictvím CD-ROM nebo USB disku). 

• Elektronická verze žádosti a projektového dokumentu (včetně příloh) musí být 
ve formátech MS Word a Excel. 

• Projektový dokument je vypracován dle závazné osnovy a všechny jeho přílohy 
tvoří jeden celek svázaný nebo jinak spojený (upřednostňujeme kroužkovou 
nebo pevnou vazbu).  

2. V případě elektronické verze žádosti o dotaci: 

• Žadatel předkládá poskytovateli žádost o dotaci přes datovou schránku ve 
formátu PDF (podepsaný a naskenovaný dokument nebo opatřený 
elektronickým podpisem). Další přílohy žádosti musí být ve formátech MS 
Word a Excel. 

3. Žadatelem zpracovaná žádost a související projektová dokumentace a její přílohy  
(v případě listinné i elektronické verze) 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. 

4. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady:  
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. 
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5. 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. 

6. Žadatel o dotaci odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 
 

 
Požadované povinné přílohy je nutné dodat ke každé podané žádosti. 

 
Osoby pověřené pro věcná jednání v rámci dotační výzvy: 
 
Sara Miličić – projektová manažerka Bosny a Hercegoviny 
milicic@czechaid.cz, 251 108 120 
 
Martin Křeček – zahraniční bilaterální a trilaterální dotace 
krecek@czechaid.cz, 251 108 119 
 
 
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. 3 a 4, § 14l a § 14p zákona  
č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2018, tedy že: 
-  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, 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 k předmětné výzvě ustaví hodnotící komisi (viz bod X. – Kritéria pro 
hodnocení projektů), jejíž výrok má doporučující charakter.  
 
 
X. KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ A PRO HODNOCENÍ 
NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
Pro dotační výzvu „Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně  
a Hercegovině“ ČRA stanovuje tato kritéria pro posuzování žádostí a s nimi souvisejících 
projektů popsaných v projektových dokumentech: 
 

1. Hodnocení projektu z hlediska relevance. 
Relevance je mírou hodnoty projektu pro společnost. Projekt je relevantní tehdy, je-li 
konzistentní s potřebami a prioritami cílových skupin, stejně jako s širšími rozvojovými 
záměry země příjemce i poskytovatele pomoci (max. 15 bodů). 

• Jasné vysvětlení prioritních problémů, které mají být řešeny, a jasná 
identifikace klíčových zainteresovaných stran a cílových skupin (max. 5 bodů). 

mailto:milicic@czechaid.cz
mailto:milicic@czechaid.cz
mailto:krecek@czechaid.cz
mailto:krecek@czechaid.cz
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• Koordinace, koherence a komplementarita s jinými rozvojovými intervencemi 
v partnerské zemi (max. 5 bodů). 

• Inovativnost projektu (dodání inovativního námětu, využití inovativní 
metody/postupu či technologie, inovativní způsob řízení a zapojení místního 
obyvatelstva v rozhodovacím procesu a při realizaci projektu (max. 5 bodů). 

 
2. Hodnocení projektu z hlediska efektivnosti a dopadů. 

Efektivnost projektu hodnotí míru, do jaké projekt plánuje dosáhnout cílů rozvojové 
intervence jako důsledku realizace projektových aktivit. Hodnocena je logika projektu, 
tj. zejména to, jak výstupy projektu vedou k dosahování jeho cílů a přispívají 
k přiblížení rozvojových záměrů (max. 15 bodů). 

• Kvalita logické stavby projektu a jasné vysvětlení navrženého řešení  
(max. 5 bodů). 

• Přiměřenost definovaných cílů s ohledem na řešené problémy (max. 10 bodů). 
 

3. Hodnocení projektu z hlediska efektivity  
Efektivita je mírou hospodárnosti využití vložených prostředků, porovnává tedy 
výstupy a vstupy projektu a udává, do jaké míry navrhované výstupy odpovídají 
hospodárnému využití finančních, lidských a materiálních vstupů. Hodnotí se rovněž 
výše vlastního finančního vstupu žadatele o dotaci nad minimální povinnou výši 
stanovenou poskytovatelem dotace (max. 15 bodů). 

• Výše finančního vstupu předkladatele projektu nad rámec povinného 
spolufinancování (max. 5 bodů). 

• Účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních nákladů  
k nákladům ostatním, hospodárnost projektu, realistická výše rozpočtu  
(max. 10 bodů). 

 
4. Hodnocení projektu z hlediska udržitelnosti 

Udržitelnost projektu vyjadřuje pravděpodobnost, že pozitivní dopady projektu budou 
udržovány na určité úrovni po přiměřeně dlouhé období po ukončení financování 
a další podpory ze strany donora (max. 35 bodů). 

• Úroveň spolufinancování či „in-kind“ vstupů místních partnerů projektu a 
„vlastnictví“ námětu příjemci, míra jejich zapojení do přípravy návrhu, 
pravděpodobnost intenzivní participace na realizaci spolupráce (max. 5 bodů). 

• Udržitelnost přínosů (legislativní, finanční a institucionální podmínky; 
zohlednění environmentálních, sociálních a kulturních aspektů)  
(max. 10 bodů).  

• Míra zohlednění průřezových témat (inkluze, lidská práva, rovnost pohlaví) 
(max. 5 bodů). 

• Politická podpora / závazek institucí partnerské země aktivně participovat na 
spolupráci v průběhu implementace a po jejím ukončení (max. 5 bodů). 

• Strategie odchodu, pravděpodobnost finanční podpory z národních či 
mezinárodních zdrojů po ukončení projektu (max. 10 bodů). 

 
5. Odborná úroveň a složení řešitelského týmu 

Hodnotí se praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení obdobných 
projektů (max. 20 bodů). 

• Jasné vysvětlení rolí a odpovědností členů projektového týmu realizátora a 
partnerů při přípravě, realizaci a monitoringu projektu (max. 5 bodů). 

• Odborné a manažerské kapacity žadatele a jeho partnerů (max. 5 bodů). 




