
 

1 

Identifikační údaje poskytovatele 
Poskytovatel Česká republika - Česká rozvojová agentura 
Sídlo Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO 75123924 
Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem poskytovatele 

Mgr. Štěpánka Litecká, ředitelka 

 
Č. j. 280108/2020-ČRA 

 
VÝZVA „Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu a 

efektivní produkci v Arba Minch Zuria, Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie“ 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):  
 
Potravinová bezpečnost je v Etiopii nadále akutní výzvou. Období sucha, degradace půdy, 
nefunkční tržní mechanismy či neefektivní nakládání se sklizní a jiné antropogenní faktory 
přispívají k nízké produkci a mizivé produktivitě úrodné půdy, jež v mnoha částech země 
způsobují hladomor. Jednou z cest, jak těmto výzvám čelit, je zavádění lepších technologií 
a pěstování plodin adaptabilních na různé přírodní podmínky s orientací na vyšší výnosy. 
Značný výskyt podvýživy mezi dětmi a těhotnými ženami je dalším přetrvávajícím problémem, 
když zhruba 5,8 milionů etiopských dětí do 5 let věku (cca 38 %) trpí chronickou podvýživou. 
S tím obvykle souvisí oslabení imunitního systému a snížená odolnost vůči běžným dětským 
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nemocem. Zároveň na podvýživu trpí 22 % žen produktivního věku, které zpravidla zajišťují 
obživu a jejichž děti jsou záhy náchylnější k infekcím.1 

Zvýšená produkce a následná konzumace ovoce má potenciál tyto výzvy adresovat. Ačkoliv jsou 
ovocné plodiny stabilními ingrediencemi etiopských domácností zejména během četných 
období půstu, průměrná konzumace ovoce na jednoho obyvatele v Etiopii stále odpovídá 
pouhým 7 kilogramům ročně. Východoafrický průměr je přitom zhruba osmkrát vyšší (55 kg), 
zatímco Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Organizací pro výživu a zemědělství 
(FAO) doporučený objem stráveného ovoce na jednu osobu je vyšší dokonce 21krát.2 To vše 
přispívá k podvýživě i snížené obranyschopnosti organismu, neboť ovoce je důležitým zdrojem 
polysacharidů a mikroživin jako vitaminu C, kyseliny listové (vitamin B9) či minerálů. Banán, 
avokádo i mango jsou pak důležitými zdroji draslíku, který prospívá nervové soustavě a svalové 
činnosti. 

Správní oblast (woreda) Arba Minch Zuria se nachází v administrativní zóně Gamo Gofa 
regionu Jižních národů, národností a lidu (SNNPR) a je známá mj. svým vysokým potenciálem 
v produkci tropického ovoce, zejména manga (které tvoří až 10 % příjmů průměrné 
domácnosti), banánu, citronu a papáji. Tato woreda o rozloze zhruba 967,7 km2 se již v tuto 
chvíli podílí na 10-15 % celkové národní produkce ovoce (135 tis. tun ročně), ovšem její 
možnosti jsou podstatně větší – zhruba čtvrtina úhrnné produkce manga každoročně není 
využitelná v důsledku posklizňových ztrát a pouze 6 % reálné sklizně je uplatněno na 
formálních trzích v 700 km vzdáleném hlavním městě. Dle odhadu uvedeného 
v identifikačním námětu by přitom woreda Arba Minch Zuria mohla Addis Abebu zásobovat 
až ze 40 %. 

Implementace tohoto projektu si bude žádat určitou součinnost s aktuálně realizovaným 
projektem Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ 
v Arba Minch Zuria Woreda, který ve své druhé fázi navazuje na projekt financovaný Českou 
rozvojovou agenturou (ČRA) v letech 2016-2018. Jeden jeho současný komponent se rovněž 
zaměřuje na otázku potravinové bezpečnosti, a to konkrétně prostřednictvím školení 
a zavádění jednoduchých technologií na zpracování plodin s vysokou nutriční hodnotou či 
konzervaci různých druhů ovoce. Zároveň tento běžící projekt podporuje též navázání místních 
producentů na lokální trhy. 

Integrace projektových aktivit a zajištění určité synergie bude velmi vítána také ve vztahu 
k působení IrishAid a irské nevládní organizace Vita, které se v zóně Gamo Gofa od roku 2017 
zaměřují především na otázku dodávky pokročilé technologie (s pomocí italských partnerů), 
která se při adekvátním užití může stávat původcem přidané hodnoty a zásadní výhody na trhu. 
Zemědělský úřad zóny Gamo Gofa mezitím pověřil univerzitu v Arba Minch zahájením 
výzkumu o výhodách užití uměle zkvalitněných semen (improved seeds) a možná je i další 
spolupráce. 

                                                        
 
1 UNIDO (2018): The promotion of dried moringa consumption and enriched moringa recipes in Arba 
Minch Zuria wereda, Wezeka kebele, Ethiopia. s. 2. Dostupné z: 
https://open.unido.org/api/documents/15448126/download/Communication%20Strategy.pdf [cit. 8. 
1. 2020]. 
2 Mengesha, Selamawit et al. (2019): Value chain analysis of fruits: The case of mango and avocado 
producing smallholder farmers in Gurage Zone, Ethiopia. s. 103 [cit. 8. 1. 2020]. 

https://open.unido.org/api/documents/15448126/download/Communication%20Strategy.pdf
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V zóně Sidama dále Italská rozvojová agentura, GIZ, MASHAV a FAO v uplynulém roce 
započaly implementaci projektu s obdobným zaměřením na vytváření hodnotových řetězců. 
Projekt „Inclusive and Sustainable Value Chains Development in Oromia and SNNPR“ se 
konkrétně zaměřuje na podporu farmářů v pěstování avokáda, ale také jiných druhů ovoce. 
V minulosti GIZ ve spolupráci s nizozemskou firmou Tradin Organic B.V. v Etiopii realizovala 
též projekty zaměřené na trénink šetrného lezení po stromech, aby se zamezilo otřesům 
vedoucím k až 20% ztrátám úrody avokáda, či zavádění technik efektivního skladování plodů.3 

Předmět dotační výzvy je podložen projektovým námětem Implementation of Fruit Value 
Chain for Improved Nutrition and Health předloženým roku 2018 Regional Bureau of 
Agriculture and Natural Resources Development SNNPR, který je přílohou č. 1 této dotační 
výzvy.  

Záměr dotační výzvy: 
 
Záměrem této dotační výzvy je přispět k zavedení ovocného hodnotového řetězce v zájmu 
zlepšené výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo Gofa 
regionu SNNPR. Specifickým cílem projektu je řešení výzev, jakými jsou omezená diverzita 
pěstovaných ovocných plodin, jejich neefektivní skladování či posklizňové zpracování,  
a ztížený přístup na trh.  
 
 
Obsah předkládaných projektů:  
 
V rámci žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány projektové návrhy, jejichž předmětem 
bude řešení vybraného rozvojového problému, jímž je omezená tržní konkurenceschopnost 
zemědělců v oblasti Arba Minch Zuria daná nízkou diverzitou pěstovaného ovoce, 
neefektivními metodami sklizně či skladování a výslednou nedostatečnou kvalitou produktu. 
 
Projektové návrhy budou zpracovány jako čtyřleté (2020–2023) a budou směřovat k dosažení 
následujícího cíle udržitelného rozvoje (SDGs): 
  

 
2. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, 
prosazovat udržitelné zemědělství; 
 
 
 

 
Zároveň projektové návrhy budou zohledňovat priority Druhého plánu růstu a transformace 
Etiopie pro období let 2016–2020 (GTP II), který řeší mimo jiné otázku potravinové 
bezpečnosti a počítá s dosažením téměř dvojnásobné produkce ovoce oproti původnímu stavu.  
 
Předkládané projektové návrhy budou rovněž v souladu s Programem dvoustranné rozvojové 
spolupráce České republiky a Etiopie 2018–2023, a musí proto přispívat k naplnění alespoň 
jednoho z níže uvedených výstupů a indikátorů tohoto Programu:  
 

                                                        
 
3  Více o aktivitách GIZ v této oblasti zde: https://www.snrd-africa.net/building-an-avocado-and-
sesame-value-chain-in-ethiopia/ [cit. 6. 1. 2020]. 

https://www.snrd-africa.net/building-an-avocado-and-sesame-value-chain-in-ethiopia/
https://www.snrd-africa.net/building-an-avocado-and-sesame-value-chain-in-ethiopia/
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Cíle/výstupy Indikátory 
Cíl 1: Zajistit přístup všech lidí, 
zejména těch chudých a lidí ve zranitelných 
situacích, včetně dětí, k bezpečné, 
výživné a dostačující potravě 
v průběhu celého roku ve vybraných 
woredách a kebelích (SDG Target 2.1) 

Výskyt podvýživy 
 

Výstup 1.1: Zajištěné udržitelné systémy 
potravinové produkce, navýšená 
produktivita a produkce 

1.1. Počet zemědělských ploch obdělávaných 
za užití udržitelných zemědělských praktik 
 

Výstup 1.2: Zvýšený adekvátní přísun živin  
 

1.2. Individual Dietary Diversity Score 
(IDDS) 
 

Výstup 1.3: Zvýšený přístup ke službám 
efektivní zemědělské asistence a jejich 
zlepšené využití 
 

1.3. Počet soběstačných Farmářských 
tréninkových center (FTCs), jejichž klíčová 
zemědělská asistence splňuje předurčené 
minimální kvalitativní standardy 
 

 
Projekt bude implementován ve čtyřech cílových kebelích spadajících pod místní správu 
woredy Arba Minch Zuria, konkrétně Kolla Shara, Chano Dorga, Chano Cheleba a Chano Mile. 
Projektové aktivity a výstupy by měly mít dosah alespoň 2 000 domácností a 400 mladých lidí. 
 
Obsah předkládaných projektových návrhů bude zohledňovat aktivity dalších donorů  
a neziskových organizací působících v SNNPR či přilehlém regionu Oromia v podobné 
tematické oblasti (mj. IrishAid, GIZ, AICS, FAO, MASHAV) s ohledem na to, aby se omezilo 
jejich překrývání, a naopak docházelo k synergickému efektu různých rozvojových intervencí. 
 
Výstupy a aktivity předkládaných projektů:  
 

• zvýšení současné produkce ovoce a kvality zpracování vybrané komodity; 

• diverzifikace pěstovaných plodin pro zmírnění negativních dopadů sezonní produkce; 

• založení ovocných školek (fruit nurseries) a pěstebních sadů (mother gardens); 

• školení metod ve školkařství (roubování, prořezy apod.); 

• výstavba prostor pro skladování ovocného produktu za adekvátních podmínek včetně 
návrhu řešení uskladnění (vlastní výroba přepravek na ovoce apod.); 

• dodávka drobné techniky pro efektivní práci v sadech (včetně jednoduchého náčiní); 

• asistence při zavádění jednoduchých zavlažovacích systémů, včetně využití dešťové, 
povrchové a podzemní vody; 

• zavedení tržních opatření na podporu a posílení vztahů v hodnotovém řetězci; 

• posílení spolupráce poskytovatelů veřejné zemědělské asistence a jednotlivých 
zemědělců; 

• budování kapacit farmářských asociací a kooperativ, eventuálně asistence při 
ustanovení a navázání nových platforem pro sdílení technologického či tržního know-
how mezi producenty vybrané plodiny (např. mango stakeholder platform); 

• osvětová kampaň a školení místních komunit v tématech důležitosti konzumace ovoce 
a diverzifikace stravy ve vztahu k nutriční hodnotě. 

 



 
 

5 
 

Projektový návrh by měl počítat rovněž se zapojením nevlastníků půdy do procesu zavádění 
hodnotového řetězce v rolích pomocníků, ať už půjde o přímou podporu při sklizni či asistenci 
při skladování, posklizňovém zpracování, potažmo přepravě produkce. 

 
Průřezovými tématy, která by měly projektové náměty plošně reflektovat, je začleňování 
aspektu rovnosti pohlaví do projektových aktivit, zejm. skrze rovný přístup žen a mužů 
k výstupům projektu a zapojení sociálních, etnických, ekonomických i jinak znevýhodněných 
skupin obyvatelstva.   
 
 Udržitelnost předkládaných projektů: 
 
Z hlediska udržitelnosti by se předkládané projekty, v souladu s výše uvedenými výstupy, měly 
zaměřovat na zavedení osvědčených mechanismů, které povedou k efektivnější produkci ovoce 
v oblasti. Jakákoliv dodávka technologií by měla být doplněna řádným zaškolením zemědělců 
a místních komunit, a to jak s ohledem na používání nových nástrojů, tak na jejich případnou 
opravu. Zejména v otázce konzumace ovoce na denní bázi je dále žádoucí zaměřit se též na tzv. 
behavioural change, jelikož postoje a návyky místních komunit hrají v této situaci zásadní roli.  
 
Partnerské organizace v místě: 
 

• regionální úřad pro zemědělství a rozvoj přírodních zdrojů (Regional Bureau of 
Agriculture and Natural Resources Development, SNNPR, Hawassa); 

• koordinátoři projektu MERET-Plus v rámci programu Federálního ministerstva 
zemědělství Managing Environmental Resources to Enable Transition (MERET); 

 
Na úrovni regionálního úřadu pro zemědělství a rozvoj přírodních zdrojů je kontaktní osobou 
pan Melese Mena Gemeso; email: melegel1621@gmail.com; telefon +251 (046) 2200329. Za 
MERET-Plus Project je kontaktní osobou a koordinačním pracovníkem pan Adane Dinku 
Kerema; email: adanedinku@yahoo.com; telefon +251 (046) 2201353. 
 
Do projektu je dále preferováno zapojení následujících partnerů: 
 

• Zemědělský úřad zóny Gamo Gofa; 

• Další zonální a okresní (na úrovni wored) zemědělské úřady; 

• Pracovníci farmářských školících středisek (Farmers‘ Training Centers – FTCs); 

• Administrativní vedení kebelí Kolla Shara, Chano Dorga, Chano Cheleba a Chano Mile; 

• Arba Minch University; 

• Southern Agricultural Research Center; 

• Fruits and Vegetables Marketing Primary Cooperatives; 
 
 
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.  
 
  

mailto:melegel1621@gmail.com
mailto:melegel1621@gmail.com
mailto:adanedinku@yahoo.com
mailto:adanedinku@yahoo.com
https://www.indikit.net/
https://www.indikit.net/
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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 2020–
2023, činí max. 30 000 000,- Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel. 
 
Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na projekt na rok 
2020, je oprávněn požádat o dotaci (v termínu stanoveném poskytovatelem) na 
stejný projekt, pokud se jedná o víceletý projekt, rovněž na roky 2021,2022 a 
2023, 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. 
 
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
 
2020: 4 000 000,- Kč 
2021: 11 000 000,- Kč 
2022: 11 000 000,- Kč 
2023: 4 000 000,- 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 
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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. 
 
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.  
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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.  
 
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.  
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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 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 VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 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 20. 1. 2020.  
 
Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena na 
4. 3. 2020 do 15 hod. SEČ. 
 
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“ 
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V případě odeslání žádosti datovou schránkou uveďte do předmětu následující: „ŽÁDOST – 
ZAVÁDĚNÍ OVOCNÉHO HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE PRO ZLEPŠENOU VÝŽIVU A 
EFEKTIVNÍ PRODUKCI V ARBA MINCH ZURIA, GAMO GOFA, SNNPR, ETIOPIE“ 
 
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  
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. 
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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. 

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. 
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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 
 
Tomáš Daníček  projektový manažer Etiopie 
   danicek@czechaid.cz, 251 108 108 
 
 
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 „Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu  
a efektivní produkci v Arba Minch Zuria, Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie“ “ 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. 10 bodů). 

• 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). 
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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. 20 bodů). 

• kvalita logické stavby projektu a jasné vysvětlení navrženého řešení  
(max. 10 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; politická 
podpora; 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); 

• předcházející zkušenost realizátora v daném sektoru nebo regionu, úspěšnost 
řešení obdobných projektů (max. 10 bodů); 

 
 




