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Identifikační údaje poskytovatele 

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

 

DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ 
DOTACE NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI „HUMANITÁRNÍ REAKCE II 
NA PANDEMII COVID-19 (ETIOPIE, ZAMBIE)“ PRO ROK 2020 A 
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Poskytovatel dotace uveřejnil na svých internetových stránkách www.czechaid.cz výzvu 
k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti „humanitární reakce II na 
pandemii COVID-19 (Etiopie, Zambie) pro rok 2020 ze dne 28. 5. 2020, č.j. 281268/2020-
ČRA s termínem pro podání žádostí o dotaci do 29. 6. 2020 (dále jen „Výzva“). Poskytovatel 
dotace se rozhodl uveřejnit následující dodatečné informace k výzvě a zároveň posunout 
termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace.  

II. PŘEDMĚT DODATEČNÝCH INFORMACÍ  

Poskytovatel dotace vydává následující dodatečné informace k Výzvě: 

Bude-li žadatelem o dotaci konsorcium dle čl. II písm. g) Výzvy, je žadatel o dotaci povinen 
v žádosti o dotaci předložit (mimo požadavky stanovené ve Výzvě) i: 

- seznam členů konsorcia s uvedením, kdo je „hlavním žadatelem o dotaci“ (hlavní žadatel 
o dotaci nese odpovědnost za zpracování žádosti o dotaci, bude konsorcium zastupovat vůči 
poskytovateli dotace a ponese vůči poskytovateli dotace odpovědnost za dotaci, bude-li 
poskytnuta); U každého člena konsorcia musí být v seznamu uvedeny identifikační údaje, tj. 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa 
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také 
identifikační číslo; název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobou, 

- za každého člena konsorcia (mimo „hlavního žadatele o dotaci“) musí být předložen 
písemný souhlas, kde musí být uveden název projektu, že člen konsorcia souhlasí s členstvím 
v konsorciu a s rozsahem aktivit, které bude dle tabulky aktivit projektu realizovat, že se 
seznámil s podmínkami Výzvy, včetně těchto dodatečných informací, a že souhlasí s tím, aby 
žádost o poskytnutí dotace podal „hlavní žadatel o dotaci“; souhlas musí být podepsán 
statutárním zástupcem člena konsorcia; 

- za každého člena konsorcia musí být předložen doklad o právní subjektivitě v souladu 
s právní formou člena konsorcia (např. výpis z příslušného rejstříku) a doklad o volbě nebo 
jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce 
jednat jménem subjektu navenek. 

- součástí žádosti musí být předložen rozpočet za celý projekt a zároveň rozpočet za každého 
člena konsorcia, a to formou vyplnění rozpočtu (příloha Výzvy). 
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Poskytovatel dotace si dále vyhrazuje právo požadovat v době po podání žádosti o dotaci 
předložení písemné smlouvy mezi hlavním žadatelem a dalšími členy konsorcia, v níž bude 
závazek členů konsorcia podílet na realizaci projektu min. v rozsahu aktivit, na nichž se daný 
člen konsorcia podílí dle tabulky aktivit, závazek umožnění veřejnosprávní kontroly ze strany 
poskytovatele dotace a případná další práva a povinnosti dle požadavků poskytovatele dotace. 
Předložení takové smlouvy bude podmínkou poskytnutí dotace. 

Poskytovatel dotace si dále vyhrazuje právo požadovat v době po podání žádosti o dotaci 
předložení dokladů dle čl. VIII odst. 4 písm. c) až g) Výzvy za každého člena konsorcia (mimo 
„hlavního žadatele o dotaci“, který dané doklady musí předložit již spolu s žádostí 
o poskytnutí dotace). Předložení těchto dokladů bude podmínkou poskytnutí dotace. 

Poskytovatel dotace dále upozorňuje, že přílohy Výzvy je v případě podání žádosti o dotaci ze 
strany konsorcia nutné ze strany žadatele o dotaci přiměřeně přizpůsobit (poskytovatel 
dotace nezveřejňuje zvláštní verzi příloh Výzvy pro konsorcium). Ve formuláři žádosti o 
dotaci musí být uvedeno, že žádost o dotaci podává konsorcium, a informace o konsorciu 
musí být uvedeny i v projektovém dokumentu, včetně odpovědnosti členů konsorcia za 
jednotlivé aktivity. Poskytovatel dotace upozorňuje, že tzv. Checklist neobsahuje všechny 
dokumenty, které musí být předloženy v rámci konsorcií.  

Bude-li příjemcem dotace konsorcium dle čl. II písm. g) Výzvy, příjemce dotace nemůže 
v souladu s čl. IV odst. 4 Výzvy, dotaci přenechat třetím subjektům, toto však neplatí pro 
vzájemné poskytnutí části dotace jinému členu konsorcia. Poskytovatel dotace bude 
konsorcium reflektovat i při vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, mimo jiné uvede členy 
konsorcia do textu rozhodnutí a upraví odst. 3 rozhodnutí s tím, že tato povinnost se nebude 
vztahovat na vztahy mezi členy konsorcia.  

III. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ 
DOTACE 

Poskytovatel dotace prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o poskytnutí dotace uvedenou v čl. 
VIII Výzvy takto: 

Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě Výzvy je stanovena do 13. 7. 2020 do 
17.00 hod. 

 

Schválení dodatečných informací k Výzvě 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem poskytovatele 

Mgr. Štěpánka Litecká, ředitelka ČRA 

Podpis oprávněné osoby poskytovatele 

 

Razítko poskytovatele 

 

 

V Praze dne 
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