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„Mnoho rukou ulehčí práci.“

za podpory

Novinky v rámci dotačního řízení

Společná diskuze, nejlépe interaktivně
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SLOVO ŘEDITELE ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY
Mgr. Jan Slíva
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„Mnoho rukou ulehčí práci.“

• Projektový cyklus a administrace dotací
• Podmínky a povinnosti žadatele a příjemce dotace

• Změny v projektech a monitoring realizace

Řečníci: Darina Vlčková, Tomáš Daníček, Blanka M. Remešová
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vzájemná komunikace = efektivní implementace projektů

Bez šíření informací o rozvojové spolupráci by bylo jen obtížné získat a udržet podporu veřejnosti pro tuto oblast.
Bez šíření informací o dotačních příležitostech by bylo jen obtížné získat a udržet si podporu pro rozvojovou spolupráci.
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NAŠE MISE
Sdílení informací/website
• plán dotačních výzev pro další období
• sekce FAQ k dotačním výzvám aj.

• webináře pro potenciální žadatelé o dotaci
• výsledky dotačního řízení
• webináře pro příjemce dotací
• anonce o povinnosti předložit monitor. zprávy
• dotační dokumenty na jednom místě

…tvoříme nové moderní webové stránky…
…elektronizujeme dotační proces…
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revidovaná metodická pravidla dotačního řízení
aktualizované podmínky pro žadatele a příjemce dotací
transparentní hodnoticí proces a výběr projektů k podpoře
sdílení best practice efektivního řízení změn v projektech
průběžný monitoring a kontrola realizace
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ALOKACE NA DOTAČNÍ VÝZVY 2021
Objem prostředků v rámci finančního nástroje – dotace - podpora nových a běžících projektů ZRS
127

BOSNA A
HERCEGOVINA
ALOKACE/prioritní země v mil. Kč

19

27

Alokace v mil. Kč

ETIOPIE

MOLDAVSKO

GRUZIE

10
36

KAMBODŽA
17
35

18
Tuzemské

ZAMBIE

17

8
0,6
Kraje

Kapacity

GRV

Trilaterální

Bilaterální
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TERMÍNY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ
Fáze projektového cyklu

Realizační

Přípravná
vyhlášení nových dotačních výzev:
(bilaterální i v průběhu roku)

září/říjen odevzdání monitorovacích zpráv a fin. vyúčtování
průběžné
do 31. července
roční/závěrečné
do 31. ledna
lhůta pro podání žádostí o dotaci: říjen/listopad
vypořádání dotace vůči SR
do 15. února
výsledky dotačního řízení:
prosinec/leden
vyhlášení pokračujících dotační výzev:
výsledky dotačního řízení:

leden
březen

vydání rozhodnutí o ne/poskytnutí dotace:
do 15 dnů od zveřejnění výsledků dotačního řízení

schválení monitorovacích zpráv

do 30 dnů

žádost o změny v projektu

průběžně
do 31. října

Kontrolní
veřejnosprávní kontrola účetních dokladů na místě
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plán vyhlašování dotačních výzev
tuzemské dotační programy - podpora nových jednoletých realizací
trilaterální a bilaterální dotační programy - orientace na „víceleté projekty“
pokračující dotace - uzavřené výzvy v rámci jednotlivých dotačních titulů

DOTAČNÍ VÝZVY
administrativní náležitosti – pravidla a user friendly
spolufinancování projektů – podíl a způsob/dobrovolnická práce

kritéria a hodnoticí proces – kvalita, transparentnost a rovné příležitosti

přenos informací od poskytovatele k žadateli
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NOVÉ PROJEKTY
jak sestavit nový úspěšný projekt
lhůty a způsob podání žádostí o dotaci
posuzování uznatelných nákladů na podporu neinvestičních projektů

ŽÁDOST O DOTACI
POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY
splněné povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace
změny v projektu oproti původní projektové dokumentaci
podmínky pro prodlužování projektů a změny rozpočtu/výše dotace
administrativní změny
odstranitelné a neodstranitelné vady v žádosti o dotaci
nové formuláře a podklady – rozpočet aktivit, projektový tým
formální úprava projektové dokumentace
přenos informací od žadatele k poskytovateli
FIRST UP
CONSULTANTS

10

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Věcné hodnocení kvality projektových záměrů a výběr žádostí o dotaci k podpoře
Statut a jednací řád komise

Složení hodnoticí komise

Hodnoticí kritéria

• harmonogram
hodnoticího procesu

• zajištění 5 odborných
hodnotitelů ke každému
projektu/výzvě

• nastavena jako
kombinovaná

• jednotná pravidla a
metodické postupy

Výrok hodnoticí komise
má
pro poskytovatele dotace
doporučující charakter!

• přínos externích
nezávislých
expertů/databáze
• zapojení do posuzování
změn a event. i do
monitoringu realizace
• směřují k větší
transparentnosti a
věcnosti hodnocení, při
využití individuální
expertízy jednotlivých
členů

• slovní deskriptory,
bodový zisk, prvky
analýzy, zdroje ověření
• minimální hranice
bodového zisku a
eliminační podmínka

• řádné zdůvodnění
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Sdílet a
prezentovat
výstupy a výsledky
projektů

IMPLEMENTACE PROJEKTŮ
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
uznatelné výdaje

Nejčastější chyby a prevence
ZMĚNY V PROJEKTECH
KONZULTACE A MONITORING
FIRST UP
CONSULTANTS
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společně do diskuze
reflexe
cíle
„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a
spolupráce je úspěch.“
H. Ford
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Dotazy a odpovědi při diskuzi
Dotaz příjemce dotace

Odpověď poskytovatele dotace

Týkají se nové formuláře
(např. rozpočet spojen
s aktivitami) i
pokračujících projektů?

Ne, nastavení pokračujícího projektu vychází z původních dokumentů,
které byly předloženy při podání původní žádosti o dotaci na podporu
víceletého projektu.

Je stále platný indikativní Ano, indikativní plán dostupný na webu www.czechaid.cz je platný a
plán dotačních výzev
aktuální.
vyvěšený na webu?
Počítá indikativní plán
dotačních výzev vyvěšený
na webu s případnými
komplikacemi během
realizace z důvodu
COVID-19?

Ano, indikativní plán s případnými prodlouženími počítá. ČRA si je
vědoma, že takové zpoždění se nedá předvídat, nicméně předpokládá,
že k nim dojde. Prozatím je důležité, aby taková zdržení neblokovala
započetí dalších projektů.
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Dotazy a odpovědi při diskuzi
Dotaz příjemce dotace

Odpověď poskytovatele dotace

Je nutné podávat
žádosti a reporting
v češtině?

Ano, jakožto orgán státní správy nemůže ČRA přistoupit na anglický
jazyk coby primární jazykovou mutaci všech stěžejních projektových
dokumentů s ohledem na právní předpisy, veřejnosprávní a kontrolní
mechanismy a v neposlední řadě také naše vlastní kapacity nadále trvat.
Osnova projektového dokumentu včetně intervenční logiky a dále v
průběhu realizace projektu i reportovací dokumenty, jako průběžné,
roční a závěrečné zprávy jsou stěžejní pro kontrolu hospodárného a
účelného vedení projektu stejně jako řádného vypořádání projektových
nákladů ve vztahu se státním rozpočtem, a proto musí být vedeny
v úředním jazyce České republiky. Projektovou dokumentaci zároveň
posuzují externí hodnotitelé, u nichž ČRA nemůže vyžadovat
pokročilou znalost anglického jazyka. Výjimku z povinnosti předložení
v českém jazyce představuje narativní část průběžných a ročních zpráv
– v tomto případě by se z našeho pohledu skutečně jednalo o
neopodstatněný nárůst administrativní zátěže na straně realizátorů
projektů zahraniční rozvojové spolupráce.
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Dotazy a odpovědi při diskuzi
Dotaz příjemce dotace

Odpověď poskytovatele dotace

Existuje možnost obnovení
víceletých projektů v rámci
GRV?

Ne, bohužel je finanční alokace na program GRV natolik nízká, že
by víceleté projekty blokovaly možnost vyhlášení nových výzev.

Zařazuje se dobrovolnická
práce do spolufinancování?

Dobrovolníci musí pracovat dle zákona o dobrovolnické službě. Je
v plánu tuto podmínku ošetřit v rozhodnutích vydaných v roce
2021.
Přehled uznatelných nákladů byl v roce 2021 adaptován.
Projekty vyhlášené v předchozích letech se řídí dle tehdy platného
přehledu/dokumentu uznatelných nákladů.

Je možné počítat
s navýšením rozpočtu
projektu v případě, že
projekt prováděl
v předchozím roce vratku
z důvodu pandemie
COVID-19?

Do okruhu oprávněných žadatelů pro pokračující dotaci budou
zařazeni i žadatelé, jejichž projekty měly původně skončit
v minulém roce, ale ze závažných důvodů nemohly být dokončeny
projektové aktivity a naplněn tak účel projektu. Navýšení dotace lze
vyhovět na základě řádně odůvodněné potřeby navýšení rozpočtu
projektu v žádosti o pokračující dotaci a pouze v případě kladného
doporučení odborných externích konzultantů pro prosouzení žádostí
o pokračující dotaci.
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Dotazy a odpovědi při diskuzi
Dotaz příjemce dotace

Odpověď poskytovatele dotace

Bude možné pokračovat v
realizaci projektů na
Ukrajině?

Z Ukrajiny pro tuto chvíli neodcházíme, pouze budeme ujasňovat
relevantní sektory, kde budeme následující 3 roky působit. Aktuálně
běžící projekty budou řádně dokončeny.

Bude Ukrajina nadále
specifickou zemí ZRS?

Do budoucna si ČRA přeje pokračovat ve spolupráci s Ukrajinou
jakožto specifickou zemí ZRS.

Bude možné proplácet i
Ano, předpokládá se, že s první letošní bilaterální výzvou přijde i
náklady spojené s přípravou systém možnosti uznatelnosti takových nákladů v prvním roce
projektu?
realizace projektu.
Bude možné proplácet i
Ne, to není a nebude možné.
náklady spojené s přípravou
projektu i neúspěšným
žadatelům?
Bude pro žadatele existovat
příručka podávání žádostí o
dotaci?

ČRA vnímá potřebu vzniku příručky pro žadatele a příjemce. Bohužel
v roce 2021 nebude mít kapacitu manuál vydat, namísto toho bude
provedena série praktických workshopů pro žadatele a příjemce.
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Dotazy a odpovědi při diskuzi
Dotaz příjemce dotace

Odpověď poskytovatele dotace

Jaké části projektu je
možno změnit bez toho,
aby takové změny musely
projít hodnotící komisí?

Tyto informace ke změnovému řízení jsou obsažené ve věcných
podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ČRA bude letos
revidovat i tuto metodickou část v oblasti kategorizace typu změn v
projektech, což by vedlo k vydefinování, které změny by zásadně
podléhaly schvalování ze strany poskytovatele dotace a které mohou
být provedeny realizátorem s určitou flexibilitou na vlastní
zodpovědnost v průběhu samotné realizace projektu.

Indikativní plán
dotačních výzev vyvěšený
na webu zmiňuje mezi
víceletými projekty i
projekty jednoleté, jak se
tedy víceletost hodnotí?

Mezi víceleté projekty se zahrnují ty projekty, které při podání první
žádosti o dotaci indikovaly víceleté plnění. Takové projekty mohou
být podpořeny z dotační výzvy vždy na základě žádosti o pokračující
dotaci na každý rok realizace. Oprávněným žadatelem o pokračující
dotaci však není takový realizátor, jemuž byla poskytnuta dotace v
rámci dotační výzvy na podporu realizace pouze jednoletých projektů
(např. letos vyhlášené dotační výzvy na jednoleté realizace v rámci
programu GRV, Posilování kapacit NNO).
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Dotazy a odpovědi při diskuzi
Dotaz příjemce dotace

Odpověď poskytovatele dotace

Kam je možné zasílat podněty a
nápady pro budoucí výzvy?

Podněty a nápady pro budoucí výzvy je možné podávat na
příslušné zastupitelské úřady, které to po zhodnocení
předají k evaluaci na MZV, a poté na ČRA.

Bude možné žádat o prodloužení
projektů, které měly plánovaný
konec v roce 2021?

Ano, ale pouze u víceletých projektů na základě dotační
výzvy a podané žádosti o pokračující dotaci.
Do okruhu oprávněných žadatelů o pokračující dotaci
budou zařazeni i žadatelé, jejichž víceleté projekty měly
původně skončit v minulém roce, ale ze závažných důvodů
nemohly být dokončeny projektové aktivity a naplněn tak
účel projektu. Za závažné důvody lze považovat vznik
takových skutečností, které nezavinil příjemce dotace, a jež
objektivně bránily dokončení projektových aktivit a tím i
naplnění účelu projektu. Závažnost těchto důvodů se
posuzuje vždy podle konkrétních okolností.
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DĚKUJEME!
DARINA VLČKOVÁ
vedoucí dotačního týmu a projektová
manažerka horizontálních programů

BLANKA M. REMEŠOVÁ
vedoucí oddělení realizace

TOMÁŠ DANÍČEK
zástupce vedoucí odd. realizace, projektový manažer
pro Etiopii

RENATA BLAŽKOVÁ
administrátor dotací

www.CzechAid.cz |
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+420 604 246 417

vlckova@czechaid.cz
+420 728 664 306
remesova@czechaid.cz
+420 722 804 385
danicek@czechaid.cz
+420 725 277 922
blazkova@czechaid.cz
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