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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 

jednat jménem poskytovatele  

Mgr. Jan Slíva  

  

  

DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE 
„ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ, HYGIENY A SANITACE VE WOREDĚ HAWASSA ZURIYA, 

REGIONU SIDAMA, ETIOPIE“ v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2021“   

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

Poskytovatel dotace uveřejnil na svých internetových stránkách www.czechaid.cz výzvu k podání žádosti o 
poskytnutí dotace na podporu bilaterálních projektů českých subjektů v Etiopii pro rok 2021 ze dne:  
7.5. 2021, č. j. 281221/2021-ČRA (dále jen „výzva“).  

Poskytovatel dotace se rozhodl na základě žádosti potencionálních žadatelů o dotaci upravit lhůtu ve znění 
výzvy pro poskytnutí dotace spočívající v prodloužení termínu odevzdání žádosti o poskytnutí dotace zejména 
z důvodu poskytnutí většího časového prostoru pro přípravu kvalitnějších projektů ve spolupráci s místními 
partnery, rovněž s ohledem na politickou situaci v zemi a probíhající restrikce na území Etiopie kvůli 
pandemii Covid-19, kdy se pro omezené možnosti cestování uchazečům částečně komplikuje a prodlužuje se 
doba pro sběr dat a analýzu cen trhu přímo na místě.  

S ohledem k výše uvedenému se prodlužuje lhůta k podání žádostí z původně určeného data 30.6. 2021 na 
nový termín do 7.7. 2021 do 15:00 hod., tj. o 7 kalendářních dnů.  

II. PŘEDMĚT DODATEČNÝCH INFORMACÍ   

    

V čl. VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI ruší text: „Žádost musí být doručena do  

30. června 2021 do 15.00 hod“ a nahrazuje se textem „Žádost musí být doručena do 7. července 2021 do 15.00 

hod“ 

 

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 nově stanovena 

do 7.7. 2021 do 15.00 hod. 
  

Schválení dodatečných informací k Výzvě  

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 

jménem poskytovatele  
Mgr. Jan Slíva, ředitel ČRA  

Podpis oprávněné osoby poskytovatele  

  

  

V Praze dne 14.6. 2021    
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