
 
 

 

Rozhodnutí o úpravě znění dotačních výzev  
k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu nových projektů v oblasti zahraniční 

rozvojové spolupráce pro rok 2021 v rámci bilaterálního dotačního programu,  

pod č. j. 281673/2021-ČRA 
 
Dotační výzvy: 
 

1.  „Směrem k inkluzivní zaměstnanosti pro osoby s postižením, Kambodža“, 
2.  „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve Woredě Hawassa Zuriya, regionu Sidama,   
         Etiopie“, 
3.  „Péče o matky a novorozence v nově vybudovaném perinatologickém oddělení, 

  Kambodža“,  
4.  „Využití nástrojů telemedicíny v domácí péči, Moldavsko“. 

 
 

Česká rozvojová agentura jako poskytovatel dotace uveřejnila na svých webových stránkách  
 
ad1) dne 15. 6. 2021 výzvu k podání žádosti o dotaci na podporu nových projektů v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce pro rok 2021 v rámci dotačního programu „Směrem k inkluzivní zaměstnanosti 
pro osoby s postižením, Kambodža“ (č. j. 281614/2021-ČRA), 
 
ad2)  dne 7. 5. 2021 výzvu k podání žádosti o dotaci na podporu nových projektů v oblasti zahraniční 

rozvojové spolupráce pro rok 2021 v rámci dotačního programu „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace 
ve Woredě Hawassa Zuriya, regionu Sidama, Etiopie“ (č. j. 281221/2021-ČRA),  
 
ad3)  dne 18. 6. 2021 výzvu k podání žádosti o dotaci na podporu nových projektů v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce pro rok 2021 v rámci dotačního programu  „Péče o matky a novorozence v nově 
vybudovaném perinatologickém oddělení, Kambodža“ (č.j. 281634/2021-ČRA), 
 
ad4)  dne 21. 6. 2021 výzvu k podání žádosti o dotaci na podporu nových projektů v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce pro rok 2021 v rámci dotačního programu  „Využití nástrojů telemedicíny v 
domácí péči, Moldavsko“  (č. j. 281649/2021-ČRA),  
 
přičemž všechny tyto výzvy obsahovaly následující podmínku v bodě IV. PODMÍNKY PRO 
POUŽITÍ DOTACE, podkapitole „Způsobilé výdaje projektu pro rok 2021“ u nové položky rozpočtu 
7.1 Příprava projektu: 
 
„Náklady na přípravu projektu nesmí být pokryty subdodávkami, pouze zahrnují 
výdaje zaměstnanců žadatele o dotaci.“ 
 

Na základě tohoto Rozhodnutí o úpravě znění dotačních výzev se  
tato podmínka ze všech předmětných výzev vypouští. 

 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem poskytovatele 

Jan Slíva, ředitel ČRA 

Podpis oprávněné osoby poskytovatele 

 

 
V Praze dne ……………………
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