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Výzva  
 

v rámci dotačního programu 
„Produktivnější a odolnější farmáři v Západní provincii Zambie“ 

 
k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu nových projektů 

v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2021  
 
 
PREAMBULE 
 
Česká rozvojová agentura (dále jen “poskytovatel”) je oprávněna poskytovat dotace nestátním 
neziskovým organizacím (dále jen “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 (dále jen „Rozpočtová pravidla“) 
a v souladu s usnesením vlády ČR č. 681 ze dne 22. června 2020 o Hlavních oblastech státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných 
činností pro rok 2021.  
 
Poskytovatel poskytuje dotace NNO 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. 618 ze dne 8. června 2020 k dvoustranné zahraniční rozvojové 
spolupráci v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2023, 
usnesením vlády ČR č.  č. 535 z 14. června 2021 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce 
na rok 2022 s výhledem financování do roku 2024, a zohledňuje usnesení vlády č. 591 ze dne 
1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.   
 
Na dotaci není právní nárok. 
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I. ÚČEL, CÍL A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ DOTAČNÍ VÝZVY  
 
Účel a celkový kontext dotační výzvy  
 
Rozvoj zemědělství je jednou z prioritních oblastí zambijské vlády. 1  Tato výzva vychází 
z Programu rozvojové spolupráce České republiky v Zambii v období let 2018–2023. Program 
definuje priority ZRS České republiky, kdy hlavní pozornost směřuje na posilování přístupu 
malých a středních farmářů na trh, diverzifikaci a zkvalitnění jejich produkce a obecně 
zlepšování situace obyvatelstva zejména v zemědělství a na venkově. Tyto aktivity mají přispět 
k dalšímu snižování závislosti Zambie na rozvojové pomoci, k omezování chudoby a hladu 
a k udržitelnosti ekonomického růstu. 
 
V rámci dvoustranné rozvojové spolupráce je program naplňován zejména prostřednictvím 
rozvojových projektů cílených na zvyšování kapacit partnerů a příjemců, zahrnující přenos 
know-how, technologií a investičních celků. V současnosti se realizuje v Zambii pět 
projektových námětů v sektoru zemědělství: 
 

1. Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v západní provincii Zambie 
o realizace: Integrated farming II 

2. Podpora produkčního zemědělství ve vybraných provinciích Zambie 
o realizace: Agribusiness for LIFE - Livelihoods, Innovation, Food & 

Empowerement 

3. Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů 
o realizace: Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství 

pro zvýšení životní úrovně drobných farmářů v Jižní provincii Zambie 

4. Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu 
ořechů v Západní provincii, Zambie 

o realizace: Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, 
kasavy a kešu ořechů v Západní provincii, Zambie 

5. Zvýšení odolnosti a zemědělské produkce ve vybraných oblastech Jižní provincie, 
Zambie 

o realizace: Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Jižní 
provincie, Zambie 

 

Cílem tohoto dotačního titulu je představení komplexní intervence za využití níže definovaných 
komponentů. Intervence bude reflektovat následující rozvojové problémy Západní provincie v 
Zambii:  

1) Vyšší počet lidí žijících pod hranicí chudoby oproti zbytku Zambie, a to zejména ve 

venkovských oblastech 

2) Nedostatečná potravinová a energetická bezpečnost 

3) Nedostatečná diverzifikace plodin a nutrice 

4) Nízká zemědělská produktivita 

5) Limitovaný přístup k zemědělským vstupům 

6) Limitovaný přístup k finančním službám 

 
 
1 Republic of Zambia. Seventh National Development Plan 2017-2021. 2017, s. 35.  
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Potravinová a energetická bezpečnost 
 
Dle analýzy potravinové bezpečnosti v Zambii přibližně 1,42 milionu lidí (tedy 22% 
analyzované populace) čelilo vysoké hladině akutní potravinové nejistoty (IPC fáze 3 nebo 
vyšší) mezi červencem a zářím 2020 navzdory zvýšené produkci plodin ve většině oblastí. To 
představuje 1,24 milionu lidí v krizi (IPC fáze 3) a téměř 190 000 lidí v nouzi (IPC fáze 4), 
s největším podílem v Západní provincii. Negativní dopad na živobytí místní populace měly 
záplavy, nedostatečné srážky, přemnožení blýskavky kukuřičné a vysoké ceny kukuřice. Jakkoli 
byla ve většině jižní Afriky sezóna srážek 2020/2021 nadprůměrná díky čemuž byla i 
v zemědělské sezónně 2020/2021 na celonárodní úrovni zvýšená produkce obilovin a přebytek 
produkce kukuřice o 210 099 tun (čímž se nepředpokládá   další zhoršování situace), zároveň 
však nastal pokles ekonomiky spojený s pandemií COVID-19, což může mít negativní dopad na 
pracovní trh a sezónní zaměstnanost mimo období sklizně. Stejně tak se neočekává další růst 
cen potravin, nicméně to bude také záviset na míře inflace v zemi dalším pokračování 
depreciace kwachy vůči americkému dolaru.2 
 
Pouze 4,4 % venkovského obyvatelstva v Zambii má přístup k elektřině pro osvětlení a vaření, 
přičemž většina (více než 90 % zambijské venkovské populace) spoléhá na tradiční zdroje 
paliva k uspokojení jejich každodenních energetických potřeb, jako je dřevěné uhlí. Tento 
způsob má negativní dopady na zdraví obyvatel či genderovou rovnost, jelikož sběr dřeva na 
uhlí je prováděn většinou ženami a dívkami, které věnují svůj čas zabezpečování dostatku 
paliva namísto např. vzdělávání. Dále tento jev zásadně přispívá k rozsáhlému odlesňování - 
míra odlesňování v zemi se odhaduje na přibližně 1,5 % ročně a patří tak k nejvyšším na světě. 
Rozšířené používání dřevěného uhlí tak přispívá ke změně klimatu, jejíž negativní projevy  jsou 
již nyní v Zambii znatelné. Nedávné sucho v letech 2019-2020 mělo závažné dopady až na 24 % 
populace. V prvním čtvrtletí roku 2020 zažila země silné srážky, které způsobily povodně 
a ničení plodin v oblasti, která již nyní trpí jejich nedostatkem. Domácnosti mají navíc velmi 
omezený přístup k zemědělským vstupům (zejména hnojivům). Ve spojení s nízkou kvalitou 
půdy, omezeným přístupem na trh a k finančním službám to negativně ovlivňuje zemědělskou 
produktivitu, stabilitu a výši příjmů malých farmářů. Sběr dřeva a výroba dřevěného uhlí navíc 
vyčerpává přírodní zdroje, což vede k dalšímu snižování produktivity. 
 
Jedním ze způsobů jak zvýšit potravinovou a energetickou bezpečnost venkovských obyvatel, 
zejména v odlehlejších oblastech, je zavádění bioplynových stanic. Bioplynové stanice jsou 
využívány pro zpracování různých forem rostlinného a živočišného odpadu a zároveň slouží 
jako zdroj dostupné a udržitelné energie. V České republice se bioplyn řadí mezi stále 
využívanější a podporovanější zdroj obnovitelné energie, stejně jako na strategické úrovni pro 
obnovitelnou energii EU. Využití fermentované kejdy pro hnojení půdy bylo jedním z prvních 
způsobů recyklace zemědělských odpadů 3 . Stanice jsou denně plněny směsí čerstvého 
kravského hnoje a vody, která je zadržována a následně vypuštěna. Digestát (nebo také kal) se 
skládá z 93 % vody a 7 % sušiny. Sušina obsahuje dusík, fosfor a draslík, které jsou důležité pro 
pěstování kvalitních plodin. Dále obsahuje základní prvky, jako je draslík, zinek, železo, 
mangan a měď. Tyto živiny jsou během fermentačního procesu zachovány a digestát lze tak 
použít jako hotový hnůj. Kal je bez zápachu, bez patogenů a nepřitahuje mouchy; odpuzuje 
termity a další škůdce, proces v digestoři navíc zabíjí organismy, které způsobují nemoci rostlin 
a lze jej tak použít na hnojení zeleniny a ovocných plodin. Použití kalu také dodává humus 
a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu. Jeho kvalita závisí na druhu a věku zvířete, kvalitě 

 
 
2 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IPC_Zambia_Acute_Food_Insecurity_2020July20
21March_Report.pdf 
3 Babička a kol., 2009: https://biom.cz/cz/odborne-clanky/akumulacni-biotechnologicky-cyklus-
perspektivni-a-nova-metoda-v-oblasti-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju-energie 
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vody použité při míchání, skladování, ošetření a aplikaci kejdy. Digestát se dá využít i na 
hnojení rybníků4.  
 
Obecně využívání této technologie zvyšuje životní úroveň díky úsporám na palivu a zvýšeným 
příjmům z využívání bioplynu a kejdy. Dále má pozitivní vliv na lidské zdraví (eliminace 
škodlivého kouře z místních topenišť), předchází odlesňování a snižuje nerovnosti pohlaví díky 
odstranění povinnosti sběru paliva pro ženy a dívky. Je vhodnou alternativou sběru dřeva 
a výroby dřevěného uhlí, které vyčerpává přírodní zdroje a poškozuje životní prostředí, což 
vede k snižování produktivity zemědělství poškozením půdy. Zprostředkování využití 
bioplynových stanic malým farmářům spočívá také v posilování trhu s materiálem a službami 
spojenými s pořízením stanice, a to jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, včetně 
zaměření se na identifikaci a podporu důležitých tržních aktérů. Velikost pořízené stanice, 
a tím pádem finanční nákladnost, je odvozena od množství zemědělského odpadu (rostlinného 
a/nebo živočišného), kterým je domácnost schopná stanici zásobovat. Pozitivní dopady 
podpory trhu s bioplynovými stanicemi v Západní provincii se mohou násobit při zaměření se 
na navazující hodnotové řetězce, ať už se jedná o živočišnou nebo rostlinnou produkci, včetně 
zvyšování produktivity. Rostlinná produkce navázaná na využívání digestátu se orientuje na 
plodiny vyžadující dusíkatou půdu, jako jsou luštěniny, ovocné stromy a keře. Dále je možné 
digestát využít k hnojení rybníků a zvýšit tak u domácností podíl rybího masa v jídelníčku či 
představit možnost prodeje přebytků na relevantních trzích. Zavádění bioplynových stanic tak 
může mít pozitivní vliv také na diverzifikaci pěstovaných plodin a/nebo zvýšení podílu 
konzumace nutričně hodnotných potravin na úrovni domácností. Stejně tak na zvýšení jejich 
příjmů, ať už díky generováním příjmů z přebytků nebo úsporám na palivu a elektřině. 
Důležitým faktorem je i přístup k finančním službám a udržitelný model individuálního nebo 
komunitního financovaní pořizovacích i provozních nákladů stanice a dalšího vybavení, jako 
jsou plynové sporáky. Trh s neformálními finančními službami je v Zambii na vzestupu a je 
žádoucí do projektu nějaký z existujících produktů či vlastních mikrofinančních schémat 
zahrnout.  
 
Geografické a sektorové zaměření výzvy 
 
Nový projekt od roku 2021 se v rámci tohoto dotačního titulu bude soustředit na Západní 
provincii. Tato provincie patří mezi nejvíce znevýhodněné oblasti Zambie zejména z pohledu 
nepříznivých geografických a klimatických podmínek, a i kvůli stále přetrvávajícím důsledkům 
dlouhodobé politiky znevýhodňování a ekonomické izolace, je nejchudší zambijskou provincií. 
Kvůli velké vzdálenosti od hlavního města, odlehlosti některých oblastí a špatné infrastruktuře 
zde neexistují téměř žádné investiční projekty, ani průmysl.  
 
Západní provincie má nejvyšší míru chudoby v Zambii, přičemž 73 % populace je klasifikováno 
jako extrémně chudá. Většina obyvatel jsou samozásobitelé, s přístupem k méně než 2 ha půdy. 
Drtivá většina domácností používá k vaření palivové dříví nebo dřevěné uhlí, přičemž jeho 
sbírání stráví ženy v průměru 8 hodin týdně. Pouze 6 % obyvatel Západní provincie má přístup 
k elektřině. Existuje zde vysoká míra chronické podvýživy a potravinové nejistoty, zejména na 
venkově.  
 
Zemědělství v Západní provincii je tradiční, extenzivní, málo efektivní, dlouhodobě 
neudržitelné z pohledu příjmů a má negativní dopad na životní prostředí. Mezi nejčastěji 
produkované plodiny v Západní provincii patří kukuřice, maniok a proso. Rostlinná výroba je 
v Západní provincii poměrně zaostalá a stále využívá tradiční neefektivní postupy (např. 
žďáření). Podstatný vliv na zemědělskou prvovýrobu má písčitá půda, pravidelné zaplavování 
polí v nížině řeky Zambezi a zejména v posledních letech netradiční vývoj počasí. V provincii 

 
 
4 The Kenya Biogas Program, 2017: https://kenyabiogas.com/ 
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také chybí zpracovatelská zařízení, která by dalším zpracováním dodala úrodě přidanou 
hodnotu, jež by zvýšila prodejní cenu produktu a tím i příjem farmářů. Drobní zemědělci se 
svou drobnou produkcí také nejsou pro odběratele tak ekonomicky zajímaví, jako větší farmáři, 
tedy vyšší produkce jednotlivých farmářů přidává na atraktivitě pro odběratele. 
 
Živočišná výroba je v Západní provincii tradičně silně extenzivní, zaměřuje se především na 
skot. Chov menšího dobytka, jako jsou kozy, ovce nebo prasata, je v Západní provincii 
minimální. Dobytek je chován téměř výhradně na maso, což je dáno jednak plemenem skotu, 
tak jeho nedostatečnou výživou, jež je závislá na pastvě bez přikrmování a také problémy 
s odbytem mléka od drobných farmářů-jednotlivců. Skot je často podvyživený a ve špatném 
zdravotním stavu, což se negativně projevuje na výkupních cenách u odběratelů. Produkce 
mléka je v Západní provincii velmi nízká, chovaný skot není typově vhodný pro mléčnou 
produkci, chovatelské postupy a nedostatečné možnosti zpracování ani mléčnou produkci 
v odlehlých místech neumožňují. Kromě produkce skotu má potenciál také chov drobného 
dobytka. Potenciál vykazuje také chov ryb, který by mohl udržitelně přispět k ochraně rybí 
populace v řece Zambezi. 
 
Významnou většinu zemědělců tvoří drobní farmáři, pro něž je zemědělství mnohdy jediným 
zdrojem obživy. Hlavními problémy, s nimiž se tito farmáři potýkají, jsou neznalost vhodných 
zemědělských postupů, nedostatek kvalitních vstupů, nesprávné hospodaření s půdou 
a hospodaření v souladu s tradičními postupy, které nejsou dlouhodobě efektivní a udržitelné. 
Kvůli těmto problémům je produktivita drobných farmářů nízká, což ovlivňuje výši jejich 
příjmů i výživu jejich rodin. Dalším problémem v zemědělství jsou nedostatečné zdroje pro 
další investice a nízká dostupnost úvěrů. 
 
 
Cíl a záměr dotační výzvy 
 
Záměrem tohoto dotačního titulu je přispět ke zvýšení potravinové a energetické bezpečnosti 
a zvýšit produktivitu a příjmy malých farmářů v Západní provincii Zambie prostřednictvím 
lepšího přístupu k zemědělským vstupům, udržitelným zdrojům energie a finančním službám.  
 
Obsah předkládaných projektů 
 
V rámci žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány projektové návrhy, jejichž předmětem 
bude návrh řešení výše uvedené problematiky. Předkládané projektové náměty budou 
zpracovány na období 2021–2024 a budou rovněž směřovat k plnění cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs): 
 
2. 3. Zvýšit zemědělskou produktivitu a příjmy drobných farmářů pomocí zajištění 

bezpečného a rovného přístupu k výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, trhům 
a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání 
v nezemědělském sektoru;  

 
2. 4. Zavést systémy udržitelné výroby potravin a odolné zemědělské postupy, které 

zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy 
přizpůsobit se klimatické změně.  

 
Zároveň budou projektové náměty v souladu s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce 
České republiky a Zambie 2018 – 2023, a musí proto přispívat k dosažení alespoň jednoho 
z níže uvedených výstupů a indikátorů tohoto Programu:  
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Cíle/výstupy Indikátory 
Cíl 1: Zvýšení zemědělské produktivity 
a příjmů drobných producentů 
potravin, zejména rodinných zemědělců a 
žen, prostřednictvím zavádění odolných a 
udržitelných zemědělských postupů 
(SDG Targets 2.3, 2.4). 

Objem produkce na pracovní jednotku podle 
tříd hospodaření 
Podíl (%) cílové populace s přijatelným skóre 
spotřeby potravin (Food Consumption 
Score, FCP) 

Výstup 1.1: Posílený přístup malých 
producentů potravin k výrobním zdrojům a 
zemědělským vstupům  

1.1. Podíl zemědělců s přístupem 
k zemědělským vstupům 
 

Výstup 1.2: Zvýšený přístup a využívání 
zemědělských poradenských a finančních 
služeb, trhů a příležitostí pro zvyšování 
hodnoty produktů  

1.2. Podíl zemědělců využívajících podpory 
poskytované zemědělskými poradenskými 
a finančními službami 

Výstup 1.3: Zajištěné systémy udržitelné 
výroby potravin 

1.3. Podíl zemědělské půdy 
obhospodařované udržitelnými 
zemědělskými postupy 

 
 

V rámci projektu uchazeč zahrne tyto aktivity:   

1) Výstavba bioplynových stanic v domácnostech malých farmářů prostřednictvím 
existujících/nově vyškolených tržních aktérů 

2) Osvětová kampaň o přínosech využívání bioplynu a digestátu pro veřejnost, soukromý 
i státní sektor  

3) Podpora tržních struktur a relevantních aktérů pro posílení trhu s bioplynem v Západní 
provincii Zambie; zajištění udržitelných služeb do budoucna (materiál, výstavba, 
servis, poradenství) 

4) Školení zaměřená na využívání digestátu z bioplynových stanic pro hnojení; dále 
na oblasti udržitelného a organického farmaření a nutrice; školení vládních úředníků 

5) Podpora hodnotových řetězců navazujících na využívání digestátu z bioplynových 
stanic (ovoce, luštěniny, akvakultura, hospodářská zvířata, drůbež) 

6) Propojení využívání bioplynové stanice a budování/revitalizace rybníků/sádek (za 
účelem využití digestátu a rozvoje akvakultury v oblasti, včetně případné revitalizace 
vodních zdrojů v oblasti) 

7) Možnost vytvoření komunitní bioplynové stanice se sdíleným využíváním  
8) Vytváření „saving groups“ 5 , mikrofinačních schémat či podpora využití stávajících 

formálních i neformálních finančních produktů pro pořízení bioplynových stanic 
a navazujícího vybavení; tvorba podnikatelských plánů 

 
Na úrovni indikátorů výstupů preferuje poskytovatel mimo jiné snížení využívání 
dřevěného uhlí v oblasti, zvyšování nutrice, přístup k udržitelnému financování 
na úrovni domácností a zapojení žen a dívek. 
 
 
Při zpracování projektové dokumentace (zejména logického rámce projektu) lze využít také 
nástroj INDIKIT (www. indikit.net), který nabízí realizátorům humanitárních a rozvojových 
projektů návody na využívání více než 300 projektových indikátorů z různých sektorů. 
 
 

 
 
5 https://www.cgap.org/blog/savings-groups 
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Udržitelnost projektu: 
 
V rámci formulace projektů bude uchazeč klást značný důraz rovněž na kvalitně připravenou 
strategii odchodu. Důležitým prvkem pak je také co nejvyšší míra zapojení místních 
partnerů do procesu přípravy a rozhodování, se kterou pak souvisí následné sdílení vlastnictví 
výsledků rozvojových aktivit podpořené pečlivým a transparentním předáním projektu včetně 
řádného zaškolení příjemců. Důležitým faktorem je spolupráce a komunikace realizátora s 
partnery v rámci předávání znalostí, školení, nastavení do budoucnosti aj. Podstatným 
faktorem, vedoucím k žádoucím synergickým rozvojovým dopadům, je koordinace s ostatními 
dárci a realizátory v dané lokalitě i vzájemná součinnost aktérů v rámci ZRS ČR.  
 
 

Do projektu je preferováno zapojení následujících partnerů: 

• Ministerstvo zemědělství (centrální i provinční úroveň); 
• Ministerstvo rybolovu a živočišné produkce (centrální i provinční úroveň); 
• Ministerstvo půdy a přírodních zdrojů; 
• Ministerstvo obchodu a průmyslu; 
• terénní pracovníci výše zmíněných ministerstev; 
• fungující farmy využívající bioplynové stanice (pro ukázky dobré praxe); 
• výzkumné stanice a univerzity. 

 
V případě navázaného vztahu uchazeče s partnerskou institucí v místě realizace preferuje 
poskytovatel dotace prokazatelně doložit existenci takové spolupráce např. kopií smlouvy, 
prohlášením o partnerství nebo memorandem o porozumění či podpůrným akceptačním 
dopisem. 
 
Publicita projektu6: 
 
Projektové aktivity umožní poskytovat informace co nejširšímu publiku a zúčastněným 
stranám na národní, regionální a místní úrovni, zvyšovat tak povědomí o principech ZRS 
a získávat zpětnou vazbu. Konkrétně lze medializovat příklady dobré praxe, vytvářet funkční 
informační systémy, pořádat průzkumy veřejného mínění, informovat veřejnost o dosažených 
výsledcích projektu, o problematice rozvojového světa a produkovat vzdělávací a osvětové 
materiály, které představí svět diverzifikovaně a z pohledu, který odráží témata a principy ZRS. 
Publicitu v rámci jednotlivých projektů, včetně využívání jejích výstupů a práce s odezvou 
veřejnosti, je žádoucí propojit s komunikačními a prezentačními aktivitami a kanály 
poskytovatele dotace. 
 
 
 
 
Doba realizace projektu 
 
V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu 
víceleté realizace. Jedná se o projekty, jejichž doba realizace s dotační podporou 
nepřesahuje 48 měsíců. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2021 a ukončena v rámci 
víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2024. 

 
 
6 řídí se rovněž Metodickým pokynem České rozvojové agentury k vnější prezentaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
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Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pro rok 2021. 
 
Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na projekt na rok 
2021, je oprávněn požádat o pokračující dotaci (na základě výzvy a v termínu 
stanoveném poskytovatelem) na tentýž projekt rovněž v roce 2022, 2023 a 20247, 
pokud budou splněny podmínky stanovené poskytovatelem dotace v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (zejména schválená roční zpráva, řádné vyúčtování a 
vypořádání dotace aj.). 
 
Poskytovatel dotace však není povinen ani se nezavazuje žádosti o pokračující 
dotaci na další období implementace víceletého projektu vyhovět. 
 
 
II. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI 
 
V souladu s ustanovením usnesení vlády č. 591/2020 ze dne 1. června 2020 a v souladu 
s příslušnými ustanoveními Rozpočtových pravidel může být dotace z finančních prostředků 
účelově vyčleněných na ZRS ČR poskytnuta pouze těmto subjektům: 
 
a) SPOLKŮM podle § 7 odst. 1 písm. e) Rozpočtových pravidel, 
 
b) OBECNĚ PROSPĚŠNÝM SPOLEČNOSTEM, nadacím, nadačním fondům a ústavům podle 
§ 7 odst. 1 písm. i) Rozpočtových pravidel,  
 
c) PRÁVNICKÝM OSOBÁM, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to 
výhradně na tyto účely definovaným v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel, 
 
d) ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 
odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, 
 
e) MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM (s registrací v ČR) dle § 7 odst. 1 písm. o) Rozpočtových 
pravidel, 
 
f) DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel. 
 
 
III. PODMÍNKY ÚČASTI V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ 
 
1)  Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci. 
2)  Žadatel o dotaci je z okruhu oprávněných žadatelů o dotaci daného touto výzvou. 
3)  Žadatel o dotaci musí dodržet předepsaný způsob a termín podání žádosti o dotaci. 
4)  Žádost o dotaci musí být ve shodě s účelem a náplní dotační výzvy. 
5)  Každý žadatel může podat jen 1 žádost o dotaci, přičemž tato žádost o dotaci obsahuje jen 
jeden projekt. 
6) Předložení kompletní žádosti na závazných formulářích včetně všech příloh ve formátu, 
termínu a s náležitostmi danými touto výzvou.  
 

 
 
7 Pro žadatele o poskytnutí pokračující dotace na projektové záměry, které byly podpořeny v režimu víceletých 
projektů, bude vždy zveřejněna samostatná výzva. 
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IV. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ DOTACE 
 
Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 
2021–2024, činí max. 24 500 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí  
24 500 000,- Kč. 
 
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
 
2021:    1 500 000,- Kč 
2022:   7 000 000,- Kč 
2023:  8 000 000,- Kč 
2024:  8 000 000,- Kč 
 
Objem prostředků vynaložených na Osobní náklady nesmí přesáhnout 20 % výše 
poskytnuté dotace, v každém kalendářním roce trvání projektu. 
 
Výše spolufinancování projektu 
 
Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 
95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace, přičemž poskytovatel 
dotace požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve 
výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. 
podíl z vlastních8/jiných9 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % 
nákladů projektu v roce 2021, min. 5 % nákladů projektu v roce 2022, min. 5 % 
nákladů projektu v roce 2023 i 2024. 
 
V případě projektů, kde je příjemcem nevládní nezisková organizace 10 , je umožněno 
zahrnout do spolufinancování projektu i činnost dobrovolníků a prokazovat ji 
prostřednictvím nepeněžitého příspěvku ve formě dobrovolnické práce, a to až 
do výše 50 % požadovaného objemu vlastního spolufinancování projektu. 
Dobrovolníky si může vykazovat pouze organizace, u které pracují dobrovolníci na základě 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. 
 
Rozpočtové položky hrazené z vlastních a jiných zdrojů (uvedené ve sloupcích „Z 
vlastních/jiných zdrojů“ v rámci rozpočtu projektu) musí být prokazatelné 
a ověřitelné, příjemce dotace musí ověřitelným způsobem doložit podíl a způsob 
spolufinancování projektu. 
 
 

Způsobilé výdaje projektu pro rok 2021 

Způsobilé výdaje jsou ty, které skutečně vznikly v rámci projektu mezi počátečním a konečným 
datem způsobilosti. Počáteční a konečné datum způsobilosti výdajů je stanoveno od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021 a prostředky dotace lze použít výhradně k úhradě způsobilých výdajů, které 
jsou uvedeny jako uznatelné včetně jejich finančních limitů/omezení v Příloze č. 2 této výzvy. 

 
 
8 Spolufinancování organizace vlastními zdroji, tj. příjmy např. z členských příspěvků nebo příjmů z poskytovaných 
služeb (veřejné sbírky). 
9 Spolufinancování příjemce dotace je zajištěno ze zdrojů jiných institucí, např. (místních) nevládních neziskových 
organizací, nadací či úřadů územní samosprávy, nebo ze strany podnikatelských subjektů. 
10 Právní formy uvedeny v § 7 odst. 1 písm. e), f) a i) Rozpočtových pravidel 



 
 

10 
 

V zájmu kvalitních projektových návrhů poskytovatel dotace umožňuje žadatelům zahrnout do 
rozpočtu pro první rok realizace projektu (tj. 2021) též náklady na přípravu projektu (cesta do 
místa realizace, komunikace s partnery, příprava baseline studie apod.). Náklady na přípravu 
projektu lze vykázat výhradně pod příslušnou položkou 7.1 Příprava projektu, a to 
maximálně do výše 7 % z dotace na první rok realizace projektu. Náklady na přípravu projektu 
budou uhrazeny pouze úspěšným žadatelům o dotaci.  

 
 
Další podmínky pro použití dotace 
 
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 je zodpovědný poskytovateli dotace za přípravu, řízení a realizaci projektu a musí se 
aktivně podílet na implementaci projektu. 
 
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. 
 
Na poskytování dotací ze státního rozpočtu oprávněným subjektům se nevztahuje zákon 
č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V. POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci se všemi 
povinnými přílohami a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci, jak 
je popsáno níže.  
 
Dotace bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 (dále též 
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“). V Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoví poskytovatel 
podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Toto 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace zohlední ustanovení uvedená v příloze k Usnesení vlády č. 
591/2020 ze dne 1. června 2020 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“. 
 
Příjemce je povinen použít prostředky z poskytnuté dotace jen na stanovený účel a dodržet 
jejich výši a skladbu tak, jak budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohách. 
Případné změny údajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v průběhu rozpočtového roku může 
poskytovatel provést na základě žádosti příjemce dotace. 
 
Dotace se poskytuje v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 
 
Dotace pro rok 2021 bude vyplacena jednorázově formou ex-ante do 15 dnů od 
doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet příjemce dotace.  
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Společně s dotační výzvou je rovněž zveřejněn vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Příloha č. 
3 této výzvy). 
 
Poskytovatel na základě žádosti o poskytnutí dotace Rozhodnutím: 
 
- dotaci zcela poskytne, nebo 
 
- žádost o poskytnutí dotace zcela zamítne, nebo 
 
- dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne. 
 
Poskytovatel dotace může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky použití poskytnuté dotace, a 
to podmínky méně závažné nebo takové, jejichž nesplnění je méně závažné, z hlediska porušení 
podmínek rozpočtové kázně (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 Rozpočtových pravidel). 
 
Postupem podle § 14g až 14i, 14l a 14m Rozpočtových pravidel, může poskytovatel rozhodnout 
na základě žádosti příjemce dotace o změně práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. 
c), e) až j) Rozpočtových pravidel. 
 
Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu 
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je 
vázáno na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli dotace. 
 
 
 
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE A MONITORING 
 
Poskytovatel je oprávněn průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu, průběh čerpání 
dotace i použití dotace, hospodárnost, efektivnost, účelnost, a to v souladu se zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 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. Předmětem kontrol je zejména fyzická kontrola originálů účetních 
dokladů vykázaných ve vyúčtování realizovaného projektu, jejich zaúčtování a 
jejich přímé souvislosti s realizovaným projektem a dodržení dalších ustanovení 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání 
sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními 
Rozpočtových pravidel a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě, v 
platném znění (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 
řád). 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. 
 
Monitorovací zprávy: 

• roční zpráva o realizaci projektu za každý rok nejpozději do 31.1. násl. roku, 
• v posledním roce realizace projektu jak zprávu roční, tak zprávu závěrečnou, 

která shrnuje projekt za celou dobu jeho realizace, nejpozději do 31.1. násl. roku po 
ukončení projektu, 

• případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to 
v předepsaných termínech a formě.  

 
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ve stanovené lhůtě požadovat úpravy monitorovacích 
zpráv a jejich příloh tak, aby splňovaly podmínky dotační výzvy. Písemné výstupy musí být 
odevzdány v souladu se vzory uvedenými na webu poskytovatele dotace.  
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V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu požadované zprávy o realizaci 
projektu, finanční vyúčtování, finanční vypořádání poskytnuté dotace a neodvede nevyčerpané 
prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných 
platných právních předpisů. Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace na příslušný 
rozpočtový rok je, že žadatel o dotaci správně, včas a úplně vyúčtuje a vypořádá v souladu 
s platnými právními předpisy (viz výše) všechny dotace poskytnuté poskytovatelem dotace v 
předchozím roce.  
 
 
VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli do 31. 1. 2022 písemné vyúčtování 
přidělené dotace za rok 2021, roční zprávu o projektu za rok 2021, případně další 
závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v předepsaných 
termínech a formě. 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. 2022. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže 
podle dispozic poskytovatele na jeho účet, a to do 15. 2. 2022.  
 
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 
 
Žádost musí být doručena do 6.9. 2021 do 15:00 hod. Bude-li žádost o poskytnutí 
dotace doručena později, bude řízení o ní zastaveno dle ust. § 14j odst. 4 písm. a) Rozpočtových 
pravidel. 
 
Příjem žádostí bude zaznamenáván na evidenčním listu. K podání žádosti je možné použít 
datovou schránku. Žádosti doručené na jiné adresy nebudou přijaty. Poskytovatel dotace 
preferuje podání žádosti datovou schránkou. 
 
Podmínky podání žádosti datovou schránkou: 
 
Žadatel zašle žádost včetně všech povinných příloh ve formátu PDF podepsanou 
statutárním zástupcem nebo jím zmocněnou osobou (zmocnění je nutné doložit) 
nebo opatřené elektronickým podpisem statutárního zástupce nebo jím 
zmocněné osoby (zmocnění je nutné doložit). Žadatel společně s naskenovanými 
dokumenty (nebo dokumenty opatřenými elektronickým podpisem) zároveň 
zašle veškeré dokumenty také v editovatelné podobě (Word, Excel). Každý 
formulář bude samostatným dokumentem.  
 
Zprávu do datové schránky nadepíše „NEOTEVÍRAT“ - „Produktivnější a 
odolnější farmáři v Západní provincii Zambie (nové projekty)“ 
 
ID datové schránky: 4ebr7ba 
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Podmínky podání poštou či osobně na recepci poskytovatele dotace: 
Žádost se všemi dokumenty, v listinné i el. formě (editovatelné) na CD-
ROM/FLASH DISK, se podává v zalepené obálce zabezpečené proti 
neoprávněnému otevření (např. přelepením) označené:  
 
a) názvem dotačního titulu „Žádost o dotaci Produktivnější a odolnější farmáři v 
Západní provincii Zambie (nové projekty)“;  
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou; 
c) textem „NEOTEVÍRAT“  
 
Žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na 
následující adresu:  
 
Česká rozvojová agentura  
Nerudova 3 
118 50 Praha 1 
 
Žádosti zasílané doporučeně poštou, osobně, kurýrem, dalšími poskytovali poštovních služeb 
a datovou schránkou, musí být odeslány v dostatečném předstihu.  
 
Žádost o dotaci podepisuje oprávněná osoba žadatele. 
 
Podávání informací k výzvě 
Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o dotaci, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a 
udělení finančních prostředků) lze zasílat pouze e-mailem na níže uvedené adresy. 
 
Dotační manažer      Dotační administrátor 
Ing. Darina Vlčková     Renata Blažková 
vlckova@czechaid.cz     blazkova@czechaid.cz 
  
Dotazy je možné vznášet nejdříve ode dne vyhlášení výzvy a nejpozději do 5 pracovních dnů 
před konečným termínem pro předložení žádostí o dotaci. Pouze písemné dotazy/odpovědi 
jsou závazné. Dotazy včetně odpovědí budou anonymizovaně zveřejňovány na webu ČRA. 
 
Administrativní 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)Rozpočtových pravidel, 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, 
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1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako 
jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci, 

2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby, viz příloha O) žádosti o dotaci 

3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu; 

f) administrativní požadavky specifikované v příslušné dotační výzvě, které jsou nutné pro 
rozhodnutí poskytovatele 
g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána. 
 
 
Vzor žádosti o dotaci je součástí formulářů, které jsou přílohou této výzvy. 
 
Pro tuto dotační výzvu poskytovatel stanovuje tyto administrativní požadavky 
 

1. V případě podání listinné verze žádosti o dotaci: 
• Žadatel předkládá poskytovateli žádost o dotaci (včetně povinných příloh) 

v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě (prostřednictvím CD-
ROM nebo USB disku). 

• Elektronická verze žádosti (včetně příloh) musí být ve formátech MS Word a 
Excel nebo v jiných kompatibilních formátech. 

• Všechny přílohy žádosti jsou vypracovány dle závazné osnovy a tvoří jeden celek 
svázaný nebo jinak spojený (optimálně kroužkovou nebo pevnou vazbou).  

 
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 nebo v jiných kompatibilních formátech. 

 
3. Žadatel podá žádost o dotaci včetně všech příloh, které musí být zpracovány 

v českém jazyce. Konkrétně žadatel k žádosti musí přiložit tyto dokumenty: 
 
Příloha I.  -     Projektový dokument  
 
Příloha II. -     Tabulka výstupů a aktivit projektu pro každý rok realizace zvlášť, 
 
Příloha III.  -     Strukturovaný rozpočet projektu včetně rozpočtu aktivit pro každý 

rok realizace zvlášť, 
 
Příloha IV.  -     Matice logického rámce 
 
Příloha V.  -     Časový harmonogram projektu 
 
Příloha VI.   -     Čestná prohlášení včetně GDPR 
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4. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady 
 

Příloha A)  doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele (např. Výpis 
z příslušného rejstříku, např. justice.cz, z registru obecně prospěšných 
organizací atp.); 

 
Příloha B)  doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem 

osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek; 
 
Příloha C)  výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis evidence z Rejstříku 

trestů statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu), ne starší 6 
měsíců;  lze dočasně nahradit u zahraničních osob čestným prohlášením a 
potvrzením o podané žádosti o výpis evidence z Rejstříků trestů fyzických 
osob, které bude následně neprodleně po obdržení předloženo poskytovateli 
dotace 

 
Příloha D)  výpis z Insolvenčního rejstříku (ne starší 3 měsíců); 
 
Příloha E)  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 (lze nahradit výpisem ze Seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona č. 134/2016 Sb.); 

 
Příloha F)  kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR shodného 

s účtem uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace;  
 
Příloha G)  kopii Výkazu zisku a ztráty za poslední uzavřené účetní období spolu s kopii 

Účetní rozvahy za poslední uzavřené účetní období; 
 
Příloha H)  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;  

 
Příloha I)  čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 

státnímu rozpočtu; 
 
Příloha J)  čestné prohlášení, že žadatel není v úpadku, neprochází insolvenčním řízením 

ani není v likvidaci; žadatel se nedopustil vážného profesního pochybení včetně 
zkreslování informací, podvodu, korupce, jednání související se zločinným 
spolčením, praní peněz nebo financování terorismu, teroristických trestných 
činů nebo trestných činů spojených s teroristickými činnostmi; je-li žadatelem 
o dotaci právnická osoba, platí toto prohlášení, jak pro právnickou osobu, tak 
zároveň pro každého člena jejího statutárního orgánu;  nevyužívá ani nevyužíval 
a nepodporuje ani nepodporoval dětskou práci a jiné obchodování s lidmi, 
nezaložil krycí společnost nebo nevystupuje jako krycí společnost, že v 
souvislosti s operací financovanou z prostředků EU nebyl pravomocně 
odsouzen ze spáchání trestného činu, mu nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí 
ÚOHS o správním deliktu podle zákona o veřejných zakázkách nebo přestupku 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek,  mu nebylo vydáno pravomocné 
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rozhodnutí OFS, že došlo k porušení rozpočtové kázně podle zákona o 
rozpočtových pravidlech; (toto čestné prohlášení se předkládá v jednom 
vyhotovení podepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele o dotaci, tj. 
členové statutárního orgánu nemusí toto čestné prohlášení předkládat 
samostatně) 

 
Příloha K)  prohlášení o souhlasu se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o 

souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů žadatele o dotaci a výši 
poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele a s poskytnutím 
oprávnění k nakládání s výstupy projektu; 

 
Příloha L)  seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje poskytnutí 

finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu; 
 
 
Příloha M)  doložení kvalifikace projektového týmu relevantní k dotační výzvě (např. 

stručný profesní CV, VŠ diplom)  
 
Příloha N)  v případě navázaného vztahu žadatele s partnerskou institucí v místě realizace 

doložit existenci takové spolupráce (např. kopií smlouvy, prohlášením o 
partnerství nebo memorandem o porozumění či podpůrným akceptačním 
dopisem) 

 
Příloha O)  údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci 

skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující 
osobu; 

 
5. Pokud je žádost o poskytnutí dotace podepsána v zastoupení, je žadatel povinen doložit 

plnou moc opravňující jeho zástupce k jednání jménem zastupovaného subjektu. 
 
6. Žadatel o dotaci odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

 
 

Lze rovněž podat další doplňující přílohy ze strany žadatele nad rámec povinných 
příloh (mapová schémata, výsledky analýz, podpůrné studie, technické specifikace, 
potvrzení spolupráce partnerských organizací apod.). 

 
 
IX. POSOUZENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ 
 
V souladu se Rozpočtovými pravidly si poskytovatel vyhrazuje právo postupovat dle ust. § 14k 
odst. 3 a 4, § 14l a § 14p Rozpočtových pravidel: 
 
- 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; 
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- 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 
Rozpočtových pravidel. 
 
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 Rozpočtových pravidel. 
 
Za neodstranitelnou vadu ve smyslu ust. § 14j odst. 4 písm. c) Rozpočtových 
pravidel, považuje poskytovatel dotace následující: 
 

• nedodání žádosti o dotaci pro rok 2021 
• podání více než 1 žádosti ze strany žadatele o dotaci 
• neodevzdání žádosti včetně všech příloh na formulářích, které stanovil poskytovatel 

dotace v příslušné výzvě 
• nepodepsaní žádosti o dotaci ze strany statutárního zástupce žadatele o dotaci, či jeho 

zplnomocněného zástupce a/nebo nedodání plné moci pro zplnomocněného zástupce  
• nesplnění minimální hranice spolufinancování ze strany příjemce dotace v každém roce 

trvání projektu 
• překročení maximální hranice podílu osobních nákladů hrazených z dotace 

stanovených dotační výzvou v každém roce trvání projektu 
• překročení maximální hranice podílu nákladů na přípravu projektu stanovených 

dotační výzvou v prvním roce trvání projektu 
• překročení maximální hranice podílu administrativních nákladů hrazených z dotace 

stanovených dotační výzvou v každém roce trvání projektu 
• žádost není ve shodě s účelem a náplní dotační výzvy 
• nedodání projektového dokumentu  
• nedodání tabulky výstupů a aktivit pro každý rok realizace zvlášť 
• nedodání rozpočtu projektu pro každý rok realizace zvlášť 
• nedodání matice logického rámce projektu 
• nedodání časového harmonogramu projektu 

 
Splnění základních administrativních náležitostí předkládaných žádostí o poskytnutí dotace 
prověří komise pro otevírání obálek. Pro administrativní kontrolu, zda byly přiloženy všechny 
požadované přílohy, může žadatel o dotaci využít formulář „Hodnocení způsobilosti a kontrola 
formálních náležitostí“, který je přílohou č. 4 této výzvy. 
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X. KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A KVALITY PROJEKTŮ 
 
Poskytovatel dotace ustanoví hodnotící komisi, jejíž výrok má doporučující charakter. Žádost 
o dotaci bude hodnocena hodnoticí komisí na základě stanovených kritérií věcného hodnocení 
kvality projektu, obsaženého v projektových dokumentech. 
 
Kritéria a související subkritéria jsou nastavena jako kombinovaná, tzn., že míra 
naplnění kritéria se hodnotí slovními deskriptory, kdy jsou k jednotlivým deskriptorům 
automaticky přiřazeny počty bodů. Slovní deskriptor je text vyjadřující kvalitu projektu z 
hlediska daného kritéria/subkritéria, přičemž se vybírá z pěti možných variant deskriptorů 
vždy ta, která nejvíce odpovídá odbornému názoru jednotlivých členů hodnotící komise.  
 
 
Deskriptory: 
1 VELMI DOBRÉ – plný počet bodů 
2 DOBRÉ – 75 % z plného počtu bodů 
3 DOSTATEČNÉ – 50 % z plného počtu bodů 
4 NEDOSTATEČNÉ – 25 % z plného počtu bodů 
5 ELIMINAČNÍ – 0 bodů 
 
Žádost o dotaci, která při věcném hodnocení kvality nedosáhne minimální hranice 
celkového bodového zisku 50 bodů nebo ji bude přiřazen alespoň jeden 
eliminační slovní deskriptor 5 na úrovni některého z kritérií/subkritérií, bude 
daná žádost o poskytnutí dotace v celém rozsahu zamítnuta. 
 
Maximální bodový zisk, kterého může žádost o dotaci dosáhnout, činí 100 bodů. 
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Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií 
 

Skupina kritérií 
(max. počet bodů) 

Název kritéria Subkritéria / prvky analýzy 
(max. počet bodů) 

Potřebnost a 
relevance (15) 

1. Vymezení problému a cílové skupiny 
 

1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory (5) 
1.2 Vymezení, potřebnost, intenzita podpory a očekávaný přínos projektu pro 
cílovou skupinu (10) 

Účelnost (35) 2. Kvalita návrhu a realizace projektu 
(intervenční logika) 
 

2.1 Jasné vymezení cílů a vnitřní konzistentnost projektu (15)  
2.2 Opatření podporující udržitelnost, dlouhodobé dopady a šíření (10)  
2.3 Inovativnost projektu obsahová a/nebo procesní (5) 
2.4 Adekvátnost indikátorů (5) 

Efektivnost a 
hospodárnost (20) 

3. Efektivita projektu a provázanost rozpočtu 
 

3.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (10) 

3.2 Hospodárnost výdajů projektu (10) 
Proveditelnost (30) 
 

4. Způsob realizace aktivit a jejich návaznost 4.1 Vzájemná návaznost a způsob realizace aktivit, publicita (10) 
5. Schopnosti a zkušenosti žadatele 5.1 Organizační, administrativní a provozní zajištění projektu (5) 

5.2 Odborné zajištění projektu (5) 
6. Způsob zapojení cílové skupiny 6.1 Zapojení cílové skupiny a partnerství (10) 
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  Název kritéria  Název subkritéria  Popis hodnocení  
Zdroj informací pro 

hodnocení  

Potřebnost a 
relevance (15)  

Je projekt v souladu s rozvojovými strategiemi, prioritami ZRS, dotační výzvou? 
Je projekt komplementární k dalším rozvojovým intervencím v prioritní zemi? 
Zohledňuje adekvátně průřezové principy ZRS ČR? 
Zaměřuje se projekt na problém a nedostatky, které je skutečně potřebné řešit, je přínosem pro cílovou skupinu? 
Je náplň projektu v souladu s potřebami cílové skupiny? Je jim adekvátně přizpůsoben rozsah intervence? 

1  
1. Vymezení 
problému a 
cílové skupiny  

1.1 Zdůvodnění záměru a 
jeho vazba na danou 
oblast podpory (5)  

 
- analýza výchozí situace, jasné a srozumitelné definování problému, 
nedostatků a jeho příčin (vyhodnocení problému), návrh na jasně 
specifikované řešení problémů, uspokojení potřeb a cílový stav, 
kterého má být dosaženo  
- jasný soulad (relevance) s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), 
prioritami ZRS ČR dle programu bilaterální spolupráce a 
strategickými dokumenty prioritní země v daném sektoru 

- koordinace, koherence a komplementarita s jinými rozvojovými 
intervencemi v prioritní zemi- zohlednění průřezových principů ZRS 
ČR (řádná správa věcí veřejných, životní prostředí, lidská práva a 
rovnost žen a mužů apod.)  

 
Příloha žádosti I Osnova 
projektového dokumentu 
(kapitola 1 a 2)  
 
Příloha žádosti II Tabulka 
výstupů a aktivit 
  

1.2 Vymezení, potřebnost 
a očekávaný přínos 
projektu pro cílovou 
skupinu (10)  

- identifikace cílových skupin a jejich potenciálu, popis a vhodný 
výběr cílových skupin (struktura, charakteristika, velikost) 
- identifikace potřeb a nedostatků 
cílových skupin včetně zdůvodnění potřebnosti a hlavních přínosů 
realizace projektu pro cílových skupin (analýza potřeb 
cílových skupin)  
- intenzita a rozsah intervence (jednorázové v. opakované či 
komplexní aktivity, rozsah zapojení cílové instituce, evt. synergie s 
intervencemi mimo tento dotační projekt) 
- dopady na cílové skupiny a příspěvek k řešení problémů 
cílových skupin  

 

 
Příloha žádosti I Osnova 
projektového dokumentu 
(kapitola 3)  
 
Příloha žádosti II Tabulka  
výstupů a aktivit  
 
Příloha žádosti IV Matice 
logického rámce  
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Účelnost (35)  Je cíl projektu nastaven v souladu s rozvojovými cíli a potřebami cílové skupiny, je dostatečně konkrétní a dosažitelný?  
Povedou navržené aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? Disponuje žadatel kapacitami a mechanismy pro interní 
monitoring a autoevaluaci realizace projektu? 
Do jaké míry žadatel představil logiku intervence, tj. jak výstupy projektu povedou k dosahování jeho cílů a přispějí k 
řešení projektových záměrů? 
Předložil žadatel harmonogram aktivit, který koresponduje s logickou stavbou projektu? 
Je navržena reálná udržitelnost, dopady projektu a způsob šíření výstupů projektu? 
Jsou výsledky projektu zpřístupněny a opakovaně využitelné a replikovatelné?  
Přispívá projekt v této podobě ke kvalitativní a trvalé změně podmínek pro cílovou skupinu a širší veřejnost? 
Jakým způsobem se navržená inovace liší vůči existujícím řešením, jaká je její přidaná hodnota, je účinná a udržitelná? 
Jsou adekvátně a v dostatečné míře nastaveny cílové hodnoty indikátorů?  
Je popsán způsob průběžného ověřování plnění indikátorů (rovněž jako součást popisu rizik)?  

2  

Kvalita návrhu 
a realizace 
projektu 
(intervenční 
logika)  

2.1 Cíle a konzistentnost 
projektu (15)   

- cíle projektu jsou konkrétní, kvantifikované, měřitelné a 
dosažitelné v době realizace projektu 
- jsou zavedeny metody sledování a ověřování dosažení cílů a 
výsledků, zahrnuty mechanismy průběžného vyhodnocování 
pokroku projektu (interní monitoring a autoevaluace) 
- kvalita logické stavby projektu a jasné vysvětlení navrženého řešení 
ve vazbě na výchozí stav a zvolené cíle, míra zohlednění externích 
faktorů a všech relevantních aktérů 
- harmonogram realizace jednotlivých aktivit koresponduje s 
logickou stavbou projektu, je přiměřený a realistický  
- aktivity projektu směřují k jasně stanoveným výstupům jsou 
logicky členěny, vykazují vnitřní konzistenci a jejich plnění je 
transparentně ověřitelné 
  

 
Příloha I Osnova projektového 
dokumentu (kapitola 2.1, 4)  
 
Příloha žádosti II Tabulka  
výstupů a aktivit  
 
Příloha žádosti IV Matice 
logického rámce  
 
Příloha žádosti V 
Časový harmonogram  

2.2 Udržitelnost, dopady 
a šíření (10)   

-způsob dlouhodobého zpřístupnění výsledků projektu cílovým 
skupinám i dalším subjektům, výsledky projektu jsou škálovatelné a 
replikovatelné, evt. zakládání best practice  
- projekt počítá s reálnou udržitelností výsledků projektu u cílové 
skupiny,  a vlastnictvím výstupů samotnými příjemci projektu 
- míra očekávání přirozených multiplikačních efektů  
- jakým způsobem projekt přispívá ke kvalitativní a trvale udržitelné 
změně podmínek pro cílovou skupinu i veřejnost, evt. vyvolává 
behaviorální změnu 

 
 
Příloha žádosti I Osnova  
projektového dokumentu 
(kapitola 4.4)  
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2.3 Inovativnost (5)  

- aspekt nových či inovativních metod projektu (originální a/nebo 
zlepšené přístupy, procesy a služby)  
- soulad s trendy a dobrou praxí v daném oboru a přenos zkušeností 
přímo z rozvojové praxe, potažmo potenciál k určování trendů 
(projekt je inovativní a přináší přidanou hodnotu též v širším 
kontextu ZRS) 
- využívá inovativní partnerství s příjemci i dalšími aktéry 
z veřejného, neziskového, soukromého a akademického sektoru  

 
 
Příloha žádosti I Osnova  
projektového dokumentu 
(kapitola 4.5)  

  

    
2.4 Adekvátnost 
indikátorů (5)  

- výběr vhodných indikátorů (počet, obsah) z hlediska ověřovaných 
cílů a výstupů  
- objektivní měřitelnost indikátorů (SMART indikátory) na všech 
úrovních  
- adekvátně nastavené cílové hodnoty indikátorů vzhledem k práci s 
cílovou skupinou a vůči rozpočtu, způsob stanovení jejich cílové 
hodnoty (např. podložen studií výchozího stavu atd.) 
- reálnost dosažení cílové hodnoty ve stanoveném období  

 
 
Příloha žádosti II Tabulka 
výstupů a aktivit  
 
Příloha žádosti IV Matice 
logického rámce  
 
Příloha žádosti V Časový 
harmonogram  
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Efektivnost a 
hospodárnost 
(20)  

Je s ohledem na plánované aktivity a potřebné výstupy projektu navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů rozpočtu?   
Je v rámci navržených výdajových skupin a položek rozpočtu kladen vyšší důraz na přímou podporu cílovým skupinám?  
Jsou respektovány stanovené max. limity výdajů v souladu s podmínkami výzvy a využity i jiné zdroje financování?  

3  

Efektivita 
projektu a 
provázanost 
rozpočtu  

3.1 Přiměřenost a 
provázanost rozpočtu 
vzhledem k cílům a obsahu 
projektu (10)  

- výdaje bezprostředně souvisejí s realizací aktivit projektu a směřují 
ke splnění stanovených cílů (hodnota za peníze) s ohledem 
na principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti  
- přiměřenost a realistická výše rozpočtu projektu vzhledem 
k velikosti cílové skupiny, obsahové náplni a rozsahu projektu, 
tj. k dílčím aktivitám a předpokládaným výstupům projektu 
- proporcionalita jednotlivých rozpočtových kapitol uvnitř rozpočtu 
(poměr přímé podpory cílovým skupinám vůči ostatním přímým 
nákladům projektu - zejména osobním a subdodávkám) 
- míra respektování procentuálního omezení některých výdajů v 
souladu s výzvou, uznatelnost jednotlivých nákladů 
-  transparentní uvedení dalších zdrojů financování 
(vlastních/jiných) včetně způsobu krytí, míra spolufinancování ze 
strany místních partnerů v zájmu zajištění větší udržitelnosti 
projektových výstupů 

Žádost o dotaci kapitola 8. 
Rozpočet 
 
Příloha 
žádosti I Projektový dokument  
(titulní strana a kapitola 4.2)  
 
Příloha žádosti II Tabulka 
výstupů a aktivit  
 
Příloha žádosti III  
Strukturovaný rozpočet a 
Rozpočet aktivit  
 
Příloha žádosti IV Matice 
logického rámce  
 
Příloha 
žádosti V Časový harmonogram  
 
Příloha výzvy č. 2 Posuzování  
uznatelných výdajů   

3.2 Hospodárnost výdajů 
projektu (10)  

- přiměřenost každé položky k cenám na trhu (ceny v místě a 
čase obvyklé), případné překročení obvyklých cen a 
mezd prokazatelně zdůvodněno  
- položky jsou jasně a srozumitelně zaneseny do rozpočtu projektu, 
specifikovány, upřesněny a dobře okomentovány  
- jednotkové ceny jsou jasně stanoveny, náklady odpovídají rozsahu 
aktivit   

Příloha žádosti II Tabulka 
výstupů a aktivit  
 
Příloha 
žádosti III Strukturovaný  
rozpočet a Rozpočet aktivit  
 
Příloha výzvy č.2 Posuzování  
uznatelných výdajů   
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Proveditelnost 
(30)   

Jsou všechny navržené aktivity relevantní a nezbytné pro dosažení výstupů, je vhodně zvolen způsob realizace aktivit a je 
popsána jejich vzájemná návaznost?   
Je popsáno, jak bude projekt propagován, jak o něm bude informováno v jeho průběhu?   
Má žadatel předchozí odborné zkušenosti s řízením obdobných projektů, administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl 
schopen plánovaný projekt zajistit/zrealizovat i s ohledem na eliminaci možných rizik?   
Je popsán způsob adekvátního zapojení cílové skupiny do průběhu realizace projektu?  
Je z popisu patrné, že je partnerská spolupráce efektivní a bude přínosem k očekávaným výstupům?  

4  

Způsob 
realizace 
aktivit a jejich 
návaznost  

4.1  Realizace aktivit 
a jejich návaznost, 
publicita (10)  

- vhodnost zvoleného způsobu realizace aktivit, jejich efektivita, 
vzájemná návaznost, srozumitelnost popisu jejich realizace a 
kontroly 
- projekt počítá se zapojením relevantních členů realizačního 
týmu i zástupců cílové skupiny 
- identifikuje relevantní rizika, popisuje jejich pravděpodobnost a 
závažnost a zahrnuje adekvátní opatření k prevenci či eliminaci 
těchto rizik 
- zvolen vhodný způsob a načasování propagace projektu i sběru 
zpětné vazby od příjemců, jejich případná provázanost 
s aktivitami donora  

 
Příloha žádosti I Osnova projektového 
dokumentu (kapitola 4.2, 4.3., 7)  
 
Příloha žádosti II Tabulka výstupů a 
aktivit  
 
Příloha žádosti IV Matice logického 
rámce  
 
Příloha žádosti V Časový harmonogram   

5  
Schopnosti a 
zkušenosti 
žadatele  

5.1 Organizační 
zajištění projektu 
(5)   

- efektivní sestavení realizačního týmu pro řízení projektu, 
dostatečná administrativní, finanční a provozní kapacita žadatele 
odpovídající délce a náročnosti projektu, připravenost týmu na 
možná rizika projektu 
- zkušenosti žadatele v projektovém řízení  
- struktura projektového týmu, projektové pozice a spolupracující 
organizace jsou popsány jasně a srozumitelně, kompetence 
jednotlivých členů realizačního týmu jasně vymezeny a doloženy 

 
 
Příloha žádosti I Osnova projektového 
dokumentu (kapitola 6)  
  

5.2 Odborné zajištění 
projektu (5)  

- přiměřené obsazení odborných pozic v realizačním týmu a 
efektivní rozložení kapacit vzhledem k plánovaným aktivitám  
- dostatečné odborné zkušenosti a znalosti žadatele a partnera 
v problematice a oblasti, na kterou je projekt zaměřený (téma, 
cílová skupina, rozsah, příp. region)  
-  posouzení odborných kvalifikací řešitelů projektu  

Příloha žádosti I Osnova projektového 
dokumentu (kapitola 6)  
 
Příloha žádosti M) Doložení kvalifikace 
projektového týmu 
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6  
Způsob 
zapojení cílové 
skupiny  

6.1 Zapojení cílové 
skupiny a 
partnerství (10)  

- vhodné zapojení a účast cílových skupin v projektu ve všech 
relevantních fázích (jasně popsaná práce s cílovou skupinou)  
- navržené nástroje oslovení, výběru, motivace a způsobu práce s 
cílovou skupinou vhodné pro zvolené cílové skupiny  
- prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu, pokud již 
byla identifikována  
- předešlé zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou stejného 
či obdobného typu 
- zřejmá komunikace mezi partnery o záměru projektu, projekt 
přispívá např. k síťování organizací (spolupráce mezi jednotlivými 
aktéry na místní úrovni), zhodnocení přínosu partnerství 
k očekávaným výstupům  
- míra a rozsah zapojení partnera do přípravy návrhu, intenzivní 
participace na realizaci projektu, míra vlastnictví a případné další 
šíření výstupů projektu   

Příloha žádosti I Osnova projektového 
dokumentu (kapitola 3, 5)  
 
Příloha žádosti N) Doložení partnerské 
spolupráce 
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XI. SEZNAM PŘÍLOH VÝZVY 
 
Příloha č. 1 Formulář žádosti o poskytnutí dotace vč. příloh 
 
Příloha č. 2 Posuzování uznatelných výdajů na realizaci neinvestičních projektů ZRS ČR 
 
Příloha č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vzor) 
 
Příloha č. 4 Hodnocení způsobilosti a kontrola formálních náležitostí (vzor) 
 
Příloha č. 5 Čestná prohlášení (vzory) 
 
 
 
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
Poskytovatel nevrací žádosti, které byly obdrženy v rámci této dotační výzvy.  
 
Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČRA po ukončení 
dotačního řízení. 
 
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou dotační výzvu, a to 
bez udání důvodu. 
 
 
XIII. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Veškeré výstupy poskytnuté poskytovateli žadatelem, zejména projektový dokument, 
fotografie a videa, musí být zpracovány v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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, (dále jen ,,GDPR“) a zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a musí být poskytnuty v takové formě, která 
umožňuje jejich další zpracování ze strany poskytovatele v rámci dotačního řízení, kontrolních 
procesů a propagace zahraniční rozvojové spolupráce. Poskytovatel dotace zpracovává osobní 
údaje v souvislosti s procesem výběru projektů a poskytováním dotací. Jsou zpracovávány 
údaje osob, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci, zprávách o realizaci případně dalších 
dokumentech, které žadatel o dotaci předá poskytovateli dotace za účelem administrace 
programu. Poskytovatel dotace zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu deseti let od 
ukončení realizace projektu příjemce.  
 
Je-li potřeba udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, 
může žadatel poskytnout osobní údaje subjektu údajů poskytovateli pouze v případě, že subjekt 
údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v písemné formě a v souladu s právními 
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Tento souhlas musí být poskytovateli 
poskytnut spolu s osobními údaji, který je součástí přílohy VI. žádosti. V případě, že žadatel 
poskytne poskytovateli své autorské dílo, musí být současně poskytovateli žadatelem udělen 
souhlas s využitím autorského díla, který je rovněž součástí přílohy VI. žádosti.  
 
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 




