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Harmonogram semináře

1. Obecný úvod

• představení ČRA, ZRS a Programu B2B

• pravidla Programu B2B a kritéria hodnocení

2. Výzva

• specifika výzvy pro rok 2023

• změny oproti výzvám z předchozích let

• přílohy výzvy

3. Žádost

• přílohy žádosti a další povinnosti

• na co je potřeba se zaměřit při psaní žádosti?

4. Odpovědi na Vaše dotazy
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• organizační složka státu, zřízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR 

• plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

• mezi hlavní cíle ČRA patří snížení chudoby, zlepšení kvality života a 
podpora udržitelného rozvoje ve světě

• má na starosti především přípravu, financování a monitoring 
rozvojových projektů



Zahraniční rozvojová spolupráce

• Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–
2030

• smyslem je přispět ke stabilizaci partnerských zemí a k rozvinutí
jejich potenciálu směrem k udržitelnému ekonomickému a
sociálnímu rozvoji a prosperitě

• zaměřuje se na oblasti, ve kterých může ČR nabídnout specifickou
zkušenost a expertízu a kde disponuje dostatečnými
kapacitami/odborníky pro realizaci

• soustředí se na omezený počet partnerských zemí, prioritních témat a
aktivit

• Agenda pro udržitelný rozvoj 2030

o propojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi udržitelného rozvoje

o klade důraz na snižování strukturálních nerovností

o je univerzálního charakteru, 17 SDGs je určeno všem zemím, rozvojovým i
rozvinutým

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pd


Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/


Program B2B

• primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského
sektoru v rozvojových zemích (v souladu s Cíli udržitelného
rozvoje)

• sekundárním cílem je:

o podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních
partnerství v rozvojových zemích

o posilování bilaterálních vztahů ČR

o pomáhat budovat kapacity a zkušenosti českých subjektů pro jejich
zapojení do projektů významných mezinárodních donorů a pro
spolupráci s investory

• pro všechny rozvojové země dle OECD

• pro firmy: možnost pro nalezení místního partnera na podnikání,
získání nových trhů, pracovní síly, networking, získání reference z
teritoria, následné snadnější zapojení do tendrů mezinárodních
finančních institucí



Strategický rámec Programu B2B



Hodnoticí kritéria

• Rozvojový dopad projektu (2o b.) - soulad s prioritami a průřezovými tématy

české ZRS a naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDGs), dopad projektu na cílové skupiny.

• Dopad projektu na rozvoj podnikatelského sektoru v cílové
zemi (2o b.) - zkvalitnění hodnotových řetězců, lepšího začlenění do dodavatelských řetězců,

vytvoření nových pracovních míst či zvýšení kvalifikace personálu, zlepšení environmentálních a
sociálních standardů ve výrobních zařízeních a procesech

• Relevance pro teritorium (2o b.) - načasování intervence a vhodnost zvolené

lokality, shoda s vládními prioritami cílové země, obecná potřebnost předloženého záměru pro cílovou
zemi či konkrétní region

• Finanční udržitelnost a přiměřenost (2o b.) - u Studií proveditelnosti se

hodnotí možnost návazného financování a uplatnění studie; u Podnikatelských plánů komerční
způsobilost; zvolená podnikatelská strategie a finanční návratnost; obecně multiplikační potenciál řešení;
dlouhodobá udržitelnost aktivit

• Způsobilost žadatele (2o b.) - kvalifikace žadatele ve vztahu k předloženému

projektovému záměru; kvalita personálního zajištění projektu a zkušenost žadatele s realizací podobných
projektů v ČR a v zahraničí

• Soulad s Mapou globálních oborových příležitostí (5 b.)



Schéma Programu B2B

Studie 
proveditelnosti,

navržení
technologického 

řešení

Max. 500 000 Kč

1 rok

50% pokrytí 
celkových nákladů

Sestavení byznys 
plánu, 

zmapování 
příležitostí, 

nalezení partnera

Max. 500 000 Kč

1 rok

50% pokrytí 
celkových nákladů 

Vstup na trh s 
místním 

partnerem, přenos 
know-how

Max. 4 mil. Kč

Max. 2 roky

30% - 40% pokrytí 
celkových nákladů

Studie proveditelnosti   Podnikatelský plán  

PŘÍPRAVA
Realizace projektu

REALIZACE



Základní pravidla Programu B2B 

• Rozhodnutí je vždy vydáno pouze na jeden rok – v případě
realizace, která je plánovaná jako dvouletá, je nutné žádat opětovně v
dalším roce

• Rozhodnutí přidělené pro fázi přípravy rovněž automaticky
neznamená nárok na dotaci ve fázi realizace

• v případě realizace je potřeba mít vypracovaný podnikatelský plán

• veškeré aktivity v daném roce musí být realizovány do 15.11.
daného roku

• nejedná se o pro-exportní nástroj, klíčový je rozvoj podnikatelských
aktivit v cílových zemích

• nutnost kontaktovat ZÚ (doloženo ČP)



Teritoriální a sektorové zaměření programu 

• všechny rozvojové země dle 
klasifikace OECD 

• seznam cílových zemí je uveden v 
příloze č. 4 Výzvy

• program není sektorově omezen

• geografické a oborové zaměření má 
odpovídat doporučením Mapy 
globálních oborových příležitostí 
MZV ČR

• bodové zvýhodnění

• posuzuje příslušný ZÚ 

https://mzv.publi.cz/book/1901-mapa-globalnich-oborovych-prilezitosti-2022-2023
https://mzv.publi.cz/book/1901-mapa-globalnich-oborovych-prilezitosti-2022-2023


Dotační výzva pro rok 2023 

Obsah výzvy

• Zaměření výzvy a použití dotace (kap. 1 a 2)

• Finanční podmínky a proplacení dotace (kap. 3) 

• Oprávněný subjekt (kap. 4) 

• Způsob podaní žádosti (kap. 6)

• Posouzení žádosti (kap. 7) 

• Kritéria hodnocení (kap. 8 a příloha č. 2 Výzvy) 

• lhůta pro podávání žádostí: 21. 11. 2022 ve 13:00 hod

• podání datovou schránkou (preferujeme) nebo osobně



Výzva a její přílohy

• Příloha 1 - Uznatelné výdaje 

• Příloha 2 - Přehled kritérií věcného posouzení a hodnocení žádostí

• Příloha 3 - Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• Příloha 4 - Seznam cílových zemí programu B2B 2023

• Příloha 5 - Formulář žádosti a přílohy (viz kap. 6.)

• Příloha 6 - Strategický rámec Programu B2B

• Příloha 7 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu

• Příloha 7.1 – Finanční vyúčtování

• Příloha 8 - Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace (vzor)

• Příloha č. 9 – Příručka pro žadatele 



Harmonogram pro rok 2023

• říjen 2022 – vyhlášení výzvy dotačního titulu Program B2B 

• 21. 11. 2022 ve 13:00 hod – Uzávěrka pro podávání žádostí – způsob 
podání žádosti a všech relevantních příloh je uveden ve Výzvě 

• prosinec/leden 2023 – posuzování žádostí 

• leden/únor 2023 – vydání Rozhodnutí o (ne)poskytnutí dotace

• květen/červen – průběžná zpráva o stavu plnění projektu

• do 15. 11. 2023 – závěrečná zpráva a vyúčtování (ukončení všech 
aktivit)

• do 31. 12. 2023 – proplacení dotace

Aktuální informace na webových stránkách www.czechaid.cz

http://www.czechaid.cz/


Oprávněný žadatel

• je obchodní korporace, tj. obchodní společnost či družstvo (dle 
zákona č. 90/2012 Sb.), řádně registrovaná v ČR 

• nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu 
limit pro de minimis, kterým je 200 000 EUR pro jeden subjekt v 
tříletém období

• zveřejňuje účetní závěrku a vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční 
řízení

• žadatel musí dodržet předepsaný způsob podání žádosti o dotaci

• jeden oprávněný subjekt, žadatel, může předložit maximálně 1 
žádost o dotaci v rámci této výzvy 



Uznatelné výdaje projektu 

= náklady vzniklé a výdaje realizované v souvislosti s projektem
od 1.1. do 15. 11. daného roku

• Osobní (mzdové) náklady – jejich výše nesmí překročit 20%
celkové výše dotace

• Cestovní náklady – letenky, pojištění, ubytování, diety aj.

• Vybavení a dodávky zboží – v případě realizace možno také
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

• Náklady v místě realizace – pronájem nemovitostí aj.

• Subdodávky – expertní služby (právní, technické či ekon.
poradenství aj.)

Detailní specifikace uznatelných výdajů upravuje Výzva a Rozhodnutí –
Příloha: Uznatelné výdaje projektu



Finanční vyúčtování a proplacení dotace

• dotace se proplácí v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí
dotace na účet příjemce dotace po ukončení všech aktivit v daném
kalendářním roce

• podmínkou pro vyplacení dotace je odevzdání závěrečné zprávy a
finančního vyúčtování s příslušnými přílohami, kterou je příjemce
dotace povinen předložit nejpozději do 15. 11. 2023

• nárok na proplacení vzniká pouze u aktivit, které byly řádně
dokončeny a související výdaje zaúčtovány a uhrazeny do 15. 11. 2023

• jaro 2023 – seminář pro příjemce dotace k monitoringu a vyúčtování
projektu



Žádost o dotaci a její přílohy

• Žádost o dotaci – formulář žádosti o dotaci
• Příloha 1 – Strukturovaný rozpočet projektu
• Příloha 2 – Seznam čestných prohlášení žadatele o dotaci a souhlas

s uveřejněním identifikačních údajů (Vzor přílohy č. 2 je přílohou
Žádosti o dotaci, která je přílohou č. 5 této Výzvy)

• Příloha 3 – Doklad o existenci bankovního účtu
• Příloha 4 – 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

• Příloha 5 (je-li relevantní) – Smlouva o spolupráci s místním
partnerem nebo Memorandum o spolupráci dokládající zájem o
spolupráci (povinná v případě žádosti o dotaci ve fázi Realizace)

• Příloha 6 (je-li relevantní) – Seznam organizací či institucí, u
kterých žadatel současně požaduje poskytnutí finančních prostředků
na realizaci předkládaného projektu a uvedení výše od nich
požadovaných finančních prostředky

+ v případě fáze Realizace předložit podnikatelský plán



Náležitosti žádosti o dotaci

• všechny dokumenty ve formátu 
PDF podepsané statuárním 
zástupcem

• formulář Žádosti o dotaci a 
Strukturovaný rozpočet také v 
editovatelné podobě 

• každá příloha je samostatným 
dokumentem

• zaslání do 21. 11. 2022, 13 hod

• preferujeme datovou schránkou 

• seznam všech dokumentů a 
povinných podmínek  je uveden v 
části 6 Výzvy 

• CHECKLIST slouží pro Vaši 
kontrolu



Žádost - údaje



Žádost – cíle a aktivity



Žádost - dopady



Rozpočet aktivit



Rozpočet kapitol



Děkujeme Vám za pozornost!

Máte dotazy?   B2B@czechaid.cz

Jolana Dragounová
Mob.: +420 604 246 417
Tel.: +420 251 108 170 
Email: dragounova@czechaid.cz 

Jan Wikturna
Mob.: +420 739 173 773
Tel.: +420 251 108 147
Email: wikturnaEXT@czechaid.cz 
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