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Výzva  

 
v rámci dotačního programu 

„Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání v Kambodži“  
 

k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu nových projektů 
v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2023  

 
 
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. 540 ze dne 22. června 2022 o Hlavních oblastech státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných 
činností pro rok 2023.  
 
Poskytovatel poskytuje dotace NNO a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v 
oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu s Metodikou ZRS ČR1, usnesením 
vlády ČR č. 481 ze dne 8. června 2022 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 
2023 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2025 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.   

 
 
1 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/metodika
_zrs_cr_1.html 
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Na dotaci není právní nárok. 
 
 
I. ÚČEL, CÍL A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ DOTAČNÍ VÝZVY  
 
Účel a celkový kontext dotační výzvy  
 
Kambodžské království dlouhodobě patří k prioritním zemím České zahraniční rozvojové 
spolupráce. Tato výzva vychází z Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky 
s Kambodžou: 2018–2023 a reaguje tím na kambodžské potřeby a rozvojové priority2. Česká 
republika usiluje o koordinovanou a konsolidovanou rozvojovou spolupráci s Kambodžou, 
s cílem dále posílit její udržitelnost, koherenci i viditelnost. Výzva odráží cíle víceletého 
indikativního programu EU pro Kambodžu na období 2021–2027 se zvláštním zaměřením na 
prioritní oblast 1 „Zelená partnerství pro udržitelnou obnovu, růst a důstojná pracovní místa“ 
a 2 „Vzdělávání a rozvoj praktických dovedností“ a formulované TEI na téma „1Udržitelná 
krajina, lesy a zemědělství“ 3. Výzva je dále v souladu s „Obdélníkovou strategií“ – fáze IV“ 
(Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency, Kingdom of Cambodia 
– Phase IV - RS4). RS4 představuje rozvojovou vizi kambodžské královské vlády na období 
2019-2023 a jejím záměrem je dosáhnout do 2030 statutu země s vyššími středními příjmy 
a do roku 2050 s vysokými příjmy. RS4, jejímiž hlavními tématy jsou růst, zaměstnanost, 
rovnost a efektivita, představuje jádro reformy správy věcí veřejných skládající se ze čtyř 
prioritních cílů ("obdélníky"). Výzva podporuje implementaci národního strategického 
rozvojového plánu (NSDP, 2019-2023), který integruje kambodžské cíle udržitelného rozvoje, 
operacionalizuje agendu RS4 do praxe a poskytuje orientační vyčíslení nákladů a monitorovací 
rámec.4  
 
Kambodža je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí jihovýchodní Asie, jejíž 
ukazatele lidského rozvoje ji řadí do kategorie zemí s nižšími středními příjmy.5 Na základě 
nejnovějších údajů OSN se počet obyvatel Kambodže v současnosti odhaduje na 17 268 115 
osob. 6  Venkovské obyvatelstvo je výrazně početnější než městské (75,8 % oproti 24,2 %). Jen 
o něco více než třetina obyvatel žije mírně nad hranicí chudoby. 7  Životní úroveň je ve 
venkovských oblastech podstatně nižší. Kambodžané se potýkají s problémy v přístupu ke 
kvalitnímu vzdělání, zdravotní péči, pitné vodě, službám odpadového hospodářství i půdě.8 

Hospodářský růst Kambodži, která je od roku 1999 členem sdružení ASEAN, dosahoval v 
letech 2000 až 2018 přibližně 7 % ročně. Kambodža tak patří k nejrychleji rostoucím 
ekonomikám na světě. V důsledku toho Kambodža zaznamenala snížení míry chudoby a 
úrovně nerovnosti a vedla si velmi dobře v plnění rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Navzdory 
hospodářskému růstu a výkonnosti v posledních dvou desetiletích zůstává ale potřeba vnější 
pomoci vysoká. Od roku 2015 míra chudoby stagnuje a Kambodža postupuje ve zlepšování 
lidského rozvoje jen pomalu. Stejně tak i SDG Index ukazuje, že Kambodža čelí velkým výzvám 
při dosahování většiny cílů udržitelného rozvoje. Ačkoli byla země ušetřena vypuknutí 

 
 
22 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Bilateral Development Cooperation Programme of the Czech 
Republic 
3 KINGDOM OF CAMBODIA Multi-annual Indicative Programme 2021-2027 
4 Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency, Kingdom of Cambodia 
5 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Bilateral Development Cooperation Programme of the Czech 
Republic 
Cambodia 2018–2023. http://www.czechaid.cz/wp-
content/uploads/2018/03/Programme_Cambodia_CzechAid_2018_EN.pdf  
6 Worldometers. 22 Nov 2022. Cambodia Population. https://www.worldometers.info/world-
population/cambodia-population/  
7 CZDA. Cambodia. Current situation. http://www.czechaid.cz/en/zeme/cambodia/  
8 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Bilateral Development Cooperation Programme of the Czech 
Republic 
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epidemie COVID-19 s relativně nízkým počtem nakažených osob do roku 2021, 
socioekonomické důsledky pandemie již nyní způsobují pokles hospodářského růstu. Pro 
rozvoj země s mladou populací jako má Kambodža je zásadní lidská kapacita. Země čelí 
z hlediska kvality lidských zdrojů akutní výzvě, což podkopává její konkurenceschopnost a 
propojení v rámci ASEAN i v celosvětovém měřítku a prohlubuje rozdíly v rozvoji regionu.  
 
Nízká kvalita pracovních míst a nedostatečné využití pracovního potenciálu mladých lidí 
zůstávají silnými překážkami transformace Kambodži. Zahraniční investoři a kambodžský 
soukromý sektor uvádějí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil jako největší překážku 
podnikání v zemi, dokonce před korupcí. Kambodža má nejnižší produktivitu na pracovníka 
na hodinu ze všech zemí ASEAN, včetně Laosu a Myanmaru. Vzdělávání a zlepšování 
dovedností pro zvýšení zaměstnatelnosti (především mladých lidí) jsou pro zemi hlavními 
prioritami, zejména pro přilákání investic, udržení úrovně růstu a začlenění se do regionálních 
a globálních hodnotových řetězců. Pro oživení Kambodže vyzdvihuje Asijská rozvojová banka 
potřebu kvalifikace a rekvalifikace pracovníků.9  
 
Vzhledem k tomu, že se Kambodža snaží diverzifikovat své hospodářství a vytvářet více 
pracovních míst s přidanou hodnotou a více průmyslových příležitostí, stává se zemědělství 
klíčovým tématem vládních a investičních politik. Zemědělství sice nabízí mnoho pracovních 
příležitostí, ale velká část této práce je často považována za neformální a nekvalifikovanou. 
Význam kambodžského zemědělství ve srovnání s výrobou a službami poklesl, ale v roce 2o2o 
bylo stále zodpovědné za přibližně 35 % zaměstnanosti a 22 % HDP. Zemědělství může 
významně přispět k růstu a modernizaci kambodžské ekonomiky a k diverzifikaci 
kambodžského vývozu, který je v současnosti příliš závislý na výrobním průmyslu a cestovním 
ruchu10. Kambodža exportuje velké množství nezpracovaných plodin jako je neloupaná rýže, 
maniok a kešu ořechy do Thajska a Vietnamu, kde suroviny zpracovávají na zboží s přidanou 
hodnotou, jež lze následně vyvážet zpět do Kambodže. 
 
Zemědělský sektor Kambodže se proto musí odklonit od závislosti pouze na produkci a přejít 
k vytváření přidané hodnoty v rámci země. Důležitým milníkem v tomto přechodu je 
transformace učebních osnov na vyšších stupních vzdělávání. Zlepšení kambodžského 
zemědělského/potravinářského průmyslu je ústředním bodem vládní politiky a je součástí 
Politiky průmyslového rozvoje Kambodže 2015-202511. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9 KINGDOM OF CAMBODIA Multi-annual Indicative Programme 2021-2027 
10 IFAD, 2022 
11 Cambodia Industrial Development Policy 2015-2025, UK-ASEAS Business Council, 2017 
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Geografické a sektorové zaměření výzvy 
 
 
Projekt bude implementován na národní úrovni s pilotními aktivitami v regionu Tonle Sap. 
 
Sektorově tato výzva spadá do sektoru: Inkluzivní sociální rozvoj dle bilaterálního 
programu mezi Českou republikou a Kambodžou.12 
 
Kambodža je domovem pro nejvíce mladých a dospívajících lidí v regionu jihovýchodní Asie. 
Kambodžská mládež často vstupuje na trh práce nepřipravená a s nízkou úrovní vzdělání: 
méně než polovina mladých lidí ve věku 18-24 let má dokončené nižší středoškolské vzdělání 
(49,1 % žen a 48,4 % mužů) a téměř každý čtvrtý mladý člověk ve věku 15-24 let ukončil 
vzdělání po základní škole (20 % u žen a 24,4 % u mužů)13. 
 

Mezi priority kambodžské vlády patří rozvoj lidských zdrojů, který by podpořil hospodářský 
růst a diverzifikaci kambodžské ekonomiky. Jeden z možných způsobů je podpora 
technického vzdělávání na vyšším stupni středních škol. Programy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na všeobecných a technických středních školách v několika provinciích 
propojují školy s praxí a profesním rozvojem pro celoživotní vzdělávání. Cílem je mít tyto 
školy ve všech provinciích. Všeobecné a technické střední školy provozují různé programy, 
jako je zemědělství, elektřina, mechanika a účetnictví. V současné době mezi zemědělské 
programy patří agronomie, chov zvířat a zpracování zemědělských/potravinářských 
produktů. Předpokládá se, že zpracování zemědělských/potravinářských produktů je 
budoucností kambodžského agropotravinářského sektoru, kterému dominují mikro, malé a 
střední podniky představující 8o % podílu na trhu. Tento obor však vyžaduje vysoké investice 
do technologií a úzkou spolupráci se soukromým sektorem. Vzhledem k tomu, že se více dárců 
zahraniční rozvojové spolupráce zaměřuje na investice do rybářského průmyslu, chybí v tomto 
odvětví dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Propracování předmětu akvakultury v rámci 
zemědělských osnov proto představuje příležitost i potřebu, zejména v regionu Tonle Sap.  
 
V Kambodži hraje rybolov významnou roli při podpoře potravinového zabezpečení domácností 
a živobytí v celé zemi.14  Kambodžané jsou jedni z největších konzumentů sladkovodních ryb 
na světě, roční spotřeba ryb na obyvatele se odhaduje na 52,4 kg. 15    Ryby a další vodní 
živočichové (převážně z vnitrozemských vodních ploch) tvoří více než 80 % všech živočišných 
bílkovin ve stravě Kambodžanů. V Kambodži se akvakultura vyskytuje jak ve sladkovodním, 
tak v mořském prostředí. Více než 50 % celkové produkce představují sladkovodní klecové 
kultury, zatímco drobní zemědělci provozující rybniční akvakulturu s vysokými vstupy se na 
celkové produkci podílejí přibližně 18 %. Ačkoli akvakultura patří v Kambodži k nejrychleji 
rostoucím odvětvím produkce potravin, na celkové produkci ryb v zemi se podílí jen asi 10 ti 
procenty.16  Akvakultura je stále více považována za důležitý budoucí zdroj obživy místních 
obyvatel."17 

 
 
12 Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky Kambodža 2018–2023 
13 NIS,2017 
14 Richardson RB, Suvedi M. Assessing the Potential for Small-Scale Aquaculture in Cambodia. Environments. 
2018; 5(7):76. https://doi.org/10.3390/environments5070076  
15 Hortle, K.G. Consumption and the Yield of Fish and Other Aquatic Animals from the Lower Mekong Basin; 
MRC Technical Paper No. 16; Mekong River Commission: Vientiane, Lao PDR, 2007. 
16 Joffre, O.; So, N.; Chheng, P. 2016. Aquaculture Production in Cambodia: Trends and Patterns in Recent Years; 
Inland Fisheries Research and Development Institute (Fisheries Administration) and WorldFish: Phnom Penh, 
Cambodia, 2016 
17 Richardson. 
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Ve Strategickém plánovacím rámci (SPF) pro rybolov (2010-2019) vláda označila akvakulturu 
za jeden ze tří nejdůležitějších pilířů rozvoje rybolovu v zemi.18  Rozšíření chovu ryb tak bylo 
považováno za zásadní vzhledem k omezené kapacitě přírodních zdrojů pro udržení rostoucího 
počtu obyvatel země. Na podporu růstu malé, střední a velké sladkovodní akvakultury vláda v 
rámci desetiletého rámce vyčlenila více než 16 milionů dolarů. V poslední době je rozšíření 
akvakultury jednou z národních politik v rámci SPF pro odvětví rybolovu. 

V současné době jsou však učební plány na všeobecných a technických středních školách pro 
akvakulturu příliš obecné a nepropojené s tržními příležitostmi pro studenty nebo dalším 
terciárním vzděláváním. Rozdíl mezi dovednostmi, které průmysly a podniky potřebují, a 
těmi, které produkují vzdělávací instituce, ať už akademické nebo odborné, se prohlubuje. Je 
nutné, aby žáci kromě teoretických znalostí získali i praktické zkušenosti. Ve světle rychle se 
měnících technologií by měli žáci také podstupovat praktickou výuku v novém 
technologickém prostředí, aby mohli být smysluplně zaměstnáni v soukromém sektoru. Je 
třeba, aby soukromý sektor spolupracoval se vzdělávacími institucemi a investoval do 
mladých lidí, aby si vybudovali své dovednosti pro lepší zaměstnatelnost. Existující prvky 
akvakultury v učebních osnovách dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, potřebují 
"naléhavě přezkoumat a aktualizovat". Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
zdůraznilo "jedinečnou příležitost upravit revidované učební osnovy určené pro všeobecné a 
technické střední školy tak, aby reflektovaly kvalifikační předpoklady pro zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí a zvýšily ty jejich dovednosti, které průmysly a podniky 
potřebují.19  
 

Technické vzdělávání je na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poměrně novou 
záležitostí. Vláda 16. června 2017 formálně schválila Politiku technického a odborného 
vzdělávání a přípravy (TVET) na období 2017-2025. Cílem vlády je integrovat TVET na úrovni 
vyššího sekundárního vzdělávání se zavedením všeobecných a technických středních škol, aby 
se studenti vzdělávali s důkladným odborným povědomím a odbornými znalostmi, které 
budou reagovat na rychlé změny v průmyslové společnosti orientované na informace.  
 
Zamýšlený projekt podpoří národní vizi pro všeobecné a technické střední školy tak, aby žáci 
získali vynikající znalosti, technické dovednosti a morální hodnoty, které jim umožní naplnit 
požadavky trhu práce a pokračovat v celoživotním vzdělávání. Důležité bude směrovat, 
podporovat a zajišťovat služby technického vzdělávání na vyšším druhém stupni ve spolupráci 
se zúčastněnými stranami a rozvojovými partnery. Kambodžská královská vláda má několik 
cílů souvisejících se zavedením systému technického vzdělávání na vyšším druhém stupni, 
jako je standardizace osnov technického vzdělávání; rozšíření všeobecných a technických 
středních škol do všech provinciích/měst a zvýšení míry zápisů do technického vzdělávání. Na 
podporu výše uvedených cílů bylo určeno osm následujících strategií: 
 
1. Legislativní rámec pro podporu systému všeobecného a technického vzdělávání; 
2. Vytvoření systému všeobecného a technického vzdělávání; 
3. Vytvoření osnov a učebnic technického vzdělávání; 
4. Vytvoření zařízení pro technické vzdělávání a instalace vybavení; 
5. Vzdělávání učitelů technického vzdělávání a podpora jejich kvalifikace a kompetencí; 
6. Akreditace a zajištění kvality technického vzdělávání; 
7. Vytvoření plánu pro udržitelnost technického vzdělávání; 
8. Uplatňování rovnosti žen a mužů. 

 
 

 
 
18 Kunthy, R. 2021. Current status of sustainable aquaculture and resource enhancement in Cambodia. In F. A. 
Aya, L. D. de la Peña, N. D. Salayo, & E. A. Tendencia (Eds.), Proceedings of the International Workshop on the 
Promotion of Sustainable Aquaculture, Aquatic Animal Health, and Resource Enhancement in Southeast Asia (pp. 
1–12). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center. 
19 Assessment support and development of educational programmes in the field of  
agriculture at general and technical high schools (GTHS) in Cambodia, November 2022 
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Pro úspěšné naplnění této vize bude potřeba podpořit i školní zařízení a vybavení, včetně 
učeben, laboratoří, ubytoven, dílen, administrativních budov atd. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy stanovilo standard vybavení pro každý program.  Důležitou otázkou pro 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci jeho současné strategie je také vzdělávání 
učitelů technických předmětů, aby byli kompetentní a kvalifikovaní.  
 
Aktuálně jsou poskytovány programy v rámci technického vzdělání na dvaceti všeobecných a 
technických středních školách:  Účetnictví, Zpracování zemědělských produktů, Agronomie,  
Počítače,  Design digitálních médií,  Elektrotechnika,  Elektronika,  Mechanika,  Cestovní ruch 
a  Veterinářství.. Akvakultura se v současné době vyučuje v rámci agronomie a zemědělsko-
potravinářského zpracování.20 
 
Projekt bude realizován na národní úrovni s pilotními aktivitami v regionu Tonle Sap. Jezero 
Tonle Sap (TSL), největší sladkovodní jezero v jihovýchodní Asii, hraje důležitou roli v 
kambodžské ekonomice, protože podporuje okolní obyvatelstvo prostřednictvím produkce ryb, 
zásobování vodou a biologickou rozmanitostí.21  TSL je největší sladkovodní vodní plochou v 
Kambodži a jeho plocha se mění v období dešťů a sucha. Odhaduje se, že na TSL nebo v jeho 
okolí žije více než milion lidí, kteří jsou na vodních zdrojích závislí z hlediska domácího využití, 
zavlažování a průmyslu, přizpůsobení místního klimatu, produkce ryb, akvakultury, dopravy a 
turismu.22 Význam výuky studentů a komunit o přítomnosti znečišťujících látek ve vodě jezera, 
kvalitě vody, preventivních strategiích a souvisejících otázkách zpracování potravin by měl být 
v projektu taktéž zohledněn.  

 
 
Záměr a cíl dotační výzvy 
 
Záměrem dotační výzvy je přispět ke zvýšení počtu mladých a dospělých lidí, kteří mají 
relevantní dovednosti, včetně technických a odborných dovedností, pro zaměstnání, důstojná 
pracovní místa a podnikání v Kambodži (SDG 4.4).  
 

Tato dotační výzva má za cíl zlepšení kvality středoškolského, zejména technického, vzdělávání 
v Kambodži. Reaguje přitom na hlavní problémy kambodžského vzdělávacího systému, 
zejména na nízkou kvalitu učitelů, nedostatečná a zastaralá kurikula, špatný stav 
infrastruktury škol a areálů a nedostatečný přístup ke vzdělávání.  
 
V konečném důsledku přispěje projekt k udržitelnějším zemědělsko-potravinářským 
systémům skrze podporu kvalifikace potenciálních pracovníků, čímž zajistí lepší výkon 
výrobců potravin, včetně zemědělství, rybolovu a akvakultury a podpoří tak lepší integraci 
Kambodži do regionálních a mezinárodních hodnotových řetězců. 
 
 
  

 
 
20 Assessment support and development of educational programmes in the field of  
agriculture at general and technical high schools (GTHS) in Cambodia, November 2022 
21 Mardi Meas, Rina Heu, Laty Ma, KhyEam Eang, and Sokly Siev. 2020. Occurrence, Transportation, Regulation 
and Treatment Methods of Organic Pollutants in Surface Water: A Review on Case of Tonle Sap Lake, Cambodia. 
The 13th AUN/SEED-Net Regional Conference on Chemical Engineering 2020 (RCChE-2020) 
22 Binaya Raj Shivakoti and Pham Ngoc Bao (eds). 2020. Environmental Changes in Tonle Sap Lake and Its 
Floodplain: Status and Policy Recommendations, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Tokyo 
Institute of Technology (Tokyo Tech) and Institute of Technology of Cambodia (ITC)  
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Obsah předkládaných projektů 
 
V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem 
bude podpora národní vize pro všeobecné a technické střední školy skrze posílení 
zemědělských programů (agronomie, chovu zvířat a zpracování 
zemědělských/potravinářských produktů) a skrze tvorbu, zlepšení, aktualizaci a zavedení 
kvalitních učebních osnov.  
 
Obsahem projektu bude též zavedení pilotního modulu zpracování ryb do programu 
zpracování zemědělských/potravinářských produktů. Dále bude zaveden modul akvakultury 
v rámci programu Chovu zvířat. Učební osnovy budou doplněny o odpovídající učebnice. 
Vzhledem k nízké úrovni současného přínosu akvakultury je třeba významně přispět nejen ke 
zlepšení učebních osnov ale i ke kvalitě jejich výuky, a to skrze školení pro učitele odborných 
předmětů. Podstata vzdělávacích osnov by měla obsahovat různé aspekty zpracování potravin, 
jako jsou tradiční techniky (pasterizace, vakuové balení atd.) a nové oblasti, například 
zpracování pod vysokým tlakem; metody bezpečnosti potravin; systémy řízení kvality a 
bezpečnosti potravin a certifikace; a předměty potravinářské vědy a technologie. Tyto složky 
mohou být modifikovány na základě hloubky a rozsahu kurzů souvisejících s moduly 
akvakultury, které budou nabízeny na všeobecných a technických středních školách. Proto je 
vhodné přehodnotit požadavky na technické školitele v oblasti akvakultury, aby odpovídaly 
razanci učebních osnov na úrovni školitelů i školených osob. 
 
Potřebné bude taktéž budování kapacit pracovníků oddělení odborného zaměření 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (VOD) v oblasti tvorby učebních osnov pro 
akvakulturu a průběžného monitorování a hodnocení. Tato otázka rozvoje akvakulturních 
kapacit VOD je důležitá pro dopad a udržitelnost navrhovaného projektu.  
 
Výsledný projekt se zaměří na dvě úrovně intervence: regionální a národní. Na národní úrovni 
bude probíhat tvorba a aktualizace učebních osnov. Učební osnovy budou připravovány ve 
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v úzké spolupráci se soukromým 
sektorem a budou kompatibilní s učebními osnovami, které jsou připravovány pro 
vysokoškolské studium. Učební osnovy budou klást důraz na praktickou výuku v novém 
technologickém prostředí a budou reflektovat kvalifikační předpoklady pro zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí v soukromém sektoru. Komplexní učební plány propojené 
s dovednostmi potřebnými v souvisejících hodnotových řetězcích přispějí v dlouhodobé 
perspektivě ke zlepšení kambodžského zemědělského/potravinářského průmyslu tak aby se 
zemědělský sektor v Kambodži odklonil od závislosti pouze na produkci a přešel k vytváření 
přidané hodnoty v rámci země. Osnovy by měly pomáhat snižovat rozdíl mezi dovednostmi, 
které průmysly a podniky potřebují, a těmi, které produkují vzdělávací instituce. V projektu 
proto bude řešena i otázka přístupu k oficiálním stážím v soukromém sektoru. Kromě 
technických a odborných dovedností určených trhem musí mladí lidé získat i „měkké“ 
dovednosti, jako je kritické myšlení, komunikace, schopnost řešení problémů atd., aby zvýšili 
své možnosti uplatnění. Mladá pracovní síla by měla získat i potřebné digitální dovednosti 
(digitální marketing). 
 
Vzhledem k tomu, že v rámci terciálního vzdělávání existují i jiné zemědělské programy, musí 
být v navrženém projektu správně vyvážené umístění modulů akvakultury, které umožní 
absolventům najít nejen odpovídající zaměstnání v tomto odvětví, ale také pokračování 
v dalším studiu na institutu či vysoké škole. To bude vyžadovat koordinaci stávajících 
intervencí s instituty a s vysokými školami, které poskytnou užitečné vstupy pro pilotní 
moduly. Při přípravě učebních osnov předpokládáme přenos zkušeností z ČR. Tyto osnovy 
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budou pilotovány a následně používány na ostatních středních školách se zemědělským 
zaměřením.  
 
Projektové aktivity budou probíhat v koordinaci s intervencemi ostatních donorů v oblastech 
vzdělávání, akvakultury a zpracování zemědělských produktů a bude navázána spolupráce na 
úrovni politického dialogu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem podpořit 
připravované národní strategie v oblastech středoškolského technického vzdělávání.  
 
Projekt bude usilovat o spolupráci s programem CAST23  usnadňující práci dodavatelského 
řetězce akvakultury, který může pomoci při překonávání mezer mezi teoretickou výukou a 
praktickými zkušenostmi prostřednictvím dialogu s aktéry dodavatelského řetězce akvakultury 
a expozičních návštěv průmyslových a individuálních rybích farem. Stejně tak lze 
prostřednictvím partnerství CAST s mikro-finančními institucemi, aktivovat přístup k malým 
a středním podnikatelským úvěrům v oblasti akvakultury, pokud má být podporováno 
podnikání absolventů všeobecných a technických středních škol. Stejně tak by projekt mohl 
zvážit začlenění zemědělsko-potravinářského zpracování do modulu akvakultury, kde je 
bezpečnost a certifikace zpracovaných potravin klíčovou složkou pro úspěch dodavatelského 
řetězce. To lze provést s odbornými znalostmi projektu PESD24, který se rovněž snaží posílit 
související vzdělávání v oblasti TVET na národní a mezinárodní úrovni. Projekt bude zároveň 
reflektovat i další zkušenosti z předchozích intervencí podpořených Českou rozvojovou 
agenturou v oblasti technického středoškolského vzdělávání.  
 
Na regionální úrovni dojde na vybrané/ých střední/ch školy/ách k zavedení vytvořených 
učebních osnov  a pilotáži modulů akvakultury a zpracování ryb. Dále proběhne podpora 
vybrané/ých střední/ch školy/ách v oblasti zvýšení kapacit učitelů, zlepšení kvality studia a 
propojení studia s praxí, možné je i drobné zlepšení infrastruktury škol/y a areálu škol/y. 
Součástí podpory bude i dodání zpracovatelské techniky (s možností zapojení i případných 
vhodných českých řešení) s cílem posílení praktických dovedností a zvýšení šancí absolventů 
uspět na trhu práce. Je možná i příprava obchodních plánů na zajištění vhodného využití 
případného zisku školy z prodeje vlastních produktů. Výběr vhodné/ých pilotní/ch škol/y 
proběhne ve spolupráci s VOD na základě stávajících a plánovaných aktivit na podporu 
všeobecných a technických středních škol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23 Commercialization of Aquaculture for Sustainable Trade 
24 Partnership for Employment and Skills Development 
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Předkládané projektové návrhy budou směřovat k dosažení následujících cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs): 
 
Cíl 4: Zajištěním přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání pro všechny 
 

 
 Zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a 
kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně 
univerzitního (SDG 4.3.) 
 Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří 
mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které 
budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a 
pro podnikání (SDG 4.4.) 
 

Projektové návrhy budou zpracovány jako víceleté (na období 2023-2025) a budou přispívat 
k naplnění níže uvedených cílů a výstupů Programu rozvojové spolupráce České republiky 
a cílové země (2018-2023)25 v sektoru inkluzivní sociální rozvoj, viz tabulka níže: 
 

Cíle/výstupy Indikátory 
Cíl 3: Zvýšit počet mladých a dospělých, 
kteří mají příslušné dovednosti včetně 
technických a odborných, které budou 
předpokladem pro zaměstnání, 
důstojné pracovní zařazení a pro 
podnikání (SDG 4.4.) 
 
 
 

Procento mladých lidí a dospělých, 
kteří absolvovali technické a odborné 
vzdělání  
a účastnili se odborného vzdělávání  
 
Míra zápisu na střední a vysoké školy 
žen a mužů 

Výstup 3.1.: Zvýšená kapacita 
odborného  
vzdělávání 

3.1. Počet lidí proškolených 
udržitelnými  
novými programy odborného 
vzdělávání 

Výstup 3.3: Zvýšila se zaměstnatelnost  
mladých lidí  

3.3. Počet nově založených MSE 
(MicroSmall Podniky) a počet 
zaměstnaných mladých lidí 

 
 
Cílové skupiny: 
 

 Mladí lidé 
 Studenti středních škol a jejich rodiny 
 Učitelé technických oborů na všeobecných a technických středních školách 
 Soukromý sektor v regionu Tonle Sap 
 Mládež, potenciální studenti a učitelé technických oborů  
 Královská zemědělská univerzita (RUA) 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
  

 
 
25 Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky Kambodža 2018–2023 
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Příklady očekávaných výsledků a dopadů projektu 
 
 

 Posílit zemědělské programy na obecných a středních technických školách;  
 Vytvořit/aktualizovat a zavést replikovatelné učební osnovy a učebnice 3 zemědělských 

programů (agronomie, chov zvířat a zpracování zemědělských/potravinářských 
produktů);  

 Posílit vazby technického a odborného vzdělávání a školení na regionální úrovni; 
 Zavést pilotní moduly akvakultury a zpracování ryb na obecných a středních 

technických školách v regionu Tonle Sap; 
 Podpořit a zpřístupnit kvalitní praktickou výuku, včetně zajištění potřebného školního 

vybavení a infrastruktury; 
 Posílit kapacity pracovníků oddělení odborného zaměření Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (VOD) v oblasti tvorby učebních osnov pro akvakulturu a 
průběžného monitorování a hodnocení; 

 Posílit kapacity středních a středních technických škol v oblasti tvorby plánů finanční 
udržitelnosti, navazování partnerství se soukromým sektorem; 

 Zvýšit kapacit učitelů na všeobecných a středních technických školách; 
 Podporovat partnerství středních škol se soukromým a akademickým sektorem 

v oblasti akvakultury; 
 Podpora inklusivních obchodních modelů nabízejících uplatnění pro ženy a mladé lidi; 
 Zajistit koherenci intervence s ostatními donory v oblasti akvakultury a zpracování 

zemědělských produktů;  
 Vytvořit mechanismy průběžné zpětné vazby pro EU, které budou využitelné pro 

možnosti navázání budoucí těsnější spolupráce s ostatními donory; 
 Přispět ve spolupráci s dalšími donory k posílení dialogu při přípravě národních 

strategií v oblastech středoškolského technického vzdělávání. 
 

 
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. 
 
Udržitelnost projektu: 
 
Žadatel o dotaci v žádosti o dotaci vyjasní, jakým způsobem provede zapojení cílových skupin 
a doporučených partnerských organizací do přípravy, realizace a ukončení projektu. Rozepíše 
rozsah a způsob participace cílových skupin. Také uvede faktory ovlivňující udržitelnost 
projektu a jak s nimi bude pracovat, vyjasní svou strategii odchodu. Žadatel o dotaci rozepíše 
udržitelnost projektu v Projektovém dokumentu (příloha č. 1 Žádosti o dotaci) a to konkrétně 
v kapitole 7.  
 
Povinné partnerské organizace v místě realizace: 
 
Oddělení odborného vzdělávání (VOD), Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (MoEYS)  
 
Pan RATH, Sara, ředitel 
Tel: (855) 12 39 29 88 / (855) 16 39 49 88 (telegram) 
Email: rath.sara@moeys.gov.kh / rathsara09@gmail.com  
#185, Norodom Blvd, Sangkat Boengkengkang I, 
Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh, Kambodža 
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Poskytovatel dotace požaduje, aby žadatel navázal spolupráci s povinnou partnerskou 
organizací. Navázaný vztah žadatele povinné partnerské organizace bude doložen 
prostřednictvím podpůrného dopisu (Letter of Intent) podepsaného ze strany oprávněné osoby 
partnerské organizace. Podpůrný dopis musí být přílohou žádosti o dotaci. Žadatel o dotaci 
zároveň uzavře s povinnou partnerskou organizací Memorandum o porozumění, které předloží 
jako součást průběžné zprávy o realizaci projektu předkládané nejpozději k 31.7.2023. 
Memorandum bude zmíněno v tabulce výstupů a aktivit jako výsledek aktivity.   
 
 
Doporučené partnerské organizace v místě realizace: 
 

 Fakulta rybářství, Královská zemědělská univerzita, Phnom Penh  
 Provinční rady a oddělení v regionu Tonle Sap  
 Soukromý sektor působící v oblasti agro-potravinářství, včetně akvakultury  
 Vybraná/é obecná/é a střední technická/é škola/ly v regionu Tonle Sap 
 Ostatní donoři (př. UNIDO26, GIZ27, AFD28, EU, IFAD29, WB30)  

 
Navázaný vztah žadatele a doporučené partnerské organizace bude doložen prostřednictvím 
podpůrného dopisu (tzv. Letter of Intent), Memorandem o porozumění nebo smlouvy 
podepsané ze strany oprávněné osoby partnerské organizace. Dokumenty dokládající navázání 
partnerského vztahu mohou být přílohou žádosti o dotaci nebo být doloženy úspěšným 
žadatelem v průběhu realizace projektu, jako příloha průběžné zprávy o realizaci projektu 
předkládané nejpozději 31.7.2023. 
 
 
Publicita projektu31: 
 
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 diverzifikovaný 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. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2023 a ukončena v rámci 
víceletého implementačního období nejpozději do 31.12.2025. 
 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pro rok 2023. 
 
Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na projekt na rok 
2023, je oprávněn požádat o pokračující dotaci (na základě výzvy a v termínu 

 
 
26 The United Nations Industrial Development Organization 
27 The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbe 
28 Agence Française de Développement 
29 International Fund for Agricultural Development 
30 World Bank 
31 řídí se rovněž Metodickým pokynem České rozvojové agentury k vnější prezentaci zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR 
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stanoveném poskytovatelem) na tentýž projekt rovněž v roce 2024 a 2025 32 , 
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 účelydle § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel, 
 
d)ÚČELOVÝM ZAŘÍZENÍM REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH 
SPOLEČNOSTÍ, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň 
některou činnost v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel, 
 
e) ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 
odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, 
 
f) MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM (s registrací v ČR) dle § 7 odst. 1 písm. o) Rozpočtových 
pravidel, 
 
g) 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 je z okruhu oprávněných žadatelů o dotaci daného touto výzvou. 
3)  Žadatel musí dodržet předepsaný způsob a termín podání žádosti o dotaci. 
4)  Žádost musí být ve shodě s věcným zaměřením této výzvy k podání žádosti o dotaci. 
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.  
  

 
 
32 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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7) Poskytovatel dotace požaduje prokázání odborné kvalifikace členů projektového týmu: 
 Manažer/ka v místě: v rámci projektu je požadován jeho/její dlouhodobý 

pobyt v Kambodži (alespoň 10 měsíců v roce). Manažer musí mít, zkušenosti v 
délce alespoň 5 let s řízením projektů v rozvojových zemích, manažer doloží 
CV, ze kterého bude délka zkušenosti zřejmá, včetně seznamu projektů, kterých 
se účastnil jako manažer. V CV budou uvedeny tři referenční osoby, které 
mohou zkušenost s řízením projektů v rozvojových zemích potvrdit.  

 Specialista/ka na středoškolské vzdělávání (Kambodža) se zkušeností v oboru 
v délce alespoň 3 roky, doloží CV, ze kterého bude délka zkušenosti zřejmá, a 
ve kterém uvede referenční osobu (a kontakt), která tuto zkušenost může 
potvrdit; 

 Specialista/ka na vzdělávání v oboru agro-potravinářství se zkušeností v 
oboru v délce alespoň 3 roky, doloží CV, ze kterého bude délka zkušenosti 
zřejmá, a ve kterém uvede referenční osobu (a kontakt), která tuto zkušenost 
může potvrdit. 

 
 
IV. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ DOTACE 
 
Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 
2023–2025, činí 22 000 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto 
částku překročit. 
 
Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o 
dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit: 
2023: 6 000 000,- Kč 
2024: 10 000 000,- Kč 
2025: 6 000 000,- Kč 
 
Celková výše dotace, či výše dotace na jednotlivé roky, může být navýšena v průběhu realizace 
projektu pouze na základě odůvodněné žádosti příjemce dotace a v souladu s interními 
předpisy poskytovatele dotace. Poskytovatel dotace není povinen žádosti o navýšení celkové 
částky dotace či částky dotace na jednotlivé roky vyhovět. 
 
Objem prostředků vynaložených na Osobní náklady nesmí přesáhnout 30 % 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. Poskytovatel dotace 
zároveň požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve 
výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. 
podíl z vlastních33/jiných34 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % 
celkových nákladů projektu v roce 2023, min. 5 % celkových nákladů projektu 
v roce 2024, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2025. 
 

 
 
33 Spolufinancování organizace vlastními zdroji, tj. příjmy např. z členských příspěvků nebo příjmů z poskytovaných 
služeb (veřejné sbírky). 
34 Spolufinancování příjemce dotace je zajištěno ze zdrojů jiných institucí, např. (místních) nevládních neziskových 
organizací, nadací či úřadů územní samosprávy, nebo ze strany podnikatelských subjektů. 
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V případě projektů, kde je příjemcem nevládní nezisková organizace 35 , 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 2023 

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. 2023 
do 31. 12. 2023 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. 

V zájmu kvality projektových návrhů poskytovatel dotace umožňuje žadatelům zahrnout do 
rozpočtu pro první rok realizace projektu (tj. 2023) 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 rozpočtovou položkou 7.1 Příprava projektu, 
a to maximálně do výše 4 % z celkové výše dotace poskytnuté 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. 
 
  

 
 
35 Právní formy uvedeny v § 7 odst. 1 písm. e), f) a i) Rozpočtových pravidel 
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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 2023 (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. 
 
V případě, že výše dotace na daný rok nepřekročí 5 mil., bude vyplacena 
jednorázově formou ex-ante do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
účet příjemce dotace. V případě, že výše dotace na daný rok bude vyšší než 5 mil. Kč bude 
vyplacena ve dvou splátkách. První platba formou ex-ante bude příjemci poskytnuta 
do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace na účet příjemce 
dotace a druhá platba do 15 dnů od schválení průběžné zprávy předkládané do 31. 
7. 2023 ze strany poskytovatele dotace na účet příjemce dotace. 
 
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 i) 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. 
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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, bude vyžadovat jejich vrácení do státního rozpočtu 
v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Monitorovací zprávy: 

 průběžná zpráva o realizaci projektu nejpozději do 31.7.2023, 
 roční zpráva o realizaci projektu za každý rok nejpozději do 31.1. násl. roku, 
 v posledním roce realizace projektu jak zpráva roční, tak zpráva závěrečná, 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, zejm. 
poskytnutí informace o skutečném čerpání dotace na vyžádání 
poskytovatele dotace a včasné informování o riziku nedočerpání dotace 
v případě, že takové riziko příjemci vznikne, a to v předepsaných termínech a formě.  

 
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo 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.  
 
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu požadované zprávy o realizaci 
projektu a finanční vyúčtování, vztahují se na něj sankce podle příslušných platných 
právních předpisů.  
 
Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli do 31. 1. 2024 písemné vyúčtování 
přidělené dotace za rok 2023 případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, a to v předepsaných termínech a formě. 
 
VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace 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. 2024. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže podle dispozic 
poskytovatele na jeho účet, a to do 15. 2. 2024.  
 
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu 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 
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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 
 
Tato výzva bude zveřejněna dne 20.12.2022. 
 
Lhůta pro podání žádosti je do 06.02. 2023 do 12:00 hod., tj. do této doby musí 
být žádost doručena poskytovateli dotace.  
 
Podmínky podání žádosti datovou schránkou: 
 
Žadatel zašle žádost včetně všech povinných příloh ve formátu PDF opatřenou (elektronickým) 
podpisem statutárního zástupce nebo jím zmocněné osoby (zmocnění je nutné doložit). 
Žadatel společně s PDF dokumenty zároveň zašle veškeré dokumenty také v editovatelné 
podobě (Word, Excel). Každý formulář bude samostatným dokumentem.  
 
Zprávu do datové schránky nadepíše „NEOTEVÍRAT“ - „Zlepšení kvality středoškolského 
vzdělávání v Kambodži“  2023 (nové projekty)“ 
 
ID datové schránky: 4ebr7ba 
 
Podmínky podání poštou či osobně na recepci poskytovatele dotace: 
Žádost se všemi dokumenty, v listinné i el. formě (PDF + editovatelné), musí být opatřená 
podpisem statutárního zástupce nebo jím zmocněné osoby (zmocnění je nutné doložit) na CD-
ROM/FLASHDISK, se podává v zalepené obálce zabezpečené proti neoprávněnému otevření 
(např. přelepením) označené:  
 
a) názvem dotačního titulu („Žádost: „Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání 
v Kambodži“ 2023 (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 
 
Žádost musí být doručena jedním z uvedených způsobů, v termínu PO vyhlášení výzvy a PŘED 
jejím ukončením. Poskytovatel usnesením dotační řízení zastaví v případě, že žádost nebyla 
podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti. K žádosti o dotaci podané před 
zveřejněním výzvy se nepřihlíží. 
 
Pokud žadatel o dotaci předloží na základě této výzvy více než 1 žádost o dotaci nebo žádost o 
dotaci obsahující více než jeden projekt, bude vydáno rozhodnutí o neposkytnutí dotace. 
 
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 uvedenou adresu: 
 
email: dotace@czechaid.cz  
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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 odpovědi jsou 
závazné. Dotazy včetně odpovědí budou anonymizovaně zveřejňovány na webu ČRA. 
 
Náležitosti žádosti o dotaci 
 
Všechny přílohy žádosti musí být vypracovány dle závazné osnovy a (v případě listinné podoby) 
tvořit jeden celek svázaný nebo jinak spojený (optimálně kroužkovou nebo pevnou vazbou). 
Žádost včetně všech příloh musí být vypracována v českém jazyce. 
 
Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu. Žádost o dotaci musí být podána 
formou předepsaných příloh této výzvy, včetně samotné žádosti o dotaci. 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, 

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 J) 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) identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána. 
 
Vzor žádosti o dotaci je součástí formulářů, které jsou přílohou této výzvy. 
 
Povinné přílohy žádosti:  
 
Příloha I.  -     Projektový dokument  
 
Příloha II. -   Tabulka výstupů, aktivit a finančního rámce pro každý rok realizace 
zvlášť, 
 
Příloha III.  -     Strukturovaný rozpočet projektu pro každý rok realizace zvlášť, 
 
Příloha IV.  -     Matice logického rámce 
 
Spolu s formulářem žádosti o dotaci předloží žadatel tyto doklady: 
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Příloha A) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele (např. Výpis z 
příslušného rejstříku, např. z registru obecně prospěšných organizací atp.). Lze nahradit 
odkazem na příslušný rejstřík na justice.cz36; 

 
Příloha B) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce. Lze nahradit odkazem na 
příslušný rejstřík na justice.cz37; 

 
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 6 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)  

- 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; 

- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu 
rozpočtu; 

- 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 
rozhodnutí OFS, že došlo k porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových 
pravidlech;  

- GDPR souhlas; 
 

Příloha H) seznam organizací či institucí u kterých žadatel současně požaduje či jsou mu 
poskytovány finanční prostředky na realizaci předkládaného projektu;  

 

 
 
36 V případě odkazu spojte přílohu A + B v jeden dokument 
37 V případě odkazu spojte přílohu A + B v jeden dokument 



 
 

 
  

 20/ 23  F01_A_MP01_MP29v1 

Příloha I) doložení kvalifikace členů projektového týmu relevantní k záměru projektu (stručné 
profesní CV) viz kapitola  III. Bod 7 výzvy; 
 
Příloha J) 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 K) potvrzení spolupráce s partnerskou organizací (podpůrným dopisem tzv. Letter of 
Intent).   
 
Pokud je žádost o poskytnutí dotace podepsána v zastoupení, je žadatel povinen doložit plnou 
moc opravňující jeho zástupce k jednání jménem zastupovaného subjektu. 
 
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, které spadají do části „Doporučené 
partnerské organizace v místě realizace“ této výzvy“ apod.). 

 
IX. POSOUZENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ 
 

1. Posouzení formálních náležitostí 
 
V souladu s Rozpočtovými pravidly si poskytovatel vyhrazuje právo postupovat dle ust. § 14k 
odst. 1, 3 a 4, § 14l a § 14p Rozpočtových pravidel: 
 
- trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění 
vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu;  
 
- 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; 
 
- 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. 

 



 
 

 
  

 21/ 23  F01_A_MP01_MP29v1 

Splnění základních administrativních náležitostí předkládaných žádostí o poskytnutí dotace 
prověří komise pro otevírání obálek. Pro administrativní kontrolu, zda byly přiloženy všechny 
požadované přílohy a seřazeny ve správném pořadí, může žadatel o dotaci využít dokument 
„Hodnocení způsobilosti a kontrola formálních náležitostí“, který je přílohou č. 4 této výzvy. 
 

2. Věcné hodnocení žádostí 
 
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. Bude-li hodnoticí komisí shledáno, 
že je žádost o dotaci v rozporu s věcným zaměřením výzvy k podání žádosti, bude s dotyčným 
žadatelem dle ust. § 14j odst. 4 písm. d) Rozpočtových pravidel ve věci dané žádosti o dotaci 
zastaveno dotační řízení. 
 
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 je v souladu s věcným zaměřením výzvy k podání žádosti, 
avšak při věcném hodnocení kvality nedosáhne minimální hranice celkového 
bodového zisku 50 bodů nebo jí bude přiřazen alespoň jeden eliminační slovní 
deskriptor 5 na úrovni některého ze subkritérií, bude v celém rozsahu zamítnuta. 
 
Maximální bodový zisk, kterého může žádost o dotaci dosáhnout, činí 100 bodů. Žádosti o 
dotaci budou seřazeny podle počtu obdržených bodů od nejvyšších po nejnižší. 
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Přehled jednotlivých kritérií, subkritérií a hodnocených aspektů 
 
Název kritéria Název subkritéria Hodnocené aspekty 
Relevance (30) Výchozí stav (10) analýza výchozí situace - definování problémů a jejich příčin; metodologie zpracování 

vstupních dat, jejich kvalita a analýza 
  Vazba na oblast 

podpory (10) 
vazba na program bilaterální spolupráce, adekvátní zasazení do kontextu Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs), průřezových principů ZRS; komplementarita k aktivitám dalších donorů a k 
vládním programům/národním strategiím 

  Cílové skupiny (10) vhodný výběr cílových skupin (struktura, charakteristika, velikost); schopnost cílových skupin 
zapojit se do projektu (absorpční kapacita cílové skupiny) 

Kvalita projektu 
(35) 

Intervenční logika (10) provázanost výsledků baseline s intervenční logikou; adekvátní nastavení záměru a cílů 
projektu; adekvátní nastavení výstupů a aktivit včetně provázanosti se záměrem a cíli projektu; 
vhodnost vybraných indikátorů dle metody SMART; zhodnocení předpokladů a rizik 

  Inovativnost a best 
practice (10) 

využití inovativních metod, postupů či technologií; využití osvědčených metod, postupů či 
technologií 

  Udržitelnost (15) zapojení cílových skupin do přípravy, realizace a ukončení projektu, rozsah a způsob 
participace cílových skupin; identifikace dalších faktorů ovlivňující udržitelnost projektu a 
práce s nimi; strategie odchodu, očekávaná změna chování a možný multiplikační efekt 

Efektivita (25) Value for money (15) přiměřenost rozpočtu vzhledem k velikosti cílové skupiny, obsahové náplni a rozsahu projektu; 
přiměřenost položky k cenám na trhu (ceny a mzdy jsou v místě a čase obvyklé) 

  Struktura rozpočtu 
(10) 

proporcionalita jednotlivých rozpočtových kapitol uvnitř rozpočtu; specifikace jednotlivých 
položek rozpočtu, jednoznačnost zvolených jednotek; další zdroje financování 

Kompetence 
žadatele (10) 

Organizační zajištění 
projektu (5) 

zapojení místních partnerských skupin, rozdělení rolí v případě realizace projektu v 
součinnosti s partnerskými (síťovými) organizacemi, mezisektorová spolupráce  

  
Odborné zajištění 
projektu (5) 

předchozí zkušenost žadatele a partnerů v daném sektoru a zemi/regionu, reference, 
kvalifikační předpoklady 
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X. 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 včetně GDPR (formulář) 
 
 
XI. 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. 
 
XII. 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.  
 
Osobní údaje, u kterých je nutné vyžadovat souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, lze 
předat poskytovateli dotace jen v případě, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 
osobních údajů v písemné formě. Souhlas musí být udělen v souladu s právními předpisy 
upravujícími ochranu osobních údajů. V případě, že žadatel poskytne poskytovateli své 
autorské dílo, musí být současně poskytovateli žadatelem udělen souhlas s využitím 
autorského díla. 
 
Schválení vyhlášení dotační výzvy 
 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem poskytovatele 

Ing. Michal Minčev, MBA 
ředitel České rozvojové agentury 

Elektronický podpis oprávněné osoby 
poskytovatele 
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