
Často kladené dotazy 

Výzva „Zelená partnerství pro udržitelnou obnovu, růst a důstojná pracovní místa“ 

pro rok 2023 

Datum podání 

dotazu 

Obsah dotazu 

 

Datum podání 

odpovědi 

22.1.2023 Pripravujeme projekt na Zambiu a v tejto suvislosti som Vas chcel poprosit o radu. Do 
projektu sme dali nakup 2 motoriek pre tim na mieste.  
Ak budem vychadzat z dokumentu POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA 
REALIZACI NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ, bod 2 VÝDAJE NA POŘÍZENÍ A 
ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU, v pripade ze motorka 
budu mat vacsiu hodnotu ako 80,000 Kc (text pod ciarou) nie je to opravneny vydaj. 
Ak bude stat 80,000 Kc a menej je to opravneny vydaj aj keby sa mala odpisovat viac 
jako jeden rok. Rozumiem tomu spravne? Z pohladu efektivnosti sa viac oplati motorku 

kupit ako si ju prenajimat 3 roky. 

 
 
 
 

24.1.2023 

 Obsah odpovědi 
 

Ano, posuzování uznatelných a neuznatelných výdajů se řídí přílohou č. 2 výzvy – 
Posuzování uznatelných výdajů na realizaci neinvestičních projektů zahraniční 
rozvojové spolupráce České republiky. Pokud je cena jedné motorky do 80 000 Kč bez 
DPH jedná se o drobný majetek a je to oprávněný výdaj. Nicméně ČRA bude vždy 
pečlivě hodnotit, zda se jedná o účelný výdaj související s realizací projektu.  
 

 

 



 
 

Datum podání 

dotazu 

Obsah dotazu 

 

Datum podání 

odpovědi 

20.1.2023 Chtěla bych se zeptat na detaily k výzvě „Zelená partnerství pro udržitelnou obnovu, 
růst a důstojná pracovní místa“, která je vypsána jako víceletá: 

Z výzvy chápeme, že je třeba vyplnit přílohy „Tabulka výstupů“ a „Rozpočet“ pro 
celkovou délku implementace (tzn. 3 roky). Je ale také potřeba k tomu odevzdat i 
Tabulku výstupů a Rozpočet pouze na rok 2023? 

 

24.1.2023 

 Obsah odpovědi   

 Žadatel je povinen vyplnit Tabulku výstupů, aktivit a finančního rámce pro každý rok 
realizace zvlášť (tj. pro roky 2023, 2024, 2025) viz strana 17 výzvy. Strukturovaný 

rozpočet předkládá žadatel pro každý rok realizace (tj. strukturovaný rozpočet pro rok 
2023, 2024, 2025).  

 

Datum podání 

dotazu 

 Datum podání odpovědi 

17.1.2023 Měla bych pár otázek ohledně podmínek výzvy „Zelená partnerství pro udržitelnou 
obnovu, růst a důstojná pracovní míst“, specificky část III. Podmínky účasti 
v dotačním řízení, bod 7), na straně 11 ohledně prokázání kvalifikace členů 
projektového týmu (to se vztahuje vlastně i na Přílohu I.).  

• Manažer v místě 

24.1.2023 



• Specialista na zemědělskou výrobu 

• Specialista na zpracování zemědělských produktů a obchod 
 

Je požadavek na obsazení těchto pozic specificky českými odborníky nebo to není 
nutné? 
 
Ohledně pozice Manažer v místě, obvykle je projektový tým sestaven až po schválení 

projektu donorem. Je možné zaslat životopisy zaměstnanců, které jsme v této fázi 
ještě nevybrali, až dodatečně, pokud bude žádost schválen? 
Ohledně Specialista na zemědělskou výrobu a Specialista na zpracování zemědělských 
produktů a obchod – mohou být tyto pozice obsazeny i externími odborníky, např. 
odborníky z partnerských organizací? 
 

 Obsah odpovědi  

 Obsazení pozic, které splňují kvalifikaci je možné i mezinárodními odborníky. Doložení 
kvalifikace, tj. prokázání kvalifikace projektového týmu strukturovanými CV 
s informacemi a zkušenosti uvedenými v kapitole III PODMÍNKY ÚČASTI V 

DOTAČNÍM ŘÍZENÍ bod 7) je potřeba doložit již v rámci žádosti o dotaci. Obsazení 
pozici Specialista na zemědělskou výrobu a Specialista na zpracování zemědělských 
dokumentů a obchod mohou být obsazeny rovněž externími odborníky, se kterými by 
měl mít žadatel o dotaci uzavřenou nějakou smlouvu/dohodu.  

 

 


