
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ 

TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A 

DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ V ROCE  2010 
 

Dne 11. 9. 2009 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační 
spolupráce na rok 2010, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2010. Termín pro dodání 
návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 26. 10. 2009 16.00 hod. Dne 30. 10. 2009 
zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených 
pro r. 2010. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska 
témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Vyřadila 6 nevyhovujících projektů (viz. 
příloha č.2: Protokol o otevírání obálek). Z celkového počtu 38 přijatých návrhů jich bylo do 
výběrového řízení postoupeno 32. 

Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení.  

V prvním kole byly návrhy hodnoceny oddělením transformační spolupráce na 

základě předem stanovených (zveřejněných) kritérií a spolu s vyjádřením 

příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů postoupeny do druhého kola členům 

výběrové komise. 

Komise složená ze zástupců odborů MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 

16. prosince 2009.  

Složení výběrové komise: Gabriela Dlouhá (ředitelka Odboru lidských práv transformační 
politiky, předsedkyně komise) 
 Jana Kalimonová  – referentka Odboru bezpečnostní politiky 
Irena Mullerová, referentka odboru Společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky 
Martin Náprstek – Rozvojová agentura 
David Stulík – pracovník Delegace Evropské komise v Kyjevě, 
v minulosti působil jako vedoucí východoevropské sekce společnosti 
Člověk v tísni a v Nadaci pro rozvoj občanské společnosti 
Vlasta Hirtová – vedoucí programu East East, Nadace Open Society 
Fund Praha 
 

Dále byly přítomni pracovníci odboru LPTP: Barbora Řepová, Helena Štohanzlová a 

Jan Látal. 

 

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých 

rozhodnutí do tří skupin (pořadí níže uvedených projektů indikuje výši bodového hodnocení): 

 

 

 

 

 



(A) PŘIJATÉ NÁVRHY PROJEKTŮ, S PŘEDKLADATELI BUDE ZAHÁJENO DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ 
 

číslo 
žádosti 

Organizace Název projektu Cílová země 
Doba 
trvání 

17 Charita ČR 
MLÁDĚŽ A MÍSTNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA: 

UDRŽITELNÉ PARTNERSTVÍ 
Moldavsko 12 

21 
Transparency 

International Czech 
Republic 

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině  Ukrajina 12 

22 
Transparency 

International Czech 
Republic 

Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii Gruzie 12 

23 AGORA CE Podpora transparentnosti a komunikace v Gruzii Gruzie 12 

25 
Mezinárodní sdružení 
Občanské Bělorusko 

Evropské rádio pro Bělorusko - podpora 
nezávislého zpravodajství v Bělorusku 

Bělorusko 36 

8 Člověk v tísni  
Vzdělávání budoucích běloruských právníků a 

podpora efektivní práce regionálních nevládních 
organizací v Bělorusku 

Bělorusko 24 

10 
Asociace pro 

mezinárodní otázky 
Občanská alternativa pro běloruské školy Bělorusko 24 

11 
Asociace pro 

mezinárodní otázky 
Občanská alternativa pro ukrajinské školy Ukrajina 24 

30 Veronica  
Účast místních partnerství v plánování 

udržitelného rozvoje venkovských oblastí, 
zkušenosti Česka pro Ukrajinu 

Ukrajina 12 

38 
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům 

Podpora a posílení činnosti gruzínských NGO 
formou vzdělávacích programů, podpora vzniku 

místní samosprávy v nově vystavěných vesnicích 
pro běžence a prohloubení stávající spolupráce 

Gruzie 12 

4 Charita ČR 
Podpora občanské participace a rozvoje kapacit 

místní samosprávy s Samskhe/Javakheti 
Gruzie 18 

13 ADRA Kayin Fellowship Program Barma 24 

19 Nadace Via 
Podpora strategického plánování a finanční 

udržitelnosti srbských neziskových organizací 
Srbsko 24 

36 CzechInvent 

Přenos českého know-how v oblasti ekonomické 
transformace – budování kapacit Moldavska v 

oblasti podpory inovací a rozvoje 
podnikatelských dovedností 

Moldavsko 11 

9 Člověk v tísni  Podpora rozvoje irácké občanské společnosti Irák 36 

24 
Mezinárodní sdružení 
Občanské Bělorusko 

Podpora občanské společnosti a obhájců 
lidských práv v Bělorusku 

Bělorusko 12 

3 Europeum Jak spolu hovořit Kosovo 12 

35 Slovo 21 Je čas na Evropu 
Bosna a 

Hercegovina 
12 

27 La Strada ČR 
Podpora občanské společnosti v prosazování 

lidsko-právního přístupu v boji proti obchodu s 
lidmi v Bosně a Hercegovině 

Bosna a 
Hercegovina 

12 

26 AGORA CE 
Podpora rozvoje občanské společnosti ve 

vybraných regionech Moldavska 
Moldavsko 12 



 
(B) REZERVNÍ PROJEKTY, KTERÉ BUDOU PODPOŘENY V PŘÍPADĚ UMOŽNÍ-LI TO ROZPOČET 

PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE 
 
  

číslo 
žádosti 

Organizace Název projektu Cílová země 
Doba 
trvání 

2 CDK 
Nové ročníky vzdělávacího institut pro 

demokracii a občanskou společnosti na Vých. 
Ukrajině  

Ukrajina 24 

5 Euroschola 
Inspirujme pomocí českého příkladu samosprávu 

a třetí sektor v Čačku (Srbsko) 
Srbsko 10 

 
 
 
(C) ZAMÍTNUTÉ PROJEKTY 

číslo 
žádosti 

Organizace Název projektu Cílová země 
Doba 
trvání 

28 PSSI 
Sdílení české zkušenosti s transformací a 

budováním bezpečnostního systému 
Kosovo, 

Moldavsko 
12 

37 
Organizace pro pomoc 

uprchlíkům 
Podpora organizací pomáhajících uprchlíkům v 

Severním Iráku 
Irák 9 

7 Člověk v tísni  Moderní škola pro demokratickou společnost Ukrajina 24 

34 ARPOK 
Podpora občasnké společnosti a státní správy v 

autonomní oblasti Vojvodina  
Srbsko 12 

1 CDK 
Projektová podpora struktur občasnké 

společnosti na Východní Ukrajině 
Ukrajina 12 

20 Transitions Online Zkoumání zhoršování životního prostředí 
Srbsko, Bosna, 

Kosovo 
12 

 

S předkladateli přijatých návrhů projektů (skupina A) bude zahájeno dohadovací 

řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s 

doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

Odložené projekty (skupina B) nemohou být zatím kvůli omezenému rozpočtu 

programu transformační spolupráce realizovány. Tyto návrhy projektů ve své většině také 

vykazují výraznější nedostatky než návrhy přijaté, zároveň jsou však vzhledem k cílům 

transformační spolupráce zajímavé a relevantní. Těmto projektům může být přidělena dotace 

v případě, že to rozpočet programu umožní a nedostatky budou v souladu s doporučeními 

výběrové komise odstraněny, resp. projekty budou přepracovány. O vývoji finančních 

možností programu transformační spolupráce budou předkladatelé odložených projektů 

informováni individuálně, v pořadí, ve kterém jsou výše uvedeni. 

 



Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a 

nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. 

 

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy 

projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci 

s úspěšnými předkladateli.  

 

V Praze dne 17. prosince 2009 

 

Gabriela Dlouhá, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky  

 


