
Strategický rámec programu  

Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích  

Program Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích (dále jen „Program“) je doplňkovým 

programem k programům bilaterální spolupráce a humanitární pomoci. Strategický rámec programu vychází z priorit 

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České Republiky 2018-2030.  

Cíl Programu 

Primárním cílem programu je synergické posilování cílů rozvojové spolupráce v prioritních a specifických zemích 

zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) a cílových zemích humanitární pomoci skrze inovativní 

projekty kofinancované z prostředků mezinárodních donorů.  

Program dále usiluje o tyto sekundární cíle: 

 Program přispívá k posilování bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR 

a s cílovými zeměmi humanitární spolupráce. 

 Program představuje možný přechodový nástroj mezi humanitární, stabilizační a rozvojovou asistencí 

(humanitárně-rozvojový nexus) a mezi bilaterální a multilaterální spoluprací. 

 Program pomáhá budovat kapacity českých subjektů a umožňuje jejich zapojení do projektů významných 

mezinárodních donorů. 

Základní parametry Programu 

Program je koncipován jako dotační titul ZRS ČR, jehož poskytovatelem a administrátorem je Česká rozvojová agentura 

(ČRA). Z Programu jsou financovány trilaterální projekty, jejichž základem je spolupráce subjektů z České republiky s 

dalšími vyspělými donorskými zeměmi a cílovými rozvojovými zeměmi. Oprávněnými žadateli jsou české subjekty, jež 

mohou podávat žádost o podporu na kofinancování trilaterálního projektu. Výše dotace může dosahovat maximálně 

50 % celkového rozpočtu projektu a maximálně 4 mil. Kč ročně. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na předložení 

potvrzení o financování projektu dalším partnerem. Dotační řízení je realizováno výzvou vyhlašovanou jedenkrát za 

rok. Mohou být předloženy žádosti o podporu jednoletých i víceletých projektů. 

Geografické zaměření Programu  

V návaznosti na primární cíl Programu je geografické zaměření Programu vymezeno v souladu s prioritami ZRS ČR a 

humanitární pomoci ČR: 

 Prioritní země ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie1 

 Specifické země ZRS ČR: Afganistán, Palestina, Ukrajina, Sýrie, Irák2 

 Cílové země humanitární spolupráce: Barma/Myanmar, Irák, Mali, Niger, Sýrie, včetně uprchlíků z těchto zemí 

v příslušném regionu3 

Tematické zaměření Programu  

Tematické zaměření Programu je koherentní s Cíli udržitelného rozvoje a rozvojovými strategiemi cílových zemí. 

V prioritních zemích bilaterální ZRS není podmínkou realizace projektů v prioritních sektorech bilaterální spolupráce. 

Vítána je inovativnost projektů v obsahové i procesní rovině, bodově zvýhodněny budou ty projekty, jejichž formulace 

vychází z iniciativy českých subjektů. 

                                                           
1 Dle usnesení vlády 631/2016 
2 Dle usnesení vlády 588/2016, 631/2016, 824/2017 
3 Dle usnesení vlády 631/2016, 591/2017 



Aktéři Programu  

 Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí (MZV) je zřizovatelem 

Programu, který vytváří strategický rámec Programu v souladu s cíli Strategie ZRS ČR 2018-2030 a poskytuje 

dodatečné kofinancování trilaterálních projektů. 

 Česká rozvojová agentura je gestorem Programu, který po dohodě s MZV provádí výběr projektových záměrů 

kofinancovaných z Programu, vyhlašuje dotační výzvu, administruje dotační řízení, poskytuje dotaci z Programu 

českým subjektům a je zodpovědný za vyhodnocení realizovaných trilaterálních projektů. 

 České subjekty jsou předkladatelé a realizátoři projektů Programu, primárně nestátní neziskové organizace, kteří 

čerpají finanční prostředky od hlavního donora, realizují projekty Programu a skrze Program posilují své kapacity 

a know how. 

 Hlavní donoři jsou mezinárodní instituce, které poskytují rozhodující část finančních zdrojů na trilaterální projekty 

a nastavují podmínky pro realizaci a vyhodnocení celého projektu. 

 Partnerské subjekty realizátorů jsou spolurealizátoři projektů Programu, kteří ve spolupráci s českými subjekty 

realizují projekty Programu a čerpají výhody plynoucí ze zapojení do mezinárodní rozvojové spolupráce. 

 Příjemci výstupů trilaterálních projektů jsou cílové skupiny realizovaných projektů v rozvojových zemích, jejichž 

potřeby jsou uspokojovány skrze projekty Programu. 

Způsob výběru projektu 

S cílem posílení vazby projektů podpořených ze zdrojů ZRS ČR na projekty podpořené hlavními donory je požadováno 

předložení projektového záměru, s nímž se předkladatel individuálně nebo v konsorciu s dalšími aktéry hodlá ucházet 

o finanční podporu hlavního donora a kofinancování z trilaterálního dotačního titulu ČRA.  

V návaznosti na vyhlášení dotační výzvy zveřejněné na webových stránkách ČRA žadatel předloží projektový záměr s 

indikativním vyznačením rolí a finančních podílů jednotlivých partnerů. Hodnotící komise složená ze zástupců 

MZV/ČRA v této fázi posoudí, zda projektový záměr naplňuje cíle a parametry Programu,  a zařadí projektový námět  

do jedné ze tří kategorií: (1) podpořit; (2) podpořit dle disponibilních zdrojů; (3) zamítnout. 

Žadatelé v kategorii (1) budou ze strany ČRA vyzváni k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po předložení úplného projektu v předem stanovené lhůtě a jeho schválení ze strany 

hodnotící komise bude uděleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

V případě, že žadatel do stanovené lhůty projekt adekvátně nerozpracuje a dotaci nezíská, bude vyzván k doložení 

dalších podkladů žadatel, který se umístil jako první v kategorii (2). Pokud v projektu,  který byl zařazen do kategorie 1 

a 2, dojde k podstatným změnám oproti původně předloženému námětu, projekt bude znovu posuzován z obsahového 

hlediska. 

Monitoring, evaluace a prezentace 

Trilaterální projekt musí mít jasně definovány indikátory na úrovni výstupů a výsledků, jejichž monitoring bude ze 

strany ČRA požadován v průběhu realizace projektů v předem definovaném časovém intervalu. Lze akceptovat 

monitorovací zprávu připravenou pro hlavního donora, pokud jsou požadované indikátory ve zprávě sledovány. Pokud 

hlavní donor indikátory na úrovni výstupů a výsledků nepožaduje, bude jejich reportování vyžadováno od realizátorů 

ze strany ČRA.  

Průběžný monitoring výstupů a výsledků projektu bude využit pro vyhodnocení úspěšnosti realizovaného trilaterálního 

projektu a jeho případnou korekci v průběhu realizace. Monitoring a vyhodnocení výsledků projektu po jeho realizaci 

bude provádět ČRA v součinnosti se zastupitelským úřadem v cílové zemi projektu, zjištění budou využita pro 

koncipování případných návazných aktivit či opatření a dále pro nastavení budoucích parametrů Programu. 

Informace o výsledku realizovaného projektu budou poskytnuty veřejnosti v České republice a v cílové zemi projektu. 

Tento strategický rámec bude ze strany MZV/ČRA revidován 1 x ročně. 
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