
Protokol o formální kontrole žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci  

 v rámci dotačního titulu „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím 

 v rámci poskytnutí humanitární pomoci“,  

dotační program „Humanitární pomoc obyvatelstvu Sýrie“  

v návaznosti na UV 587/2019 

 

Dne 21. ledna 2020 od 15:00 do 15:30 hod. proběhla formální kontrola žádostí o dotaci 

na projekty humanitární pomoci, které byly předloženy prostřednictvím elektronického 

systému www.mzv.grantys.cz v rámci dotačního titulu „Účelová dotace nestátním 

neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, dotační program 

„Humanitární pomoc obyvatelstvu Sýrie“. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena dne 

20. prosince 2019 v návaznosti na usnesení vlády č. 587 z 26. srpna 2019, s termínem pro 

předkládání žádostí o dotaci stanoveným na 20. leden 2020, 14:00 hodin. 

 

Komise pro formální kontrolu žádostí zasedla ve složení: 

1. Hana Volná, ORS MZV – administrátorka výzvy 

2. Nicole Machová, BVA MZV 

3. Kristýna Sedláková, ORS 

 

Komise zkontrolovala žádosti o dotaci, předložené ve stanoveném termínu, po formální 

stránce z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení dotačního titulu. Všechny předložené 

žádosti byly shledány v pořádku a byly v elektronickém systému postoupeny k hodnocení. 

 

Celkem bylo v termínu obdrženo 7 žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v 

Sýrii, 
 z toho        

v pořádku:       7 

doplněny:      0 

vyřazeny:      0  

Počet žádostí o dotaci postoupených k hodnocení:  7 

 

Vyhovující žádosti o dotaci na projekty humanitární pomoci (seznam tvoří přílohu protokolu) 

posoudí meziresortní výběrová komise, jejíž výsledný návrh na podporu vybraných projektů, 

včetně návrhu závazné výše dotace MZV, bude následně předložen ke schválení meziresortní 

pracovní skupině k realizaci UV 588/2016, resp. 587/2019, v souladu s jejím statutem. 

 

Podpisy členů komise potvrzují výše uvedený záznam. Zároveň stvrzují, že žádný ze členů 

komise se nepodílel na zpracování žádné z předložených žádostí o dotaci na projekty 

humanitární pomoci a ani nemá soukromě motivovaný zájem na úspěchu kterékoli z nich. 

 

Hana Volná  …………………………… 

 

Nicole Machová   ……………………………. 

 

Kristýny Sedláková ……………………………. 

 

Schválil:                           ……………………………………. 

                                                           Ing. Martin Tlapa, MBA 

náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí,  

ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR 

http://www.mzv.grantys.cz/


Příloha: přehled obdržených žádostí na projekty humanitární pomoci pro obyvatelstvo 

Sýrie v roce 2020 

 
Poř.č. Předkladatel  Projekt Stanovisko komise 

1SY Člověk v tísni Non-formal education for out-of-school 

children in North West Syria 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

2SY CARE Česká 

republika 

Zvyšování odolnosti vůči bezpečnostním 

rizikům a adresování psychologických 

dopadů, způsobených dlouhotrvajícím 

konfliktem, pro vnitřně vysídlenou populaci 

v Sýrii 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

3SY ADRA Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků 

do Sýrie 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

4SY Charita Česká 

republika 

Emergency Shelter Rehabilitation for IDPs 

in Idleb 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

5SY Magna ČR Zajištění přístupu ke kvalitním 

integrovaným primárním a specializovaným 

zdravotním službám pro Syřany postižené 

konfliktem v prostředí vysídlení pomocí 

mobilních a statických prostředků v 

Atmehu, okrese Dana, Idlib, Sýrie 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

6SY Český červený 

kříž 

Sýrie. Zdravotnická zařízení Syrského 

arabského červeného půlměsíce 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

7SY Český červený 

kříž 

Sýrie. Dialyzační centra a ordinace 

Syrského arabského červeného půlměsíce 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO K HODNOCENÍ 

 


