
Protokol meziresortní výběrové komise pro výběrové řízení 

v rámci dotačního titulu 

„Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím 

v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, 

dotační výzva „Sýrie 2019“ v návaznosti na UV 587/2019 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 587 z 26. srpna 2019 a na schválení Meziresortní 

pracovní skupinou pro Sýrii vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dne 20. prosince 

2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci pro Sýrii na rok 2020 

v rámci dotačního titulu „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci 

poskytnutí humanitární pomoci“.  

Žádosti o dotaci bylo možno podávat do 20. ledna 2020, 14:00 hodin, poprvé 

prostřednictvím elektronického systému Grantys (www.mzv.grantys.cz). Celkem bylo 

v tomto termínu doručeno sedm žádostí.  

Dne 21. ledna 2020 zasedla obálková komise, která všech sedm žádostí posoudila 

z hlediska požadavků stanovených v příslušné dotační výzvě a postoupila je k hodnocení 

meziresortní výběrové komisi. 

Členové meziresortní výběrové komise prováděli hodnocení a výběr projektů v období 

od 24. ledna do 10. února 2020 prostřednictvím elektronického systému Grantys. Závěrečné 

společné zasedání meziresortní výběrové komise proběhlo 11. února 2020.  

 

Složení výběrové komise: 

Martin Tlapa (alternátka Veronika Kuchyňová Šmigolová), náměstek pro řízení Sekce 

mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR (předseda meziresortní 

výběrové komise) 

Václav Bálek (alternát Milan Konrád), Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

MZV ČR 

Nicole Machová (alternát Lukáš Gjurič), Odbor států Blízkého východu a severní Afriky 

MZV ČR 

Štěpánka Litecká (alternátky Lucie Nečasová a Blanka M. Remešová), Česká rozvojová 

agentura 

Alena Horáková (alternátka Iva Brejzová), Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru MV ČR 

Tomáš Tesárek, Policejní prezídium ČR 

Jan Petr Roman (alternát Michal Kulík), Ministerstvo zemědělství ČR  

 

Hodnocení provádělo sedm členů, závěrečného zasedání se zúčastnilo šest členů a 

jedna alternátka (SED).  

Meziresortní výběrová komise doporučila na základě kritérií zveřejněných při 

vyhlášení předmětné dotační výzvy a s přihlédnutím ke stanovisku zastupitelského úřadu ČR 

v Damašku ke schválení čtyři ze sedmi posuzovaných projektů a u jednoho dalšího projektu 

byly vyžádány dodatečné informace. Ve stanoveném termínu byly informace dodány a 

meziresortní výběrová komise tak doporučuje meziresortní pracovní skupině ke schválení pět 

projektů s dotacemi v celkové výši 24.852.540 Kč.   

K protokolu je přiložen přehled projektů seřazený dle výsledků hodnocení 

s vyznačením stanovisek meziresortní výběrové komise. Tento návrh se postupuje ke 

schválení meziresortní pracovní skupině pro Sýrii. 

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


V Praze dne 25. února 2020 

 

Podpisy členů/alternátů meziresortní výběrové komise: 

 

Veronika Kuchyňová Šmigolová:     

Václav Bálek:     

Nicole Machová: 

Štěpánka Litecká: 

Alena Horáková: 

Tomáš Tesárek:      

Jan Petr Roman: 

 

Stanovisko Meziresortní pracovní skupiny:   

 

 



Příloha: přehled projektů dle hodnocení 

Poř.č. Předkladatel Projekt Doporučení hodnotící 

komise 

Výše dotace (Kč) 

6SY Český červený 

kříž 

Sýrie. Zdravotnická zařízení Syrského 

arabského červeného půlměsíce 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

4.852.540 

4SY Charita Česká 

republika 

Emergency Shelter Rehabilitation for IDPs 

in Idleb 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

5.000.000 

3SY ADRA Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků 

do Sýrie 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

5.000.000 

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

children in North West Syria 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

5.000.000 

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 

PO DOPLNĚNÍ 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI ZA 

PŘEDPOKLADU 

DOSTATEČNÝCH 

PROSTŘEDKŮ 

5.000.000 

2SY CARE Česká 

republika 

Zvyšování odolnosti vůči bezpečnostním 

rizikům a adresování psychologických 

dopadů, způsobených dlouhotrvajícím 

konfliktem, pro vnitřně vysídlenou populaci 

v Sýrii 

DOTACI 

NEPŘIDĚLIT 

0 

7SY Český červený 

kříž 

Sýrie. Dialyzační centra a ordinace 

Syrského arabského červeného půlměsíce 

DOTACI 

NEPŘIDĚLIT 

0 

    24.852.540 

 

 

 

  


