
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 reakce na pandemii COVID-19“ 

v roce 2020 

 

Dne 19. května 2020 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 reakce na pandemii COVID-

19“ (země: Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Ukrajina), který byl 

vyhlášen dne 16. dubna 2020, s termínem pro předkládání žádostí o dotaci do dne 18. května 

2020, 14:00 hodin. 

 

Komise pro formální kontrolu žádostí zasedla ve složení: 

1. Hana Volná, ORS MZV – administrátorka výzvy 

2. Kristýna Sedláková, ORS MZV 

3. Martin Křeček, ČRA 

 

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

stránce z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení dotačního titulu.  

U jedné žádosti komise shledala rozdílnou uváděnou výši celkových nákladů projektu 

v žádosti v. v rozpočtu a vyzvala žadatele o sjednocení, což bylo ve stanovené lhůtě do 20. 

května 12:00 hodin provedeno. 

 

Celkem bylo v termínu obdrženo 12 žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci, 

 z toho   v pořádku po doplnění v pořádku vyřazeno 

          11              1         0 

   

Počet žádostí o dotaci postoupených hodnotící komisi: 12 

 

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

posoudí hodnotící komise, jejíž výsledný návrh na podporu vybraných projektů, včetně 

návrhu závazné výše dotace MZV, bude následně předložen ke schválení náměstkovi pro 

řízení sekce, do jehož kompetence spadá humanitární pomoc. 

 

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

ze členů obálkové komise se nepodílel na zpracování žádného z předložených projektů a ani 

nemá soukromě motivovaný zájem na úspěchu kteréhokoli z nich. 

 

Hana Volná   …………………………… 

 

Kristýna Sedláková    ……………………………. 

 

Martin Křeček   ……………………………. 

 

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

                                                           Ing. Václav Bálek 

ředitel odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 

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


Příloha: přehled obdržených žádostí o dotaci na projekty – COVID-19 v r. 2020 

 

 
Číslo projektu Předkladatel Projekt Stanovisko komise 

20-COVID-01 Světlo pro svět 

- Light for the 

World, z.s. 

Budování odolnosti chudého venkovského obyvatelstva 

Kambodži vůči pandemii COVID-19 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-02 MAGNA ČR 

 o. p. s. 

Poskytování urgentních služeb primární zdravotní péče, 

vzdělávání a preventivních opatření minimalizujících 

riziko vypuknutí epidemie Covid 19 a 

postepidemiologických služeb mentálního zdraví pro 

ohrožené skupiny v Doněcké oblasti 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-03 ADRA, o.p.s. Zlepšení zdravotní péče a mitigace šíření Covid-19 ve 

zdravotnických zařízeních na Ukrajině 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-04 Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Zvyšování odolnosti chudých městských komunit vůči 

dopadům COVID-19 v Kambodži 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-05 Český červený 

kříž 

Materiální vybavení pro zdravotnická zařízení a 

Zdravotnické jednotky Ukrajinského červeného kříže v 

rámci boje proti pandemii COVID 19 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-06 MAGNA ČR  

o. p. s. 

Zvyšování kapacit a odolnosti zdravotnického systému a 

snižování mortality a morbidity ohrožených skupin 

obyvatelstva pro riziko vypuknutí rozsáhlé epidemie 

Covid 19 v provinciích Phnom Penh a Kandal, 

Kambodža. 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-07 Charita Česká 

republika 

Zmírňování negativních ekonomických dopadů 

pandemie COVID-19 na obyvatelstvo horských regionů 

Gruzie 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-08 Charita Česká 

republika 

Budování kapacit poskytovatelů domácích 

pečovatelských služeb v souvislosti s pandemií COVID-

19 v Moldavsku 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-09 Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Snížení dopadu COVID 19 na osoby s postižením v 

Bosně a Hercegovině a Moldavsku 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-10 CARE Česká 

republika z.s. 

Inovativní přístup k prevenci šíření COVID-19 ve 

zranitelných komunitách v Bosně a Hercegovině 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-11 Charita Česká 

republika 

Posílení připravenosti a kapacit kambodžských 

veřejných zdravotnických zařízení  ke zvládnutí 

pandemie Covid-19 

PO DOPLNĚNÍ  

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

20-COVID-12 CARE Česká 

republika z.s. 

Zvýšení kapacit lékařského a zdravotnického personálu 

pro odezvu na pandemii CoViD-19 prostřednictvím 

účinných metod osobní ochrany a preventivních 

opatření ve dvou regionech Gruzie. 

V POŘÁDKU,  

POSTOUPENO  

K HODNOCENÍ 

 


