Protokol hodnotící komise
k žádostem 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 16. dubna 2020 vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) výzvu
k podávání žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci na rok 2020 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).
Žádosti o dotaci bylo možno podávat do 18. května 2020, 14:00 hodin prostřednictvím
elektronického systému Grantys (www.mzv.grantys.cz). Celkem bylo v tomto termínu podáno
dvanáct žádostí.
Dne 19. května 2020 zasedla obálková komise, která všech 12 žádostí posoudila
z hlediska požadavků stanovených v příslušné dotační výzvě a po úpravě jedné žádosti
postoupila k posouzení hodnotící komisi všech 12 podaných žádostí.
Členové hodnotící komise posuzovali žádosti podle kritérií obsažených v příslušné
dotační výzvě v období od 20. do 27. května 2020 v elektronickém systému Grantys.
Společné zasedání hodnotící komise proběhlo 28. května 2020.
Složení hodnotící komise:
Václav Bálek (alternát Milan Konrád), ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci MZV - předseda hodnotící komise
Jana Gašparíková (alternátka Martina Rubešková), Odbor států Asie a Pacifiku – Kambodža
Petr Šmejkal (alternátka Klára von Kriegsheim Kadlecová), Odbor států jižní a jihovýchodní
Evropy – Bosna a Hercegovina
Čeněk Hajný (alternát Petr Reimer), Odbor států východní Evropy – Gruzie, Moldavsko,
Ukrajina
Tomáš Píša (alternát Jakub Rudý), sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové
spolupráce MZV
Štěpánka Litecká (alternátka Petra Mojžíšová), Česká rozvojová agentura
Iva Brejzová (alternátka Alena Horáková), MV - generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru
Hodnotící komise doporučila na základě kritérií zveřejněných při vyhlášení předmětné
dotační výzvy a s přihlédnutím k disponibilním finančním prostředkům ke schválení po
úpravách a doplnění šest žádostí s celkovou výší dotací 24.902.900 Kč s tím, že
z humanitárního rozpočtu MZV budou proplaceny dotace u pěti projektů v celkové výši
19.902.900 Kč; jeden projekt s dotací ve výši 5.000.000 Kč bude převzat Ministerstvem vnitra
k financování z programu MEDEVAC.
K protokolu je přiložen přehled všech hodnocených projektů seřazený dle celkových
výsledků hodnocení. Tento návrh se postupuje ke schválení náměstku pro řízení sekce
odpovědnému za rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.
V Praze dne 9. června 2020

Podpisy členů hodnotící komise:

Václav Bálek:
Jana Gašparíková:
Petr Šmejkal:
Čeněk Hajný:
Tomáš Píša:
Štěpánka Litecká:
Iva Brejzová:

Schválil: ……………………………………… NM SED MZV
Martin Tlapa

Příloha: přehled projektů a doporučení hodnotící komise
Číslo projektu

Předkladatel

20-COVID-10

CARE Česká
republika z.s.

20-COVID-05

20-COVID-03

Inovativní přístup k prevenci šíření
COVID-19 ve zranitelných komunitách v
Bosně a Hercegovině
Český červený
Materiální vybavení pro zdravotnická
kříž
zařízení a Zdravotnické jednotky
Ukrajinského červeného kříže v rámci
boje proti pandemii COVID 19
ADRA, o.p.s. Zlepšení zdravotní péče a mitigace šíření
Covid-19 ve zdravotnických zařízeních na
Ukrajině

20-COVID-12

CARE Česká
republika z.s.

20-COVID-11

Charita Česká
republika

20-COVID-09

Člověk v tísni,
o.p.s.

20-COVID-02

MAGNA ČR
o. p. s.

20-COVID-07

20-COVID-08

20-COVID-06

20-COVID-04

20-COVID-01

Projekt

Zvýšení kapacit lékařského a
zdravotnického personálu pro odezvu na
pandemii CoViD-19 prostřednictvím
účinných metod osobní ochrany a
preventivních opatření ve dvou regionech
Gruzie.
Posílení připravenosti a kapacit
kambodžských veřejných zdravotnických
zařízení ke zvládnutí pandemie Covid-19
Snížení dopadu COVID 19 na osoby s
postižením v Moldavsku

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
Charita Česká
Zmírňování negativních ekonomických
republika
dopadů pandemie COVID-19 na
obyvatelstvo horských regionů Gruzie
Charita Česká
Budování kapacit poskytovatelů
republika
domácích pečovatelských služeb v
souvislosti s pandemií COVID-19 v
Moldavsku
MAGNA ČR
Zvyšování kapacit a odolnosti
o. p. s.
zdravotnického systému a snižování
mortality a morbidity ohrožených skupin
obyvatelstva pro riziko vypuknutí
rozsáhlé epidemie Covid 19 v provinciích
Phnom Penh a Kandal, Kambodža.
Člověk v tísni, Zvyšování odolnosti chudých městských
o.p.s.
komunit vůči dopadům COVID-19 v
Kambodži
Světlo pro svět
Budování odolnosti chudého
- Light for the venkovského obyvatelstva Kambodži vůči
World, z.s.
pandemii COVID-19

Doporučení
hodnotící komise
DOTACI
PO DOPLNĚNÍ
PŘIDĚLIT
DOTACI
PO DOPLNĚNÍ
PŘIDĚLIT

Výše dotace (Kč)

PO DOPLNĚNÍ
PŘEDAT MV
K FINANCOVÁNÍ
Z PROGRAMU
MEDEVAC
DOTACI
PO DOPLNĚNÍ
PŘIDĚLIT

(5.000.000)

DOTACI
PO DOPLNĚNÍ
PŘIDĚLIT
DOTACI
PO ÚPRAVĚ
PROJEKTU
PŘIDĚLIT
DOTACI
NEPŘIDĚLIT

2.499.000

DOTACI
NEPŘIDĚLIT

0

DOTACI
NEPŘIDĚLIT

0

DOTACI
NEPŘIDĚLIT

0

DOTACI
NEPŘIDĚLIT

0

DOTACI
NEPŘIDĚLIT

0

5.000.000

4.403.900

5.000.000

3.000.000

0

