
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 výzva „Naléhavá pomoc Ukrajině“  

 

Dne 9. března 2022 vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) výzvu k podávání 

žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v rámci dotačního titulu „Účelová dotace 

nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, dotační výzva 

„Naléhavá pomoc Ukrajině“ (pro Ukrajinu + ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny  v sousedních 

zemích - zejména  v Moldavsku.   

Žádosti o dotaci bylo možno podávat do 8. dubna 2022, 14:00 hodin, prostřednictvím 

elektronického systému Grantys (www.mzv.grantys.cz). Celkem bylo v tomto termínu podáno 

dvanáct žádostí.     

Formální kontrola obdržených žádostí probíhala ve dnech 8. – 11. dubna 2022. 

Protokol z formální kontroly byl schválen a publikován na www.mzv.cz/pomoc dne 13. 

dubna. Tři žádosti byly vyřazeny obálkovou komisí kvůli formálním nedostatkům. 

K posouzení hodnotící komisí bylo postoupeno 9 návrhů.  

Členové hodnotící komise posuzovali žádosti podle kritérií obsažených v příslušných 

dotačních výzvách v období od 14. dubna do 27. dubna 2022 v elektronickém systému 

Grantys. Společné zasedání hodnotící komise proběhlo hybridní formou 29. dubna 2022.  

 

Složení hodnotící komise: 

Petr Gandalovič (alternát Milan Konrád), ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci MZV - předseda hodnotící komise 

Tomáš Píša (alternátka Dominika Rádlová), sekce mimoevropských zemí, ekonomické a 

rozvojové spolupráce MZV 

Veronika Sidó, Odbor států severní a východní Evropy MZV 

Sára Miličič (alternátka Blanka M. Remešová) Česká rozvojová agentura  

Petr Ošlejšek (alternátka Iva Brejzová), Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru  

 

Hodnotící komise doporučila na základě kritérií zveřejněných při vyhlášení předmětné 

dotační výzvy, s přihlédnutím k aktuálním humanitárním potřebám a disponibilním finančním 

prostředkům, ke schválení celkem 5 projektů s dotacemi v souhrnné výši 46.450.000 Kč.  

K protokolu je přiložen přehled projektů z dotační výzvy seřazený dle celkových 

výsledků hodnocení s vyznačením stanoviska hodnotící komise k přidělení dotace.  

Tento návrh se postupuje ke schválení náměstku pro řízení sekce odpovědnému za 

rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. 

 

V Praze dne 11. května 2022 

 

 

 

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


Podpisy hodnotících členů, případně alternátů hodnotící komise: 

Petr Gandalovič: 

Tomáš Píša: 

Veronika Sidó: 

Sára Miličič: 

Petr Ošlejšek: 

 

 

Schválil: ……………………………………… NM SED MZV 

Martin Tlapa 



Příloha: přehled projektů a hodnocení 

 

Reg.č. Předkladatel Projekt Doporučení hodnotící 

komise 

Výše dotace 

(Kč) 

22-HU-UA-11 Charita Česká 

republika 

Pomoc vnitřně přesídleným 
osobám v Zakarpatské oblasti 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI  

 

10.000.000 

22-HU-UA-06 ADRA Zajištění okamžitých potřeb 
nejzranitelnějších uprchlíků v 
Moldavsku 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI  

 

10.000.000 

22-HU-UA-09 Charita Česká 

republika 

Podpora v nouzi pro vnitřně 
vysídlené osoby ve Lvovské oblasti 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

10.000.000 

22-HU-UA-07 Diakonie 

ČCE 

Podpora IDPs v Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny s důrazem na 
sociálně slabé a vyloučené osoby 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

6.450.000 

22-HU-UA-03 ČČK Posílení kapacit Ukrajinského 
červeného kříže pro poskytování 
zdravotní péče raněným a 
nemocným a pomoci zranitelným 
skupinám osob v souvislosti s 
probíhajícím ozbrojeným 
konfliktem a jeho následky 

DOTACI PŘIDĚLIT 

V PLNÉ VÝŠI 

10.000.000 

22-HU-UA-05 Charita Česká 

republika 

Emergency and stabilization 
support for Ukrainian refugees in 
Moldova 

DOTACI NEPŘIDĚLIT 0 

22-HU-UA-12 Člověk v tísni Reakce na okamžité potřeby 
vysídleného a hostitelského 
obyvatelstva  postiženého 
konfliktem na Ukrajině 

DOTACI NEPŘIDĚLIT 0 

22-HU-UA-10 MAGNA ČR Poskytování komplexního, 
bezpečného, spravedlivého a 
důstojného přístupu ke urgentní 
primární zdravotní péči, službám 
MHPSS/GBV zranitelnému 
obyvatelstvu postiženému 
konfliktem na Ukrajině a 
ukrajinským uprchlíkům v 
Moldavsku. 

DOTACI NEPŘIDĚLIT 0 

22-HU-UA-04 NESEHNUTÍ Humanitární pomoc vnitřně 
vysídleným a sociálně ohroženým 
skupinám obyvatel ve třech 
oblastech Ukrajiny 

DOTACI NEPŘIDĚLIT 0 

 

 

 

 


