
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ 

TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A 

DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 2007 
 

Dne 15. 11. 2006 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační 

spolupráce na rok 2007, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2007. Termín pro dodání 

návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 29. 12. 2006 12.00 hod. Dne 29. 12. 2006 

ve 12.30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených 

pro r. 2007. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska 

požadavků a témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a vyřadila 12 nevyhovujících 

projektů (Protokol o otevírání obálek). Z celkového počtu 53 přijatých návrhů jich bylo do 

výběrového řízení postoupeno 41. Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém 

výběrovém řízení.  

V prvním kole byly návrhy hodnoceny oddělením transformační spolupráce na 

základě předem stanovených (zveřejněných) kritérií a spolu s vyjádřením 

příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů postoupeny do druhého kola členům 

výběrové komise. 

Komise složená ze zástupců čtyř relevantních odborů MZV a tří externích odborníků 

zasedla dne 9. února 2007.  

Složení výběrové komise: Gabriela Dlouhá (Oddělení transformační spolupráce, 

předsedkyně komise), Pavel Svítil (Odbor jihovýchodní a východní Evropy), Martin 

Náprstek (Rozvojové středisko), Veronika Stromšíková (Odbor lidských práv), Vladislav 

Jandjuk (mluvčí kulturního a osvětového spolku Bělorusů v ČR Skaryna, mluvčí 

demokratického fóra Bělorusů Evropy, zmocněnec Rady BNR pro střední Evropu), 

Miroslava Knoflíčková (historička umění, socioložka, bývalá ředitelka Analytického odboru 

Kanceláře prezidenta republiky v letech 1996-2003), Luboš Dobrovský (novinář, překladatel, 

politik a diplomat, bývalý ministr obrany (1990-92), bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta 

republiky (1992-96) a velvyslanec ČR v Moskvě (1996-2000)).  

Dále byly přítomny zástupkyně oddělení TRANS: Adéla Sýkorová, Helena 

Štohanzlová a Magdaléna Kopicová (tajemnice výběrového řízení). 

 

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých 

rozhodnutí do tří skupin (pořadí níže uvedených projektů indikuje výši bodového hodnocení): 

 

 



(A) PŘIJATÉ NÁVRHY PROJEKTŮ, S PŘEDKLADATELI BUDE ZAHÁJENO DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ 
 
Institut dokumentárního filmu – Dokumentární Kuba  
 
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – Studium oboru chemie konzervování – 
restaurování pro studenty z Iráku  
 
Organizace pro pomoc uprchlíkům – Podpora činnosti nevládních organizací pracujících 
s běženci a vnitřně přesídlenými osobami v Gruzii – II  
 
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko – Podpora běloruskému nevládnímu sektoru a 
běloruským stipendistům (výměna informací, studijní pobyty, konzultační služby, rozvoj 
Domu lidských práv ve Vilniusu)  
 
Člověk v tísni – Transformace irácké společnosti, podpora občanských iniciativ, místních 
samospráv a jejich vzájemné spolupráce  
 
Člověk v tísni – Barmské projekty  
 
Člověk v tísni – Jižní a východní Ukrajina – demokratizace správy věcí veřejných, participace 
občanů a médií na rozhodovacích procesech  
 
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko – Podpora nezávislého rozhlasového vysílání pro 
Bělorusko v roce 2007 
 
Člověk v tísni – Posílení občanské společnosti, budování kontaktů mezi nevládními 
organizacemi Podněstří II 
 
Člověk v tísni – Podpora občanské společnosti na Kubě  
 
Arcidiecézní charita Praha – Vzdělání běloruských studentů v ČR  
 
Jihomoravský kraj – Využití zkušeností Jihomoravského kraje při transformaci a zvyšování 
kapacity veřejné správy v regionu Šumádija v Srbsku  
 
Asociace pro mezinárodní otázky – Evropská alternativa pro východní Ukrajinu  
 
Nadace VIA – Transformační spolupráce s BCIF – fáze 3  
 
Anglo-americká vysoká škola – Studium studentů z cílových zemí transformační spolupráce 
v akreditovaných magisterských a bakalářských oborech v angličtině  
 
AGORA Central Europe – Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování ve vybraných zemích 
bývalé Jugoslávie  
 
Transitions Online – Vylepšené zpravodajství evropské integrace a reformy: školení novinářů 
ze sousedních zemí EU za pomoci novinářů a odborníků z nových členských států EU  
 
 



(B) ODLOŽENÉ PROJEKTY, O NICHŽ BUDE ROZHODNUTO PO DOPRACOVÁNÍ PROJEKTU, 
POKUD TO UMOŽNÍ ROZPOČET PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE 
 
Královehradecký kraj – Posílení kapacit místních samospráv regionu Šumádija a Pomoraví  
 
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM – Předávání zkušeností s procesem evropské 
integrace českých nevládních organizací ukrajinským partnerům  
 
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM – Česká cesta do Evropy  
 
Svaz měst a obcí ČR – Podpora regionálního rozvoje a rozvoje měst v Bělorusku  
 
Člověk v tísni – Dnešní investice do běloruské budoucnosti  
 
Asociace pro mezinárodní otázky – Evropská alternativa pro běloruské školy  
 
 
(C) ZAMÍTNUTÉ PROJEKTY 
 
Jagello 2000 – Odborná konference pro generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny a dvoufázový 
seminář pro novináře ze Srbska o problematice bezpečnosti a procesu euroatlantické integrace  

 
Centrum pro studium demokracie a kultury – Budování demokratické společnosti 
 
Asociace pro mezinárodní otázky – Stáže Pavla Tigrida 
 
Rada pro mezinárodní vztahy – Spolupráce při transformaci Srbska a Bosny a Hercegoviny 
 
Asociace pro mezinárodní otázky – Gruzie v procesu transformace 
 
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu – Centrum stáží pro studenty z východní a 
jihovýchodní Evropy 
 
Asociace pro mezinárodní otázky – Rozvoj občanské společnosti v Iráku – program stáží a 
kurzů pro mladé pracovníky občanských organizací a institucí veřejné zprávy 
 
Nadace Forum 2000 – Sdílená zkušenost 
 
Nadace Forum 2000 – Komunikující společnost 
 

 

S předkladateli přijatých návrhů projektů (skupina A) bude zahájeno dohadovací 

řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s 

doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 



Odložené projekty (skupina B) nemohou být zatím kvůli omezenému rozpočtu 

programu transformační spolupráce realizovány. Tyto návrhy projektů ve své většině také 

vykazují výraznější nedostatky než návrhy přijaté, zároveň jsou však vzhledem k cílům 

transformační spolupráce zajímavé a relevantní. Těmto projektům může být přidělena dotace 

v případě, že to rozpočet programu umožní a nedostatky budou v souladu s doporučeními 

výběrové komise odstraněny, resp. projekty budou přepracovány. S předkladateli odložených 

projektů nebude zatím zahájeno dohadovací řízení, předkladatelům však bude sděleno, v jaké 

podobě mohou projekty později znovu předložit. O vývoji finančních možností programu 

transformační spolupráce budou předkladatelé odložených projektů informováni individuálně, 

v pořadí, ve kterém jsou výše uvedeni. 

 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a 

nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. 

 

Oddělení transformační spolupráce MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů 

zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými 

předkladateli.  

 

V Praze dne 15. února 2007  

 

Gabriela Dlouhá, vedoucí oddělení transformační spolupráce 

Magdaléna Kopicová, tajemnice výběrového řízení 

 


