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Česká rozvojová agentura

•Organizační složka státu, zřízena Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR 

•Plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

•Má na starosti především přípravu, financování a monitoring 
rozvojových projektů

•Hospodaří s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč
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Hlavní parametry a cíle programu 

• primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského 
sektoru v rozvojových zemích (v souladu s Cíli udržitelného 
rozvoje (SDGs))

• sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a 
navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích

• pro všechny rozvojové země dle OECD 

• oprávněný žadatel: český podnikatelský subjekt, nejméně 3 roky 
starý, obrat žadatele za poslední tři účetní období musí být min. 
trojnásobkem požadované dotace a to za každé jednotlivé účetní 
období (detailní podmínky vždy uvedeny ve výzvě)

• dotace v režimu de minimis: nařízení EK pro limitování výše dotace. 
Omezení na 200 000 EUR za tři navazující účetní období
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Rozvojová pomoc jako příležitost

Pro firmy:

•Možnost nalezení partnera na podnikání v dané zemi, získání nových 
trhů, pracovní síly, networking

•Získání reference z teritoria, následné snadnější zapojení do tendrů 
mezinárodních finančních institucí (SB, EBRD, ADB…)

•Demonstrační export, vývoz technologií

Pro cílové země

•Investice soukromého kapitálu, pozitivní vliv na zaměstnanost, kvalitu 
života a konkurenceschopnost země

•Zapojení místních výrobců do dodavatelských řetězců zvyšuje jejich 
konkurenceschopnost

•Přenos know-how a technologií přispívá k rozvoji sektoru a regionu 
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Cíle udržitelného rozvoje a Program B2B
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Schéma programu B2B

Studie 
proveditelnosti,

navržení

technologického 
řešení

Max. 500.000 Kč
1 rok

50% pokrytí 
celkových nákladů

Sestavení 
byznys plánu, 

zmapování 
příležitostí, nalezení 

partnera

Max. 500.000 Kč
1 rok

50% pokrytí 
celkových nákladů 

Vstup na trh s 
místním 

partnerem, 
přenos know-how

Max. 4 mil. Kč 
Max. 2 roky

30%-40% pokrytí 
celkových nákladů

Studie proveditelnosti   Podnikatelský plán  

PŘÍPRAVA

Realizace projektu

REALIZACE
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Hodnotící  kritéria

• Dopad projektu na rozvoj podnikatelského sektoru v cílové zemi
(Hodnotí se rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích ve smyslu zkvalitnění
hodnotových řetězců, lepšího začlenění do dodavatelských řetězců, zlepšení
environmentálních a sociálních standardů ve výrobních zařízeních a procesech a zvýšení
kvalifikace personálu v cílové zemi.)

• Rozvojový dopad projektu (přenos know-how a technologií; rozvoj soukromého 

sektoru v dané zemi – vytváření nových pracovních míst, zavádění výrobních a 
pracovních standardů atp.; odkaz k prioritám a průřezovým tématům české ZRS; 
naplňování cílů udržitelného rozvoje)

• Relevance pro teritorium (hodnotí ZÚ, načasování intervence, je-li vhodně 

vybráno místo realizace, shoda s vládními prioritami, příp. cíli české ZRS u projektů 
v partnerských zemích ZRS.)

• Finanční udržitelnost a přiměřenost (u Studií proveditelnosti se hodnotí 

možnost návazného financování a uplatnění studie; u Podnikatelských plánů komerční 
způsobilost; u Projektů B2B zvolená podnikatelská strategie a finanční návratnost; 
obecně multiplikační potenciál řešení; dlouhodobá udržitelnost aktivit)

• Soulad s mapou strategických příležitostí
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Výzva B2B a harmonogram „dotačního cyklu“

• „klasická“ výzva B2B 

• vyhlašována jednou ročně

• pro všechny rozvojové země dle OECD 

• alokace na rok 2022 – 16 mil. Kč 

• vyhlášení výzvy: konec září 2021

• webinář pro žadatele: konec října 2021

• uzavírka přihlášek: 26.11.2021

• vyhodnocení žádostí: leden 2022

• vydání rozhodnutí o (ne)poskytnutí dotace: únor/březen 2022
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Příklady projektů v Srbsku 

• od roku 2017 realizováno přes 20 projektů 

• ENVIROS, s.r.o. - Centrální systém chlazení s využitím obnovitelných zdrojů
energie v municipalitě Bečej - Hlavní dlouhodobý cíl projektu je využívání
obnovitelných zdrojů energie na centrální chlazení budov v municipalitě, a snížení
závislosti na fosilních palivech.

• RCE systems s.r.o. - Rozvoj inteligentní mobility v Srbsku a v Bosně a
Hercegovině - Hlavním cílem projektu je využití inovativních řešení a know-how firmy
v oblasti inteligentní mobility, zlepšení fungování dopravy a parkování a rovněž navázání
spolupráce s místními partnery.

• VODNÍ ZDROJE, a.s. - Využití hydropotenciálů stávajících přivaděčů
surové/pitné vody regionálních systémů zásobování vodou v regionu
západního Srbska - Návrh, posouzení a optimalizace umístění MVE na existujících
potrubních systémech vodovodu za účelem využití šetrného udržitelného zdroje
elektrické energie.
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Děkuji za pozornost!

Jan Wikturna

Odborný pracovník programu B2B

Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Mob.: +420 739 173 773
Tel.: +420 251 108 147
Email: wikturna@czechaid.cz

Web: www.czechaid.cz

mailto:leskovska@czechaid.cz
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