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Název projektu: 
Platforma a asistenční tým „Helpdesk“ pro zvyšování 
schopností českých nestátních neziskových organizací 
působících v rozvojové spolupráci získávat a spravovat 
finanční prostředky z Evropské komise 
 

Číslo projektu / číslo 
rozhodnutí o dotaci: 
4/2010/02 

Místo realizace projektu: 
Česká republika, nové členské státy EU 
(konkrétně Maďarsko, Slovensko, 
Rumunsko a Polsko), Itálie 

Cílová skupina projektu: 
• Nestátní neziskové subjekty (NNO) sdružené 

ve FoRS a jejich partnerské organizace již 
spolupracující či se zájmem o spolupráci 
s EuropeAid, které mají zájem posílit své 
schopnosti v přípravě a řízení rozvojových 
projektů financovaných EuropeAid.  

• Sekretariát FoRS a jeho asistenční 
tým/kontaktní místo „Helpdesk,“ jehož 
kapacita bude posilována tak, aby byl 
schopen poskytovat základní informace 
k projektům financovaným EK (EuropeAid). 

Gestor projektu: 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Sektorová orientace projektu: 
„Spolufinancování projektů českých subjektů 
podpořených ze zdrojů Evropské unie“ pro rok 
2010 

Datum zahájení projektu: 
1. 1. 2010 

Datum ukončení projektu / etapy: 
  31. 12. 2010  

Celková výše prostředků na projekt ze 
ZRS ČR (Kč): 
240 282,00 Kč 

Celková výše prostředků na projekt včetně 
spolufinancování (v rámci sledovaného 
období):  
Celková výše: 840.166,- Kč 
Spolufinancování: 599.844 Kč (tj. 71,4%) 

Výše prostředků určená dotačními 
rozhodnutími na celou dobu realizace 
projektu:  

240 282,00 Kč 

Skutečně spotřebované prostředky za dobu 
realizace projektu: 

Celková výše: 840.166,- Kč 
Spolufinancování: 599.844 Kč (tj. 71,4%) 

Výše prostředků určená dotačním 
rozhodnutím na příslušný rok:  

240 282,00 Kč 

Skutečně spotřebované prostředky za 
příslušný rok: 

Celková výše: 840.166,- Kč 
Spolufinancování: 599.844 Kč (tj. 71,4%) 

Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): 
název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, e-mail 
České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS 
Bělehradská 92, 120 00 Praha 2, ČR, tel./fax: +420 222 522 480, www.fors.cz 
Inka Píbilová, ředitelka Sekretariátu FoRS, tel.: +420 222 522 480, inka.pibilova@fors.cz 
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Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele zprávy – odpovědného řešitele: 
V Praze, 25. února 2011 
 
 
 
 
Inka Píbilová, ředitelka Sekretariátu FoRS 

Potvrzení o přijetí zprávy gestorem:  
(místo, datum, jméno a podpis odpovědného pracovníka gestora): 
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1. SHRNUTÍ 
Uskutečněný projekt „Platforma a asistenční tým „Helpdesk“ pro zvyšování schopností 
českých nestátních neziskových organizací působících v rozvojové spolupráci získávat a 
spravovat finanční prostředky z Evropské komise“ sledoval specifický cíl poskytovat přístup 
k informacím, metodiku a prostor pro sdílení zkušeností týkajících se financování projektů ze 
strany Evropské komise (EK), konkrétně jejího generálního ředitelství pro vnější pomoc 
EuropeAid, nestátním neziskovým organizacím (NNO) a dalším subjektům sdruženým ve 
FoRS a jejich partnerským organizacím v ČR se zájmem o posílení a rozšíření spolupráce 
s EuropeAid.  

Projekt byl součástí dvouletého projektu „Helpdesk platform and support to New Members 
State Non-State Actors and Local Authorities in the Development sector“ financovaného EK 
v rámci programu Non-State Actors and Local Authorities in Development (NSA/LA), jehož 
cílem bylo vytvořit asistenční tým EuropeAid Helpdesk. Hlavním řešitelem projektu byla 
italská organizace punto.sud navazující na své výsadní postavení v poskytování soustavné 
podpory evropským NNO spolupracujícím s generálním ředitelstvím EK pro humanitární 
pomoc. FoRS v tomto projektu hrál spolu s dalšími NNO ze zemí EU-12 roli pantera. 
Původně dvouletý projekt byl koncem roku 2010 prodloužen o tři měsíce (do března 2011), 
zapojení FoRS nicméně až na možnost účastnit se školení v Miláně, prakticky skončilo 
k 31. 12. 2010.  

Projekt podpořený z prostředků ZRS ČR přispěl k vytvoření asistenčního tým FoRS 
„Helpdesk“ (ředitelka sekretariátu a koordinátorka posilování kapacit), který poskytoval 
relevantní informací, sdílel dobré příklady a zkušenosti a zprostředkovával poradenství pro 
členské a pozorovatelské organizace platformy FoRS a jejich partnerské organizace NNO. 
Poradenství se týkalo zejména projektů financovaných EuropeAid s důrazem na tematický 
program NSA/LA a spolufinancování, a to s využitím nástrojů EuropeAid Helpdesk. 
Schopnosti tohoto asistenčního týmu FoRS i českých NNO související s financováním 
EK/EuropeAid byly dále posíleny prostřednictvím školení a poradenství ze strany odborníků 
punto.sud (i českého experta). Zároveň byla vytvořena skupina NNO se zájmem o výměnu 
informací a zkušeností týkajících se projektů financovaných EuropeAid a spolufinancování 
v rámci internetové platformy „Helpdesk“, která poskytovala prostor výměnu zkušeností a 
informací.  

Projekt tak naplnil svůj specifický cíl a umožnil FoRS poskytovat ucelenou podporu své 
rozmanité členské základně a partnerským organizacím. Tato podpora byla zaměřena jak na 
navázání spolupráce s EuropeAid a na spolufinancování a tím i diverzifikaci financování 
aktivit NNO především pro ty, které se zatím ke spolupráci s EuropeAid neodhodlaly, tak i na 
zvýšení kvality a efektivnosti řízení již probíhajících projektů financovaných EuropeAid. 

FoRS se také snažil využít spolupráce se zahraničními partnery a posílit či multiplikovat 
dopad projektu. FoRS například využil svého aktivního zapojení do evropské konfederace 
rozvojových a humanitárních NNO zvané CONCORD, a to především pracovní skupiny 
zabývající se financováním EK/EuropeAid, a poskytoval užitečné informace své členské 
základně i partnerům. O možnostech zapojení se do projektu EuropeAid Helpdesk také 
informoval další NNO ze zemí EU-12 a kandidátských zemí v rámci projektu TRIALOG 
a snažil se o koordinaci aktivit.  

Domníváme se, že vytvoření asistenčního týmu v ČR pro projekty EuropeAid  přispělo 
ke zvýšení důvěry organizací vůči systému EK i přes všeobecnou nízkou míru úspěšnosti 
a vysokou komplexnost pravidel EuropeAid. FoRS tak získal jedinečnou možnost hrát aktivní 
roli v poskytování informací a posilování kapacit českých NNO v oblasti rozvojové 
spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty a bude v tomto úsilí nadále pokračovat. 
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2. HODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, CÍLŮ A ROZVOJOVÉHO 
ZÁMĚRU PROJEKTU 
 

2.1 PŘEHLED AKTIVIT A VÝSTUPŮ VE VZTAHU K PLÁNU AKTIVIT A INDIKÁTORŮM 
PRO VÝSTUPY  

 

Výstup 1.1 Funkční asistenční tým „Helpdesk“ k projektům financovaným EK 
(EuropeAid) 

Aktivita 1.1.1 Poskytování informací a zprostředkování bezplatného poradenství pro NNO ve 
FoRS a jejich partnerské organizace týkající se přípravy a realizace projektů financovaných 
EK (EuropeAid). 

Realizace aktivity: 
•  Sestavení a zaškolení dvoučlenného asistenčního týmu v Sekretariátu FoRS („Helpdesk“) 

týmem odborníků punto.sud především prostřednictvím koordinačních schůzek, 
elektronické komunikace a v návaznosti na školení   

Asistenční tým FoRS sestávající z ředitelky sekretariátu a koordinátorky posilování kapacit 
byl vytvořen a jeho kapacity posíleny. V rámci koordinační schůzky partnerů projektu 
EuropeAid Helpdesk v Miláně (3. - 5. 3.), které se zúčastnila koordinátorka posilování 
kapacit, byl jeden den věnován zaškolení pro správné používání webové stránky EuropeAid 
Helpdesk (http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php) a pro správnou orientaci 
žadatelů o informaci z řad NNO v dané partnerské zemi. Na druhé koordinační schůzce (3. - 
5. 11.), které se zúčastnila ředitelka sekretariátu, punto.sud poskytl krátké školení školitelů 
ke školícímu modulu „Working with EuropeAid“ vytvořenému v rámci projektu. Tento modul 
zahrnoval témata jako vzdělávací cyklus pro dospělé, školící cyklus, metodologie punto.sud 
pro přípravu a realizaci školení. 

Obě členky asistenčního týmu FoRS byly rovněž proškoleny na školeních pořádaných 
v rámci projektu v Praze (viz aktivita 2.1 níže). Koordinátorka posilování kapacit se dále 
účastnila poradenství poskytnutého odborníky punto.sud dvěma členům FoRS, kteří o ni 
v návaznosti na první školení požádali v souvislosti s přípravou projektové žádosti 
a konceptu projektu pro EuropeAid (viz aktivita 2.2 níže).  

Kapacity koordinátorky posilování kapacit FoRS byly dále posíleny prostřednictvím dalších 
doplňujících akcí, do kterých se jako zástupce FoRS zapojila. Mezi ně patří především 
aktivní zapojení do pracovní skupiny evropské konfederace NNO CONCORD „Funding for 
Development and Relief“ (FDR) pro financování ze strany EK a účast na školení školitelů pro 
projekty v oblasti rozvojové spolupráce pořádaného projektem TRIALOG pro NNO ze zemí 
EU-12 a kandidátských zemí.  

Znalosti nabyté v rámci projektu EuropeAid Helpdesk byly využity také při školení pro 
přípravu matice logického rámce, který připravila a vedla koordinátorka posilování kapacit 
společně s další školitelkou z členské organizace dne 13. 10. ve spolupráci s ČRA. 

•  Zpracování a aktualizace seznamu NNO se zájmem posílit své znalosti a dovednosti 
v přípravě a řízení projektů financovaných EuropeAid (dále NNO zapojené do projektu) a 
zjišťování jejich potřeb a zkušeností.  

Seznam českých NNO a byl vytvořen a aktualizován (viz příloha). Kromě všech členů 
a pozorovatelů obsahuje také 6 vysokých škol, které se zabývají ZRS, a 2 platformy NNO 
(DEMAS změřená na podporu demokracie a lidských práv a Zelený kruh zaměřený na 
environmentální témata). V rámci přípravy obou školení (viz informace níže) účastníci 
poskytli aktuální informace týkající se potřeb a zkušeností v souvislosti s projekty 
financovanými EuropeAid (vyplnění dotazníku či jeho aktualizace). Tyto informace byly 
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využity pro vhodné plánování školení, seminářů a dalších akcí FoRS pro posilování kapacit 
svých členů a pozorovatelů. 

• Poskytování relevantních informací a zprostředkování bezplatného poradenství NNO 
zapojeným do projektu o probíhajících a plánovaných výzvách EK (EuropeAid), 
možnostech spolufinancování a záležitostech týkajících se administrativních a finančních 
pravidel EK (EuropeAid) prostřednictvím e-mailové komunikace, webu www.fors.cz a webu 
platformy Helpdesk. 

Asistenční tým FoRS průběžně poskytoval všem svým členům informace o probíhajících 
a plánovaných výzvách EK a dalších donorů na podávání projektových žádostí v oblasti 
ZRS, rozvojového vzdělávání a osvěty prostřednictvím týdenních Novinek zasílaných 
elektronicky organizacím ve FoRS a pravidelné aktualizace sekce Novinky a Grantové 
příležitosti na www.fors.cz. Dále asistenční tým FoRS průběžně poskytoval či zprostředkoval 
poradenství NNO ke konkrétním problematickým oblastem (např. příprava projektové 
žádosti, pravidla pro spolufinancování, pravidla pro propagaci/zviditelnění EK, registrace 
v databázi PADOR, rozdíly mezi pravidly EuropeAid a českou právní úpravou či provedení 
externí evaluace v rámci projektu) a aktuální informace o finančních a kontraktačních 
pravidlech EK (např. DPH, aktualizace často kladených dotazů a následně i nová Pravidla 
pro implementaci prostředků EK, tzv. PRAG).  

• Šíření dobrých příkladů a zkušeností ohledně administrativních a finančních pravidel 
EK/EuropeAid mezi asistenčním týmem a NNO zapojenými do projektu prostřednictvím 
internetových nástrojů a v rámci školení  

Vhodný prostor pro sdílení zkušeností s přípravou a řízením projektů v oblasti ZRS 
i rozvojového vzdělávání a osvěty či podpory lidských práv a demokracie v různých 
finančních nástrojích EK se vyskytl především na obou školeních (viz aktivita 2.1). Šíření 
dobrých příkladů a zkušeností bylo rovněž umožněno během testování Manuálu pro řízení 
projektů financovaných EuropeAid (tzv. Trenino, viz aktivita 1.2) a dále během mapování 
problematiky DPH v ČR v rámci platformy CONCORD. 

• Propagace služeb/aktivit asistenčního týmu Helpdesk prostřednictvím propagačních 
materiálů, elektronické či jiné komunikace a v rámci různých akcí FoRS. 

Asistenční tým průběžně propagoval možnost využití služeb EuropeAid Helpdesk v týdenním 
elektronickém newsletteru pro členy a pozorovatele FoRS, na seminářích a školeních 
organizovaných FoRS (např. národní seminář k metodám evaluací GRV 10. – 11. 6., seminář 
pořádaný dne 13. 9. ve spolupráci s ČRA k dotačním titulům pro ZRS a humanitární pomoc 
v roce 2010 a 2011, školení na přípravu matice logického rámce dne 13. 10. či workshop na 
lidskoprávní přístup k rozvoji 25. 11.), na Valné hromadě FoRS 26. 5. i na různých fórech 
NNO z EU-12 (např. TRIALOG, studijní cesta polské a maďarské platformy v Praze v červnu 
2010 zaměřená na výměnu zkušeností z předsednictví v Radě EU). Nabídka bezplatného 
využívání služeb EuropeAid Helpdesk byla rovněž zveřejněna na serverech www.ecconet.cz 
a www.neziskovky.cz a poskytnuta dalším NNO působícím v oblasti ZRS, rozvojového 
vzdělávání a osvěty a souvisejících oblastech. 

Asistenční tým rovněž připravil informační materiály v češtině o možnostech využití služeb 
EuropeAid Helpdesk: letáky (300 ks), plakáty (30 ks), banner na web (viz www.fors.cz) a 
shrnutí on-line Manuálu pro řízení projektů financovaných EuropeAid (viz příloha). Letáky byly 
distribuovány členům a pozorovatelům FoRS a dalším NNO, plakáty FoRS využíval na 
různých akcích a shrnutí on-line manuálu bylo společně s výtiskem kompletního manuálu 
poskytnuto účastníkům druhého školení a dále všem organizacím ve FoRS (jeho elektronická 
verze je k dispozici na www.fors.cz).   
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Aktivita 1.1.2 Zapojení se do vytváření a zlepšování nástrojů platformy Helpdesk 

Asistenční tým otestoval  webovou stránku EuropeAid Helpdesk 
http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php a poskytl k ní komentáře (např. 
možnost zařazení existujících manuálů jako CONCORD Reader standardní smlouvy EK či 
často kladené dotazy (FAQ) k manuálu PRAG). Několik organizací ve FoRS bylo také 
intenzivně zapojeno do komentování výše uvedeného on-line manuálu, který byl publikován 
v červenci 2010 na webové stránce EuropeAid Helpdesk i www.fors.cz a pravidelně 
aktualizován. Asistenční tým FoRS také vytvořil českou přílohu k tomuto on-line manuálu 
obsahující přehled oblastí, kde se česká úprava liší od pravidel EK (používání měnového 
kurzu, odlišná klasifikace dle účetních kategorií v ČR a reportování EK, uznatelnost DPH) 
a také výše zmíněné shrnutí manuálu v češtině určené především novým zájemcům o 
spolupráci s EuropeAid. 

 

Výstup 1.2 Posílení kapacit platformy FoRS,  NNO v ní sdružených a jejich 
partnerských organizací pro přípravu a řízení projektů financovaných EK (EuropeAid)  

Aktivita 1.2.1 Uspořádání 2 interaktivních školení o délce 2-3 dnů pro přípravu a řízení 
projektů financovaných EK (EuropeAid) 

Realizace aktivity: 

FoRS uspořádal celkem 2 interaktivní školení, spočívající jak v prezentaci hlavních 
tematických oblastí (představení práce EuropeAid, jednotlivé fáze projektového cyklu 
EuropeAid), tak i ve sdílení zkušeností a znalostí a práci ve skupinách na konkrétních 
příkladech z praxe. První školení bylo dvoudenní (23. a 24. 2.) a bylo zaměřené na přípravu 
projektů pro EuropeAid. Zúčastnilo se ho celkem 24 účastníků z řad organizací ve FoRS 
i partnerských organizací z asociace DEMAS. Školení bylo poskytnuto dvěma odborníky 
z italské organizace punto.sud, kteří představili práci, organizační strukturu EuropeAid 
a vysvětlili možnosti spolupráce tohoto generálního ředitelství EK s NNO, především 
existující finanční nástroje a mechanismy, fungování výběrových řízení, přípravu projektů 
včetně matice logického rámce i rozpočtu.  

Druhé školení bylo třídenní (30. 11. – 2. 12.) a ačkoli obsáhlo celý projektový cyklus 
EuropeAid, bylo zaměřené především na implementaci projektů. První dva dny školila italská 
školitelka z partnerské organizace punto.sud (představení EuropeAid, jak žádat o grant, 
hlavní dokumenty EK pro implementaci projektu a požadavky standardní smlouvy, role a 
zodpovědnost všech aktérů zapojených do řízení projektu, finanční řízení dle pravidel 
EuropeAid, pravidla pro zadávání zakázek, monitoring a evaluace, reportování a audit). Tato 
témata byla třetí den velmi vhodně doplněna českým expertem na finanční řízení 
rozvojových a humanitárních projektů o problematiku spolufinancování projektů podpořených 
EuropeAid, např. představení různých zdrojů financování pro NNO, problematika daní NNO 
včetně DPH i vyvážené řízení financí NNO. Školení se zúčastnilo celkem 27 účastníků, 
především z řad NNO (pracovníci organizací ve FoRS a zástupce bulharské NNO), ale i 
ČRA v souvislosti se spolufinancováním v rámci trilaterálních projektů (1 účastník) a místní 
samosprávy (1 účastník). 

Programy a prezenční listiny z obou školení přikládáme v příloze.  

 

Aktivita 1.2.2 Poskytnutí bezplatného poradenství k přípravě, realizaci projektů a/nebo 
k interním procesům, které jejich realizaci ovlivňují, na základě analýzy předložených 
dokumentů a osobního setkání 

Realizace aktivity: 

V návaznosti na školení v únoru 2010 asistenční tým FoRS zprostředkoval zájemcům z řad 
účastníků školení poradenství ze strany italských odborníků dne 25. 2. Toto poradenství bylo 
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poskytnuto třem organizacím, včetně FoRS, pro celkem 3 projekty v délce cca 2 hodiny pro 
každý projekt. Toto poradenství bylo dále nabízeno při nových výzvách EK, především pro 
projekty v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty a koordinace. Poradenství ze strany 
punto.sud probíhalo rovněž on-line (prostřednictvím helpdesk-europeaid@puntosud.org) a 
bylo využito sekretariátem FoRS a dalšími členskými a pozorovatelskými organizacemi 
(celkem 13 dotazů).  

Na základě naléhavé potřeby členské základny FoRS zprostředkoval vypracování 
metodické pomůcky ke správnému pochopení problematiky DPH dle českého zákona o 
DPH. Tento dokument byl vypracován daňovým poradcem a komentován finančními 
manažery z řad organizací ve FoRS. Dokončen byl v prosinci 2010 a následně distribuován 
organizacím ve FoRS (viz. příloha).  

 

2.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ VE VZTAHU K INDIKÁTORŮM PRO CÍLE PROJEKTU 

Projekt sledoval jeden specifický cíl: 

Poskytovat přístup k informacím, metodiku a prostor pro sdílení zkušeností 
týkajících se financování projektů ze strany EK (EuropeAid) nestátním neziskovým 
subjektům sdruženým ve FoRS a jejich partnerským organizacím v ČR, které mají 
zájem o posílení a rozšíření spolupráce s EK (EuropeAid). 

 

Pro zhodnocení jeho dosažení byly určeny specifické indikátory na úrovni výstupů (první 
dva pro výstup 1., druhé dva pro výstup 2.). Ty se prostřednictvím aktivit projektu podařilo 
dosáhnout či překročit. 

• Asistenční tým FoRS průběžně poskytoval informace související s přípravou 
a implementací projektů financovaných EuropeAid a spolufinancováním v elektronické 
komunikaci (pravidelný newsletter pro organizace ve FoRS a www.fors.cz) 
a prostřednictvím internetové platformy „Helpdesk“ vytvořené v rámci projektu, tj. skupiny 
organizací se zájmem o výměnu informací a zkušeností týkajících se projektů 
financovaných EuropeAid a spolufinancování.  

• Asistenční tým FoRS a členové internetové platformy „Helpdesk“ se aktivně zapojili do 
vytváření nástrojů Helpdesk (komentování webové stránky  
http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php, on-line manuálu „Trenino“ a jeho 
přílohy s vysvětlením odlišností v pravidlech EuropeAid a českou právní úpravou a 
poskytování návrhů na zlepšení těchto a dalších nástrojů).  

• Ve dvou školeních bylo vyškoleno celkem 43 pracovníků NNO (5 z nich se zúčastnilo 
obou školení, někteří naopak pouze části školení, např. finanční manažeři části věnované 
finančnímu řízení) a dále 2 pracovníci státního sektoru. Obě školení byla účastníky 
pozitivně hodnocena. První z nich (návratnost evaluačních dotazníků 75%) bylo celkově 
hodnoceno jako dobré (3,06) ve škále zahrnující kategorie špatné 1, průměrné 2, dobré 3 
a velmi dobré 4. Účastníci byli především velmi spokojeni s úrovní školitelů i s dosažením 
plánovaných cílů školení; uvedli také, že školení přispělo ke skutečnému kvalitativnímu 
zlepšení jejich znalostí a dovedností (hodnocení stavu před školením 1,87 a po školení 
2,85). Mezi doporučeními pro další zlepšení školení uvedli rozdělení účastníků do skupin 
dle jejich zkušeností a znalostí (základní a pokročilí) a využití skutečných příkladů 
účastníků s vlastní praxe.  

• Druhé školení (návratnost evaluačních dotazníků 63%) bylo celkově hodnoceno jako 
dobré (3,29) ve škále zahrnující kategorie špatné 1, průměrné 2, dobré 3 a velmi dobré 4. 
Účastníci velmi pozitivně ohodnotili oba školitele (zahraničního i českého - 3,6 a 3,8 bodů 
resp.) i dosažení cílů školení 3,47 bodu. Stejně jako u prvního školení i u druhého 
účastníci zmínili, že školení přispělo ke skutečnému kvalitativnímu zlepšení jejich znalostí 
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a dovedností (hodnocení stavu před školením 1,88 a po školení 2,95). Mezi doporučeními 
pro další zlepšení školení uvedli větší využití praktických příkladů.  

• Asistenční tým FoRS zprostředkoval poradenství v rámci konzultací navazujících na první 
školení pro 2 NNO, které o ně požádaly. Dále poskytl přímé poradenství ke konkrétním 
problematickým oblastem souvisejícím s přípravou a řízením projektů financovaných 
EuropeAid/spolufinancováním pro další 3 NNO a poskytl odpovědi prostřednictvím 
elektronické či telefonické komunikace na řadu dalších konkrétních dotazů souvisejících 
s projekty financovanými EuropeAid a kofinancováním (např. pravidla pro 
spolufinancování, pravidla pro propagaci/zviditelnění EK, registrace v databázi PADOR, 
rozdíly mezi pravidly EuropeAid a českou právní úpravou či provedení externí evaluace 
v rámci projektu). 

 

Pokud jde o indikátory pro specifický cíl projektu, projekt přispěl zejména k těmto 
skutečnostem:  

• NNO ve FoRS a jejich partneři se zájmem o posílení a rozšíření spolupráce s EK 
(EuropeAid) pravidelně záskávali relevantní informace o záležitostech souvisejících 
s financováním projektů ze strany EK (EuropeAid) jako např. informace o nových 
výběrových řízeních na podávání projektových žádostí v oblasti ZRS a rozvojového 
vzdělávání a osvěty na EuropeAid, MZV/ČRA a další donory a užitečné novinky a 
nástroje pro správné a efektivní řízení projektů financovaných EuropeAid.  

• V rámci projektu vznikla on-line platforma NNO tvořená především členskou základnou 
FoRS, ale i jejími partnery, která na jednu stranu získávala informace od asistenčního 
týmu FoRS a na druhou stranu měla prostor pro výměnu zkušeností, informací a dobré 
praxe (např. problematika DPH v projektech financovaných EuropeAid, odlišnosti 
v pravidlech EuropeAid a české právní úpravě). Někteří členové této on-line platformy se 
také aktivně podíleli na vyváření zlepšování nástrojů projektu EuropeAid Helpdesk. 
Prohloubení činnosti této platformy se očekává v rámci nového on-line fóra FoRS (viz níže 
sekce Udržitelnost) 

Na základě výše uvedeného hodnocení se domníváme, že se podařilo naplnit vytyčený 
specifický cíl projektu. FoRS byl schopen poskytovat ucelenou podporu své rozmanité 
členské základně a spolupracujícím organizacím, z nichž některé již několik let úspěšně řídí 
projekty EuropeAid v pozici partnera či hlavního řešitele, ale řada z nich se k tomuto kroku 
dosud neodhodlala. Tato podpora ze strany FoRS tedy směřovala jak na navázání 
spolupráce s EuropeAid a tím i diverzifikaci jejich financování a záležitosti týkající se 
spolufinancování, tak na zvýšení kvality a efektivnosti řízení již probíhajících projektů 
financovaných EuropeAid.  

 

2.3 PŘÍNOS K NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU PROJEKTU 

Záměrem projektu bylo přispět k posílení schopností a vyššímu zapojení nestátních 
neziskových subjektů sdružených ve FoRS a jejich spolupracujících organizací do 
mnohostranných partnerství a činnosti EK (EuropeAid) a tím i k dlouhodobému záměru 
FoRS zvyšovat profesionalitu a kvalitu projektů těchto organizací i diverzifikaci jejich 
financování.  

 

Pro záměr projektu byl stanoven následující hlavní indikátor, který byl splněn: 

• Min. 3 koncepty projektů, resp. žádosti podané NNO v rámci relevantních výběrových 
řízení EK (EuropeAid) v roce 2010, pokud budou vypsána. 
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V roce 2010 EK vyhlásila řadu výběrových řízení na projekty financované z finančních 
nástrojů relevantních pro NNO – především EIDHR či DCI (tematické programy jako 
NSA/LA). Je třeba zmínit, že vzhledem k velké konkurenci NNO a dalších organizací 
občanské společnosti oprávněných podávat projektové žádosti je ale všeobecná míra 
úspěšnosti tradičně velmi nízká.  Pro ilustraci u výběrových řízení vyhlášených v roce 2010 
např. pro program NSA/LA byla v cíli 2 (GRV) 9,8%, v cíli 3 (koordinace, networking) 11,1%  
a v cíli 1 Global, Multicountry/regional Initiatives 2,8% a In-country Interventions (China, Iran, 
North Korea) 14%. Kromě kvality předkládaného projektu hraje velkou roli také finanční 
stabilita a administrativní kapacita žadatelů a jejich zkušenost s EuropeAid. Zde je 
konkurenceschopnost NNO ze zemí EU-12 včetně ČR oproti NNO z ostatních zemí EU 
značně nižší.  

Stejně jako v minulých letech byly i v roce 2010 koncepty či plné projektové žádosti (dle typu 
výběrového řízení – jednokolové či dvoukolové) podány řadou organizací ve FoRS. 
Samotná platforma FoRS podala 4 koncepty/žádosti (tudíž indikátor byl splněn): 

o Strengthening the Voice of Civil Society Actors in the dialogue on Policy 
Coherence for Development in Sweden, the Czech Republic and the European 
Union (hlavním řešitelem byl CONCORD Sweden, FoRS byl partnerem, 
přidručenými partnery byly platformy CONCORD Denmark a Grupa Zagranica).. 

o Enhancing Support for Advancing Gender Equality and Women’s Rights for 
Development, Peace and Security ((hlavním řešitelem byla Otevřená společnost, 
o.p.s./Centrum ProEquality, partnery byli: Name: Hands Across the Divide, 
Coalition for Gender Equality, Network of East West Women a SLOGA, FoRS byl 
přidručeným partnerem).. 

o Engaging Citizen – Shaping the post-MDG sebate from a DE/AR perspective 
(hlavním řešitelem byla SLOGA, partenry byli: IDEA, Bulharská platforma pro 
mezinárodní rozvoj, Institut for rural development, Coperazione per lo Svillupo dei 
Pasei, LAPAS, přidruženým partnerem byl FoRS). 

o Hlavním řešitelem byla Polish Green Network, partner pak FoRS, PMVRO, Grupa 
Zagranica, přidruženými partnery byl HAND, SEE Bankwatch),  

 

Některým organizacím FoRS se podařilo získat finanční podporu EK (napr. Člověk v tísni či 
Glopolis), některé se dostatečnému bodovému ohodnocení velmi přiblížily (např. M.O.S.T.) a 
jiné neuspěly. Kompletní obrázek nicméně není k dispozici vzhledem k neexistenci veřejně 
přístupné databáze EK, která by poskytovala takovou informaci, a nedostatečné otevřenosti 
některých NNO sdělovat tyto informace o úspěšnosti vlastních projektových žádostí.  

Některé z úspěšných NNO využily poradenství zprostředkované asistenčním týmem FoRS 
ze strany partnera projektu punto.sud či přímo asistenčním týmem FoRS. Nicméně je 
obtížné zhodnotit přímý vliv tohoto poradenství a vyškolení pracovníků českých NNO v rámci 
projektu na úspěšnost či neúspěšnost žádostí ve velké konkurenci, kde hraje roli celá řadu 
faktorů, včetně výše uvedené finanční kapacity a zkušenosti žadatele či partnera.  

V každém případě tento projekt poskytl NNO ve FoRS a jejich partnerům aktuální odborné 
informace i prostor pro výměnu zkušeností pro zlepšení jejich schopností podávat a řídit 
projekty financované EuropeAid. Domníváme se, že vytvoření a posílení asistenčního týmu 
v ČR pro projekty EuropeAid  přispělo ke zvýšení důvěry organizací vůči systému EK i přes 
nízkou míru úspěšnosti a komplexnost pravidel EuropeAid. FoRS tak získal jedinečnou 
možnost hrát aktivní roli v poskytování informací a posilování kapacit českých NNO v oblasti 
rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty. 

FoRS se také snažil využít spolupráce se zahraničními partnery a posílit či multiplikovat 
dopad projektu. FoRS na příklad využil svého aktivního zapojení do evropské konfederace 
rozvojových a humanitárních NNO CONCORD, především pracovní skupiny zabývajících se 
financováním EK/EuropeAid a poskytoval užitečné informace své členské základně i 
partnerům. O možnostech zapojení se do projektu EuropeAid Helpdesk také informoval další 
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NNO ze zemí EU-12 a kandidátských zemí v rámci projektu TRIALOG. Dále FoRS 
spolupracoval s dalšími partnery z řad státních institucí ČR, především ČRA, v posilování 
kapacit českých NNO, např. v rámci semináře k dotačním titulům ZRS ČR a humanitární 
pomoci pro období 2010-2011 či školení na přípravu kvalitního logického rámce. 

 

3. HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU 
Za celkové řízení projektu byla zodpovědná ředitelka Sekretariátu FoRS Inka Píbilová (resp. 
„Helpdesk Coordinator“ dle evropského projektu). Byla zodpovědná především za 
komunikaci s hlavním partnerem punto.sud ohledně klíčových kontraktačních a finančních 
záležitostí, komunikaci s dalšími partnery projektu včetně českých institucí, monitoring a za 
finanční úkony; účastnila se také jedné koordinační schůzky. 

Administraci projektu, analýzu potřeb NNO zapojených do projektu, poskytování informací, 
sdílení zkušeností a dobrých praktik, zprostředkování bezplatného poradenství v souvislosti 
s projekty financovanými z EuropeAid, organizace školení, účast na koordinačních 
schůzkách měla na starosti koordinátorka pro posilování kapacit (resp. „Helpdesk Assistent“ 
dle evropského projektu) Marie Zázvorková). 

Finanční řízení a reportování měla na starosti finanční manažerka FoRS Karin Hermanová 
(do srpna 2010), resp. Květa Štěpánová (od září 2010). 

 
 

4. HODNOCENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
4.1 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU 

První cílová skupina projektu -NNO sdružené ve FoRS a jejich partnerské organizace již 
spolupracující či se zájmem o spolupráci s EuropeAid- měla během celé implementační doby 
projekty průběžný přísun aktuálních informací o financování a pravidlech EuropeAid 
a o možnostech spolufinancování. Měla také k dispozici poradenství ze strany odborníků 
punto.sud či asistenčního týmu FoRS a od druhé poloviny období mohla využít komplexního 
on-line manuálu pro řízení projektů financovaných EuropeAid v angličtině či shrnutí manuálu 
v češtině a ke konci období rovněž metodické pomůcky k zacházení s DPH v rozvojových 
a humanitárních projektech. Znalosti a dovednosti svých finančních a projektových manažerů 
mohla dále posílit prostřednictvím dvou školení pořádaných v Praze. 

Druhá cílová skupina projektu - asistenční tým FoRS ve formě dvou pracovníků jeho 
sekretariátu - rovněž posílila svou kapacitu v tématech uvedených u první cílové skupiny 
a navíc tak, aby byla schopna poskytovat základní informace k projektům financovaným EK/ 
EuropeAid a spolufinancování. Posilující efekt mělo rovněž zapojení asistenčního týmu, 
především koordinátorky posilování kapacit, do doplňujících aktivit (pracovní skupina 
platformy CONORD pro financování rozvojových a rozvojově vzdělávacích aktivit ze strany 
EK, školení školitelů v rámci projektu TRIALOG). FoRS tak posílil svou roli v poskytování 
informací a posilování kapacit českých NNO v oblasti rozvojové spolupráce a rozvojového 
vzdělávání a osvěty. 

 

4.2 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY (pokud lze stanovit) 

Projekt nebyl specificky zaměřený na tyto faktory či jimi zvlášť ovlivněný. 
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4.3 ROVNÝ PŘÍSTUP MUŽŮ A ŽEN (pokud lze stanovit) 

FoRS je při realizaci jakýchkoli aktivit a činností zásadně proti stanovení jakýchkoli omezení 
týkajících se pohlaví, věku, původu anebo vyznání. Výběr zástupců FoRS ve strukturách 
FoRS a pro účast na jakýchkoliv akcích v ČR a zahraničí je pouze otázkou odborných kvalit 
a schopností zájemce/kyně a jeho/jejího zájmu o danou funkci anebo výsledkem svobodné 
volby ze strany členů (resp. hlasováním a rozhodnutím Valné hromady nebo Správní rady). 

 

4.4 METODY A POSTUPY POUŽITÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU 

Pro efektivní implementaci projektu byla využita metodologie spočívající v realizaci dvou 
oblasti vzájemně se prolínajících a posilujících aktivit. Na jedné straně byl vytvořen 
asistenční tým FoRS schopen poskytovat relevantní a kvalitní informace, sdílet dobré 
příklady a zkušenosti a zprostředkovávat poradenství pro členské a pozorovatelské 
organizace platformy FoRS a jejich partnerské organizace NNO týkající se projektů 
financovaných EuropeAid s důrazem na tematický program NSA/LA a spolufinancování. Na 
druhé straně byly schopnosti tohoto asistenčního týmu i jednotlivých českých NNO 
v souvislosti s financováním z EK/EuropeAid posíleny prostřednictvím školení a poradenství 
ze strany odborníků punta.sud (i českého experta). Dále byla vytvořena skupina NNO se 
zájmem o výměnu informací a zkušeností týkajících se projektů financovaných EuropeAid a 
spolufinancování fungující v rámci internetové platformy „Helpdesk, která poskytovala prostor 
pro výměnu zkušeností a informací i pro řešení nejasných otázek. Její výstupy pak byly 
sdíleny asistenčním týmem v rámci širší skupiny NNO. 

Podrobný popis metod (poradenství, školení, výměna zkušeností apod.) je popsaný 
u jednotlivých aktivit výše. Vzhledem k tomu, že jejich většina (kromě dvou školení, 
následného poradenství ze strany odborníků punto.sud a koordinačních schůzek s partnery 
projektu, které se uskutečnily dvakrát ročně) probíhala průběžně, projekt nebyl realizován ve 
specifických etapách.  

Celková implementace projektu byla založena na úzké spolupráci FoRS a hlavního partnera 
punto.sud, který poskytoval soustavnou podporu a poradenství, vyvinul nástroje nezbytné 
pro fungování projektu a realizoval obě školení. Asistenční tým FoRS pak šířil nabyté 
informace, znalosti a zkušenosti v rámci své české základny i užší internetové „platformy 
Helpdesk“, zprostředkovával bezplatné poradenství pro NNO v souvislosti s projekty 
financovanými EuropeAid, poskytoval zpětnou vazbu punto.sud a sdílel zkušenosti 
s ostatními asistenčními týmy v dalších partnerských zemích projektu. 

 

4.5 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (pokud lze stanovit) 

Tento projekt nebyl zaměřen specificky na problematiku životního prostředí a rozvoje. 
Nicméně organizace ve FoRS se také problematice globálních změn podnebí a ochraně 
životního prostředí věnují ve svých projektech a diskutují o ní ve FoRS. Požadavek snižování 
emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v ČR je společným požadavkem 
platformy FoRS a partnerských organizací působících v oblasti životního prostředí (zejména 
zastřešených organizací Zelený kruh). Většina z projektů podaných na EuropeAid určitým 
způsobem tuto problematiku zohledňuje.  

 

4.6 UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ (ŽIVOTASCHOPNOST PROJEKTU) 

Na základě získaných výsledků projektu se FoRS bude nadále snažit plnit jeden ze svých 
hlavních cílů - posilování kapacit svých členů a pozorovatelů pro zvýšení kvality a 
efektivnosti jejich iniciativ v oblasti ZRS a rozvojového vzdělávání a osvěty. V tom jej bude 
podporovat i Správní rada FoRS, resp. další zástupci členské základny (např. finanční 



14 
Závěrečná zpráva projektu FoRS „Platforma a asistenční tým „Helpdesk“ pro zvyšování schopností českých nestátních neziskových organizací 
působících v rozvojové spolupráci získávat a spravovat finanční prostředky z Evropské komise“  

experti apod.). Reakce na aktuální potřeby a další směřování rovněž zajistí Valná hromada 
FoRS. 

FoRS se bude především snažit navázat na hlavní výsledky získané během projektu na 
následujících úrovních: 

� Sekretariát FoRS (asistenční tým pro financování rozvojových a rozvojově 
vzdělávacích projektů podpořených EK/EuropeAid) bude nadále poskytovat aktuální 
relevantní informace související s přípravou a řízením projektů financovaných 
EuropeAid a spolufinancováním. K tomu bude využívat jak existujících nástrojů 
vytvořených v rámci projektu EurpeAid Helpdesk italskou organizací punto.sud a 
partnery (webová stránka http://www.puntosud.org/helpdesk-
europeaid/doku.php/howto/the_helpdesk, on-line Manuál pro řízení projektů 
podpořených z EuropeAid a jeho české shrnutí či rozmanité nástroje uveřejněné na 
webové stránce EuropeAid Helpdesk), tak spolupráce s českými a evropskými 
partnery jako ČRA, platforma CONCORD (především v rámci aktivního zapojení 
FoRS do pracovní skupiny pro financování EuropeAid, ale i v rámci pracovní skupiny 
Policy) a projekt TRIALOG (školení a další akce na posilování kapacit NNO ze zemí 
EU-12; školitelé z řad zástupců FoRS také poskytnout školení ve FoRS v letech 
2011-2012). Tyto služby však nebudou poskytovány v plné šíří vzhledem k tomu, že 
již dispozice italského asistenčního týmu bude omezená a že pozice koordinátorky 
pro posilování kapacit nebude zřejmě v roce 2011 obsazena. FoRS se přesto zasadí 
o pokračování hlavních služeb. 

� V rámci nově vytvořeného on-line fóra organizací ve FoRS (plánované zahájení 
v prvním kvartále roku 2011) bude fungovat on-line platforma zaměřená na výměnu 
informací a zkušeností v souvislosti s přípravou a řízením projektů a finančními 
záležitostmi projektů financovaných různými donory, především EuropeAid 
a z českých prostředků pro ZRS. 

� FoRS bude nadále usilovat o získání finanční podpory pro prohloubení kapacit 
asistenčního týmu FoRS a možnosti poskytovat odborné, relevantní aktuální 
informace pro přípravu a řízení projektů financovaných z evropských i dalších 
prostředků. Dosavadní žádosti o rozšíření služeb (např. skrze dotaci z ESF) byly 
neúspěšné, FoRS se proto v roce 2011 spojí opět se silnými zahraničními partnery. 

� FoRS bude také sledovat a bude se nadále aktivně snažit ovlivnit nové finanční 
mechanismy EK pro financování aktivit v oblasti ZRS a rozvojového vzdělávání 
a osvěty v rámci právě probíhajícího procesu mezi hlavními aktéry evropské ZRS 
(EK, členské státy EU, Evropský parlament, NNO/organizace občanské společnosti a 
místní samospráva), tzv. Strukturovaného dialogu. Tento proces bude zakončen 
v první polovině roku 2011 a jeho výsledky ovlivní nový víceletý finanční rámec EU 
od roku 2014. 

 

4.7 MANAGEMENT A ORGANIZACE 

Jak bylo uvedeno výše, za celkové řízení projektu byl zodpovědný Sekretariát FoRS pod 
vedením ředitelky Inky Píbilové a za spolupráce Marie Zázvorkové na pozici koordinátorky 
posilování kapacit. Další řízení platformy FoRS je a nadále bude zajištěna každodenní 
činností stálého Sekretariátu FoRS a dobrovolným zapojením aktivních členských 
a pozorovatelských organizací. Zásadní roli nadále bude mít Správní rada, přičemž 
strategická rozhodnutí bude vydávat Valná hromada. Činnost FoRS v roce 2010 prokázala 
pokračující vysoký potenciál českých NNO v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce 
a význam platformy FoRS jako zastřešující organizace, která si vybudovala pozici oficiálního 
partnera českých, evropských a mezinárodních rozvojových institucí, a která se těší 
rostoucímu zájmu nových organizací s zájmem o členství ve FoRS.  
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5. PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ ZA CELÉ OBDOBÍ PROJEKTU VE 
FORMÁTU FINANČNÍ ZPRÁVY 
 
Finanční zpráva je přiložena. V rámci řízení projektu ze strany punto.sud došlo k 3 závažným 
změnám v průběhu roku 2010 – 1. punto.sud poskytl FoRS revidovaný rozpočet projektu na 
daný rok v průběhu března s tím, že některé položky projektu již byly modifikovány, 2. 
punto.sud požádal o modifikaci rozpočtu a prodloužení projektu do 31. 3. 2011 Evropskou 
komisi, přičemž ta žádost schválila, a tudíž 3.  punto.sud a FoRS realizují projekt až do 31. 3. 
2011. Pro FoRS však toto prodloužení nemá finanční implikace – je určeno zejména na 
vypracování evaluace, závěrečných zpráv a finální setkání v Miláně, kde se bude jednat o 
dalších krocích. 
 
Z modifikovaného rozpočtu schváleného EK v prosinci 2010 však vyplývají následující 
změny, které FoRS nemohl zohlednit v případné žádosti o změny na MZV ČR 
do 15.11.2010. Je ovšem nutné dodat, že změny proběhly především ve 
spolufinancování, ne v použití samotné dotace.  
 

1. Kapitola 1 – Osobní náklady: Vzhledem ke snížení dofinancování platu koordinátory 
o více jak 11% došlo k celkovému snížení osobních nákladů v projektu o cca 9%. 

 
2. Kapitola 2 – Cestovní náklady: Vzhledem k tomu, že se obou setkání v Miláně 

zúčastnila vždy jen jedna zástupkyně Sekretariátu FoRS a že se FoRS podařilo 
zakoupit levnější letenky, došlo ke snížení nákladů zejména ze zdrojů EuropeAid. 
Také čerpání dotace se snížilo o 9,4%, čímž došlo k celkovému snížení kapitoly 
o 27%.  

 
3. Kapitola 4 – Přímé náklady realizace projektu: V souladu se schválenou modifikaci 

rozpočtu ze strany EK došlo k čerpání 48 326,00 Kč na pronájem kanceláře a 
701,71 Kč na provoz telefonu ze zdrojů EuropeAid. Došlo tak k zavedení nové 
položky v rozpočtu projektu 4.1 Pronájem nemovitostí a 4.2 Služby související 
s pronájmem nemovitostí (telefon). Prostředky byly převedeny z kapitoly 
Cestovních nákladů (v rámci spolufinancování). 

 
4. Kapitola 5 – Subdodávky: V souladu se schválenou modifikaci rozpočtu ze strany 

EK došlo rovněž k navýšení subdodávek, zejména odměny českým expertům 
(facilitátorovi 2. školení a dále daňovému poradci, který na toto školení připravil 
metodiskou pomůcku pro NNO k DPH) a překladu shrnutí manuálu Trenino. Došlo 
také k navýšení nákladů na školení, přičemž rozdíl byl uhrazen z prostředků 
EuropeAid (tedy spolufinancování). Naopak prostředky na propagaci mohly být 
sníženy díky dobrým cenám za objednané služby a počtu kusů. Zatímco v použití 
dotace nedošlo ke  změnám, celkově se kapitola 5  navýšila o 20.000,00 Kč, což 
znamená celkové navýšení o 17%. Prostředky byly převedeny z kapitoly 
Cestovních nákladů (v rámci spolufinancování). 
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6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  
Jsme přesvědčeni, že projekt splnil svůj účel a přispěl k dlouhodobému úsilí a cíli FoRS 
posilovat kapacity svých členů a pozorovatelů, konkrétně pokud jde o kvalitní a efektivní 
přípravu a řízení projektů financovaných EU v oblasti ZRS a rozvojového vzdělávání a 
osvěty. FoRS se bude snažit v tomto úsilí nadále pokračovat. K tomu je nezbytné posilovat 
partnerství s českými i evropskými institucemi a organizacemi, hledat další možnosti pro 
posílení asistenčního týmu FoRS či zapojit více organizací FoRS do výměny znalostí a 
zkušeností. Je také nutné usilovat o zlepšení podmínek financování pro NNO ze strany 
donorů, včetně snahy o ovlivnění finančních mechanismů EU pro oblast  ZRS a rozvojového 
vzdělávání a osvěty v jejím novém finančním rámci tak, aby odpovídala potřebám NNO 
z EU-12.  

 
7. PŘÍLOHY 
 

Tištěné přílohy: 

• Přehled organizací platformy FoRS k 31. 12. 2010. 

• Finanční zpráva projektu 

• Detailní přehled nákladů včetně dodávek, subkontraktů a služeb 

• Propagační materiály: leták, shrnutí on-line Manuálu pro řízení projektů 
financovaných EuropeAid manuálu v Čj 

 

Elektronické přílohy na CD: 

• Seznam skupiny NNO/organizací občanské společnosti zapojených do projektu 

• Přehled školení (23. - 24. 2. 2010 a 30. 11. – 2. 12. 2010): prezenční listiny, 
program, fotodokumentace.  

• Manuál pro řízení projektů financovaných EuropeAid (tzv. Trenino) – viz. také 
http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php. 

• Programy koordinačních schůzek v Miláně v roce 2010  

• Metodická pomůcka ke správnému pochopení problematiky DPH dle českého 
zákona o DPH 

• Plakát 
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PŘEHLED ORGANIZACÍ PLATFORMY FoRS K 31. 12. 2010 
 Členské organizace FoRS Od 
1. ADRA, o.s. 2.9.2002 
2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. 13.4.2005 
3. Arcidiecézní charita Praha 3.6.2009 
4. ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci, o.s. 29.10.2003 
5. Asociace pro fair trade, z.s.p.o. 26.5.2010 
6. Česká zemědělská univerzita - Institut tropů a subtropů 11.5.2006 
7. Člověk v tísni, o.p.s. 2.9.2002 
8. Development Worldwide (DWW), o.s. 2.9.2002 
9. EDUCON, o.s. 2.9.2002 
10. Ekumenická akademie Praha, o.s. 2.9.2002 
11. Humanistické centrum Dialog, o.s. 2.9.2002 
12. Humanistické centrum Narovinu, o.s. 2.9.2002 
13. Humanitas Afrika, o.s. 13.4.2005 
14. Charita Česká republika 2.9.2002 
15. IGPN - International Gender Policy Network 3.6.2009 
16. INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, o.s. 2.9.2002 
17. LL - LIKVIDACE LEPRY, o.s.  2.9.2002 
18. M.O.S.T. – Malé Občanské Sdružení Tolerance, o.s. 26.5.2010 
19. MAHA - Management and Administration for Health Activities 14.6.2007 
20. Multikulturní centrum Praha, o.s. 3.6.2009 
21. Nadační fond Microfinance 26.5.2010 
22. Organizace pro pomoc urpchlíkům 26.5.2010 
23. Otevřená společnost, o.p.s 26.5.2010 
24. Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s. 11.5.2006 
25. SADBA - Salesiánská asociace Dona Boska, o.s. 3.6.2009 
26. Sdružení pro integraci a migraci, o.s. (do 2008 Poradna pro uprchlíky, o.s.) 13.4.2005 
27. Sdružení Podané ruce, o.s.  14.6.2007 
28. Siriri, o.p.s. 26.5.2010 
29. SOZE, Sdužení občanů zabývajících se emigranty, o.s.  2.9.2002 
30. Společnost pro Fair Trade, o.s. 11.5.2006 
31. Sue Ryder International CZ, o.p.s. 14.6. 2007 
32. Světlo pro svět, o.s. 29.5.2008 
33. Univerzita Palackého v Olomouci 14.6.2007 
34. Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. 3.6.2009 
35. Volonté Czech, o.p.s. (členství pozastaveno) 2.9. 2002 
36. Vysoká škola ekonomická - Fakulta mezinárodních vztahů  11.5.2006 
37. Vysokoškolští humanisté, o.s. 2.9.2002 
  Pozorovatelské organizace FoRS  
1. Alterra, o.s. 7.4.2010 
2. Ambos Mundos 14. 9. 2010 
3. Blanka Šimůnková 14. 12. 2010 
4. Cassiopeia – Centrum ekologické a globální výchovy 14. 9. 2010 
5. Česká rozvojová organizace, o.p.s. 3.10.2006 
6. Eurosolar, o.s. 22.3.2007 
7. Fair, o.s. 2.9.2008 
8. FAIR LIFE o. s 14. 12. 2010 
9. IOM - International Organisaton for Migration 2.5.2007 
10. Klub Hanoi 14. 12. 2010 
11. Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s. 22.8.2007 
12. Lenka Černá, M.A. 30.1.2008 
13. Neslyšící bez naděje, o.s. 3.11.2010 
14. Občanské sdružení Info-Dráček  
15. Pro-Contact,o.s. 6.9.2006 
16. Shine Baan 14. 9. 2010 
17. Život 90, o.s. 22.3.2007 
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