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V roce 2020 bylo z prostředků ČRA podpořeno 166 projek-
tů za více než 458 milionů korun. 

V Moldavsku byl spuštěn nový projekt k nalezení koncepčního 
řešení pro areál transformátorové stanice ve Vulcăneşti, kde 
v roce 1979 došlo k explozi zhruba 1 000 kondenzátorů s ná-
sledkem dlouhodobé kontaminace zasažené oblasti.

V Etiopii proběhla ve vybraných městech a vesnicích zóny Si-
dama informační kampaň o onemocnění Covid-19 a bylo dis-
tribuováno 100 snadno rozložitelných bambusových dětských 
ohrádek, které novorozencům poskytnou bezpečné prostory 
pro hraní bez rizika průjmové infekce vedoucí v mnoha přípa-
dech k podvýživě. 

V Bosně a Hercegovině byl ukončen úspěšný projekt, jehož 
hlavním cílem bylo přispět k posílení slabé sociální péče a soci-
ální ochrany, jakož i přístupu k právům a sociálnímu začlenění 
nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva. 

V Zambii došlo v rámci projektu ČRA zaměřeného na posílení 
podnikatelských znalostí, zvýšení příjmů a tím i životních stan-
dardů malých a středních farmářů v Západní provincii mimo 
jiné k umělé inseminaci 731 krav. 

V Gruzii bylo poskytnuto online školení ohledně podezření na 
případy Covid-19, kterých se zúčastnilo přibližně 800 venkov-
ských lékařů (79 %) z celé Gruzie. 

V Kambodži bylo v rámci projektu ČRA zaměřeného na rozvoj 
oddělení neonatologie předáno Národní pediatrické nemocnici 
v Phnompenhu zdravotnické vybavení, ale také výukové mode-
ly, trenažéry či resuscitační systém.

V České republice v oblasti podpory Globální rozvojové vzdě-
lávání a osvěta veřejnosti jsou studenti z 25 českých vysokých 
škol a generace mladých odborníků aktivně zapojeni do hledá-
ní inovativních řešení pro práci v oblasti ZRS ČR a naplňování 
Agendy 2030 vědeckou i zábavnou formou. 

V rámci Programu B2B bylo v Palestině otevřeno a vybaveno 
10 moderních kosmetických salonů, včetně poskytnutí potřeb-
ného školení, což umožnilo začátek samostatného podnikání 
ohroženým a znevýhodněným ženám a zároveň přispělo ke 
zdolávání předsudků v této tradiční společnosti.
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ČRA plní především následující úkoly 
vyplývající ze Statutu ČRA: 

• ve spolupráci s MZV se podílí na přípravě programů 
spolupráce s prioritními zeměmi dvoustranné ZRS

• zajišťuje přípravu projektů ZRS s důrazem na 
uplatnění komplexních českých řešení vedoucích 
k maximalizaci synergií a zvýšení dopadu u rozvo-
jových výzev nebo problémů

• vypisuje a vede výběrová řízení na  realizátory 
projektů ZRS, s nimiž uzavírá smlouvy, a vydává 
dotační rozhodnutí

• koordinuje a ve spolupráci s MZV včetně zastu-
pitelských úřadů kontroluje realizaci projektů 
ZRS a podílí se na hodnocení projektů ZRS

• připravuje projekty delegované spolupráce 
k následné implementaci

• ve spolupráci s MZV informuje odbornou a širo-
kou veřejnost o ZRS v rámci své věcné působnosti

• ve spolupráci s MZV podporuje české subjekty 
usilující o zapojení do realizace projektů v rámci 
rozvojové spolupráce ostatních dárců a mezinárod-
ních organizací, zvláště pak Evropské unie

„Česká rozvojová agentura při efektivním využití dostup-
ných zkušeností a zdrojů pomáhá méně vyspělým zemím 
řešit jejich rozvojové problémy, čímž přispívá k důstojnému 
a udržitelnému životu na naší planetě i k šíření dobrého jmé-
na České republiky ve světě.“

ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracu-
je s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami 
a výzkumnými institucemi a se soukromým sektorem. 

Agentura má ústřední místo v systému zahraniční rozvo-
jové spolupráce ČR (ZRS) a jejím zřizovatelem je Minister-
stvo zahraničních věcí ČR (MZV). Od svého vzniku 1. led-
na 2008 se ČRA zabývá především snížením chudoby, 
zlepšením kvality života a udržitelným rozvojem ve 
světě. 

ČRA se zabývá především realizací dvoustranných pro-
jektů mezi ČR a partnerskými zeměmi. Vedle nich reali-
zuje také projekty v rámci horizontálních programů, 
mezi něž patří Program rozvojového partnerství pro sou-
kromý sektor (Program B2B).

Specifické jsou trojstranné projekty v zahraničí, jejichž 
podmínkou je spolufinancování projektu z jiného zdroje 
minimálně ve výši 50 % nákladů. Tyto projekty umožňují 
českým realizátorům získat cenné zkušenosti při spo-
lečných aktivitách se zahraničními partnery, například 
Evropskou komisí.

Kde působíme:

Česká republika měla na základě Strategie zahraniční 
rozvojové spolupráce na období 2018–2030 
stanovených šest prioritních zemí, do kterých zahraniční 
rozvojovou spolupráci dlouhodobě směřovala. Od roku 
2014 byla navíc poskytnuta mimořádná pomoc Ukrajině 
při její obnově a demokratické transformaci. V některých 
zemích (např. Mongolsko) byly dokončovány projektové 
aktivity zahájené v předchozím období.

Některé horizontální programy (například Program 
B2B či trojstranné projekty) jsou otevřené pro všechny 
rozvojové země.

Prioritní země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, 
Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Zambie

Mimořádná pomoc: Ukrajina

Země, kde je projektová rozvojová spolupráce 
postupně ukončována: Mongolsko

Skutečné čerpání finančních prostředků na 
dvoustranné projekty realizované za rok 2020
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