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Kde pomáháme
Česká republika má na základě Koncepce ZRS na období 2010–2017 stanovených pět programových zemí a šest
zemí projektových. V letech 2014–2016 byla navíc poskytnuta mimořádná pomoc Ukrajině.
Některé horizontální programy jsou navíc otevřené pro
všechny rozvojové země.

Česká rozvojová
agentura

V roce 2016 takto byly podpořeny projekty například na
Srí Lance, v Myanmaru (Barmě), Jižním Súdánu, Nikaragui
a dalších zemích.

Programové země
Afghánistán
Bosna a Hercegovina
Etiopie
Moldavsko
Mongolsko

Mimořádná pomoc
Ukrajina
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Projektové země
Gruzie
Kambodža
Kosovo
Palestina
Srbsko
Zambie

Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50, Praha 1
Tel.: +420 251 108 130
E-mail: info@czechaid.cz
www.czechaid.cz
www.mzv.cz/pomoc

„Česká republika
mění svět k lepšímu“

www.facebook.com/CzechAid
www.instagram.com/czechaid
www.twitter.com/czechaid
www.linkedin.com/ (Czechaid)
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Kdo jsme

Co děláme

Česká rozvojová agentura (ČRA) je státní agentura, která působí pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV)
a plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce
(ZRS). Jejím hlavním cílem je snižování chudoby, zlepšení
kvality života a podpora udržitelného rozvoje ve světě.

•
•

V roce 2016 bylo z prostředků ČRA podpořeno
154 projektů ve 12 zemích na 3 kontinentech.

•

ČRA byla založena 1. ledna 2008 Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Od 1. července 2010 je zřízena zákonem
č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Činnost ČRA se
řídí Plánem dvoustranné ZRS a také Koncepcí zahraniční
rozvojové spolupráce České republiky.
V roce 2017 pracuje s rozpočtem 513 200 000 Kč. Jako
moderní dárce propojuje tři skupiny aktérů: státní sektor
a místní samosprávy, neziskový sektor včetně univerzit
a sektor soukromý.

•
•

Ve spolupráci s MZV ČR a institucemi v partnerských zemí ČRA identiikuje a formuluje projekty
ZRS a následně vypisuje a vede výběrová řízení.
Projekty jsou implementovány soukromým sektorem, neziskovými organizacemi (NNO) a českými
univerzitami. ČRA řídí a průběžně kontroluje realizaci těchto projektů.
Pro české NNO jsou vyhlašována dotační výběrová
řízení na projekty v partnerských zemích i na informační a vzdělávací aktivity v ČR.
Projekty ČRA jsou vytvářeny v souladu se standardními postupy projektového cyklu a s principy projektového řízení zaměřeného na výsledky.
ČRA také informuje veřejnost o ZRS, podporuje české subjekty usilující o zapojení do projektů ostatních dárců nebo podporuje posilování kapacit NNO
a dalších dárců.

Úkoly MZV
• Strategie ZRS
• Výběr teritoriálních a sektorových priorit
• Plánování a evaluace
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Afghánistán 6 %
Bosna a Hercegovina 18 %
Etiopie 16 %
Moldavsko 20 %
Mongolsko 9 %
Ukrajina 1 %
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Úkoly ČRA
• Identiikace projektů
• Formulace projektů
• Implementace projektů
• Monitoring projektů

Typy projektů
• Veřejné zakázky
• Dotace neziskovým organizacím
• Spolupráce skrze další státní instituce

Výdaje podle sektorů za rok 2016

Kde pomáháme
Výdaje podle zemí za rok 20161

Formy spolupráce vedené ČRA
• Dvoustranná rozvojová spolupráce
• Trojstranná rozvojová spolupráce
• Vysílání expertů a vysokoškolských učitelů
• Partnerství se soukromým sektorem – B2B
• Podpora tuzemských (osvětových a vzdělávacích)
projektů

Na co se zaměřujeme

Gruzie 10 %
Kambodža 4 %
Kosovo 4 %
Palestina 4 %
Srbsko 5 %
Zambie 3 %

Vzdělávání 7 %
Zdravotnictví 8 %
Voda a sanitace 22 %
Státní správa a občanská
společnost 12 %
Ostatní sociální infrastruktura
a služby 12 %
Výroba a dodávky
energie 11 %

12 %
Prevence katastrof
a připravenost
na jejich řešení 1,97 %
Nerostné zdroje
a těžba 0,03 %
Obecná ochrana životního
prostředí 4 %
Zemědělství 18 %
Lesnictví 4 %

Nezahrnuje horizontální programy ČRA.
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