Kde působíme:
Česká republika má na základě Strategie zahraniční
spolupráce na období 2018 až 2030 vybraných
šest prioritních partnerských zemí, kam směřují její
dlouhodobé projekty. V letech 2014 až 2016 navíc přibyla
mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově. V dalších
zemích je ČRA aktivní prostřednictvím trojstranných
projektů, projektů z předchozích let (phase-out země)
či projektů uskutečňovaných v rámci specifických
programů ČRA.
Prioritní země:
Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža,
Moldavsko, Zambie

Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50, Praha 1
Tel.: +420 251 108 130
E-mail: info@czechaid.cz
www.mzv.cz/pomoc
www.facebook.com/CzechAid
www.instagram.com/czechaid
www.twitter.com/czechaid
www.linkedin.com/ (Czechaid)

Specifické země:
Afghánistán, Palestina, Sýrie, Ukrajina
Phase-out země:
Kosovo, Mongolsko, Srbsko

Skutečné čerpání finančních prostředků na
dvoustranné projekty realizované v jednotlivých
zemích za rok 2017:
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„Česká rozvojová agentura při efektivním využití dostupných 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 jména České republiky ve světě.“
Snížení chudoby, zlepšení kvality života, udržitelný
rozvoj ve světě. Cíle, které se mohou zdát velké a jejich
dosažení vzdálené. To však není důvod je opomíjet nebo
jim věnovat menší pozornost. Česká rozvojová agentura
(ČRA) se zabývá právě těmito třemi oblastmi od 1. ledna
2008. Vznikla zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do
zahraničí, a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV).
ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem,
univerzitami a výzkumnými institucemi a se soukromým sektorem. Agentura má ústřední místo v systému
zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS).
V roce 2017 bylo z prostředků ČRA podpořeno celkem
268 projektů a celkové čerpání rozpočtu činilo
447 610 327 Kč.
Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty
realizované v jednotlivých sektorech za rok 2017:
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•

Ve spolupráci s MZV identifikuje témata ZRS
v prioritních zemích.

•

Formuluje projekty a připravuje související
projektovou dokumentaci.

•

Vypisuje a vede výběrová řízení na dodavatele
zboží, služeb a prací v rámci projektů ZRS.

•

Připravuje a uzavírá smlouvy s dodavateli, resp.
realizátory projektů.

•

Připravuje a vydává rozhodnutí o přidělení dotace realizátorům projektů.

•

Řídí a pravidelně kontroluje realizaci projektů
ZRS a poskytuje podklady pro následné evaluace
vybraných projektů.

Vybrané výsledky projektů ČRA:
V bosenském městě Gradačac byla dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod a projekt byl oceněn
jako jeden z nejlepších v oblasti ochrany životního prostředí v zemi.
V gruzínské provincii Tušsko byl k rozvoji lesnického
hospodaření pořízen traktor se speciální lesnickou nástavbou. Jde o vůbec první lesnický traktor v Gruzii.
V etiopské zóně Sidama se podařilo koncipovat kapacitu nových vodních zdrojů tak, aby pokryla poptávku po
pitné vodě při současném růstu počtu obyvatel po dobu
příštích 20 let.
V Moldavsku byly ve dvou nových centrech denní a domácí péče poskytnuty asistenční služby 700 osobám nacházejícím se v obtížné sociální či zdravotní situaci.

•

Spolu s MZV informuje veřejnost o výsledcích ZRS.

V kambodžské provincii Takeo využilo možnosti preventivního vyšetření zraku více než 36 000 lidí a zdejší
aktivity ČRA byly oceněny vysokým kambodžským státním vyznamenáním.

•

Podporuje české subjekty, které usilují o zapojení
do projektů ostatních dárců a mezinárodních organizací skrze tzv. trojstranné projekty.

Na Ukrajině byla rekonstruována budova Donbaské národní akademie civilního inženýrství a architektury a školské koleje Horlivského institutu zahraničních jazyků.

•

Podporuje posilování kapacit neziskových organizací a dalších subjektů.

V Zambii složí učňovské zkoušky na kurzech podpořených ČRA 97–100 % studentů, což danou vzdělávací instituci řadí k nejúspěšnějším v zemi.

•

V rámci Programu B2B podporuje zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů ZRS ČR a cílů SDGs.

V rámci Programu B2B podaly české podnikatelské subjekty celkem 170 žádostí o dotaci a 58 z nich bylo vyhověno.
Do prvního ročníku soutěže o ceny SDGs se zapojilo
215 projektů různých organizací a procento lidí, kteří
mají v rámci ČR povědomí o SDGs, se zvýšilo na 35 %.
Dokumentární film Krajina kamenných věží o aktivitách ČRA v gruzínském Tušsku získal hlavní cenu v kategorii cestopisných snímků.
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ČRA plní především následující úkoly
vyplývající ze Statutu ČRA:
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