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Úvodní slovo
Při zpětném pohledu na rok 2019 je nutné předeslat, že to bylo pro Českou rozvojovou
agenturu velmi důležité období. A to hned z několika důvodů. Jako první bych uvedla
zahájení úprav organizační struktury agentury. Jejich smyslem je celkové
zefektivnění jednotlivých procesů a posílení kontrolních mechanismů tak, aby ČRA
mohla ještě lépe plnit svoji implementační roli a tím zajistit řádné čerpání veřejných
prostředků.
Jsem přesvědčena, že tyto změny povedou k dalšímu upevnění naší úlohy jako
klíčového subjektu při implementaci programů zahraniční rozvojové spolupráce v
prioritních zemích. To by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit bez přispění
Ministerstva zahraničních věcí a našich dalších partnerů jak ze státní správy, tak i ze
soukromého a neziskového sektoru. A především bez našeho profesionálního týmu,
který odvedl úctyhodný kus práce.
Významný moment pro ČRA představovala v loňském roce zahájení implementace
prvního projektu delegované spolupráce u Evropské komise, jehož cílem je
zlepšení zdravotních a sociálních služeb osobám vyžadujícím dlouhodobou péči
v Moldavsku. Proces získání akreditace na delegovanou spolupráci u Evropské
komise nebyl vůbec jednoduchý, vždyť ČRA získala tuto akreditaci jako vůbec první
rozvojová agentura ze zemí, které do EU vstoupily po roce 2004. Pevně věřím, že
realizací tohoto projektu v konsorciu s německou agenturou GIZ potvrdí ČRA své
renomé kvalitní implementační agentury a brzy se bude podílet na dalších projektech
delegované spolupráce.
Pozitivní posun zaznamenal v loňském roce také náš dotační Program B2B, který
slouží k podpoře soukromého sektoru při zapojení do ZRS. Moc mě těší, že je tento
program u českých firem stále oblíbenější a hlavně, že projekty realizované s jeho
podporou mají významný rozvojový dopad. Z desítek úspěšných realizací bych ráda
upozornila např. na projekt mojeMORINGA, který se v jižní Etiopii zaměřuje na
zodpovědný obchod s produkty vyrobenými z listů etiopského stromu moringa
oleifera. Skvěle rozjetý projekt podporující místní farmáře získal loni během udílení
Cen SDGs Cenu ČRA za významný přínos k naplňování cíle SDG 17 – globální
partnerství pro udržitelný rozvoj. Naplňování Cílů udržitelného rozvoje totiž
považujeme za jednu z hlavních priorit naší práce.
V roce 2019 ČRA pokračovala v realizaci programů spolupráce s jednotlivými
prioritními zeměmi, které reflektují Strategii ZRS 2018–2030 kladoucí větší důraz
na synergie a účelné návaznosti jednotlivých nástrojů rozvojové spolupráce. Při
realizaci projektů se již postupovalo podle nově schválené metodiky projektového cyklu
ZRS, jejímž cílem je zjednodušení projektového cyklu, posílení role zastupitelských
úřadů a rovněž aktivní zapojení realizátorů v rámci identifikace projektových námětů.
ČRA se zároveň během loňského roku snažila informovat českou veřejnost
prostřednictvím svých komunikačních kanálů i médií jak o svých aktivitách,
tak o ZRS. O aktivitách ČRA se česká veřejnost mohla z médií dozvědět i v rámci naší
veřejně přístupné akce k Týdnu Afriky či spolupořadatelství zmíněných Cen SDGs,
unikátní akce spočívající v oceňování soukromých firem, subjektů z neziskové,
akademické i státní sféry za realizaci projektů vedoucích k naplňování Cílů
udržitelného rozvoje OSN v Česku. V těchto aktivitách budeme pokračovat i
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v nadcházejících letech a věřím, že se nám v úzké součinnosti s MZV ČR a ve spojení s
neziskovým sektorem a dalšími subjekty podaří dokázat, že naše pomoc v šestici
prioritních zemích ZRS má velký smysl a že jí místní obyvatelé náležitě oceňují.

Štěpánka Litecká
Pověřena řízením České rozvojové agentury
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Vybrané výsledky projektů ČRA v roce 2019

V roce 2019 bylo z prostředků ČRA podpořeno celkem 185 projektů a
celkové čerpání rozpočtu činilo 392 699 453 Kč.
V Bosně a Hercegovině se díky projektu Institucionální podpora certifikace a
kontroly rostlinného materiálu podařilo vytvořit funkční systém certifikace a úřední
kontroly, díky kterému je nyní Bosna a Hercegovina schopna plnit požadavky
vyplývající ze standardů EU týkajících se rozmnožovacího materiálu.
V Etiopii díky aplikaci holistického managementu krajiny na 80 % rehabilitovaného
území v Arba Minch Zuria o ploše 30 ha již dále nedochází k rozvoji půdní eroze,
přičemž projekt úspěšně navázal spolupráci s místními školami, podpořil jejich tvorbu
kompostů či jezírek pro chov ryb, a vede tak mladé lidi k osvojení principů šetrné práce
s půdou.
V rámci projektu Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby bylo do
Gruzie dovezeno 9 vycvičených služebních psů a vyškoleno 9 psovodů gruzínské celní
služby.
Projekt Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži reaguje na situaci
na místním pracovním trhu, který nedisponuje žádnými kambodžskými experty
v tomto oboru. V projektu se ve spolupráci se dvěma místními univerzitami využívá
know-how české Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha.
V rámci projektu Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Marculesti
bylo sanačním zásahem v Moldavsku odstraněno více než 40 tun ropného produktu,
z toho cca 1785 kg v druhé polovině roku 2019.
Hlavním záměrem projektu Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný
skot drobných farmářů bylo přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného
skotu v Jižní provincii Zambie. České firmy v rámci projektu trénovali místní farmáře
a realizovali dodávku zemědělské techniky pro produkci krmiva. V jedné z komunit
byly také vybudovány dva vrty a zrekonstruována protržená hráz, čímž vznikl zdroj
pitné vody pro hospodářská zvířata i farmáře samotné. Tento projekt se stal příkladem
dobré praxe, kterou chce zambijská vláda replikovat na jiných místech Zambie.
Na Ukrajině proběhlo při realizaci projektu Modernizace systému veřejného
vzdělávání 42 školících tréninků, během nichž bylo experty vyškoleno 1273 účastníků,
čímž se významně překročily plánované indikátory školení.
V rámci projektu Podpora sociálně ohrožených skupin obyvatel v Kosovu bylo
podpořeno zvýšení kvality a udržitelnosti služeb pro inkluzi sociálně ohrožených osob
prostřednictvím poskytování sociálních služeb ve 4 lokalitách či školení pro celkem 40
lidí se zrakovým postižením v oblasti IT, orientace v prostoru a Braillova písma.
Trilaterální projekt Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Chulo nechal
vzniknout plánu turistického rozvoje a kampani propagující turismus v této oblasti.
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Celkově se zapojilo zhruba 130 podnikatelů, 50 poskytovatelů turistických služeb a 80
farmářů.
Laboratoř v srbské Sjenici bude moci díky programu vysílání českých expertů ze
Státního veterinárního ústavu zavést nejméně 3 nové metody na testování mléka, čímž
zlepší nabídku svých služeb pro srbské zemědělce.
Díky podpoře programu B2B bylo navrženo technologické řešení čištění odpadních
vod a zprovozněna čistička odpadních vod pro sanatorium a přilehlý městys v oblasti
jezera Issyk-Kul, které je nejvýznamnější zásobárnou sladké vody v Kyrgyzstánu.
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1. O České rozvojové agentuře
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Činnost České rozvojové agentury
ČRA plní především následující úkoly vyplývající ze Statutu ČRA:
a) ve spolupráci s MZV se podílí na přípravě programů spolupráce s prioritními
zeměmi dvoustranné ZRS;
b) zajišťuje přípravu projektů ZRS s důrazem na uplatnění komplexních českých řešení
vedoucích k maximalizaci synergií a zvýšení dopadu u rozvojových výzev nebo
problémů;
c) vypisuje a vede výběrová řízení na realizátory projektů ZRS, s nimiž uzavírá smlouvy,
a vydává dotační rozhodnutí;
d) koordinuje a ve spolupráci s MZV včetně zastupitelských úřadů kontroluje realizaci
projektů ZRS a podílí se na hodnocení projektů ZRS;
e) připravuje projekty delegované spolupráce k následné implementaci;
f) ve spolupráci s MZV informuje odbornou a širokou veřejnost o ZRS v rámci své věcné
působnosti;
g) ve spolupráci s MZV podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace
projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců a mezinárodních organizací,
zvláště pak Evropské unie;
h) vytváří podklady týkající se implementace projektů pro zprávy o ZRS;
i) ve spolupráci s MZV zajišťuje statistické výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci ČR;
j) podílí se na předvýjezdové přípravě pracovníků MZV do prioritních zemí ZRS.
V roce 2019 činnost Agentury plně reflektovala usnesení vlády č. 435 /2018 k Plánu
zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2019 (dále jen UV).

Typy projektů a formy spolupráce
ČRA se zabývá především realizací dvoustranných projektů mezi ČR a
partnerskými zeměmi. Vedle nich realizuje také projekty v rámci horizontálních
programů, mezi něž patří Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor
(Program B2B), programy Vysílání expertů a Vysílání učitelů.
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 společných
aktivitách se zahraničními partnery, například Evropskou komisí. Celkový objem
prostředků na rozvojovou spolupráci – a tudíž i dopad – je vyšší, než kdyby byl projekt
financovaný pouze ČRA. V neposlední řadě ČRA vyhlašuje také dotační program na
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tuzemské projekty, které jsou realizovány přímo v ČR a zaměřují se zejména na
oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové
spolupráci.
O podporu ČRA je možné se ucházet několika způsoby. Prostřednictvím vyhlašováných
veřejných zakázek a skrze dotační výběrová řízení. Do těchto dvou kategorií
patří většina dvoustranné projektové spolupráce. Dalším způsobem financování jsou
pak rozpočtová opatření (tj. převod prostředků na jiné státní organizace) nebo
peněžní dary (tj. převod prostředků na zahraniční subjekty).

Organizační struktura ČRA
Jednotlivá oddělení ČRA mají na starosti různé části projektového cyklu.
Oddělení realizace projektů je zodpovědné za projektové řízení v rámci metodiky
ZRS, což zahrnuje například hodnocení projektových nabídek, přípravu smluv
s realizátory projektů, průběžnou kontrolu realizace projektů či průběžnou komunikaci
nejen s institucemi partnerských zemí. Dále je oddělení zodpovědné za implementaci
horizontálních dotačních programů v gesci ČRA (B2B, Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta veřejnosti, Posilování kapacit platforem nestátních subjektů, Podpora
rozvojových aktivit krajů a obcí, Podpora trojstranných projektů českých subjektů) a
implementaci projektů delegované spolupráce EU.
Oddělení kontroly má na starosti provádění veřejnosprávní kontroly u příjemce
dotací, přípravu interních metodik a směrnic, zajišťování řízení rizik a jeho plnou
funkčnost, koordinaci řízení rizik na ČRA s interním auditorem, administraci zadávání
veřejných zakázek ČRA a externí právní služby.
Oddělení administrativy zajišťuje zejména vedení sekretariátu ČRA, přípravu a
správu rozpočtu a hospodaření ČRA, finanční výkaznictví a sytém administrace
projektů, logistický provoz ČRA včetně účetnictví, externí audit účetní závěrky,
personální, pracovně-právní a mzdovou agendu, komunikaci s veřejností a správu
webových stránek ČRA.
V roce 2019 zaznamenala ČRA celkem tři žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., všechny tyto žádosti byly řádně vypořádány.
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Partneři zahraniční rozvojové spolupráce
Česká republika je jedním z mnoha dárců, kteří se ve světě podílí na zahraniční
rozvojové spolupráci. Od roku 2013 je ČR plnoprávným členem výboru OECD DAC, v
rámci kterého se zástupci ČRA během roku účastní několika odborných seminářů. ČRA
je dále členem sítě evropských dárcovských agentur Practitioners’ Network for
European Development Cooperation. Tato platforma sdružuje sedmnáct evropských
rozvojových agentur a úzce spolupracuje s Evropskou komisí.
V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA dále spolupracuje s řadou agentur
zahraničních dárců, jako například s Agenturou Spojených států amerických pro
mezinárodní rozvoj (USAID), se Slovenskou rozvojovou agenturou (SlovakAid), s
Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA), s Německou agenturou pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (GIZ), s Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou
spolupráci (MASHAV) a s mnoha dalšími. Spolupráce probíhá také s mezinárodními
organizacemi, jako je Rozvojový program OSN (UNDP).
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2. 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, Srbsko) byly dokončovány projektové aktivity zahájené v
předchozím období.
Některé Horizontální programy (například Program rozvojového partnerství pro
soukromý sektor či Trojstranné projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země. V
roce 2018 byly takto podpořeny například projekty na Srí Lance, v Myanmaru (Barmě),
Ghaně, Jižním Súdánu, Sýrii, Peru a v dalších zemích.
Prioritní země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Gruzie, Kambodža,
Zambie
Mimořádná pomoc: Ukrajina
Země, kde je zahraniční rozvojová spolupráce postupně ukončována:
Mongolsko, Kosovo, Srbsko
Tematické priority v jednotlivých prioritních zemích, specifických zemích
a zemích s ukončenou spoluprací

Udržitelné
nakládání s
přírodními
zdroji

Zemědělství a
rozvoj venkova

Inkluzivní
sociální rozvoj

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Ekonomický
růst

✓

✓

Prioritní země
Bosna a
Hercegovina
Etiopie

✓
✓

Gruzie
Kambodža
Moldavsko
Zambie

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Země s ukončovanou spoluprací a specifické země

✓
✓

Kosovo
Ukrajina
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3. Přehled vynaložených prostředků v roce 2019
Skutečné čerpání finančních prostředků na dvoustranné projekty
realizované v jednotlivých zemích za rok 2019

Ukončovací a
specifické
4%
Zambie
4%

Bosna a Hercegovina
19%

Kambodža
7%

Gruzie
16%

Etiopie
25%

Moldavsko
25%

Země

Skutečné čerpání

Bosna a Hercegovina

62 661 238,16 Kč

Etiopie

79 365 964,50 Kč

Moldavsko

80 764 091,34 Kč

Gruzie

49 833 846,82 Kč

Kambodža

23 830 725,00 Kč

Zambie

12 819 900,00 Kč

Ukončovací a specifické

13 429 160,53 Kč

Celkem

322 704 926,35 Kč
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle finančního
nástroje za rok 2019

Rozpočtová
opatření
17%
Dvoustranné
dotace
34%

Tuzemské
projekty…

Trojstrann
é…

Program B2B
8%

Veřejné zakázky
31%

Finanční nástroj

Skutečné čerpání

Dvoustranné dotace

158 864 047,05 Kč

Veřejné zakázky

144 572 213,08 Kč

Program B2B

37 800 460,44 Kč

Trojstranné projekty

35 681 958,37 Kč

Tuzemské projekty

15 780 774,39 Kč

Rozpočtová opatření

80 515 467,00 Kč

Celkem

473 214 920,33 Kč
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle tematických
priorit v roce 2019

Udržitelné nakládání
s přírodními zdroji
17%

multisektorové
34%

Zemědělství a rozvoj
venkova
17%

Ekonomický
růst…

Inkluzivní sociální
rozvoj
16%

Řádná
(demokrati…

Tématická prioriy

Skutečné čerpání

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

78 747 630,63 Kč

Zemědělství a rozvoj venkova

81 853 366,14 Kč

Inkluzivní sociální rozvoj

75 845 959,77 Kč

Řádná (demokratická) správa věcí veřejných

47 239 150,66 Kč

Ekonomický růst

28 589 658,62 Kč

multisektorové

160 939 154,51 Kč

Celkem

4 734 920,33 Kč
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle sektorů v roce
2019
Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle sektorů za
rok 2019
energie
6%
multisektorové
21%
sociální
11%

státní s. a o.s.
12%

zemědělství
20%

vzdělávání
10%

zdraví
20%

Sektor dle OECD DAC

Skutečné čerpání

energie

28 589 658,62 Kč

sociální

53 266 485,07 Kč

státní s. a o.s.

54 921 658,11 Kč

vzdělávání

47 271 264,93 Kč

zdraví

96 612 410,63 Kč

zemědělství

93 650 618,14 Kč

multisektorové

98 902 824,83 Kč

Celkem

4 734 920,33 Kč
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4. Tematické a sektorové priority v roce 2019
Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
Pro rok 2019 bylo na tematickou prioritu Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
alokováno 114,51 mil. Kč. Skutečné čerpání v loňském roce činilo 78,7 mil. Kč, tedy 69 %
% původního plánu. V rámci sektoru Vody a sanitace se ZRS ČR v roce 2019 zaměřila
na mapových podkladů pro plánování a správu vodních zdrojů, zlepšení situace týkající
se zásobování pitnou vodou a managementu vodních zdrojů. Příkladem může být
úspěšně dokončený čtyřletý projekt realizovaný v Etiopii. Ten svými aktivitami
směřoval k zajištění dostupnosti vody, sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření
s nimi.
Dále se v rámci plnění tematické priority ČRA věnovala nakládání s odpadními vodami
a jejich čištění, nakládání s nebezpečnými odpady a dalším formám prevence
znečišťování vodních zdrojů včetně odstraňování starých ekologických zátěží. Součástí
aktivit bylo zvyšování znalostí a kapacit partnerských organizací s cílem zajistit
udržitelnost jednotlivých intervencí a další rozvoj sektoru v cílových zemích. Česká
republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla především k plnění cíle
udržitelného rozvoje č. 6: zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a
udržitelné hospodaření s nimi.
Zemědělství a rozvoj venkova
Pro rok 2019 bylo na tematickou prioritu Zemědělství a rozvoj venkova alokováno 98,3
mil. Kč. Skutečné čerpání v loňském roce činilo 81,9 mil. Kč, tedy 83 % původního
plánu. Pro řadu rozvojových zemí představuje zemědělství klíčový hospodářský sektor
a hlavní zdroj obživy obyvatelstva. I z tohoto důvodu má přenos zkušeností z oblasti
českého zemědělství a lesnictví v rozvojovém světě své nezastupitelné místo.
V rámci tematické priority Zemědělství a rozvoj venkova byly projekty ČRA v roce 2019
zaměřeny především na zvyšování efektivity zemědělské produkce drobných
zemědělců, podporu organického zemědělství a posilování kapacit vzdělávacích a
poradenských služeb. Důležitým společným prvkem aktivit byla adaptace na změny
klimatu a zlepšování potravinové bezpečnosti. Česká rozvojová spolupráce tak přispěla
k naplňování cíle udržitelného rozvoje č. 2: vymýtit hlad, dosáhnout potravinové
bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství. Dále pak cíle
udržitelného rozvoje č. 15: chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání
suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští,
zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
Inkluzivní sociální rozvoj
V roce 2019 bylo na tematickou prioritu Inkluzivní sociální rozvoj alokováno celkem
84,5 mil. Kč, z kterých bylo vyčerpáno 75,8 mil. Kč, což představovalo 90 % původního
plánu. Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v této oblasti byla zaměřena na sektory
sociální infrastruktury a služeb, vzdělávání a zdravotnictví.

1

Alokované částky v této kapitole na rozdíl od alokovaných částek na jednotlivé země neobsahují 50 mil. Kč,
které byly z rozpočtu ČRA převedeny na MZV. Alokace této sumy proběhla jen u zemí ZRS.
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Řádná (demokratická) správa věcí veřejných
Pro rok 2019 schválila vláda ČR na tento sektor 49 mil. Kč. Skutečné čerpání v tomto
sektoru v loňském roce činilo 47,2 mil. Kč. Předávání českých zkušeností s politickou,
ekonomickou a společenskou transformací se dostává v rámci tematické priority Řádné
(demokratické) správy věcí veřejných stále více do popředí.
Projekty v tomto sektoru se zaměřovaly nejen na zvyšování efektivnosti a
transparentnosti státních institucí, zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj kapacit
občanské společnosti, neziskových organizací, ale také na podporu harmonizace
místních legislativ s Evropskou unií.
Ekonomický růst
Na tematickou prioritu Ekonomický růst bylo v roce 2019 alokováno 37,5 mil. Kč.
Čerpání dosáhlo v roce 2019 výše 28,6 mil. Kč, což představovalo 76 % plánovaného
rozpočtu. V oblasti Výroby a dodávky energie může Česká republika čerpat z bohatých
zkušeností českých firem v tomto sektoru.
V rámci tematické priority Ekonomický růst byly projekty ČRA v roce 2019 zaměřeny
především na využívání alternativních energetických zdrojů, jako jsou využití
geotermální energie, bioplyn nebo kotle na biomasu, dále na zvyšování energetické
účinnosti pomocí modernizace stávajících energetických systémů a energetickou
soběstačnost menšin. ČRA tak přispěla k naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 7: zajistit
přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie
pro všechny.
Horizontální programy
Program B2B
V roce 2019 pokračovala implementace Programu rozvojového partnerství pro
soukromý sektor (zkráceně Program B2B). Program je určen především malým a
středním podnikům, které mají zájem proniknout na rozvojové trhy a dlouhodobě
investovat v partnerských zemích. Program tak díky mobilizaci soukromého kapitálu
přímo naplňuje cíle udržitelného rozvoje. Jedná se především o vytváření nových
pracovních míst, zapojení místních producentů do hodnotových řetězců, nebo přenos
environmentálně udržitelných přístupů k výrobě a nových technologií. Program
podporuje průzkum nových trhů a ověření realizovatelnosti zvolených řešení (tzv. pilíř
přípravy – lze financovat zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských plánů) a
vznik podnikatelských partnerství a zavádění provozů v rozvojových zemích (tzv. pilíř
realizace).
Bylo schváleno celkem 68 žádostí v celkové výši 40, 58 mil. Kč v rámci čtyř dotačních
výzev, z čehož bylo reálně vyčerpáno na způsobilé výdaje projektů 37, 8 mil. Kč (93,1%
alokace). Program tedy pokračoval v trendu nárůstu zájmu ze strany žadatelů a jejich
vzrůstající absorpční kapacity. Program podpořil projekty např. v Indonésii,
Kambodži, Etiopii, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Mongolsku, Indii, Vietnamu,
v Ugandě, Bělorusku, Moldavsku nebo na Filipínách. Projekty se zaměřovaly zejména
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na oblasti voda a sanitace, zemědělství, energetika a potravinářství. Byly podpořeny
také projekty v teritoriích jako Irák nebo Sýrie v rámci humanitární a rekonstrukční
asistence
Pro dotační výzvu pro rok 2020 došlo k úpravě schématu podpory - zavedení
přísnějších kvalifikačních kritérií pro žadatele a snížení míry dotace ze strany ČRA pro
realizační fáze projektů. Cílem je podpora kvalitních projektů s potenciálem řešit
konkrétní rozvojový problém, definovanou komerční návazností a s jasnou strategií
financování i po ukončení financování z programu.
Vysílání expertů
Cílem programu Vysílání expertů do rozvojových zemí (v rámci přenosu
transformačních zkušeností) je sdílení českých zkušeností a znalostí získaných v
období transformace, tedy přechodu státu z centrálně plánované ekonomiky na
ekonomiku tržní, zasazenou do demokratického systému. Tyto transformační
zkušenosti jsou chápány jako výrazná komparativní výhoda ČR.
ČRA v roce 2019 vysílala experty do celkem šesti zemí: Bosna a Hercegovina, Gruzie,
Moldavsko, Mongolsko a Srbsko. V roce 2019 bylo usnesením vlády na projekty
Vysílání expertů alokováno 5 mil. Kč, z čehož bylo čerpáno celkem 5 379 917 Kč
(hrazeno z nespotřebovaných nároků), což představuje 7 % nad původní plán.
Uskutečnilo se celkem 12 projektů v oblastech státní správy, biodiverzity, vzdělávání,
bezpečnosti, zdravotnictví, energetiky, sociální infrastruktury a zemědělství a lesnictví.
Vysílání učitelů
Zlepšování kvality vzdělávání v rozvojových zemích představuje jeden z klíčových
aspektů rozvojové spolupráce. Cílem programu Vysílání českých učitelů do
rozvojových zemí je zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky v partnerských
prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Díky zapojení
pedagogů českých vysokých škol přímo do výuky nebo výzkumné činnosti v
partnerských institucích dochází k přenosu know-how a navazování vztahů mezi
akademickými obcemi.
Usnesením vlády bylo na rok 2019 přiděleno na program Vysílání učitelů 10 mil. Kč.
Na tento program bylo čerpáno celkem 9 961 680 Kč. Za tyto prostředky bylo
realizováno 9 projektů v těchto zemích: Bosna a Hercegovina, Srbsko, Etiopie,
Kambodža, Mongolsko, Ukrajina a Zambie.
Trojstranné projekty
ČRA se každý rok finančně podílí na realizaci projektů trojstranné spolupráce.
Podmínkou dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů je vždy
prokazatelný partnerský vztah se zahraničním subjektem a spolufinancování projektu
z jiného zdroje – například Evropské komise – minimálně ve výši 50 % celkových
nákladů projektu. Trojstranné projekty umožňují českým realizátorům získat cenné
zkušenosti při práci na společných aktivitách se zahraničními partnery.
Prostřednictvím trojstranné spolupráce je navíc celkový objem prostředků, a tudíž i
dopady realizovaných projektů, na rozvojovou spolupráci vyšší, než kdyby byl projekt
financovaný pouze z prostředků ČRA.
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Program na Podporu trojstranných projektů českých subjektů prošel v roce 2019
evaluací, která prokázala důležitost tohoto programu v rámci ZRS ČR. Pro rok 2020
dojde mimo jiné k úpravě způsobu výběru projektů a užšímu vymezení geografického
zaměření projektu.
Finanční alokace na Trojstranné projekty pro rok 2019 činila dle usnesení vlády 36 mil.
Kč. Skutečné čerpání na projekty bylo ve výši 35,68 mil. Kč a podpořeno bylo celkem
18 projektů.
Tuzemské projekty
Projekty realizované přímo v ČR se zaměřují zejména na oblast globálního rozvojového
vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. Podporují také posilování
kapacit neziskových organizací, platforem a aktivit českých krajů a obcí v partnerských
zemích, kde ČRA působí.
V roce 2019 byly tuzemské projekty realizovány v rámci třech dotačních titulů:
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, Posilování kapacit platforem
nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství
NNO) a Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, v celkovém
počtu 23 projektů.
Pro rok 2019 schválila vláda ČR na tuzemské projekty 15,5 mil. Kč, a to 1,5 mil. Kč na
program Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, 4 mil. Kč
na program Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou
spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO), 10 mil. Kč na program
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti. Skutečné čerpání na tuzemské
projekty bylo ve výši 15 707 568,16 Kč. Finance nad rámec UV byly pokryty z
nespotřebovaných nároků z předešlých let.
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5. Stručné výsledky vybraných projektů v roce 2019
Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním
právům a sociální ochraně
ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH/BOSNA A
HERCEGOVINA
Identifikační číslo: BA-2019-116-DO-16010
Doba realizace: 2018-2020
Místo Realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Dotace
Realizátor: CARE Česká republika, o.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 000 000 Kč
V BiH zodpovídá za sociální práva, sociální zabezpečení a další záruky také stát. Vysoká
míra decentralizace veřejné správy však neumožňuje jejich systematické a spravedlivé
zajištění na odpovídající úrovni, vznikají tím zásadní nepoměry v poskytování
sociálních služeb a ochrany.
Sociální služby a ochrana poskytované odpovědnými veřejnými institucemi v BiH
nejsou dostatečně rozvinuté a financované. Neuspokojují proto potřeby různorodých
skupin obyvatel, a to zejména těch zvláště zranitelných a ohrožených. Řešení vzniklé
situace se tak věnují především nevládní organizace, neboť výrazným způsobem
doplňují funkci veřejné správy. Odborná a finanční činnost nevládních organizací pak
do značné míry závisí na jejich spolupráci se zahraničními donory a rozvojovými
agenturami.
Záměrem projektu je proto přispět k posílení kapacit a profesionalizaci nevládních
organizací, které se věnují podpoře a zajišťování sociálních práv, sociální zabezpečení
a další sociální záruky důstojné lidské existence v BiH. Cílem projektu je poté nejen
chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, ale i šířit osvětu o problematice sociální
ochrany mezi běžné obyvatele. V současnosti je řešení těchto témat v zemi důležité
zejména v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a nedostatečnou státní podporou
osob se zdravotním znevýhodněním, oběťmi domácího násilí i minorit. Sociální služby
poskytované státem i neziskovými organizacemi jsou dlouhodobě podfinancované a
nemají dostatek kvalitních zaměstnanců.
Aktivity se věnují zejména profesionalizaci a podpoře aktérů občanské společnosti.
Relevantním pracovníkům jsou poskytována školení v tématech plánování, řízení a
rozvoje organizace. Probíhá i několik studijních cest do organizací s podobným
zaměřením v České republice, což je právě tento případ. Stávající i nové sociální služby
se v rámci projektu standardizují a dokážou klientům poskytovat moderní a
profesionální péči.
Koneční příjemci projektu jsou všichni lidé, kteří potřebují sociální ochranu, ať už jde
o minority s omezeným přístupem k právům a sociální inkluzi, ženy vystavené
domácímu násilí, LGBT populace či romská menšina.

20

Hydrogeologické a hydrochemické mapování
UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI/ETIOPIE
Identifikační číslo: ET-2015-078-FO-14015
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: AQUATEST a.s., GEOtest, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 993 850 Kč
Záměrem projektu je přispět k zajištění mapových podkladů pro plánování a správu
vodních zdrojů na území Etiopie. Práce na projektu spočívají především v kompilaci
hydrogeologických a hydrochemických map včetně vysvětlivek všech mapových listů
Etiopie v měřítku 1 : 250 000, v publikaci hydrogeologických výstupů na webových
stránkách partnerské organizace GSE a v jejich diseminaci mezi administrativami
jednotlivých regionů země a dalšími potenciálními uživateli. Aktivity projektu obecně
směřují k naplnění Cíle udržitelného rozvoje SDG 6 v Etiopii: Zajistit všem dostupnost
vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.
V závěrečné fázi projektu, v rámci plnění realizace „Dokončení hydrogeologického
mapování Etiopie“ (2016-19), se v průběhu roku 2019 aktivity soustředily především
do oblasti jihovýchodní Etiopie a značná část prostředků byla vynaložena na zvyšování
kompetencí úředníků státní správy, aby bylo zajištěno budoucí efektivní využívání
veřejně publikovaných map. Školení zaměstnanců regionálních orgánů takto proběhla
v regionech Oromia (Bishoftu), Somali (Jijiga), Amhara (Bahir Dar) i Státu jižních
národů, národností a lidu (Hawassa).
Všech 60 mapových listů doplněných vysvětlivkami a vcelku pokrývajících celé území
Etiopie bylo na podzim zveřejněno na webových stránkách Etiopské geologické služby
(GSE). V areálu GSE byl zároveň vystaven billboard určený ke zvýšení povědomí o
existenci hydrogeologických a hydrochemických map. Ke slavnostnímu předání tohoto
hlavního výstupu projektu došlo symbolicky dne 28. října 2019 v rámci oslav 40 let
spolupráce českých a etiopských geologů.
„Česko-etiopská spolupráce v geologických oborech se datuje do 70. let, kdy se ještě
první nákresy hydrogeologických map vybarvovaly obyčejnými pastelkami. Dnes
jsou veškeré detailní mapové listy tvořeny na počítači a publikovány na internetu.
Kompletním hydrogeologickým a hydrochemickým zmapováním Etiopie v měřítku 1
: 250 000 však česko-etiopská spolupráce nekončí; ve spolupráci s GSE je v plánu
rovněž pokročilé geovědní mapování Etiopie v měřítku 1 : 1 000 000. Již publikované
mapy navíc mohou být v zájmu udržitelnosti projektu dále využity k tvorbě účelových
map pro zajištění řádného hospodaření s vodními zdroji,“ doplňuje Tomáš Daníček
z České rozvojové agentury.
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Omezení rizik
v Cişmichioi

souvisejících

se

skládkou

nebezpečných

odpadů

UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI/MOLDAVSKO
Identifikační číslo: MD-2016-010-FO-14015
Doba realizace: 2016-2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 22 449 239 Kč
V moldavském zemědělství v dobách Sovětského svazu se ve velkém rozsahu využívaly
pesticidy. V 90. letech minulého století pak bylo jejich plošné používání ukončeno a
zbývající nepoužité a již zakázané pesticidy byly shromážděny ve vybraných místech.
Jedna ze skládek, kde jsou nebezpečné pesticidy uloženy, se nachází v blízkosti obce
Cişmichioi na jihu země. Daný objekt představoval značné riziko pro životní prostředí
a zdraví obyvatel. Nacházel se totiž v obydlené zemědělské oblasti a vzhledem
k blízkosti Dunaje by potenciální únik znečištění mohl ohrozit rozsáhlé území, včetně
cenných ekosystémů v deltě řeky a následně i Černé moře.
Česká republika prostřednictvím Programu zahraniční rozvojové spolupráce s
Moldavskem podpořila projekt "Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v
Cismichioi”. Záměrem projektu bylo přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a
zdraví obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky. Moldavským partnerem projektu se stalo
Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavské
republiky, resp. Centrum persistentních organických polutantů (POPs). Projekt byl
monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské
republice. Jako realizátor projektu byla vybrána česká firma DEKONTA, a.s., která má
s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti.
Jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější varianta byla doporučena rekultivace a
zatěsnění skládky. Díky tomu dojde k výraznému zlepšení aktuálního zabezpečení
uložených pesticidů a dalších chemických látek tak, aby v budoucnu nedocházelo
k nežádoucí kontaminaci okolního prostředí (zeminy, povrchové, podzemní vody).
Práce probíhaly v období duben až říjen 2019, kdy bylo rekultivováno celkem 10 375
m2 plochy. Po dotvarování jednotného tělesa skládky pokračovala pokládka speciální
izolačních vrstev proti průsakům dešťových vod, aby se zamezilo vymýváním
nebezpečných látek do podzemí.
Dále byl kolem celé skládky vybudován drenážní systém v podobě betonového koryta,
které chrání rekultivované těleso skládky před vnikáním srážkových vod z okolních
svahů. Celková délka drenážního systému dosahuje cca 650 m. Nyní již déšť ani vítr
nepůsobí rozšiřování škodlivin do okolí.
V říjnu 2019 byly veškeré práce dokončeny a proběhlo předání rekultivované skládky
příjemcům projektu (zástupcům Národního úřadu pro bezpečnost potravin ANSA a
vedení obce Cişmichioi). Slavnostní ceremonie se účastnila zástupkyně České
rozvojové agentury.
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Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra
v Gruzii
INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ/GRUZIE
Identifikační číslo: GE-2019-083-DO-16010
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, přesto je
povědomí o něm v Gruzii nízké a existují pouze omezené možnosti péče. Důsledkem
této situace je nedostatek specifických služeb v oblasti screeningu, diagnostiky, terapie,
integrace, sociální péče i podpory rodiny.
Pro gruzínskou vládu je rozvoj a posilování služeb pro děti s PAS jednou z priorit, na
jejíž řešení však nemá dostatečné know-how, finančními ani personálními kapacity.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu diagnostických, terapeutických a sociálních služeb pro
děti s poruchami autistického spektra (PAS) a podpořit profesní rozvoj více než 250
gruzínských odborníků na PAS, v souladu s naplňováním udržitelného rozvojového
cíle (SDG) 1.3.
Projekt byl vytvořen ve spolupráci s Ministerstvem pro vnitřně vysídlené osoby
z okupovaných oblastí, práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie a na základě
výstupů předchozího projektu realizovaného CHČR „Rozvoj služeb pro děti s
poruchami autistického spektra v Gruzii“.
Projekt se zaměřuje na rozvoj služeb, a zvýšení počtu municipalit poskytujících služby
v rámci decentralizace poskytovaných služeb a diverzifikace mechanismů a zdrojů
jejich financování.
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Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině
INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ/UKRAJINA
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace, veřejná zakázka
Realizátor: NPO Evrotek; Masarykova univerzita; Asociace pro mezinárodní otázky,
z. s.; Univerzita Palackého v Olomouci; Centrum pro studium vysokého školství, v. v.
i.; Západočeská univerzita v Plzni; Megagrad Ltd.; SP DINASTIYA, Llc.; ART PROM,
s. r. o.; FOP Gashuta Dmitro Sergijovič
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 6 672 970 Kč
V souladu s usnesením vlády č. 401/2017 ze dne 22. května 2017 k poskytnutí pomoci
Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 a
2018 ČRA pokračuje v implementaci programu Modernizace systému veřejného
vzdělávání na Ukrajině zaměřeného na sektor vzdělávání. Jeho cílem je podpořit
reformu vzdělávacího systému a přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským
standardům. Tento program je postaven na následujících třech pilířích:
I. PILÍŘ: Technická asistence centrálním institucím s reformou
vzdělávacího systému
Projekty v tomto pilíři byly zaměřené na budování kapacit centrálních institucí za
účelem zvládnutí reformního procesu v sektoru vzdělávání, zejména na modernizaci
systému evaluace a monitoringu ukrajinských vzdělávacích zařízení s cílem asistovat s
koncepčním a metodickým nastavením parametrů fungování nového ústředního
orgánu zodpovědného za zajišťování kvality a efektivity vzdělávání. V roce 2019 se
uskutečnily semináře pro pracovníky ukrajinských vzdělávacích institucí a Státní
služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny, kteří ve druhé polovině roku navštívili své
kolegy v České republice.
II. PILÍŘ: Meziuniverzitní spolupráce
Projekty v rámci tohoto pilíře byly zaměřeny na meziuniverzitní spolupráci.
Soustředily se na sdílení zkušeností v oblasti zavádění samosprávných orgánů a rozvoje
demokratických principů, internacionalizaci ukrajinských vysokých škol, využívání
nástrojů akademické mobility, nastavování vnitřního systému zajišťování a hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol i
na přípravu metodických materiálů pro nastavení akademických vzdělávacích plánů s
důrazem na zařazení volitelných předmětů do studijních programů. V rámci projektu
Proměna pedagogických fakult a univerzit v XXI. století proběhlo školení ukrajinských
odborníků v Brně. Na základě získaných zkušeností organizují konferenci, která se
uskuteční v roce 2020 na Ukrajině.
III. PILÍŘ: Materiální podpora ukrajinských vzdělávacích institucí
Projekty v rámci třetího pilíře reagovaly na obtížnou situaci vzdělávacích institucí
evakuovaných z východních oblastí Ukrajiny. Podpora spočívala zejména v
rekonstrukci budov a potřebného vybavení kolejí Donbaské národní akademie
civilního inženýrství a architektury v Kramatorsku a Národní Univerzitě Tarase
Ševčenka ve Starobilsku.
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Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži
INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ/KAMBODŽA
Identifikační číslo: KH-2019-070-FO-11110
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: České vysoké učení technické v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 447 500 Kč
V mnoha kambodžských zdravotnických zařízeních chybí technické kapacity,
zajišťující servis a opravy zdravotnické techniky a infrastruktury pro provoz
zdravotnických technologií. To znemožňuje plné využití těchto zařízení, často i dobře
vybavených, ovšem bez personálu znalého obsluhy. Tato situace často brání i
funkčnosti a udržitelnosti rozvojových projektů, které mají za cíl pro zdravotnická
zařízení zajistit kvalitní techniku a vybavení. Takové přístroje a jejich komponenty
potom mohou v nemocnicích, kvůli historické absenci specializovaných pracovníků,
zůstat nevyužité. Tyto funkce běžně zajišťují biomedicínští technici nebo inženýři,
kterých je ovšem v zemi zásadní nedostatek. Tito pracovníci jsou tedy draze najímáni
z Evropy, Singapuru, nebo Japonska. Tento systém neumožňuje operativní řešení
problémů v místě jejich vzniku. V řadě případů nejsou dostupné uživatelské návody k
přístrojům v jazyce srozumitelném obsluze. I uživatelsky odstranitelné závady pak
mohou funkčnost přístrojů zcela paralyzovat. Taktéž se lze často setkat s nízkým
povědomím o bezpečnostních rizicích, kterými mohou být například tlakové nádoby a
medicinální plyny obecně.
Kambodžské vysoké školství momentálně nedisponuje institucí, která by produkovala
takto specializované experty. Řešením, které předkládá tento projekt, je právě
vybudování studijního programu biomedicínského inženýrství ve spolupráci s
University of Health Science (UHS), Institute of Technology of Cambodia (ITC) a
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha. Tento komplexní projekt vyžaduje
úzkou součinnost všech tří subjektů, UHS poskytne profesionální zázemí pro výuku
lékařské části biomedicíny, ITC zabezpečuje fyzikální a technologické předměty a
ČVUT dodává zkušenosti z vedení takového oboru, pomáhá kambodžským kolegům
správně nastavit laboratorní úlohy, složení předmětů nutných k vystudování oboru a
jejich tematické rámce. Absolventi programu budou, krom zručnosti v zacházení
s moderní zdravotnickou technikou, schopni i aktivně používat anglický jazyk nutný
pro rozvíjení schopností v oboru. Pro usnadnění předání zkušeností, hlavně
pedagogického a organizačního rázu, projekt zprostředkovává i studijní cestu
zaměstnanců místních univerzit. Kvalitní sestavení osnov, vnitřní návaznost předmětů
a silná pedagogická opora jsou klíčovými aspekty pro udržitelnost projektu. ČVUT již
má zkušenost s podobnou aktivitou v Kolumbii.
„Navýšení lidských zdrojů v oblasti biomedicíny je z našeho pohledu jeden z
nevyhnutelných kroků v boji za snížení úmrtnosti matek a novorozenců a rozšiřování
dostupné zdravotní péče i do znevýhodněných oblastí jihovýchodní Asie. Nehledě na
to, že tato intervence zvyšuje možnosti vzdělávání a specializace celé řady lidí. Jedná
se o projekt, který může být svým efektivním využitím českého know-how,
udržitelností a pozitivním vlivem na společnost řazen mezi příklady dobré praxe,“
dodává Barbora Žáčková, projektová manažerka pro Kambodžu.
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Podpora sociálně ohrožených skupin obyvatel v Kosovu
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽBY/KOSOVO
Identifikační číslo: KS-2017-053-DO-16010
Doba realizace: 2017-2019
Místo realizace: Kosovo
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit kvalitu a zajistit udržitelnost poskytovaných služeb pro
sociálně zranitelné osoby v Kosovu a tím přispět k jejich začleňování. Tři obce získaly
dostatečné zkušenosti s řízením inkluzivních vzdělávacích týmů a sociálních prací v
terénu.
Inkluzivní vzdělávací týmy byly začleňovány do příslušných škol pod dohledem
zástupců obecních vzdělávacích center, které se do projektu zapojily. Byly vytvořeny
normy pro sociální práci v terénu a porovnáním s výchozí studií shromáždil projekt
důkazy o změnách situace příjemců pomoci. To umožní místním nevládním
organizacím efektivní shánění financí na pokrytí potřebných nákladů.
Dále byl zaveden systém tzv. vnitřní intervize – průběžné budování kapacit školitelů
nevidomých ve čtení a psaní Braillovým písmem a usnadnění orientace v prostoru z
místních zdrojů. Navazující školení budou financována prostřednictvím Kosovské
asociace nevidomých (KAB).
Kapacita zavedeného sociálního podniku bude dále podporována. Během období
realizace se tak stane finančně soběstačným subjektem. Metodiky podpořené
zaměstnanosti a podpory sociálních podniků byly předány místním nevládním
organizacím, což jim pomůže v zajišťování dalších financí.
Také bude nadále posilována finanční udržitelnost a stabilita místních nevládních
organizací, a to zejména zlepšením jejich strategického plánování a zvýšením kapacit,
jak se hájit. Kromě toho jsou zavedené služby koordinovány společně s místními
orgány, které podpoří jejich další pokračování.
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Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných
farmářů
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA/ZAMBIE
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2014-9-31195
Doba realizace: 2017-2019
Místo realizace: Zambie - Jižní provincie – Choma, Monze
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: “Water Supply Choma” firem Ircon, s. r. o. a VODNÍ ZDROJE, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 419 900 Kč
Hlavním záměrem projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného
skotu v Jižní provincii Zambie. Projekt se soustředí na rozvoj kapacit dvou místních
kooperativ a drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného
využití zemědělské techniky pro produkci pícnin. To umožní minimalizovat každoroční
výrazné snižování objemu produkce mléka v období sucha.
Součástí projektu je participativní spolupráce s cílovými skupinami, organizace
školení, metodická podpora a supervize při zavádění doporučených postupů. Projekt
zahrnuje také dodávku zemědělské techniky pro produkci pícnin a přípravu krmiva pro
dojný skot a vybudování dvou zdrojů pitné vody pro hospodářská zvířata ve vybraných
komunitách.
Projekt Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných
farmářů se zaměřuje na zajištění dostatečných zdrojů vody pro hospodářská zvířata ve
třech komunitách v oblastech Choma (Masopo a Mutandalike) a Monze (Siggubu).
Předmětem jsou především stavební práce zahrnující vybudování dvou jímacích vrtů
včetně infrastruktury pro zásobování vodou a rekonstrukci protržené hráze. Realizace
probíhala od léta 2017 pod vedením společnosti Water Supply Choma (Ircon, s.r.o. –
vedoucí společník, VODNÍ ZDROJE, a.s. – společník).
Jednodušší částí realizace se prokázaly technické úkoly, např. jedna z prvních aktivit
realizace této části projektu bylo opravení protržené hráze a vybudování systému
zásobování vodou. To nemělo za následek pouze zajištění přístupu krav k vodě, ale
došlo také k synergickým efektům, kdy v Siggubu byly vybudovány zahrádky na břehu
nádrže a v Masopo byla pitná voda poskytnuta i komunitě. To přispělo ke snížení vodou
přenosných nemocí. Komunita tak získala, kromě naplnění zemědělských cílů, další
významný benefit.
Naopak větší výzvou se během realizace ukázala práce s komunitou. Například
v oblasti Siggubu se komplikovalo vybírání tarifu za přístup k vodě, což byl v projektu
důležitý prvek udržitelnosti. Ve finále ovšem komunita provedla několik aktivit nad
rámec projektu a rozpočtu, čímž eliminovala všechny vzniklé problémy a přesvědčivě
zajistila udržitelnost projektu.
Skvělým výsledkem projektu pak je, že v lokalitě Masopo vznikl systém, který
zambijské úřady považují za pilotní projekt uceleného řešení pro vesnické komunity,
tudíž by tento projekt mohl být začátkem pozitivní změny v této oblasti v celé zemi.
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Poradenství v energetické náročnosti budov a možností financování
udržitelného bydlení v ulánbátarských jurtovištích
TROJSTRANNÉ PROJEKTY/MONGOLSKO
Identifikační číslo: DP-2019-072-DO-16030
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni
Celkový rozpočet: 750 000 Kč
I přes to, že v Ulánbátaru žije přes 1,4 milionu obyvatel, zhruba polovina všech občanů
Mongolska, tak se centrum města formálně a koncepčně nerozšířilo již od
devadesátých let. Většina nově příchozích obyvatel, hledajících v hlavním městě nové
příležitosti, se tedy usazuje na okrajích a vytváří tzv. jurtoviště, rozsáhlé neplánované
čtvrti složené primárně z tradičních jurt. Vzhledem k jejich vzniku tyto čtvrti postrádají
kvalitní zasíťování a infrastrukturu, včetně vodovodu, sanitace a centrálního vytápění.
Navzdory špatným podmínkám v jurtovištích momentálně žije okolo 800 000 lidí, což
dělá 60 % populace Ulánbátaru nebo také 30 % celé země. Nízké jurty sice nejsou
rozsáhlé, i tak ale jurtoviště vydají za 70 % veškeré zastavěné plochy města.
Mongolské kruté klima, s teplotami klesajícími v lednu až k -40 °C, vyžaduje aktivní
topení 8 měsíců v roce. Centrální části města disponují centrálním elektrickým
vytápěním, kdežto rozsáhlá jurtoviště takové možnosti nemají. Obyvatelé mimo
centrum jsou tedy nuceni topit primárně uhlím v domácích kamnech. Situaci ztěžuje i
stav budov tradičně stavěných z kůží, které trpí na špatnou termální izolaci,
domácnosti tak spotřebují až třikrát více energie, než je nutné. Obyvatelé
neplánovaných jurtovišť se tak stávají jednou z hlavních obětí, ale i viníkem znečištění
v Ulánbátaru.
Město se snaží problém neúspěšně řešit již od roku 2000, skrze různé projekty
zpřístupňující elektrické vytápění čtvrtím i, mimo jiné, za pomoci Světové banky,
Evropské komise (EK) nebo společnosti Člověk v tísni (ČvT). Právě EK a ČvT přišli se
změnou přístupu a navrhli zaměření se na udržení energie v jednotlivých
domácnostech namísto přístupu k ní. Iniciovali sérii projektů, během kterých ČvT
například identifikoval jako efektivní a zároveň na mongolském trhu dostupnou izolaci
do jurt ovčí vlnu, a na které navazuje trilaterální projekt Poradenství v energetické
náročnosti budov a možností financování udržitelného bydlení v ulánbátarských
jurtovištích.
Na začátku tohoto projektu financovaného EK a ČRA realizátor zmapoval za pomocí
drona s termokamerou vybrané části Ulánbátarských jurtovišť, čímž získal prvotní data
pro analýzu energetické efektivnosti identifikující klíčové body ve čtvrtích,
nejohroženější domácnosti, seznamy nejlépe přizpůsobených materiálů a služeb pro
rekonstrukce v jurtovištích a další konkrétní energetická opatření. Ucelené informace
budou poté zveřejňovány pomocí rozsáhlé informační kampaně mířící jak na stavební
firmy školeními na stavebních veletrzích, tak i na rodiny a státní úředníky skrze
konvenční letákové kampaně, billboardy a televizní pořady, také ale i skrze moderní a
efektivnější řešení typu internetové stránky a mobilní aplikace poskytující komplexní
souhrn nutných informací.
28

Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak
TUZEMSKÉ PROJEKTY/SRBSKO
Identifikační číslo: DP-2019-054-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Čačak
Typ projektu: dotace
Realizátor: Město Valašské Meziříčí
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 457 900 Kč
Srbské město Čačak pojí s Valašským Meziříčím dlouhodobá partnerská spolupráce.
Jelikož se Srbsko se v rámci Evropy již dlouhodobě ocitá na chvostu co do výše
tříděného odpadu a systému odpadového hospodářství, vyjeli čeští odborníci již roku
2017 na expertní cestu do Srbska a na základě nashromážděných poznatků vypracovali
návrh odpadového hospodářství v Čačaku. V závěru loňského roku byl pak realizován
projekt ČRA, jehož hlavním cílem bylo zlepšit stávající model environmentálního
vzdělávání. Jedním z výstupů projektu je i unikátní Kniha pohádkových
příběhů s enviromentální tématikou.
Projekt primárně cílí na zlepšení jejich povědomí o nakládání s odpady, zejména jejich
primární separaci. Cílem projektu bylo proto vytvoření nezbytného vědomostního
základu a naučení obyvatelů Čačaku základním návykům a správnému způsobu
zacházení s odpady. Cílem projektu bylo také vytvoření pilotního opatření v oblasti
životního prostředí, kdy hlavní výstup – Kniha pohádkových příběhů – slouží jako vzor
dobré praxe i ostatním městům. Primární edukací dětí a mládeže se předpokládá i
sekundární efekt na rodiče a tím celkově zlepšení povědomí občanů města o ekologické
zátěži nevytříděných odpadů.
Hlavním výstupem projektu byla zmíněná Kniha pohádkových příběhů, která byla
vytvořena ve spolupráci českých a srbských expertů. Jedná se o ojedinělý produkt,
který zábavnou formou učí děti, jak správně třídit odpad a vysvětluje nutnost ochrany
životního prostředí. Kniha je navíc doplněna metodickým listem pro pedagogy, který
poskytuje metodické vedení při výuce a představení této knihy. Součástí projektu je i
pexeso a omalovánky s environmentální tématikou, které by měly srbské děti naučit
základům ochrany životního prostředí.
Knihu pohádkových příběhů, která byla vytištěna v srbštině v nákladů 200 kusů,
realizátoři distribuovali mezi veškeré školské zařízení v Čačaku. Na podporu
environmentální ochrany pak bylo v rámci projektu pořízeno 300 sad tašek na tříděný
odpad, které byly umístěny v učebnách každé školy. Město Čačak zároveň vytvoří
nezbytné zázemí pro celkové třídění odpadu ve školách včetně vyčlenění kontejnerů na
komunální odpad, papír, plast a sklo.
Projekt je součástí dlouholetého partnerství Čačaku a Valašského Meziříčí, v rámci
něhož proběhla např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace
veřejné správy či výměnný pobyt dětí, kdy žáci základní školy z Čačaku absolvovali
týdenní pobyt ve skiareálu na Kyčerce poblíž Velkých Karlovic.
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Odborná spolupráce a školení SVÚ a Regionálního centra pro rozvoj
zemědělství a venkova
VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ/SRBSKO
Identifikační číslo: PP-2019-130-RO-31181
Doba realizace: 2019-2020
Místo realizace: Srbsko, Sjenica
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 474 000 Kč
V letech 2012–2015 byla v srbské Sjenici vybudována laboratoř na testování mléka a
mléčných produktů za finanční podpory České rozvojové agentury. V rámci posílení
kapacit laboratoře byli také vybráni a vyškoleni odborní zaměstnanci laboratoře.
V rámci tohoto projektu Programu vysílání expertů tak dojde k vyškolení zaměstnanců
laboratoře v dalších oblastech testování mléka tak, aby mohli následně rozšířit nabídku
testování mléka a mléčných prodůktů, které nabízí lokálním zěmědělcům. Jedná se
především o školení v oblastech metod na odhalení přítomnosti antibiotik, analýzy
aflatoxinů M1, antibiogram, analýzy nitrátů, sodíku a soli, tuků po hydrolýze atd.
Školení bude probíhat formou intenzivního školení zaměstnanců sjenické laboratoře v
České republice a pak následné návštěvy českých odborníků v srbské Sjenici, kde dojde
k ověření převzatých znalostí a případné následné zapracování zjištěných nedostatků.
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Expanze farmy na produkci rybích plůdků a vybudování linky na
zemědělská krmiva
PROGRAM B2B/KAMERUN
Identifikační číslo: PP-2019-011-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kamerun
Typ projektu: dotace
Realizátor: Nirex Cameroon Investments s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 647 837 Kč
Na základě podnikatelského plánu, podpořeného ČRA v roce 2018, zahájila v roce 2019
společnost Nirex Cameroon Investments projekt realizace zvětšení již existující farmy
na produkci rybích plůdků tak, aby byla ekonomicky výdělečná. V Kamerunu chyběla
stabilní nabídka rybích plůdků, což výrazně zvyšovalo jejich cenu a znemožňovalo
farmářům efektivně hospodařit a plánovat chov.
Aktuálně je farma schopná měsíčně vyprodukovat a prodat zhruba 50 tisíc kusů plůdků
sumce afrického. Tato kapacita je však nedostatečná – očekávaná minimální velikost
trhu se odhaduje až na pětinásobek současné výrobní kapacity. Expanze farmy nově
zahrnuje produkci tilápie nilské, takže se budou farmářům nabízet dva druhy ryb, což
zvýší atraktivitu produktů.
Expanze farmy byla důkladně konzultována s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze. Pro zvýšení produkční kapacity byly potřebné investice jak do rozšíření
infrastruktury rybníků, tak do zlepšení technologie chovu. V průběhu projektu v roce
2019 byla implementována čistička vody do obou inkubačních zařízení, která eliminuje
výskyt patogenů, čímž se výrazně sníží úmrtnost při inkubaci a zvýší se efektivita
chovu. Dále byla k čističce instalována ostrovní solární elektrárna potřebná
k recirkulaci vody v líhni.
Kamerun dováží až 98 % spotřebovaného masa ze zahraničí, především z Číny. Díky
realizaci projektu tedy došlo k zvýšení soběstačnosti v živočišné výrobě a potravinové
bezpečnosti. V zemědělském průmyslu pracuje 60 % obyvatelstva, a tudíž jakákoli
marže neodvedená do zahraničí se promítne do zvýšení životní úrovně farmářů a
snížení počtu lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. V souvislosti s projektem bude
vytvořeno 10 až 20 nových pracovních míst.

31

6. Komplexní rozbor hospodaření za rok 2019
ČRA, organizační složka státu v gesci MZV ČR odpovědná za podporu realizace
zahraniční rozvojové spolupráce ČR, je zřízena zákonem č. 151/2010, Sb., o zahraniční
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně
souvisejících zákonů. ČRA hospodaří s prostředky státního rozpočtu.
Hospodaření ČRA se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Dále se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Pravidla hospodaření jsou upravena
hospodářským řádem vydaným ředitelem ČRA a směrnicí, kterou se upravuje vedení
účetnictví. Výše uvedený hospodářský řád ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému
finanční kontroly. Výše zmíněná směrnice upravuje vedení účetnictví v ČRA. Řídící
kontroly nastavené v hospodářském řádu ČRA a postupy vedení účetnictví obsažené ve
směrnici, kterou se upravuje vedení účetnictví, přispěly k tomu, že byly dodrženy
všechny ukazatele a limity rozpočtu ČRA na rok 2019.
Pro plnění úkolů vyplývajících zejména ze zákona 151/2010 Sb., dále také z usnesení
vlády č. 1070/2007 k transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky a platnému Statutu ČRA a v souladu s usnesením vlády č. 435 schváleným
vládou dne 26. 6. 2018 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2019, byl v
rámci rozpočtové kapitoly MZV pro ČRA stanoven rozpočet ve výši 525 166 tis. Kč.
Konečný rozpočet ČRA v roce 2019 činil po úpravách 470 550 848,61 Kč.
Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA v roce 2019 čerpány v celkové výši
420 762 436,09 Kč (501 277 903,09 Kč včetně rozpočtových opatření),
z toho 392 699 453,33 Kč na projekty a dotace, 21 369 730,03 Kč na provozní výdaje,
6 693 252,73 Kč v rámci výdajů na další činnosti spojené s projektovým řízením,
monitoringem, kontrolou a prezentací ZRS. Nevyčerpané prostředky činily
49 788 412,52 Kč, z toho 7 890 413,08 Kč byla přijatá záloha z EU na delegovanou
spolupráci v Moldavsku.
Finanční prostředky
1 Počáteční rozpočet ČRA k 1. 1. 2019
2 Rozpočtová opatření (za účelem realizace projektů ZRS)

525 166 000,00 Kč
80 515 467,00 Kč

3 Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů
4 Přijaté prostředky z EU

18 009 902,53 Kč
7 890 413,08 Kč

5 Skutečný rozpočet po úpravách (1-2+3+4)
470 550 848,61 Kč
6 Skutečně čerpané prostředky
420 762 436,09 Kč
7 Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření
(6+2)
501 277 903,09 Kč
Z toho: Projekty a dotace
471 445 091,33 Kč
Administrativní náklady ČRA
8 Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2020

29 832 811,76 Kč
185 767 818,84 Kč
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Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2019
Následující tabulka uvádí plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci
projektů ZRS ČR v gesci ČRA podle jednotlivých cílových zemí a horizontálních
programů. V průběhu roku došlo k úpravám předchozího plánu realizace (který
vycházel z usnesení vlády č. 435 z roku 2018) v souvislosti s upřesněnými požadavky
na financování, které vznikly vprůběhu ověření relevance identifikace některých
námětů a formulace konkrétních projektů. Vyšší čerpání vněkterých sektorech či
zemích bylo pokryto z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let. Tyto změny a
přesuny ve vnitřní struktuře rozpočtu byly provedeny rozpočtovými opatřeními a byly
konzultovány s MZV ČR a měly vliv na celkovou výši rozpočtu ČRA. Celkové skutečné
čerpání rozpočtu ČRA dosáhlo 80 % oproti počátečnímu rozpočtu.
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Plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů
ZRS ČR v gesci ČRA v roce 2019
Země

Rozpočet dle ÚV

Skutečně čerpáno
včetně RO

Rozdíl

Bosna a Hercegovina

87 000 000,00 Kč

62 661 238,16 Kč

24 338 761,84 Kč

Etiopie

78 000 000,00 Kč

79 365 964,50 Kč

-1 365 964,50 Kč

Moldavsko

93 000 000,00 Kč

80 764 091,34 Kč

12 235 908,66 Kč

Gruzie

57 000 000,00 Kč

49 833 846,82 Kč

7 166 153,18 Kč

Kambodža

31 500 000,00 Kč

23 830 725,00 Kč

7 669 275,00 Kč

Zambie

31 300 000,00 Kč

12 819 900,00 Kč

18 480 100,00 Kč

CELKEM prioritní
programové země

377 800 000,00 Kč

309 275 765,82 Kč

68 524 234,18 Kč

Ukrajina

10 000 000,00 Kč

9 429 160,53 Kč

570 839,47 Kč

Kosovo

2 500 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

-500 000,00 Kč

Palestina

3 500 000,00 Kč

0,00 Kč

3 500 000,00 Kč

CELKEM specifické a
phase-out země

16 000 000,00 Kč

12 429 160,53 Kč

3 570 839,47 Kč

Program B2B

28 500 000,00 Kč

32 819 308,73 Kč

-4 319 308,73 Kč

Program B2B (Irák)

-22 651,67 Kč

22 651,67 Kč

Program B2B (Sýrie)

-74 975,62 Kč

74 975,62 Kč

CELKEM B2B

28 500 000,00 Kč

32 721 681,44 Kč

-4 221 681,44 Kč

Vysílání expertů

5 000 000,00 Kč

5 594 070,38 Kč

-594 070,38 Kč

CELKEM podpora
zapojení soukr. sektoru do 33 500 000,00 Kč
ZRS a vysílání expertů

38 315 751,82 Kč

-4 815 751,82 Kč

Tuzemské dotace

15 500 000,00 Kč

15 780 774,39 Kč

-280 774,39 Kč

Trilaterální spolupráce

36 000 000,00 Kč

35 681 958,37 Kč

318 041,63 Kč

Vysílání učitelů

10 000 000,00 Kč

9 961 680,40 Kč

38 319,60 Kč

CELKEM dotační
programy v gesci ČRA

61 500 000,00 Kč

61 424 413,16 Kč

75 586,84 Kč

Výdaje za platy, ostatní
platby za provedenou
práci a pojistné ČRA

17 420 000,00 Kč

12 689 126,00 Kč

4 730 874,00 Kč

8 680 604,03 Kč

565 395,97 Kč

8 463 081,73 Kč

1 236 918,27 Kč

29 832 811,76 Kč

6 533 188,24 Kč

50 000 000,00 Kč

-50 000 000,00 Kč

501 277 903,09 Kč

Použité NNV v roce 2019

23 888 096,91 Kč
6 018 752,26 Kč

EU

7 890 413,08 Kč

Ostatní provozní výdaje na
9 246 000,00 Kč
chod ČRA
Další činnosti spojené s
řízením, monitoringem,
9 700 000,00 Kč
kontrolou a prezentací
ZRS
Administrativní náklady
36 366 000,00 Kč
Převod na MZV
Celkem

525 166 000,00 Kč
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7. Shrnutí roku 2019 a výhled do roku 2020
V roce 2019 ČRA úspěšně pokračovala v realizaci programů spolupráce s jednotlivými
prioritními zeměmi. Tyto programy reflektují Strategii ZRS 2018–2030, která
klade větší důraz na synergie a účelné návaznosti jednotlivých nástrojů rozvojové
spolupráce. Při realizaci projektů se již postupovalo podle nově schválené metodiky
projektového cyklu ZRS, jejímž cílem je zjednodušení projektového cyklu, posílení role
zastupitelských úřadů a rovněž aktivní zapojení realizátorů v rámci identifikace
projektových námětů.
Rok 2019 byl pro ČRA významný také z pohledu změn vlastní organizační
struktury agentury. V průběhu roku 2019 došlo ke změnám v organizační struktuře
ČRA směřujícím k celkovému zefektivnění jednotlivých procesů a posílení kontrolních
mechanismů tak, aby ČRA mohla ještě lépe plnit svoji implementační a kontrolní úlohu
a tím zajistit řádné čerpání veřejných prostředků.
V konsorciu s německou agenturou GIZ zahájila ČRA v roce 2019 implementaci
prvního projektu delegované spolupráce u Evropské komise, jehož cílem je
zlepšení zdravotních a sociálních služeb osobám vyžadujícím dlouhodobou péči
v Moldavsku, konkrétně na obou březích Dněstru. Rozhodnutí Evropské komise bylo
motivováno zejména dlouhodobým a úspěšným angažmá ČRA v oblasti zvyšování
dostupnosti, kvality a udržitelnosti sociálně-zdravotních služeb domácí péče
v Moldavsku. Po získání akreditace na delegovanou spolupráci u Evropské komise
(kterou získala ČRA v roce 2017) se tak podařilo začít realizovat první projekt
financovaný z evropských finančních prostředků. ČRA tím potvrdila své renomé
kvalitní implementační agentury.
V roce 2019 se ČRA věnovala přípravě nových projektů na základě vyhodnocení
námětů a identifikace, přípravě a administraci zadávacích řízení a dotačních výzev pro
realizace projektů, dále průběžnému monitoringu realizace pokračujících i nově
běžících projektů. Celkově bylo realizováno 80 dvoustranných projektů, v rámci nichž
bylo 52 realizací formou veřejné zakázky, z čehož bylo zahájeno a zadáno 22 veřejných
zakázek, dále 33 dotací a 12 formou rozpočtových opatření v celkově šesti prioritních a
dvou specifických partnerských zemích.
V rámci monitoringu ČRA úzce spolupracovala s rozvojovými diplomaty na
zastupitelských úřadech, případně podnikala vlastní monitorovací cesty za účasti
pracovníků ČRA a nasmlouvaných expertů. Příprava a monitoring realizace projektů s
větším důrazem na jejich efektivitu probíhaly na základě vnitřních plánů ČRA pro rok
2019, přičemž monitoring pokrýval veškeré dvoustranné projekty.
ČRA také pokračovala posledním rokem v programu Vysílání expertů, jehož cílem
je sdílení českých zkušeností a znalostí získaných v období transformace. Během roku
2019 bylo v rámci tohoto programu realizováno 12 projektů. V gesci ČRA bylo rovněž
realizováno 11 dotačních projektů zaměřených na oblasti globálního rozvojového
vzdělávání a posilování osvěty veřejnosti.
V rámci tzv. trilaterální spolupráce, kde ČRA spolufinancuje rozvojové projekty
podpořené dalšími donory (např. Evropskou komisí), bylo realizováno celkem 18
projektů. Pokračoval také program zaměřený na zvyšování kvality a úrovně vysokého
školství v partnerských rozvojových zemích, v jehož rámci bylo podpořeno 9projektů.
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V roce 2019 pokračovala implementace Programu rozvojového partnerství
pro soukromý sektor (zkráceně Program B2B). Během tohoto roku bylo schváleno
celkem 68 žádostí v rámci čtyř dotačních výzev, program tedy pokračoval v trendu
nárůstu zájmu ze strany žadatelů a jejich vzrůstající absorpční kapacity. Pro dotační
výzvu v roce 2019 došlo k úpravě schématu podpory zavedením přísnějších
kvalifikačních kritérií pro žadatele a snížením míry dotace ze strany ČRA pro realizační
fáze projektů. Cílem je podpora kvalitních projektů s potenciálem řešit konkrétní
rozvojový problém, definovanou komerční návazností a s jasnou strategií financování
i po ukončení financování z programu.
Během roku 2019 se opět zvýšily mediální aktivity i odezva veřejnosti na
působení ČRA. Jen v českých médiích bylo během roku publikováno 392 článků
přibližujících aktivity ČRA, což představuje téměř třetinový nárůst oproti roku 2018.
Řadě projektů věnovala svou pozornost i zahraniční média. ČRA také zvýšila aktivitu
na sociálních sítích, zejména na Facebooku, Linkedln a Twitteru. Ve Francouzském
institutu v Praze ČRA opět uspořádala v úzké součinnosti s MZV/AFR veřejně
přístupnou filmovou projekci a návaznou debatu k Týdnu Afriky. Již třetím rokem
se ČRA stala spolupořadatelem Cen SDGs, unikátní akce spočívající v oceňování
soukromých firem, subjektů z neziskové, akademické i státní sféry za realizaci projektů,
produktů nebo služeb vedoucích k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.
Cenu ČRA za rok 2019 získal projekt mojeMORINGA, který se v jižní Etiopii zaměřuje
na zodpovědný obchod s produkty vyrobenými z listů etiopského stromu moringa
oleifera a podporující místní farmáře.
Program Vysílání učitelů je od 1. 1. 2020 převeden z ČRA do gesce MZV/ORS,
přičemž na základě doporučení vzešlých z evaluace je modifikován jeho obsah i název:
„Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“. Cílem úprav je
mimo jiné těsnější provázanost nástroje s poskytováním rozvojových stipendií.
Program Vysílání expertů prochází na počátku roku 2020 revizí, tak aby mohl být sloučen
s obdobným programem „Expertise on Demand“, který ČR realizuje ve spolupráci s Regionální
úřadovnou UNDP v Istanbulu.
V roce 2020 bude ČRA vedle realizace projektů především v šestici prioritních zemí
ZRS pokračovat v projektu delegované spolupráce u Evropské komise
v Moldavsku, začátkem března 2020 je plánováno zahájení projektu v Bosně a
Hercegovině. V přípravě je také projekt delegované spolupráce u EK na Ukrajině.
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8. Přílohy
8.1 Přehled čerpání financí na Dvoustranné projekty bez rozpočtových
opatření v roce 2019

Region / země

Přehled čerpání financí na
Dvoustranné projekty bez
rozpočtových opatření v roce
2019

Bosna a Hercegovina

Zvyšování kapacit neziskových
organizací v oblasti přístupu
státní s. a o.s.
k sociálním právům a sociální ochraně

CARE Česká republika, o.s.

Bosna a Hercegovina

Posílení práv dětí v alternativní péči v
Bosně a Hercegovině

státní s. a o.s.

SOS dětské vesničky, z.s.

Bosna a Hercegovina

Rozšíření kapacit Metrologického
Institutu Bosny a Hercegoviny II.

státní s. a o.s.

ROFA Praha s.r.o.

Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina

Sektor dle OECD
DAC

Využití geotermální energie pro rozvoj
energie
municipality Cazin
Podpora energetické soběstačnosti
menšinových navrátilců v západní
energie
Bosně
Využití biomasy pro rozvoj rurálních
oblastí Bosny a Hercegoviny
Využití obnovitelné geotermální
energie v municipalitě Doboj
Solární energie pro nemocnici Dr.
Safeta Mujiće v Mostaru
Udržitelná produkce tradičního
domácího livanského sýru

Realizátor

Skutečné čerpání (v Kč)

8 000 000,00

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
GEOtest, a.s.
CRP Tuzla - Centar za razvoj i
podršku, Aqua-gas, s.r.o.

energie

Ircon, s.r.o., Civil Engineering
Institute, UNDP Bosna a
Hercegovina

energie

Grijanjeinvest d.o.o., Aqua-gas,
s.r.o.

energie

Aqua-gas, s.r.o.

zemědělství

Rada Svitlica, G&M SEMREN
d.o.o., MOJ DOM, d.o.o.

CELKEM Bosna a
Hercegovina

3 411 420,86
210 000,00
3 439 808,00

8 649 652,70

16 320 212,92
179 985,00
6 789 390,68
47 000 470,16

Etiopie

Zavádění inkluzivního vzdělávání na
základních a pedagogických školách v
Etiopii, SNNPR
vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

6 000 000,00

Etiopie

Zlepšení dostupnosti a kvality
technického a učňovského vzdělávání
v sektoru produkce kůže, SNNPR,
Etiopie

vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

3 000 000,00

vzdělávání

8 000 000,00

zdraví

Člověk v tísni, o.p.s.
AQUATEST, a.s., Sidama Water
Supply V, Člověk v tísni, o.p.s.

zdraví

Etiopie

Etiopie
Etiopie

Zavedení udržitelné správy vodních
zdrojů prostřednictvím zvýšené
dostupnosti a kvality odborného
vzdělávání ve vybraných zónách
SNNPR, Etiopie
Zajištění udržitelného hospodaření s
vodními zdroji v SNNPR
Hydrogeologické a hydrochemické
mapování

17 316 254,42

GEOtest, a.s.

4 993 786,00

Etiopie

Zavedení udržitelného systému
zásobování pitnou vodou zóny Sidama,
SNNPR, Etiopie, III
zdraví

Sidama Water Supply IV, Člověk v
tísni, o.p.s.

8 747 970,00

Etiopie

Zavedení udržitelného systémů
zásobování pitnou vodou v malých
městech zóny Sidama II, SNNPR,
Etiopie

zdraví

Člověk v tísni, o.p.s.

Etiopie

Zlepšení kvality života obyvatel zóny
Sidama cestou zajištění dostupnosti a
udržitelného hospodaření s vodními
zdroji

zdraví

HY-Engineering

1 064 747,08

Etiopie

Participativní rozvoj produktivní
krajiny v zóně Sidama, SNNPR,
Etiopie

zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

8 053 297,00
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-

Etiopie

Zvýšení ekologické stability povodí
Dijo a Bilate

zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

4 500 000,00

Etiopie

Rozšíření aplikace holistického
managementu krajiny a „Climate
Smart Agriculture“ v Arba Minch
Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie

zemědělství

Mendelova univerzita v Brně

5 000 000,00

Etiopie

Podpora rozvoje zemědělského
poradenství v Etiopii

zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

4 800 000,00

zemědělství

GEOtest, a.s.

zemědělství

Mendelova univerzita v Brně

zdraví

Briceni WWTP

zdraví

Ircon, s.r.o., GEOtest, a.s.

8 239 500,00

zdraví

DEKONTA, a.s.

2 359 290,00

zdraví

DEKONTA, a.s., Adrian Bejenaru

22 258 181,63

státní s. a o.s.
státní s. a o.s.

Člověk v tísni, o.p.s.
GEOtest, a.s.

4 000 000,00
8 472 900,00

státní s. a o.s.

Etiopie

Etiopie
CELKEM Etiopie
Moldavsko
Moldavsko
Moldavsko

Moldavsko
Moldavsko
Moldavsko

Podpora malých farmářů při
zajišťování přístupu k potravinám a
zvýšení protierozní odolnosti komunit
ve vybraných kebelích zóny Kembata
Tembaro, SNNPR
Zavedení principů udržitelného
hospodaření v okolí Awasského jezera
Čistírna odpadních vod pro Briceni
Modernizace nakládání s odpadními
vodami v Hînceşti (Moldavsko)
Sanace znečištění ropnými látkami v
obcích Lunga a Mărculeşti v
Moldavsku III
Omezení rizik souvisejících se
skládkou nebezpečných odpadů
v Cişmichioi
Podnikání, Inovace a zaměstnanost
pro rozvoj regionu sever v Moldavsku
Regionální rozvoj Moldavska

996 160,00
3 500 000,00
75 972 214,50
5 767 901,50

Moldavsko

Zavádění Eurokódů v Moldavské
republice

ÚNMZ

-

Moldavsko

Vytvoření politiky územního rozvoje a
jejího strategického plánování v
Moldavsku
státní s. a o.s.

Sdružení GEOtest a T-Mapy

-

Moldavsko

Pomoc dětem s PAS a jinými
genetickými poruchami v Moldavsku

sociální

ADRA, o.p.s.

5 367 400,00

Moldavsko

Zajištění kvality a dostupnosti
zdravotně sociálních služeb v
Moldavsku 2019-2022

sociální

Charita ČR

7 000 000,00

Moldavsko
Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko
Moldavsko
Moldavsko

Plánování komunitních služeb pomocí
veřejného dialogu
sociální
Podpora a asistence sociálnímu
sektoru v Moldavsku
sociální

Člověk v tísni, o.p.s.
Charita ČR

6 527 054,61

Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví, z. s.

1 984 596,00

zemědělství

SC „Artuscar Service“ SRL,
PEBACO Brno s.r.o., Kidyukar SRL

3 936 337,60

zemědělství

ÚKZÚZ

Podpora transformace a komunitních
služeb pro osoby s mentálním
postižením a duševním onemocněním
v Moldavsku
sociální
Podpora produkce ovoce a zeleniny s
přidanou tržní hodnotou
Vybudování registru vín v Moldavské
republice

-

Podpora uplatnění produktů
ekologického zemědělství na vnitřním
a zahraničním trhu
zemědělství

CELKEM Moldavsko
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Člověk v tísni, o.p.s.

-

1 000 000,00
76 913 161,34

Podpora včasné diagnostiky, prevence
a léčby onkologických onemocnění v
Gruzii
zdraví

Charita ČR, VF, a.s.

9 964 699,00

Gruzie

Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s
poruchou autistického spektra v Gruzii sociální

Charita ČR

3 000 000,00

Gruzie

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a
paliativní péče v Gruzii

sociální

Charita ČR, UAD Studio LLC,
Charita ČR

Gruzie

Program udržitelného rozvoje
chráněné krajinné oblasti Aragvi a
jejích komunit

zemědělství

Gruzie

Gruzie
Gruzie
Gruzie
Gruzie

zemědělství

Správa Krkonošského národního
parku, Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Construction
development company

státní s. a o.s.

Dekonta, a.s.

Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské
kynologické služby

státní s. a o.s.

K9 and Services s.r.o., Celní správa
ČR - Generální ředitelství cel

Spuštění systému zlepšení kvality
primární zdravotní péče v Gruzii

státní s. a o.s.

Charita ČR

zdraví

Medsol, s. r. o., Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze, AMCA, spol. s
r.o.

Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii
Budování kapacit v oblasti řádného
řízení chemických látek

CELKEM Gruzie
Kambodža

Kambodža

Rozvoj oddělení neonatologie v rámci
Národní pediatrické nemocnice

6 171 485,16

6 400 000,00
4 120 991,86
4 969 900,00

776 518,00
4 446 083,80
39 849 677,82

9 057 081,00

Zlepšení kvality poskytované zdravotní
péče v provincii Kampong Chhnang
zdraví
Zavedení oboru biomedicínského
inženýrství v Kambodži
vzdělávání

Charita ČR
Charita ČR, ČVUT, Fakulta biom.
Inž.

6 843 000,00

Kambodža

Zlepšení kvality středoškolského
vzdělávání v Kambodži

vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

2 556 900,00

Kambodža

Zvyšování uplatnitelnosti absolventů
technických oborů na pracovním trhu
v Kambodži
vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

4 000 000,00
23 830 725,00

Zambie

Rozvoj integrovaného přístupu k
farmaření v západní provincii Zambie zemědělství

Mendelova univerzita Brno

4 000 000,00

Zambie

Podpora produkčního zemědělství ve
vybraných provinciích Zambie

zemědělství

Charita ČR

7 000 000,00

Zambie

Zajištění udržitelné a stabilní
produkce krmiva pro dojný skot
drobných farmářů

zemědělství

Společnost Water Supply Choma

Zambie

Podpora rozvoje hodnotových řetězců
v zemědělství

zemědělství

Charita ČR

Kambodža

CELKEM Kambodža

CELKEM Zambie
CELKEM prioritní
programové země
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1 373 744,00

419 900,00
1 400 000,00
12 819 900,00
276 386 148,82

Ukrajina

Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

Technická asistence ukrajinským
institucím s reformou vzdělávacího
systému

vzdělávání

Podpora ukrajinských universit při
adaptaci na nové podmínky a možnosti vzdělávání
Materiální podpora ukrajinských
vzdělávacích institucí
vzdělávání
Technická asistence centrálním
institucím s reformou vzdělávacího
systému
Materiální podpora ukrajinským
vzdělávacím institucím

Asociace pro mezinárodní otázky,
z.s.
Masarykova univerzita , Česká
zemědělská univerzita v Praze
Andrej Lymar

Podpora sociálně ohrožených skupin
obyvatel v Kosovu

1 941 545,00
84 038,00

státní s. a o.s.

Centrum pro studium vysokého
školství, v.v.i.

vzdělávání

SP DINASTIYA, Llc.

4 853 357,53
9 429 160,53

sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

3 000 000,00
3 000 000,00
12 429 160,53

CELKEM Ukrajina
Kosovo

2 000 000,00

CELKEM Kosovo
CELKEM specifické a
phase-out země
CELKEM bilaterální
ZRS v gesci ČRA

550 220,00

288 815 309,35
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8.2 Přehled provedených rozpočtových opatření v roce 2019

Region / země

Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina

Etiopie

Moldavsko
Moldavsko

Gruzie
Gruzie
Gruzie
Gruzie
Gruzie

Kambodža

Zambie

Ukrajina

Palestina
Nigérie

Srbsko

Přehled čerpání financí na
Dvoustranné projekty bez
rozpočtových opatření v roce
2019
Rozšíření kapacit Metrologického
Institutu Bosny a Hercegoviny II.
Institucionální podpora certifikace
a kontroly rostlinného materiálu
Zvyšování bezpečnosti potravin v
Bosně a Hercegovině - FARMA II.
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

státní s. a o.s.

Český metrologický institut,

státní s. a o.s.
zemědělství

(neaplikovatelné)

6 238 244,00
710 564,00
8 711 960,00

UNDRR
8 807 787,53

Zajištění udržitelného hospodaření
v krajině ve vybraných oblastech
Etiopie na základě geovědního
mapování
zemědělství
Vytvoření systému kontroly
zemědělské ekologické produkce
zemědělství
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019 (neaplikovatelné)
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74
Program udržitelného rozvoje
chráněné krajinné oblasti Aragvi a
jejích komunit

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský
Státní veterinární ústav Praha,
ÚKZÚZ

Skutečné čerpání (v
Kč)

zemědělství

Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii zemědělství
Zavedení systému národní
fytosanitární kontroly v Gruzii
zemědělství
Zvýšení kapacit a efektivity
gruzínské kynologické služby
státní s. a o.s.
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74
(neaplikovatelné)
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019 (neaplikovatelné)
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119045, PP11-87
(neaplikovatelné)
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019 (neaplikovatelné)
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119043, PP11-73
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74
(neaplikovatelné)
neplikovatelné
Podpora nigerijských studentů
Request for approval of
professional cooperation and
training between the State
Veterinary Institute in Prague and
the Regional Center fo the
Developemnt of Agriculture and the
Village
státní s. a o.s.
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Česká geologická služba

3 393 750,00

ÚKZÚZ

3 850 930,00

UNDRR
4 427 969,04
Správa Krkonošského
národního parku, Člověk v tísni,
o.p.s.

2 392 020,00

Státní veterinární ústav Praha

1 588 629,00

ÚKZÚZ
Celní správa ČR - Generální
ředitelství cel

4 797 252,00
1 206 268,00

UNDRR

2 593 310,01

UNDRR
2 775 381,31

UNHCR Zambie

20 000 000,00

ICRC Ukrajina
10 000 000,00

UNDRR
MŠMT-Univerzita Karlova v
Praze

Státní veterinární ústav Praha

1 266 590,99
1 000 000,00

474 000,00

Zambie

Irák
Sýrie
ČR

ČR
ČR
CELKEM rozpočtová
opatření

Vytvoření infrastruktury pro ekoturismus v jednom zambijském
národním parku s cílem zlepšení
místní ekonomiky, snížení chudoby
na venkově a zlepšení podmínek
ochrany přírody – studie
proveditelnosti
státní s. a o.s.
Navýšení rozpočtu protřednictvím
RO MZV pro Irák
B2B
Navýšení rozpočtu protřednictvím
RO MZV pro Sýrii
B2B
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74
(neaplikovatelné)
UV 842/2019; ROP-KAP 43/2019 (neaplikovatelné)
(z ČRA na FIO) a 44/2019, SP1119044, PP11-74
rozvojoví diplomaté ZRS
(neaplikovatelné)
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Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky

460 800,00

MZV

-

2 687 563,00

MZV

-

2 391 216,00

UNDRR

13 867,22

UNDRR
MZV

115 093,90
769 829,00
80 515 467,00

8.3 Přehled čerpání financí na Program B2B v roce 2019

Region / země

Přehled čerpání financí na
Dvoustranné projekty bez
rozpočtových opatření v
roce 2019

Sektor dle
OECD
Realizátor
DAC

Indie, Myanmar

Dioptrické brýle Spectacler

B2B

AAA Techlabs s.r.o.

Senegal

Projekt ekologického
zavlažování zemědělských
plodin za použití solární
technologie

B2B

Aqua Industrial s.r.o.

154 350,63

Založení české pobočky s
technickým centrem pro
prodej elektromagnetických
průtokoměrů na Srí Lance

B2B

Arkon Flow Systems, s.r.o.

849 931,93

Srí Lanka

Indonésie

Uganda

Kambodža

Brazílie, Mexiko,
Kolumbie, Peru

Kamerun

Bosna a Hercegovina

Skutečné čerpání (v
Kč)
1 329 196,13

Podnikatelský plán pro vstup
na energetický trh
rozvojových regionů pomocí
českých energetických úložišť,
Indonésie
B2B
Ochutnej Ugandu
B2B

Bowmen Consulting s.r.o.
BWINDI COFFEE s.r.o.

.pepper..field - Podpora
malých farmářů s
Kampotským pepřem díky
otevření trhů EU, nastavení
fair-trade cen a kontroly,
logistiky, exportu až po
nalezení koncových zákazníků
v zemích EU
B2B

Cambodian s.r.o.

491 770,50

B2B

CROSS Zlín, a.s.

230 000,00

B2B

DAOTC s.r.o

235 184,00

B2B

DEKONTA, a.s.

505 025,00

Rozvoj inteligentních
dopravních systémů a
chytrých měst v Latinské
Americe
Výroba plastových oken a
dveří v Kamerunu
Podpora využití kořenových
čistíren odpadních vod v
Bosně a Hercegovině

Mongolsko

Systémy řízení kvality uhlí
pro ekologické a ekonomické
dobývání a spalování uhlí ZRUŠENO
B2B

ENELEX spol. s r.o.

Etiopie

Výstavba zařízení pro
ekologické nakládání s
nemocničním odpadem v
nemocnici Felege Hiwot
Referral

EVECO Brno, s.r.o.

B2B
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248 648,90
1 143 394,36

-

489 400,00

Mali

Irák

Peru

Srbsko

Indonésie

Alžírsko

Ukrajina

Egypt, Maroko, Alžírsko,
Tunisko

Průmyslové využití písků a
štěrkopísků ložiska Kirina,
Mali

B2B

G E T s. r. o.

-

Výstavba ropných laboratoří
pro České akademické město
v Erbílu
B2B

Galiawa Consultancy Group
s.r.o.

Analýza zranitelnosti dolního
toku řeky piura povodněmi a
možnosti její eliminace
B2B

GEORESPECT s.r.o.

Projektová dokumentace
zavedení efektivního výběru
vodného a stočného
skupinového vodovodu
zásobovaného z jímacího
území Straža

GIS - GEOINDUSTRY,
s.r.o.

452 000,00

HYDROPOL Project &
Management a.s.

967 876,00

B2B

MVE (malá vodní elektrárna)
Tincep, Provincie Severní
Sulawesi, Indonésie
B2B
ARATEX Algeria – Rozvoj
textilního průmyslu
B2B
Zavedení systému kontroly
užitkovosti a dědičnosti v
Žytomyrské oblasti Ukrajina
B2B
Rozvoj smart cities v severní
Africe
B2B

CHLUM – TEX, spol. s r.o.

999 999,24

1 288 762,22

-

Chovatelské družstvo
Impuls

329 463,00

Incinity s.r.o.

226 017,96

Etiopie

Uplatnění ekonomického a
sociálního potenciálu
inovovaných produktů ze
superpotraviny moringa v
Etiopii

B2B

Ing. Jaromír Novák

500 000,00

Kambodža

Podpora
konkurenceschopnosti a
marketingu technologie
kořenových čistíren
odpadních vod v Kambodži

B2B

IPR Aqua s.r.o.

1 236 982,74

B2B

KHAANZAA spol. s r.o.

2 343 715,15

B2B

KOTIŠ s.r.o.

2 431 000,00

B2B

LIKO-S holding, a.s.

1 326 000,00

B2B

Nirex Cameroon
Investments s.r.o.

Kyrgyzstán

Tanzánie
Indie

Kamerun

Zlepšení sanitace v oblasti
jezera Issyk-kul
v Kyrgyzstánu
Výroba kukuřičné mouky v
Tanzanii
Rozšíření podnikatelských
aktivit LIKO-S do Indie
Expanze farmy na produkci
rybích plůdků a vybudování
výrobní linky na zemědělská
krmiva
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2 513 650,77

Modernizace a rozvoj
systému sušení a zpracování
obilnin v Bosně a
Hercegovině
B2B
Úpravny pitných vod pro
malé a střední obce v Peru
B2B

Ognjen Grebo
Photon Water Technology
s.r.o.

1 933 956,18

Zhodnocení ložiska a návrh
upravitelnosti těžené suroviny B2B

RPS Ostrava a.s.

250 000,00

Rozšíření využití místní
biomasy ve středně velkých
kotlech na štěpku a pelety v
Bělorusku

B2B

Smart Heating Technology
s.r.o.

Jam Session – Vybudování
manufaktury na výrobu
ovocných jamů a oděvní
značky v Tanzánii

B2B

Sun Session s.r.o.

455 230,00

Bosna a Hercegovina

Ekonomický rozvoj místních
komunit skrze udržitelný
model produkce piva v Bosně
a Hercegovině
B2B

Techorg s.r.o.

249 076,00

Srbsko

Zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu
čistírny odpadních vod ve
městě Bela Srkva, Srbsko

B2B

VHS Brno a.s.

945 939,05

Moldavsko

Zlepšení dostupnosti pitné
vody pro vesnické
obyvatelstvo v jižní části
Moldavska

B2B

VODNÍ ZDROJE, a.s.

909 880,50

Kambodža

Využití ekonomického a
sociálního potenciálu manga
z Kambodži pro export do
EU
B2B

Holistic Solutions s.r.o.

247 387,40

Analýza potenciálu řek
provincie Severní Sulawesi
pro výstavbu malých vodních
elektráren (MVE), Indonésie B2B

Hydropol Project
Management, a.s.

238 691,00

Zlepšení kvality výroby
drceného kameniva v
žulovém lomu Novoukrainka,
Kirovogradská oblast,
Ukrajina
B2B

Interpetros, s.r.o.

242 365,35

Podnikatelský plán k
realizace předváděcího a
experimentálního centra
recyklační technologie
společnosti LAVARIS s.r.o. v
Palestině, včetně instalace a
zprovoznění recyklační linky
na výrobu stavebních suchých
směsí z odpadových
materiálů z kamenného
průmyslu.
B2B

LAVARIS s.r.o.

Bosna a Hercegovina

Peru

Mongolsko

Bělorusko

Tanzánie

Indonésie

Ukrajina

Palestina
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964 000,00

777 811,35

245 000,00

Mongolsko

Uganda

Označování hospodářských
zvířat v Mongolsku

B2B

M.A.V.E s.r.o.

96 816,00

Zpracovna výběrové kávy
Rwenzori mountains Uganda B2B

mamacoffee s.r.o.

183 299,94

Vietnam

Studie proveditelnosti
spalovny nemocničního
odpadu pro všeobecnou
nemocnici Yen Binh Thai
Nguyen, oblast Pho Yen,
provincie Thai Nguyen,
Vietnam

B2B

MEVOS spol. s r.o.

249 500,00

Kamerun

Vybudování sítě mobilních
ekologických mrazíren v
Kamerunu

B2B

Nirex Cameroon
Investments s.r.o.

210 674,00

Srí Lanka

Moldavsko

Filipíny

Tanzánie

Tunisko

Srbsko

Filipíny

Srbsko

Kolumbie

Rozvoj podnikání v oblasti
obnovitelných zdrojů energie
– Srí Lanka
B2B

NOE Energy Solutions s. r.
o.

205 000,00

Posouzení možností čištění
odpadních vod v regionu
Comrat s cílem zlepšení
životních podmínek místních
obyvatel
B2B

Sweco Hydroprojekt a.s.

245 478,00

Transcon Electronic
Systems s.r.o.

247 500,00

Triton trade s.r.o.

193 600,00

Vítkovice Envi a.s.

225 862,84

Projektová dokumentace
sanace odkaliště HIPPetrohemija Pančevo, Srbsko B2B

Vodní Zdroje a.s.

789 380,00

Mobilní úpravny vod –
zajištění dodávek hygienicky
nezávadných pitných vod,
Filipíny

B2B

Vodní Zdroje Ekomonitor,
spol. s r.o.

228 450,77

Modernizace systému a
udržitelné nakládání s
odpadními vodami v
municipalitě Bač

B2B

ENVIROS, s.r.o.

245 331,92

Průzkum tržního prostředí
pro udržitelný systém
zavlažování a přísunu živin
do zemědělství v Kolumbii
(SANTAL)

B2B

Lesprojekt Služby s.r.o.

245 437,45

Zpracování předběžné studie
rekonstrukce regionálních
letišť na Filipínách
B2B
Lisovna na výrobu
rostlinných olejů v Tanzánii B2B
Uvedení environmentálních
technologií HYDROVIT a
BIOVIT na tuniský trh

B2B
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Tanzánie

Jordánsko

Botswana

Kambodža

Moldavsko

DODÁVKA
HYGIENIZAČNÍCH
ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU
VODY V TANZÁNII

B2B

Bioanalytika s.r.o.

228 401,13

Možnosti dodání B2B
automatizace Sales a
Marketingu

B2B

Brighten Digital s.r.o.

245 365,32

Regionální centrum
zpracování odpadů v
Botswaně

B2B

Elektromontáže Sýkora
s.r.o.

250 000,00

Projektová dokumentace –
Čištění odpadních vod na
ostrově Koh Rong, provincie
Sihanoukville, Kambodža
B2B

G-Servis Praha s.r.o.

727 506,00

Využití ekonomického a
sociálního potenciálu
sušeného bio ovoce z
Moldavska pro export do EU B2B

Holistic Solutions s.r.o.

250 000,00

CELKEM Program
B2B
Irák

Irák

Irák

32 819 308,73
Rehabilitace vodárenského
systému přehrady Duhok
Dam
Hodnocení vývoje solárních
elektráren s cílem zvýšit
výrobu elektřiny v iráckém
Kurdistánu
Zajištění dodávky pitné vody
pro město Baharka, Irák

B2B

PS PROFI s.r.o.

224 950,00

B2B

ENVIROS, s.r.o.

249 752,39

B2B

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

249 528,28

Vodní nádrž Khray nwe –
zdroj vody pro město Harir,
provincie Shaqlawa, Irák

B2B

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.

248 920,31

Irák

Studie proveditelnosti k
hodnocení možnosti a
úspěšnosti realizace závodu
na výrobu Aktivního
Gumového Prachu v Iráku

B2B

LAVARIS s.r.o.

248 283,00

Irák

Posouzení stavu a návrh
koncepčního řešení
zásobování a úpravy pitné
vody v oblasti Bardarash,
Irák

B2B

G-servis Praha spol. s r.o.

202 727,39

CONTECHIN s.r.o.

249 869,68

Irák

Irák

Návrh technologie na výrobu
vysoce čistých mikromletých
vápenců v Iráku
B2B
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Irák

Podpora výstavby
metalurgického provozu v
Erbilu zajištěním zásob
vysokoprocentních železných
rud v regionu Kandil a
Sulaimania v Iráku
B2B

GEOMIN s.r.o.

247 170,00

Irák

Zlepšení kvality výroby
drceného kameniva v regionu
Kurdistan v Iráku
B2B

Interpetros s.r.o.

246 210,28

Irák

Posouzení stavu dodaných
čerpacích a zajištění potřeb
náhradních dílů pro jejich
provoz

B2B

Sigmainvest spol. s r. o.

250 000,00

Koncepční návrh zdroje pitné
a závlahové vody v údolí
Khornawazan k vytvoření
zemědělské a životní
nezávislosti místních obyvatel B2B

Sweco Hydroprojekt a.s.

247 500,00

Irák

CELKEM Program
B2B (Irák)

Sýrie

Sýrie

Sýrie

Sýrie

Sýrie

2 664 911,33

Podpora instalace a
rekonstrukce úpraven vody a
čistíren odpadních vod v Sýrii
– realizační fáze projektu
B2B

G-servis Praha spol. s r.o.

Realizace předváděcího a
experimentálního centra
recyklační technologie
společnosti LAVARIS s.r.o. v
Sýrii
B2B

LAVARIS s.r.o.

Zajištění efektivní a
udržitelné obnovy vodního
hospodářství ve válkou
zdevastované oblasti
Východní Ghúty, Sýrie

B2B

Sweco Hydroprojekt a.s.

247 500,00

Studii proveditelnosti pro
Spalovnu komunálních
odpadů v Lattakia - Sýrii

B2B

Tems - Group s.r.o.

248 000,00

Úpravna vody pro místní
komunitu v části východní
Ghúta, Sýrie

B2B

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.

CELKEM Program
B2B (Sýrie)

305 030,70

1 271 724,00

243 985,68
2 316 240,38

CELKEM podpora
zapojení
soukromého
sektoru do ZRS

37 800 460,44
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8.4 Přehled čerpání financí na program Vysílání expertů v roce 2019

Region / země

Přehled čerpání financí na
Dvoustranné projekty bez
rozpočtových opatření v
roce 2019

Sektor dle
OECD DAC

Realizátor

Bosna a Hercegovina

Zvyšování kapacit neziskových
organizací v oblasti přístupu
k sociálním právům a sociální
ochraně

státní s. a o.s.

CARE Česká republika,
o.s.

Skutečné čerpání (v Kč)

8 000 000,00

Bosna a Hercegovina

Posílení práv dětí v alternativní
státní s. a o.s.
péči v Bosně a Hercegovině

SOS dětské vesničky,
z.s.

Bosna a Hercegovina

Rozšíření kapacit
Metrologického Institutu Bosny státní s. a o.s.
a Hercegoviny II.

Český metrologický
institut,

Bosna a Hercegovina

Institucionální podpora
certifikace a kontroly
rostlinného materiálu

státní s. a o.s.

Ústřední kontrolní a
zkušební ústav
zemědělský

Moldavsko

Regionální rozvoj Moldavska

státní s. a o.s.

GEOtest, a.s.

Moldavsko

Zavádění Eurokódů v
Moldavské republice

státní s. a o.s.

ÚNMZ

-

Moldavsko

Vytvoření politiky územního
rozvoje a jejího strategického
plánování v Moldavsku

státní s. a o.s.

Sdružení GEOtest a TMapy

-

Budování kapacit v oblasti
řádného řízení chemických
látek

státní s. a o.s.

Dekonta, a.s.

Zvýšení kapacit a efektivity
gruzínské kynologické služby

státní s. a o.s.

K9 and Services s.r.o.,
Celní správa ČR Generální ředitelství cel

776 518,00

Zvýšení kapacit a efektivity
gruzínské kynologické služby

státní s. a o.s.

Celní správa ČR Generální ředitelství cel

1 206 268,00

Bosna a Hercegovina

(ZRUŠENO) Transfer of
knowledge and sharing
experience in underwater
demining

státní s. a o.s.

Bosna a Hercegovina

Podpora dobře fungující
samosprávy na úrovni obcí v
Bosně a Hercegovině

státní s. a o.s.

Gruzie

Gruzie

Gruzie

49

3 411 420,86

6 238 244,00

710 564,00
8 472 900,00

4 969 900,00

-

Člověk v tísni, o.p.s.

915 000,00

Srbsko

Gruzie

Moldavsko

Moldavsko

Zambie

Mongolsko

Mongolsko

Gruzie

Gruzie

Request for approval of
professional cooperation and
training between the State
Veterinary Institute in Prague
and the Regional Center fo the
Developemnt of Agriculture
and the Village

státní s. a o.s.

Státní veterinární ústav
Praha

474 000,00

Výzkum jeskyně Arsen
Okrojanashvili a posouzení
jeskyní a krasových jevů v
oblasti Racha v Gruzii

státní s. a o.s.

Správa jeskyní České
republiky

693 408,96

Zpřístupnění jeskyně Emile
Racovita a rozvoj turismu v
Moldavsku – studie
proveditelnosti

státní s. a o.s.

Správa jeskyní České
republiky

494 658,90

Studie proveditelnosti
populačního cenzu v
Moldavské republice

státní s. a o.s.

Ing. Stanislav Drápal

351 050,00

Vytvoření infrastruktury pro
eko-turismus v jednom
zambijském národním parku s
cílem zlepšení místní
ekonomiky, snížení chudoby na
venkově a zlepšení podmínek
ochrany přírody – studie
proveditelnosti
státní s. a o.s.

Agentura ochrany
přírody a krajiny České
republiky

460 800,00

Optimalizace a zlepšení
provozu čištění průmyslových
vod v rámci průmyslového
komplexu Khargia

Khaanzaa

238 400,00

státní s. a o.s.

Řízení a komunikace
frekvenčních měničů z řídicího
systému a z vizualizace na
centrálním dispečinku
státní s. a o.s.
Posilování kapacit Úřadu pro
potraviny Ministerstva ochrany
životního prostředí a
zemědělství Gruzie při zavádění
systému managementu jakosti
(SMJ)
státní s. a o.s.
Národní reporty indikátorů o
chráněných území v Gruzii
státní s. a o.s.

Bohemia Müller s.r.o

255 540,00

Daniela Šebestová

434 740,00

DHP Conservation

265 900,00

Identifikace slabých míst a
potřeb kontrolního systému
vinařského sektoru v Moldavsku státní s. a o.s.

SZPI (Ondřej Mikeš,
Kamil Kolář, Bronislav
Pavelka)

Mongolsko

Mongolské lesnictví ve vývoji:
pokročilá odbornost v lesním
plánování a hospodaření

státní s. a o.s.

Les pro Mongolsko

360 273,00

Etiopie

Zvyšování kapacit odborníků
pracujících v geologických
oborech pro státní úřady
(FDRE)

státní s. a o.s.

Česká geologická služba

350 120,00

Moldavsko

CELKEM Vysílání
expertů

300 179,52

5 594 070,38
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8.5 Přehled čerpání financí na program Vysílání učitelů v roce 2019

Region / země

Přehled čerpání
financí na
Dvoustranné
projekty bez
rozpočtových
opatření v roce
2019

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

Kambodža

Podpora terénního
výzkumu a
zpracování
závěrečných
studentských prací
na Lesnické fakultě,
Royal University of
Agriculture,
Kambodža

vzdělávání

Mendelova
univerzita v Brně

1 000 000,00

Mongolsko

Lesnicko-krajinný
vzdělávací kurz v
Mongolsku

vzdělávání

Mendelova
univerzita v Brně

1 420 100,00

Srbsko

Zvýšení
pedagogických,
výzkumných a
networking kapacit
Lesnické fakulty
University
v Bělehradě
zaměřených na
dopad klimatické
změny

vzdělávání

Mendelova
univerzita v Brně

1 400 230,40

Etiopie

Implementace
nových metodických
postupů
v geovědních
oborech pro zvýšení
kvality
postgraduálního
studia v Etiopii –
Etapa II.
vzdělávání

Univerzita Karlova
PřF

1 437 850,00

Kambodža

Podpora
aplikovaného
výzkumu na Royal
University of
Agriculture

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 000 000,00

vzdělávání
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Skutečné čerpání
(v Kč)

Etiopie

Podpora výuky a
vědecko-výzkumné
činnosti v oblasti
biotechnologií,
zemědělské
produkce a
poradenství na
Hawassa University,
region jižních národů
(SSNPR), Etiopie
vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 040 000,00

Zambie

Podpora rozvoje
pedagogiky a
výzkumu na
Bantuské univerzitě v
Mongu a posílení její
role v zemědělském
rozvoji Západní
provincie Zambie
vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

855 500,00

Ukrajina

Podpora mladých
univerzitních kapacit
v oblasti kvality
vzdělávání a vědeckovýzkumných aktivit
na Ukrajině
vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 008 000,00

Česká zemědělská
univerzita v Praze

800 000,00

Podpora vědeckovýzkumné a
pedagogické práce
na Mostarské
univerzitě a na
Univerzitě Džemala
Bosna a Hercegovina Bijediče v Mostaru

vzdělávání

CELKEM
Vysílání učitelů

9 961 680,40
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8.6 Přehled čerpání financí na Trojstranné projekty v roce 2019

Region / země

Přehled čerpání financí na
Dvoustranné projekty bez
rozpočtových opatření v
roce 2019

ČR + EU

GET UP and GOALs! ARPOK a
ADRA společně o SDGs
(neaplikovatelné)

ARPOK, o.p.s.

222 000,00

Gruzie

Posilování rozvojových modelů
ve venkovských oblastech v
Gruzii
státní s. a o.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

837 082,00

Místní akční skupina Tskaltubo sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

776 640,00

Podpora odolnosti hostitelských
komunit, navrátilců a vnitřních
uprchlíků v Iráku
sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

4 000 000,00

Poradenství v energetické
náročnosti budov a možností
financování udržitelného
bydlení v ulánbátarských
jurtovištích

Člověk v tísni, o.p.s.

750 000,00

Global Issues – Global Subjects (neaplikovatelné)

ARPOK, o.p.s.

230 000,00

Etiopie

Podpora rovnosti
prostřednictvím inkluzivního
vzdělávání, Etiopie

vzdělávání

ADRA, o.p.s.

Zambie

Posilování občanské
angažovanosti s cílem zlepšení
demokratického vládnutí v
Západní provincii Zambie

státní s. a o.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Aktivní začleňování a práva
romských žen na západním
Balkáně FAIR III

sociální

CARE Česká
republika o.s.

2 703 450,00

Regionální organizace určující
směr místního ekonomického
rozvoje

státní s. a o.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

1 057 228,00

Akční program podpory
živobytí

sociální

Diakonie ČCE Středisko
humanitární a
rozvojové pomoci

3 985 859,30

Evropa ve světě - zapojení do
udržitelné rozvojové agendy
2030

(neaplikovatelné)

Wontanara

Zvyšování odolnosti dětí
zasažených konfliktem v Sýrii
skrze přístup ke kvalitnímu
vzdělání a psychosociální
podpoře

sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

Gruzie

Irák

Mongolsko

ČR + EU

Západní Balkán

Gruzie

Kambodža

ČR + EU

Sýrie

Sektor dle OECD
DAC
Realizátor

sociální
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Skutečné čerpání (v
Kč)

2 500 000,00

283 000,00

156 220,00

4 000 000,00

Posílení odolnosti vůči změnám
klimatu a nedostatku potravin a
zlepšení živobytí 4750 rodin
pastevců a agro pastevců v Aura
Woreda a tím přispění k
dosažení SDG 1,2,8 - 13 na
lokální úrovni
zemědělství

ADRA, o.p.s.

3 000 000,00

Gruzie

Podpora rozvoje venkova a
diverzifikace v obci Chulo

státní s. a o.s.

Charita Česká
republika

2 950 000,00

Zambie

Program na podporu živobytí
městských uprchlíků v Lusace

sociální

Charita Česká
republika

4 000 000,00

Člověk v tísni, o.p.s.
Glopolis, o.p.s.

4 000 000,00
230 479,07

Etiopie

Etiopie
ČR + EU

Batáty – odolná a výživově
hodnotná plodina pro obyvatele
SNNPR, Etiopie
zemědělství
Neplýtvejme jídlem světa
státní s. a o.s.

CELKEM
Trilaterální
dotace

35 681 958,37
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8.7 Přehled čerpání financí na Tuzemské projekty v roce 2019
Přehled čerpání financí
Region / na Dvoustranné projekty Sektor dle OECD
země
bez rozpočtových
DAC
opatření v roce 2019
ČR

ČR
ČR

ČR

Sdílení zkušeností a rozvoj (neaplikovatelné)
spolupráce mezi
akademickými pracovníky
připravujícími budoucí
učitele
(neaplikovatelné)
Rozvojová spolupráce na
vlastní oči
Učíme v souvislostech II
Rozvojové vzdělávání na
školách (Dnes jím jako
Angolan) a neformální
osvěta veřejnosti při
prezentacích o
dobrovolnické službě

ČR

(neaplikovatelné)
(neaplikovatelné)

(neaplikovatelné)

Ceny SDGs 2019
(neaplikovatelné)
ČR
ČR
ČR
ČR

Fotbal pro rozvoj
Udržitelná města a obce
pro rozvoj II.

ČR
CELKE
M GRV

Skutečné čerpání (v Kč)

Univerzita Karlova

846 673,39

Univerzita
Palackého v
Olomouci
ARPOK, o.p.s.

278 521,00
626 580,00

Salesiánská
asociace Dona
Boska, z. s.

223 527,00

Asociace
společenské
odpovědnosti,
o.p.s.

748 850,00

INEX – Sdružení
dobrovolných
aktivit, z.s.

1 165 359,00

Charita ČR

1 010 213,00

Člověk v tísni, o.p.s.

1 997 500,00

Člověk v tísni, o.p.s.

1 449 450,00

IOM Mezinárodní
organizace pro
migraci
ADRA, o.p.s.

449 935,00
1 200 000,00

(neaplikovatelné)
(neaplikovatelné)

Světová škola
Jeden svět na školách Globální rozvojové vzdělání
prostřednictvím
audiovizuálních materiálů

(neaplikovatelné)

(neaplikovatelné)
ČR

Realizátor

Migrace, rozvoj a SDGs Podpora vzdělávání
Opravdový svět

(neaplikovatelné)

9 996 608,39
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ČR

ČR
ČR

ČR

Budování kapacit a znalostí
vedoucí k zapojení výrobců
zdravotnických prostředků
do zahraniční rozvojové
spolupráce

(neaplikovatelné)
Asociace výrobců a
dodavatelů
zdravotnických
prostředků

SIRIRI: Podpora kapacit
pro udržitelný program
Evaluace – cesta
k systémovým změnám

(neaplikovatelné)

Posilování kapacit a
efektivnosti platformy
FoRS – Českého fóra pro
rozvojovou spolupráci
v roce 2019

(neaplikovatelné)

ČR

(neaplikovatelné)

FoRS - České fórum
pro rozvojovou
spolupráci

341 860,00
354 000,00

1 000 000,00

(neaplikovatelné)
Trvalá udržitelnost jako klíč
k dlouhodobému úspěchu

ČR

SIRIRI o.p.s.
Česká evaluační
společnost

629 000,00

Modelový případ přípravy
a výstavby čistírny
odpadních vod

ČR

Humanitas Afrika

379 390,00

Asociace pro rozvoj
infrastruktury, z.s.

598 336,00

Diecézní charita
ostravsko-opavská

356 000,00

Člověk v tísni, o.p.s.

345 000,00

Charita Česká
republika

345 000,00

(neaplikovatelné)

(neaplikovatelné)
Kapacity pro rozvoj
(neaplikovatelné)

ČR

Zpřístupnění klimatických
fondů českým realizátorům
rozvojové spolupráce

ČR

(neaplikovatelné)
Posílení kapacit Charity ČR
v oblasti PR / komunikace

CELKE
M
Kapacit
y

4 348 586,00
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Srbsko

Environmentální
vzdělávání dětí a mládeže
v srbském městě Čačak

(neaplikovatelné)
Město Velké
Meziříčí

457 900,00

Pardubický kraj

500 000,00

Agora CE, o.p.s.

477 680,00

státní s. a o.s.
Gruzie

Výměna zkušeností
v oblasti cestovního ruchu,
školství a sociálních věcí na
základě dobré praxe
Pardubického kraje

Gruzie

státní s. a o.s.

Podpora regionu Mtskheta
– Mtianeti - sdílení českého
know-how s udržitelným
hospodařením v lesích,
péčí o ně a jejich
rekreačním využitím.
CELKEM Kraje

1 435 580,00

CELKEM podpora zapojení soukromého sektoru
do ZRS
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15 780 774,39

8.9 Zpráva auditora k účetní závěrce ČRA za rok 2019
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce tvoří samostatnou přílohu této zprávy o
činnosti a hospodaření.
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8.10 Abstrakty Dvoustranných projektů realizovaných v roce 2019
BOSNA A HERCEGOVINA
Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu
BOSNA a HERCEGOVINA/ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2013-005-RO-31192
Doba realizace: 2016-2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 710 564 Kč
Dle platné legislativy EU mají na unijní trh přístup jen takové materiály, které nabízejí
stejné záruky jako ty, které jsou produkovány v rámci EU. Současný bosenský systém
kontrol a certifikace je ale roztříštěný, a navíc mu chybí větší systematizace. To má
negativní dopad na konkurenceschopnost v zemědělství a omezuje růst sektoru.
Hlavním cílem projektu je proto podpora při vytvoření systému kontroly a certifikace
sadebního materiálu, jaký je běžný v členských státech EU. V rámci projektu budou
připraveny návrhy právních předpisů, které budou harmonizovány s legislativou EU.
Dále bude zajištěno školení pro zaměstnance státní správy, kteří se na procesu
certifikace podílejí. Výrobci z Bosny a Hercegoviny tak získají výhody plynoucí z
přístupu na trh EU a zemědělci budou mít jistotu, že zakoupený materiál splňuje
požadované normy.
Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním
právům a sociální ochraně
BOSNA a HERCEGOVINA/ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2019-116-DO-16010
Doba realizace: 2018-2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Dotace
Realizátor: CARE Česká republika, o.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 000 000 Kč
Projekt přispívá k posílení přístupu k sociálním právům, ochraně a inkluzi nejvíce
znevýhodněných skupin. V současnosti je řešení těchto témat v zemi důležité zejména
v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a nedostatečnou státní podporou osob se
zdravotním znevýhodněním a obětí domácího násilí i minorit. Sociální služby
poskytované státem i neziskovými organizacemi jsou dlouhodobě podfinancované a
nemají dostatek kvalitních zaměstnanců. Aktivity projektu se věnují zejména
profesionalizaci a podpoře aktérů občanské společnosti. Relevantním pracovníkům
jsou poskytována školení v tématech plánování, řízení a rozvoje organizace. Probíhá i
několik studijních cest do organizací s podobným zaměřením v České republice.
Stávající i nové sociální služby se v rámci projektu standardizují a dokážou klientům
poskytovat moderní a profesionální péči.
Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině
BOSNA a HERCEGOVINA/ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
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Identifikační číslo: BA-2019-116-DO-16010
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Dotace
Realizátor: SOS vesničky, z.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 311 355 Kč
Projekt se zaměřuje na praktickou realizaci školení na podporu implementace zákona
o pěstounské péči v BIH a integrace přístupu založeného na právech dětí v souvislosti
se zmiňovaným zákonem. Školení obsahuje odborné vzdělávání profesionálů z oblasti
péče o děti a mladých lidí v alternativní péči pomocí interaktivní, participativní a
zkušenostní metodologie. Prostřednictvím zvyšování kapacit cílových skupin z
alternativní péče se zároveň zvýší kapacita a synergie vedoucí ke zlepšení kvality života
konečných příjemců - dětí a mládeže v alternativní péči. Vzájemná peer-to-peer školení
zajistí účast mladých lidí ve všech procesech, postupech a plánování, a to nejen jako
prostředek ke zlepšení vztahu mezi profesionálem v péči a mládeží, ale také ke
zdůraznění holistického přístupu s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Profesionálové ze
systému sociální ochrany a mladí lidé v alternativní péči budou těžit z výsledků
projektu v nejširším rozsahu buď přímo tím, že se účastní odborného vzdělávání
prostřednictvím projektu a nepřímo tím, že bude mít prospěch z příznivého prostředí,
ve kterém budou pokračovat praktická školení o dětských právech.
Rozšíření kapacit Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny II.
BOSNA a HERCEGOVINA/ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2017-004-FO-15110
Doba realizace: 2017-2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Rozpočtové opatření, veřejná zakázka
Realizátor: Český metrologický institut, Hopewell Designs, Inc., Martin Maršál,
MESIT asd, s.r.o., ROFA Praha, s.r.o., MESIT asd, s.r.o., SpectraDynamics, Inc.,
Hopewell Designs, Inc., TR instruments spol. s.r.o.,
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 5 971 085 Kč
Projekt vychází z požadavku Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH) o
asistenci při rozšíření služeb a získání mezinárodního uznání vybraných laboratorních
provozů. Podmínkou mezinárodního uznání je zajištění laboratoří schopných provádět
metrologické měření v daném oboru a s danými parametry, včetně adekvátního
proškolení obsluhy, spolu s realizací mezinárodního mezilaboratorního porovnání.
Nedílnou součástí projektu je i podpora zviditelnění služeb IMBiH mezi potenciálními
i stávajícími klienty v Bosně a Hercegovině, případně v bližším okruhu západního
Balkánu. Přenos unikátních českých zkušeností s přípravou měřících metodik,
získáváním mezinárodních certifikací i komunikací s klienty upevní postavení
Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny a zásadním způsobem přispěje ke
zvýšení jeho důvěryhodnosti jako místní instituce veřejné správy.
Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin
BOSNA A HERCEGOVINA/EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2017-001-FO-23066
Doba realizace: 2017-2020
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Místo realizace: Bosna a Hercegovina, občina Cazin
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., GEOtest, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 439 808 Kč
Ačkoliv je Bosna a Hercegovina bohatá na termální prameny a má geotermální
potenciál, není tento obnovitelný zdroj energie v současnosti dostatečně využit, protože
jeho prozkoumatelnost je nízká a nedostatečná. Konkrétně občina Cazin je na
geotermální zdroje energie velmi bohatá. Z tohoto důvodu se zástupci regionu obrátili
na ČRA ohledně podpory lokálního využití těchto zdrojů. V rámci projektu je v lokalitě
„Rujnica“ realizován komplexní geofyzikální průzkum. Předmětná lokalita se nachází
na severozápadě Bosny a Hercegoviny, při hranici s Chorvatskem. Na základě výsledků
výzkumu bude určena optimální lokalita pro provedení hydrogeologického vrtu. V
rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina podzemní vody v blízkých studních a
v lázeňsky využívané blízké lokalitě „GATA“, a to z důvodu vyhodnocení a vyloučení
rizika ovlivnění těchto zkoušek. Na základě získaných dat budou specifikovány scénáře
možného využití, jako např. využití pro zdravotnické účely (rozvoj lázeňství, rekreace
v regionu) či rozvoj zemědělství (např. možnost vytápění skleníků).
Podpora energetické soběstačnosti menšinových navrátilců v západní
Bosně
BOSNA A HERCEGOVINA/EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2016-087-FO-23030
Doba realizace: 2017-2020
Místo realizace: západní Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: AQUA-GAS, s.r.o., CRP Tuzla, Květoslav Mikulenka
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 647 301 Kč
Záměrem projektu je zlepšit životní podmínky tzv. menšinových navrátilců v oblasti
západní Bosny prostřednictvím vybudování solárních systémů pro výrobu elektrické
energie a ohřev teplé vody. V rámci projektu dojde k vybudování solárních systémů,
které podpoří energetickou soběstačnost a zlepšení kvality života 40 domácností, které
v současnosti používají k výrobě energie a tepla fosilní (benzín, nafta) či tuhá (dřevo)
paliva. Dále budou v oblasti instalace a údržby solárních systémů vyškoleni pracovníci
místních podniků. Vzhledem k tomu, že základní příjmy většiny domácností plynou z
drobného zemědělství, dojde rovněž k jejich propojení s místním zemědělským
družstvem Eko-rural Drinić. Díky solární energii budou lidé moci pěstovat a uchovávat
svoje produkty pro následný prodej družstvu. V rámci osvětové kampaně bude 600 dětí
z místních škol v regionu seznámeno s výhodami získávání energie z obnovitelných
zdrojů.
Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny
BOSNA A HERCEGOVINA/EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2016-006-FO-23030
Doba realizace: 2016-2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Veřejná zakázka
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Realizátor: AQUA-GAS, s.r.o., BFS Industry, s.r.o., Civil Engineering Institute „IG“
LLC Banja Luka, Ircon, s.r.o., UNDP Bosna a Hercegovina,
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 16 357 257 Kč
Bosna a Hercegovina je zemí se značným potenciálem pro využívání biomasy jako
prostředku k zabezpečení energie. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické
bezpečnosti rurálních oblastí napříč Bosnou a Hercegovinou prostřednictvím přenosu
české technologie a realizací projektů efektivních systémů vytápění s využitím biomasy.
Projekt si dále ve spolupráci s UNDP Bosna a Hercegovina klade za cíl posílit
legislativní rámec v oblasti energetiky v Bosně a Hercegovině, vytvoření akčních plánů
nakládání s biomasou a aplikaci vhodných business modelů a managementu. Projekt
přispěje k ekonomickému rozvoji vybraných lokalit a ke zvýšení zaměstnanosti.
Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru
BOSNA A HERCEGOVINA/EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2016-005-FO-23067
Doba realizace: 2016-2020
Typ projektu: Veřejná zakázka
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Realizátor: AQUA-GAS, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 179 985 Kč
V rámci realizace projektu byly provedeny dodávky a instalace technologií a další
související služby pro zefektivnění systému ohřevu vody v kantonální nemocnici Dr.
Safeta Mujiće v Mostaru v Bosně a Hercegovině. V minulosti byla nemocnice vybavena
kotelnou fungující jak na plyn, tak topný olej. Toto řešení je však finančně nákladné a
nevyužívá potenciál obnovitelných zdrojů energie. Cílem projektu je tedy snížení
spotřeby primárních neobnovitelných paliv v této nemocnici. Celý systém byl napojen
na stávající rozvody teplé vody pro novou a starou budovu nemocnice, byl zpracován
provozní řád, zaškolena obsluha a provedeny odpovídající funkční zkoušky. V roce
2019 probíhala sanace škod vzniklých následkem vichřice, která značně poškodila
výstupy projektu.
Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru
BOSNA A HERCEGOVINA/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2015-139-FO-31195
Doba realizace: 2015-2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: Eduard Škvára, GM SEMREN d.o.o., Hana Drimlová, J.P. Veterinarska
Stanica Glamoč d.o.o., J.P. Veterinarska stanica Livno d.o.o., Katica Tadić – notar,
Kovačbus d.o.o., MERCI, s.r.o., MILCOM a.s., MOJ DOM d.o.o., Općinski sud u Livnu,
Rada Svitlica, Zemědělské potřeby M+S, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 5 683 229 Kč
Největším problémem při výrobě tradičního livanského sýru, který uvádí samotní
producenti, je problematika odbytu. Malí producenti nemají zajištěný pravidelný
legální odbyt a suplují ho nahodilým prodejem ze dvora a nejistým obchodováním s
překupníky, kteří se snaží prodat produkt v Chorvatsku prostřednictvím nelegálního
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převozu sýra přes hranice. Producent tak za svůj výrobek získá minimální cenu a
zároveň je vystaven vysokému riziku, že jeho výrobky budou zabaveny celníky, a
nebude tak za svoji práci ohodnocen vůbec. Cílem projektu je uvedení tradičního
livanského sýru na oficiální trh. V současné době totiž nejsou malí producenti schopni
zajistit si adekvátní podmínky, které by jim umožnily produkt registrovat a legálně
distribuovat. Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení kvality mléka a sýru a na
zavedení systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních
bodů). Dále bude v rámci projektu vytvořeno zemědělské družstvo, které by do
budoucna mělo zajišťovat legální distribuci sýra. V rámci projektu proběhly také
dodávky drobného vybavení pro farmáře a série školení v souvislosti se zaváděním
systému HACCP do praxe.
Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině – FARMA II.
BOSNA A HERCEGOVINA/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2016-086-FO-31192
Doba realizace: 2017-2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: Rozpočtové opatření
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha, Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 484 891Kč
Projekt vychází ze současných priorit partnerských organizací a je plně v souladu s
doporučeními Evropské komise v oblasti bezpečnosti potravin. Zároveň projekt
navazuje na předešlé projekty v sektoru zemědělství a rozvoje venkova v zemi.
Záměrem projektu je přispět k vyšší bezpečnosti potravin, odpovědné zemědělské
výrobě a dostupnosti zdravotně nezávadných potravin. Vyšší bezpečnost potravin bude
mít pozitivní dopad jak na snížení výskytu nemocí vyvolaných závadnými potravinami,
tak na zlepšení životního prostředí snížením zatížení půdy agrochemikáliemi. Díky
projektu splní více druhů potravin v BaH podmínky bezpečnosti a budou způsobilé pro
vývoz do zemí EU. Cílem projektu je take posílení role kompetentních orgánů v oblasti
kontroly bezpečnosti potravin. BaH potřebuje rozdělit a přesně určit odpovědnost
jednotlivých státních institucí, nastavit vhodné postupy a metody v této oblasti. Projekt
je v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 16, neboť se zaměřuje na podporu
efektivních a transparentních institucí na více úrovních. Úkolem projektu je od roku
2020 posílit roli kompetentních orgánů a zajistit dostatečné kontroly. Projekt nastaví
vhodné postupy a systémy ve třech oblastech kontrol: pesticidů a hnojiv, salmonely a
přídatných látek.
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ETIOPIE
Zavádění inkluzivního vzdělávání na základních a pedagogických školách
v Etiopii, SNNPR
ETIOPIE/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ET-2017-032-DO-11120
Doba realizace: 2017-2020
Místo realizace: Etiopie, zóny Gedeo a Hadiya
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 6 000 000 Kč
Podle dostupných informací navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 1. až 12. třídu
pouze 4 % dětí se speciálními potřebami. Většina dětí s postižením či jinak
znevýhodněných dětí zůstává mimo vzdělávací systém. Projekt se proto zaměřuje na
zvýšení sociální a ekonomické inkluze vzdělávání všech bez ohledu na věk, pohlaví,
postižení, rasu, etnikum, původ, náboženství nebo ekonomický či jiný status.
Výsledkem projektu implementovaného v zónách Gedeo a Hadiya by mělo být
vytvoření inkluzivního prostředí podporujícího učení na základních školách, zvýšení
kapacit školských úřadů a pedagogických škol, podpora začleňování dětí se speciálními
potřebami do základního vzdělávání a podpora členů komunity v začleňování do škol
a společenského života. Během roku 2019 byla ve všech cílových školách založena
podpůrná střediska (resource centres) a nainstalovány nakloněné plošiny pro
usnadnění pohybu po budově.
Zlepšení dostupnosti a kvality technického a učňovského vzdělávání
v sektoru produkce kůže, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ET-2016-038-DO-11330
Doba realizace: 2016-2019
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Etiopie je na prvním místě v chovu hospodářských zvířat v Africe. Má tak komparativní
výhodu v kožedělném průmyslu, který je podporován etiopskou vládou a stále se
rozvíjí. Zároveň je v Etiopii ale polovina mladých lidí nezaměstnaná. Projekt tedy
vycházel z analýzy potřeb, identifikovaných problémů zaměstnanosti mladých a
zjištěných mezer v kožedělném sektoru. Navazoval na předchozí projekty realizované
v této oblasti od roku 2011. Zkvalitňoval odborné vzdělávání a pomáhal lidem hledat
zaměstnání či založit si vlastní živnost. Projekt posiloval odborné, pedagogické a
provozní kapacity poskytovatelů učňovského vzdělání. Prostřednictvím podpory
absolventů krátkodobých i dlouhodobých kurzů na zpracování kůže a nově vzniklých
malých podniků podporoval mladé lidi v hledání vhodného pracovního uplatnění.
Projekt usnadňoval přístup k finančním prostředkům v začátcích podnikání,
poskytoval odborná školení, poradenství, zprostředkování odborných stáží, podporu
pracovních návyků a dalších praktických dovedností mladým nezaměstnaným, z nichž
68 bylo roku 2019 vyškoleno v zájmu zvýšení jejich zaměstnatelnosti.
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Zavedení udržitelné správy vodních zdrojů prostřednictvím zvýšené
dostupnosti a kvality odborného vzdělávání ve vybraných zónách, SNNPR
ETIOPIE/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2018-008-DO-14081
Doba realizace: 2018-2021
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 000 000 Kč
Více než polovina etiopské populace stále nemá přístup k základním zdrojům vody a
stávající vodní infrastruktura není dostatečně udržovaná. Projekt se proto zaměřuje na
lepší péči o udržitelnost vodních zdrojů prostřednictvím budování kapacit čtyř
středních odborných škol i dodavatelů vody v zónách Sidama, Wollayita, Hadiya a
Gamo Gofa. Kvalitnější praktické zaškolování techniků v jednotlivých woredách
(okresech) povede ke zlepšení celkové správy vodních zdrojů. Zaváděny jsou potřebné
kurzy elektromechaniky, které se doteď ani na jedné ze čtyř cílových škol nevyučovaly.
Roku 2019 byla v rámci projektu zpracována studie proveditelnosti, na jejímž základě
se již nepočítá s původně plánovaným obchodem s náhradními díly. Místo něj budou
zřízeny opravny spolu s workshopy vybavenými nářadím.
Zajištění udržitelného hospodaření s vodními zdroji v SNNPR
ETIOPIE/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2018-080-FO-14030
Doba realizace: 2018-2022
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: HY-Engineering P.L.C.; AQUATEST, a.s.; Člověk v tísni, o.p.s.; Sidama
Water Supply V
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 17 447 414 Kč
Povrchová voda v Etiopii není bez náležité úpravy vhodná k pití, představuje zdravotní
riziko pro celou populaci a více než 80 % nakažlivých chorob má původ právě
v kontaminované vodě. Znečištěná povrchová voda by měla být využívána jen pro
užitkové účely, zavlažování a pro domácí zvířata. Záměrem tohoto projektu je proto
zajistit všem obyvatelům vybraných oblastí rovný přístup k bezpečné a cenově
dostupné pitné vodě, stejně jako odpovídající sanitační a hygienická zařízení. Kromě
samotného zajištění zdrojů pitné vody se projektové intervence zaměřují na zlepšení
správy vodních zdrojů, jejich inventarizaci a zvyšování odborných kapacit regionálních
i podřízených úřadů stejně jako jednotlivých vodárenských společností.
Hydrogeologické a hydrochemické mapování
ETIOPIE/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2015-078-FO-14015
Doba realizace: 2015-2019
Místo projektu: Etiopie, regiony Oromia, Somali, Amhara, Stát jižních národů,
národností a lidu
Typ projektu: veřejná zakázka
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Realizátor: AQUATEST, a.s.; GEOtest, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 993 850 Kč
Záměrem projektu bylo přispět k zajištění mapových podkladů pro plánování a správu
vodních zdrojů na území Etiopie. Práce na projektu spočívaly především v kompilaci
hydrogeologických a hydrochemických map včetně vysvětlivek všech mapových listů
Etiopie v měřítku 1:250 000, v publikaci hydrogeologických výstupů na webových
stránkách partnerské organizace GSE a v jejich diseminaci mezi administrativami
jednotlivých regionů země a dalšími potenciálními uživateli. Projekt svými výstupy
pokrýval vesměs celou Etiopii, avšak v průběhu roku 2019 se aktivity soustředily
především do jihovýchodní oblasti země a značná část prostředků byla vynaložena na
zvyšování kompetencí úředníků státní správy, aby bylo zajištěno budoucí efektivní
využívání veřejně publikovaných map. Školení zaměstnanců regionálních orgánů takto
proběhla v regionech Oromia, Somali, Amhara i Státu jižních národů, národností a
lidu.
Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama,
SNNPR, Etiopie, III
ETIOPIE/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2015-077-FO-14021
Doba realizace: 2015-2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: GEOtest, a.s.; Člověk v tísni, o.p.s.; Sidama Water Supply IV
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 6 947 970 Kč
Dostupnost nezávadné pitné vody je jednou z největších obtíží, která sužuje obyvatele
etiopské zóny Sidama. Záměrem projektu je proto zajistit obyvatelům vybraných kebelí
zóny Sidama přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě a umožnit efektivní
fungování sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi. Zvláštní důraz je
kladen na potřeby žen, dívek a lidí ve složité sociálně-ekonomické situaci. Na základě
geofyzikálního průzkumu bylo vytyčeno místo pro vyhloubení nového
hydrogeologického vrtu. Následně byl vybudován systém zásobování vodou pro
veřejná odběrná místa. Součástí projektu je inventarizace vodních zdrojů a osvětová a
vzdělávací činnost zaměřená na upevnění hygienických návyků a zvýšení povědomí o
zdravotních rizicích spojených s vodou. V cílových školách a zdravotnických střediscích
jednoho komponentu projektu byly v průběhu roku 2019 na místě neopravitelných
latrín vybudovány nové, zatímco vybrané domácnosti přijímají dětské ohrádky (baby
boxes) vyrobené z lokálně dostupného bambusu, které mají děti do 2 let chránit před
infekcemi.
Zlepšení kvality života obyvatel zóny Sidama cestou zajištění dostupnosti
a udržitelného hospodaření s vodními zdroji
ETIOPIE/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2017-020-FO-14030
Doba realizace: 2017-2022
Místo realizace: Etiopie, zóna Sidama
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: HY-Engineering P.L.C.; AQUATEST, a.s.; Sidama Water Supply V
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Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 500 000 Kč
Cílem projektu je pro 15 tisíc obyvatel vybraných obcí zóny Sidama zajistit dostupné
zdroje pitné vody a zároveň zvýšit úroveň hygieny a sanitace. Tohoto cíle je postupně
dosahováno budováním vrtů a výstavbou vodní infrastruktury, modernizací
sanitačních zařízení, školením komunity v oblasti hygieny a sanitace a zakládáním
sdružení spotřebitelů, která budou mít správu vodovodních zdrojů na starosti.
V průběhu roku 2019 byla mimo jiné zpracována projektová dokumentace nutná pro
zavádění vodních zdrojů v pěti kebelích tří wored zóny Sidama.
Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2017-035-DO-31130
Doba realizace: 2017-2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, Sidama
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 000 000 Kč
Záměrem projektu je zvýšit životní podmínky chudých zemědělců ve vybraných
kebelích. Projekt se soustředí především na zlepšení zemědělských postupů a lepší
využívání přírodních zdrojů. První část projektu se zaměřuje na řešení přímých příčin
a důsledků degradace krajiny, především na intenzivní odlesnění a erozi půd, což je
způsobeno nevhodným zemědělstvím, nadměrným užíváním palivového dřeva a
přepásáním. Další část projektu se věnuje řešení podvýživy, která zpravidla nejvážněji
postihuje chudé domácnosti s malými dětmi a matky samoživitelky, které vnímají tento
problém zvlášť citlivě. V rámci projektu si zemědělci osvojují pěstování nových plodin,
zejména zeleniny, posilují vazby s poskytovateli veřejné zemědělské asistence a zavádí
praktiky šetrného zemědělství, např. užívání biomasy jako přírodního mulče.
Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2016-035-DO-31166
Doba realizace: 2016-2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 500 000 Kč
Kvůli potřebám rostoucí populace a nevhodným postupům v zemědělství a pastevectví
se Etiopie potýká s chronickým nedostatkem přírodních zdrojů. Dochází zde k
odlesňování, degradaci půdy a snižuje se dostupnost vody. To má mj. za následek
nízkou úrodnost půdy, omezenou potravinovou bezpečnost a vysoký výskyt podvýživy.
Projekt proto posiluje systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji ve 14
obcích v okresech Alaba a Senkura v regionu Stát jižních národů, národností a lidu
(SNNPR). Zvyšuje zde ekologickou stabilitu a rozvoj udržitelné obživy, a to mimo jiné
skrz podporu komunitních lesních školek, z nichž tři byly během roku 2019 vybaveny
nástroji a dvě již začaly též produkovat své vlastní sazenice. Jelikož se projekt od roku
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2019 nachází již ve své II. fázi, je možné pozorovat progres u dříve zapojených farmářů,
kteří již např. pěstují pícniny-traviny a přestali volně pastvit dobytek.
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart
Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2019-064-DO-31130
Doba realizace: 2019-2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, Arba Minch Zuria Woreda
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 5 000 000 Kč
Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze
a nebezpečí desertifikace. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména
odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému
poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Tyto výzvy řešila Mendelova
univerzita v pilotním projektu v letech 2016-2018, na nějž nyní navazuje. Cílem
aktuálního projektu je rovněž zajistit venkovským obyvatelům bezpečný přístup ke
zdrojům potravin pomocí snížení negativních dopadů výkyvů klimatu a nevhodného
managementu přírodních zdrojů v okrese Arba Minch Zuria. V rámci projektu dochází
mj. k rehabilitaci degradovaných půd, implementaci trvale udržitelného hospodaření
do strategií místních úřadů v nových lokalitách a prohloubením dopadů předchozích
intervencí v již dotčeném území. V průběhu roku 2019 místní komunita přijala za své
principy hospodaření s územím a dodržuje nastavené dohody, takže na 80 %
rehabilitovaného území o ploše 30 hektarů nadále nedochází k rozvoji půdní eroze.
Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení
protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata
Tembaro, SNNPR
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2018-007-DO-31120
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 996 160 Kč
Jedná se o navazující projekt na předešlý úspěšný projekt realizovaný v letech 201418, jehož stěžejní aktivitou bylo vybudování zavlažovacího systému a zavádění
protierozních opatření. Cílem tohoto projektu je pak kromě zvyšování protierozní
odolnosti komunit také zajištění stálého finančního příjmu farmářů z odbytu produktů
s vyšší tržní hodnotou a řešení přístupu farmářů k nutričně bohatým potravinám i
užitkové vodě ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro. Aktivity projektu se
budou mj. soustředit na diverzifikaci plodin/produktů a vhodné postupy při skladování
a zpracování úrody. V rámci první etapy realizace roku 2019 došlo především
k prověření výstupů minulého projektu a stanovení baseline pro projekt aktuální.
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Zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině v okolí Awasského
jezera
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2019-001-DO-41040
Doba realizace: 2019-2022
Místo realizace: Etiopie, krajina a okolí Awasského jezera
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 500 000 Kč
Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze
a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména
odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému
poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Záměrem tohoto projektu je tedy
přispět ke zlepšení životního prostředí Awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím
implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění a zanášení
jezera. Bude realizováno participativní územní plánování a díky projektu dojde ke
zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Bude
vybudována funkční ochrana Awasského jezera stavěním ochranné hráze, ochranné
zóny a mokřadů, dojde k rehabilitaci degradovaných území zalesňovacími a
protierozními aktivitami a k nastavení následného udržitelného managementu mimo
jiné skrze budování kapacit místních úředníků a zvyšování povědomí v
místní komunitě.
Podpora zemědělského poradenství v Etiopii
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2013-019-FO-31166
Doba realizace: 2015-2020
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 800 000 Kč
Projekt si klade za cíl zlepšit životní podmínky chudých zemědělců prostřednictvím
lepších zemědělských postupů, kvalitnější výživy a rozvojem ekonomických aktivit. K
dosažení tohoto cíle projekt účinně kombinuje několik složek, jako je zlepšování
efektivity stávajících komunitních služeb a jejich dostupnost pro zemědělce (např.
Farmářská školicí střediska a kooperativy), zavádění udržitelných zemědělských
postupů, vhodné zpracování, skladování a marketing produktů a zvýšení diverzifikace
plodin se zaměřením na plodiny s vysokou nutriční hodnotou. Celkem již bylo
projektem založeno šest kooperativ v oblasti výroby a poskytování služeb, přičemž
polovina z nich v průběhu roku 2019 úspěšně implementovala své obchodní plány.
Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech
Etiopie na základě geovědního mapování
ETIOPIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2019-019-RO-43040
Doba realizace: 2019-2024
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Místo realizace: jižní Etiopie
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 393 750 Kč
Specifické geologické a klimatické podmínky východoafrického riftu v oblasti jižní
Etiopie zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj tohoto
strategického regionu východní Afriky. Etiopské zemědělství je velmi zranitelné vlivem
nestabilního geologického podloží, klimatu, ale také vlivem nadměrného a nevhodného
využívání přírodních zdrojů obyvatelstvem. Podrobná znalost geologického prostředí
– zejména litologická náplň a geologická stavba, hydrogeologické poměry, komplexní
analýza půdního pokryvu včetně chemického složení jednotlivých typů půd, analýza
geologických rizik – je tedy základním a nevyhnutelným předpokladem pro úspěšné a
finančně efektivní intervence v problematických oblastech. Výše popsaný rozvojový
problém bude tento projekt řešit konkrétně ve dvou fázích. Započata byla zatím ta
první věnovaná geovědnímu mapování, analýze trendů ve vývoji land cover a land use,
a tvorbě 3 geovědních map v měřítku 1:100 000 pro každou oblast (Gedeo, Sidama,
Gambella/Oromia). Ve druhé fázi pak budou zpracovány územní a krajinné plány
navrhující vhodná opatření k zajištění udržitelného hospodaření v krajině.
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GRUZIE
Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění
v Gruzii
GRUZIE/ZDRAVOTNICTVÍ
Identifikační číslo: GE-2014-003-FO-12191
Doba realizace: 2014-2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Charita Česká republika; EuroPlus Consulting & Management; ABC
Works CZ, s. r. o.; AMCA spol., s. r. o.; EMD Group a další
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 11 947 145 Kč
Zdravotnictví v Gruzii je zatíženo nízkou kvalitou, nedostatkem základního vybavení,
špatnou dostupností pro obyvatele s nižšími příjmy a relativně vysokou chybovou
diagnostikou, která má za následek špatnou léčbu. Projekt je rozdělen do tří oblastí.
První část je soustředěna na osvětové aktivity pro prevenci onkologických onemocnění
a vzdělávání zdravotnického personálu v této oblasti. V rámci projektu čeští a gruzínští
onkologové školí lékaře a zdravotní sestry v oblasti prevence a včasné diagnostiky
onkologických onemocnění, zejména rakoviny prsu a děložního čípku. Druhou oblastí
je vybudování a propagace screeningového centra v okresu Zugdidi. Centrum otevřené
na podzim roku 2019 bezplatně poskytuje preventivní vyšetření prsu i další preventivní
vyšetření a jednoduché chirurgické zákroky. Třetí oblast si klade za cíl zpřesnění
diagnostiky a zefektivnění léčby u dětí trpících leukémií. Díky dodanému
zdravotnickému vybavení a školení lékařů českými experty dochází k přesnější
identifikaci typu leukémie a nastavení vhodné léčby.
Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra
v Gruzii
GRUZIE/SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY
Identifikační číslo: GE-2019-083-DO-16010
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, přesto je
povědomí o něm v Gruzii nízké a existují pouze omezené možnosti péče. Projekt
navazuje na předchozí projekt probíhající v letech 2015-2018 a využívá výsledků
úspěšné tehdejší intervence v této oblasti. Zejména pokračuje v budování kapacit
místních odborníků, a to prostřednictvím školení na Protokol identifikace, diagnostiky
a managementu PAS a jednotlivé diagnostické a terapeutické nástroje. Dále se
zaměřuje na rozvoj služeb, a zvýšení počtu municipalit poskytujících služby v rámci
decentralizace poskytovaných služeb a diverzifikace mechanismů a zdrojů jejich
financování.
Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii
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GRUZIE/SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY
Identifikační číslo: GE-2017-054-FO-16050
Doba realizace: 2017-2020
Místo realizace: Tbilisi
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Charita Česká republika, UAD Studio LLC
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 7 266 456 Kč
Cílem projektu je zajištění služeb dlouhodobé a paliativní péče pro děti s život
limitujícím onemocněním v Gruzii. Jedná se především o děti, které často již od
narození trpí řadou neurologických a genetických poruch, které nejsou dlouhodobě
slučitelné se životem. V rámci projektu jsou budovány odborné kapacity v oblasti
paliativní péče a bylo zřízeno centrum poskytující služby dlouhodobé a paliativní péče
a vybudovány nové terapeutické prostory v dětském hospici v Tbilisi. Záměrem
projektu je přispět k zavedení vhodného systému sociální ochrany na úrovni státu a
zajistit jeho dostupnost pro vybrané skupiny zranitelných osob.
Zavedení systému národní fytosanitární kontroly
GRUZIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Identifikační číslo: GE-2016-004-RO-31110
Doba realizace: 2017-2023
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 6 577 611 Kč
Cílem projektu je vytvořit funkční a moderní systém fytosanitární kontroly, oficiálních
kontrol a opatření, které na území Gruzie umožní produkovat zdravotně nezávadné
pěstitelské produkty bez škodlivých organismů a chorob. Probíhající aktivity jsou
realizovány v souladu s legislativou Evropské unie a akčním plánem k implementaci
DCFTA (kap. Sanitace a fytosanitární opatření). Projekt se zaměřuje na modernizaci a
posílení správních a technických kapacit fytosanitárního sektoru, ukotvení
problematiky v národních právních předpisech a jejich následné uplatňování v oblasti
rostlino-lékařství, pesticidů, laboratoří a hnojiv.
Program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích
komunit
GRUZIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Identifikační číslo: GE-2018-022-FO-43040
Doba realizace: 2018-2023
Místo realizace: region Mtscheta-Mtianeti, municipalita Dusheti
Typ projektu: rozpočtové opatření, dotace, veřejná zakázka
Realizátor: Správa Krkonošského národního parku; Michal Nekvasil; Vojtěch Kubec
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 10 000 000 Kč
Region chráněné krajinné oblasti Aragvi má velký potenciál rozvoje, k němuž však
dosud nedochází. Podobně jako v dalších horských oblastech Gruzie je navíc ohrožen
unikátní místní ekosystém a biotop. Hlavním cílem tohoto programu je proto přispět
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prostřednictvím multisektorových opatření k udržitelnému rozvoji této oblasti.
Program je zacílen na ekonomický rozvoj této oblasti, zejména prostřednictvím
podpory komunitního turismu a zemědělství, posílení kvality vzdělávání a sociální
rozvoj (včetně zdravotnictví). Dále zahrnuje zřízení administrativní správy CHKO
Aragvi a návrh Plánu řízení CHKO Aragvi. Tento plán pak představuje referenční
rámec nejen pro činnosti týkající se ochrany unikátní přírodní krajiny v tomto regionu,
ale i pro další aktivity v rámci projektu. Otevřou se tak možnosti pro cestovní ruch a
tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit. V neposlední řadě přispívá
projekt i ke zlepšení porozumění péče o chráněná území u místních obyvatel,
zájmových skupin a samosprávy. V roce 2019 probíhala zejména příprava Programu,
jeho realizace je plánována na období 2020-2022.
Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii
GRUZIE/ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Identifikační číslo: GE-2016-003-FO-31181
Doba realizace: 2016-2020
Místo realizace: Tbilisi
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření, dotace
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha; Člověk v tísni, o. p. s.; Agora Union
Association Agora; Koba Surmava
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 5 016 394 Kč
Včelařství je v Gruzii jednou z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit a rozvoj chovu
včel i produkce medu je proto jedním z důležitých způsobů obživy, zejména v odlehlých
oblastech země. Záměrem projektu je proto přispět ke zvýšení produktivity včelařství
v Gruzii zavedením nových efektivních postupů a správné výrobní praxe. Součástí
projektu je posilování informovanosti včelařů o moderních metodách chovu včel a péče
o jejich zdraví, stejně jako posilování podnikatelské znalosti a finanční gramotnosti
včelařů. Důraz je kladen na podporu inovativních postupů a organizace hodnotového
řetězce, včetně zpracování a marketingu včelích produktů. Dalším důležitým krokem
je posílení kredibility a výkonnosti gruzínských laboratoří.
Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek
GRUZIE/STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Identifikační číslo: GE-2017-041-FO-41010
Doba realizace: 2017-2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 969 900 Kč
Projekt je zaměřen na budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek. V
projektu je připravován legislativní rámec a posílení implementační a kontrolní
kapacity gruzínských institucí, čímž budou vytvořeny předpoklady pro budoucí
systémové řešení řádného nakládání s chemickými látkami na standardní mezinárodní
úrovni v souladu s předpisy EU. V rámci projektu je mapována stávající legislativa a
kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii,
vypracována koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky nařízení EU
REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických látkách a návrh metodiky pro
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zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z těchto nařízení. Školení
a workshopy rozvíjí kapacity gruzínských institucí a vybraných skupin výrobců,
následných uživatelů, dovozců i distributorů chemických látek v oblasti uvádění
chemických látek na trh.
Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby
GRUZIE/STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Identifikační číslo: GE-2016-083-RO-15113
Doba realizace: 2017-2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka
Realizátor: Generální ředitelství cel; GAPPAY, s.r.o.; K9 and Services, s. r. o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 072 650 Kč
Projekt vycházel z požadavku Celní správy Gruzie o asistenci při rozšíření kapacit a
efektivity její Kynologické služby tak, aby mohla účinněji reagovat na pohyb
nezákonných prostředků – a to zejména drog a nelegálního tabáku. Došlo k
vypracování doporučení a následnému nastavení systému pro školení a výcvik
instruktorů, psovodů a služebních psů. Vedle toho byla na systémové úrovni
podpořena oblast pořizování služebních psů a rozšíření jednotek Kynologické služby
Celní správy Gruzie do všech kontrolních míst, tj. hraničních přechodů, přístavů a
mezinárodních letišť. Služební psi vycvičení v rámci projektu byli v roce 2019 dokonce
oceněni na mezinárodní soutěži
Spuštění systému zlepšení kvality primární zdravotní péče v Gruzii
GRUZIE/VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Identifikační číslo: GE-2017-039-DO-12110
Doba realizace: 2017-2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká Republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Nízká kvalita a nedostatečná dostupnost gruzínských zdravotnických a sociálních
služeb, slabé řízení a chybějící účinné postupy dopadají zejména na seniory, děti, osoby
s postižením, nejchudší a na lidi žijící v odlehlých oblastech. Projekt se zaměřuje na
zavedení strategie pro zlepšení kvality primární zdravotní péče, která má zásadní
význam pro posílení systému zdravotnictví jako celku. V rámci aktivit jsou navrhovány
a zaváděny nové metodické postupy zlepšování kvality zdravotní péče včetně ukazatelů
kvality vzhledem k prioritním tématům zdraví, měření dat, reporting, analýza a
zavedení inovativního způsobu platby v primární zdravotní péči.
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KAMBODŽA
Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice
KAMBODŽA/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-120-FO-12220
Doba realizace: 2018–2021
Místo realizace: Kambodža, PhnomPenh
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Medsol, s.r.o.; AMCA, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 9 787 470 Kč
Míra úmrtnosti dětí do 5 let je V Kambodži stále téměř 4x vyšší než v ostatních zemích
jihovýchodní Asie. Příčinnou je nízká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb ve
státním i soukromém sektoru a nízká dostupnost této péče zejména pro obyvatele ze
vzdálenějších venkovských oblastí. Problémem je i nedostatek kvalifikovaného
zdravotnického personálu, zastaralé nebo nefunkční vybavení nemocnic. Na dětskou
úmrtnost mají vliv i příjmy domácnosti nebo dosažené vzdělání matky. Projekt proto
reaguje na výše zmíněné problémy a prostřednictvím vzdělávání zdravotnického
personálu a posílení technického vybavení Národní pediatrické nemocnice přispívá
ke zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb v oboru neonatologie. V této
nemocnici je plánováno také zřízení vzdělávacího centra neonatologie, které může dále
školit zdravotnické pracovníky z celé země. Lepší péče přispěje ke snížení
novorozenecké úmrtnosti a zlepšení zdravotního stavu novorozenců.
Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong
Chhnang
KAMBODŽA/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-107-DO-12220
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Kambodža, provincie Kampong Chhnang
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 500 000 Kč
Cílem projektu je poskytnutí kvalitnější, modernější a dostupnější zdravotní péče o
matku a dítě prostřednictvím posílení kapacit zdravotnického personálu, nastavení
efektivního řízení, zlepšení hygienických standardů a zajištění přístupu k pitné a
nezávadné vodě ve třech vybraných nemocnicích v provincii Kampong Chhnang. Do
projektu jsou přímo zapojeny desítky lékařů a zdravotníků. Prostory porodního a
poporodního oddělení jsou v rámci projektu vybaveny v souladu s potřebami matek i
dětí. Zdravotní pracovníci jsou školeni v základních hygienických a sanitačních
standardech, které odpovídají potřebám matek i novorozenců. Ve všech vybraných
nemocnicích je postupně zajištěn přístup k nezávadné pitné vodě, systém nakládání s
nebezpečným odpadem zdravotnického původu i běžným komunálním odpadem.
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Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži
KAMBODŽA/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2019-070-FO-11110
Doba realizace: 2019-2020
Místo realizace: Kambodža, PhnomPenh
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: České vysoké učení technické v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 447 500 Kč
V mnoha kambodžských zdravotnických zařízeních chybí technické kapacity, zajišťující
servis a opravy zdravotnické techniky a infrastruktury pro provoz zdravotnických
technologií. To znemožňuje plné využití těchto zařízení, často i dobře vybavených,
ovšem bez personálu znalého obsluhy. Tato situace často brání i funkčnosti a
udržitelnosti rozvojových projektů, které mají za cíl pro zdravotnická zařízení zajistit
kvalitní techniku a vybavení. Takové přístroje a jejich komponenty potom mohou v
nemocnicích, kvůli historické absenci specializovaných pracovníků, zůstat nevyužité.
Tyto funkce běžně zajišťují biomedicínští technici nebo inženýři, kterých je ovšem v
zemi zásadní nedostatek. Tito pracovníci jsou tedy draze najímáni z Evropy, Singapuru,
nebo Japonska. Tento systém neumožňuje operativní řešení problémů v místě jejich
vzniku. Kambodžské vysoké školství momentálně nedisponuje institucí, která by
produkovala takto specializované experty. Řešením, které předkládá tento projekt, je
vybudování studijního programu biomedicínského inženýrství ve spolupráci s
University of Health Science (UHS), Institute of Technology of Cambodia (ITC) a
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha.
Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání v Kambodži
KAMBODŽA/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-106-DO-11320
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Kambodža, provincie Kampong Chhnang
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení kvality středoškolského, zejména technického, vzdělávání v
Kambodži. Reaguje přitom na hlavní problémy vzdělávacího systému, nízkou kvalitu
učitelů, nedostatečná a zastaralá kurikula, špatný stav infrastruktury škol a areálů i
nedostatečný přístup ke vzdělávání. Výsledný projekt se věnuje dvěma úrovním
intervence. Na národní úrovni probíhá tvorba učebních osnov nového zemědělského
oboru pro střední školy – Zpracování potravin. Učební osnovy jsou připravovány ve
spolupráci s ministerstvem školství a budou kompatibilní s učebními osnovami, které
jsou připravovány pro vysokoškolské studium. Osnovy jsou pilotovány na Střední škole
krále Norodom Sihamony a následně budou používány i na ostatních školách se
zemědělským zaměřením. Na regionální úrovni probíhá podpora vybrané střední školy
v oblasti zvýšení kapacit učitelů, zlepšení kvality studia a propojení studia s praxí,
v případě potřeby i posílení infrastruktury a rekonstrukce areálu školy. Součástí
podpory je i dodání zpracovatelské techniky, která je nutná k posílení praktických
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dovedností již během studia, což povede ke zvýšení šancí absolventů uspět na trhu
práce.
Zvyšování uplatnitelnosti absolventů technických oborů na pracovním
trhu v Kambodži
KAMBODŽA/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2019-067-DO-11330
Doba realizace: 2019-2021
Místo realizace: Kambodža, provincie Kampong Chhnang
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 000 000 Kč
Tento projekt je implementován ve spolupráci s kambodžským Ministerstvem práce a
odborného vzdělávání, Oblastním úřadem při ministerstvu práce a odborného
vzdělávání, Oblastním školicím střediskem, Mezinárodní organizací práce a mnoha
mikrofinančními institucemi a průmyslovými svazy. Do projektu, který probíhá
v prioritní provincii Kampong Chhnang, je zapojeno celkem 28 zaměstnanců, včetně
učitelů a manažerů v technické oblasti a přihlásilo se 2 000 studentů. Studenti mohou
využít mobilní školicí střediska a dalších aktivity. Cílem realizace je zlepšení kvality
technického odborného vzdělání, které poskytují oblastní školicí střediska. Projekt má
zajistit, aby kurzy, vybavení a infrastruktura reagovaly na požadavky trhu práce, což
přispěje i k vyšší účasti mladých lidí na kurzech technického odborného vzdělávání a
přípravy. Další snahou pak je podpora podnikání a budování kvalitních a pevných
partnerských vztahů mezi oblastními školicími středisky (PTCs), soukromým
sektorem, vládními agenturami a dalšími rezorty, což by mělo vést ke vzniku nových
pracovních příležitostí pro mladé.
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KOSOVO
Podpora sociálně ohrožených skupin obyvatel v Kosovu
KOSOVO/OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY
Identifikační číslo: KS-2017-053-DO-16010
Doba realizace: 2017-2019
Místo realizace: Kosovo
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit kvalitu a zajistit udržitelnost poskytovaných služeb pro
sociálně zranitelné osoby v Kosovu a tím přispět k jejich začleňování. Tři obce získají
dostatečné zkušenosti s řízením inkluzivních vzdělávacích týmů a sociálních prací v
terénu. Inkluzivní vzdělávací týmy budou začleňovány do příslušných škol pod
dohledem zástupců obecních vzdělávacích center, které se do projektu zapojily. Budou
vytvořeny normy pro sociální práci v terénu a porovnáním s výchozí studií shromáždí
projekt důkazy o změnách situace příjemců pomoci. To umožní místním nevládním
organizacím efektivní shánění financí na pokrytí potřebných nákladů. Dále bude
zaveden systém tzv. vnitřní intervize – průběžné budování kapacit školitelů
nevidomých v čtení a psaní Braillovým písmem a usnadnění orientace v prostoru z
místních zdrojů. Navazující školení budou financována prostřednictvím Kosovské
asociace nevidomých (KAB).
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MOLDAVSKO
Čistírna odpadních vod pro Briceni
MOLDAVSKO/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2016-079-FO-14050
Doba realizace: 2016–2021
Místo realizace: Briceni, Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Lukáš Hladík; TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.; Lingea s. r. o.;
SHDP + G Servis a další dle výběrových řízení
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 5 768 000 Kč
Město Briceni požádalo Českou republiku o spolupráci při zvyšování kvality
podzemních a povrchových vod. Příčinou problémů je především neadekvátní
nakládání s odpadními vodami a zastaralá kanalizační síť, která byla z velké části
vybudována v 70. letech. Vzhledem k omezené údržbě dochází k úniku odpadních vod
do půdy a podzemních vod. Cílem projektu je výstavba čistírny odpadních vod a také
rekonstrukce čerpacích stanic i kanalizační sítě. V roce 2018 byla hlavní pozornost
věnována přípravným pracím zejména ve spolupráci s partnerskou stranou. Následně
byl zpracován projekt, a v roce 2019 došlo k slavnostnímu představení a zahájení
výstavby čistírny odpadních vod.
Modernizace ČOV a úpravna vody v Hînceşti
MOLDAVSKO/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2017-009-FO-14020
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Hînceşti, Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: CH. W. Z. s. r. o.; Antonio Parisi; GEOtest, a. s. a další dle výběrových
řízení
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 8 239 500 Kč
Projekt usiluje o zlepšení stavu vodního hospodářství města Hînceşti, které v současné
době nemá fungující čistírnu odpadních vod. Každým rokem se zvyšuje množství
odpadních vod ve městě, a tudíž se značně zvyšuje zátěž životního prostředí. Projekt na
tuto situaci reaguje a snaží se nalézt nejvhodnější řešení. V roce 2018 pokračovala
přípravná fáze projektu, kdy byla zadána dodávka hrubých česlí na předčištění do
hlavní čerpací stanice v Hînceşti. V roce 2019 byla dodána technologie pro hrubé
předčištění a výtlak, které budou uskladněny do doby, než bude připravena hlavní
čerpací stanice.
Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v
Moldavsku III
MOLDAVSKO/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2016-009-FO-14020
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Mărculeşti a Lunga, severní Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
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Realizátor: DEKONTA, a. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 359 290 Kč
ČRA vyslyšela rozvojovou výzvu v oblasti řešení starých ekologických zátěží v
Moldavsku. V obcích Mărculeşti a Lunga na severu země způsobila bývalá sovětská
vojenská letecká základna značné znečištění životního prostředí. Nedostatečné
zajištění při nakládání s pohonnými hmotami a nevhodná manipulace způsobily
rozsáhlé úniky a následně těžké poškození zdrojů pitné vody v okolí. Třetí fáze
rozvojového projektu se v letech 2016-2019 zaměřila právě na snížení znečištění
podzemních vod, které podstatným způsobem ohrožuje zdraví obyvatel. Projektové
aktivity se také snaží zabránit dalšímu šíření ropných látek zejména do řeky Raut,
jednoho z přítoků Dněstru. Sofistikovaný sanační systém vychází z celé řady odborných
prací a detailních průzkumů, které probíhaly již od roku 2010. Celkově bylo sanačním
zásahem odstraněno více než 40 tun ropného produktu, z toho cca 1785 kg v druhé
polovině roku 2019. V roce 2019 byly také vybudovány nové sanační vrty, které budou
připojeny k stávající sanační stanici a tato stanice bude následně modernizována.
Sanační systém, budovaný v rámci projektu, byl předán moldavskému partnerovi.
Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných
v Cişmichioi
MOLDAVSKO/UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI

odpadů

Identifikační číslo: MD-2016-010-FO-14015
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Cişmichioi, jižní Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 22 449 239 Kč
Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a zlepšení zdraví
obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky v obci Cişmichioi na jihu Moldavska. Na volné
skládce je uloženo značné množství pesticidů a dalších chemických látek, které před
zahájením projektu nebyly přesně popsány ani zabezpečeny a nebyla zjištěna úroveň
potenciálních úniků látek do okolí. Na základě průzkumných prací v letech 2016–2017
byly identifikovány aktivity vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou, které
byly následně v roce 2018 zahájeny. V roce 2019 byl projekt dokončen. Poslední
aktivitou bylo předání hotové stavby zástupcům příjemce – moldavskému partneru
projektu, správci objektu – organizaci ANSA a vlastníkovi pozemku, reprezentovaném
starostou obce Cişmichioi. Předání hotové stavby byli přítomni zástupci objednatele –
ČRA, realizátora – společnosti DEKONTA, a.s., státního stavebního dozoru a
subdodavatelů – stavebních společností Concomli a Speranza.
Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské
republice
MOLDAVSKO/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2016-070-RO-31110
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
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Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 850 930 Kč
Projekt se zaměřuje na posílení sektoru ekologického zemědělství v Moldavsku v
souladu s evropskými právními předpisy. V sektoru organického zemědělství je
nezbytné harmonizovat legislativu, posílit transparentnost, efektivitu a kapacity
státních institucí. V Moldavsku v tomto směru chybí zejména dozorčí orgány v oblasti
kontroly a certifikace. Projekt se dále zaměřuje na nastavení funkčního systému
autorizace hnojiv a dalších ochranných prostředků pro ekologické zemědělství a na
posilování kapacit laboratoří k vysledování reziduí pesticidů a jiných neautorizovaných
substancí. V roce 2019 byly mimo jiné zorganizovány 2 studijní pobyty moldavských
partnerů v České republice, uskutečnily se celkem 4 projektové expertní mise do
Moldavské republiky a laboratoři CARANTINA se předalo vybavení a spotřební
materiál v hodnotě 492 tis. Kč, který je nezbytný pro provádění analýz v rámci kontrol
ekologického zemědělství.
Rozvoj udržitelného organického zemědělství v Moldavsku
MOLDAVSKO/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2015-093-DO-31165
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 446 000 Kč
V roce 2018 byla zahájena nová realizace v oblasti ekologického zemědělství, která
navazuje na výsledky dosažené v rámci dosavadní rozvojové spolupráce v Moldavsku.
Aktivity se zaměří na budování kapacit několika sdružení organických
zemědělců/spotřebitelů, na přenos know-how odborníkům pracujících v agrárním
sektoru a v neposlední řadě na zvýšení povědomí veřejnosti o organickém zemědělství.
Silnější sdružení ekologických zemědělců budou schopna účinně lobovat za zájmy
farmářů před vládou, poskytnou kvalitní odborné služby zemědělcům i spotřebitelům.
V roce 2019 bylo mj. nakoupeno zemědělské zařízení (rozmetadlo hnoje), které zajistí
lepší zapracování kompostu do půdy a pomůže členům kooperativy zvýšit její úrodnost
a výnosy, bylo též založeno první družstvo ekologických zemědělců v Moldavsku
„Ecoferm“, uskutečnily se semináře o přípravě kompostu a používání zemědělských
strojů.
Vybudování registru vín v Moldavské republice
MOLDAVSKO/ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2014-046-RO-31110
Doba realizace: 2013-2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 7 313 000 Kč
Cílem tohoto projektu je napomoci vytvoření registru vinic a vín, který bude v souladu
s acquis communautaire a který umožní sledování a určení původu produkce vína
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v Moldavsku. Česká republika již úspěšně legislativu EU implementovala, a to s
minimálními náklady a bez negativních dopadů. Čeští odborníci nabídli své zkušenosti
a pomoc kolegům z Moldavské republiky a podpořili tak vstup moldavských vinařů na
trhy EU. V roce 2019 v rámci informační kampaně o registru byly zorganizovány
semináře v nejvýznamnějších vinohradnických a vinařských regionech Moldavské
republiky (Cahul, Stefan Voda, Comrat) a následně byly uskutečněny technické
workshopy pro pracovníky NOVW. V květnu 2019 byla partnery projektu akceptována
finální verze softwaru VWR a následně byly ze strany ÚKZÚZ předány veškeré výstupy
projektu včetně zdrojových kódů.
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UKRAJINA
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině
UKRAJINA/INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace, veřejná zakázka
Realizátor: NPO Evrotek; Masarykova univerzita; Asociace pro mezinárodní otázky,
z. s.; Univerzita Palackého v Olomouci; Centrum pro studium vysokého školství, v. v.
i.; Západočeská univerzita v Plzni; Megagrad Ltd.; SP DINASTIYA, Llc.; ART PROM,
s. r. o.; FOP Gashuta Dmitro Sergijovič
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 6 672 970 Kč
V souladu s usnesením vlády č. 401/2017 ze dne 22. května 2017 k poskytnutí pomoci
Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 a
2018 ČRA pokračuje v implementaci programu Modernizace systému veřejného
vzdělávání na Ukrajině zaměřeného na sektor vzdělávání. Jeho cílem je podpořit
reformu vzdělávacího systému a přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským
standardům. Tento program je postaven na následujících třech pilířích:
I. PILÍŘ: Technická asistence centrálním institucím s reformou vzdělávacího systému
Projekty v tomto pilíři byly zaměřené na budování kapacit centrálních institucí za
účelem zvládnutí reformního procesu v sektoru vzdělávání, zejména na modernizaci
systému evaluace a monitoringu ukrajinských vzdělávacích zařízení s cílem asistovat s
koncepčním a metodickým nastavením parametrů fungování nového ústředního
orgánu zodpovědného za zajišťování kvality a efektivity vzdělávání. V roce 2019 se
uskutečnily semináře pro pracovníky ukrajinských vzdělávacích institucí a Státní
služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny, kteří ve druhé polovině roku navštívili své
kolegy v České republice.
II. PILÍŘ: Meziuniverzitní spolupráce
Projekty v rámci tohoto pilíře byly zaměřeny na meziuniverzitní spolupráci.
Soustředily se na sdílení zkušeností v oblasti zavádění samosprávných orgánů a rozvoje
demokratických principů, internacionalizaci ukrajinských vysokých škol, využívání
nástrojů akademické mobility, nastavování vnitřního systému zajišťování a hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol i
na přípravu metodických materiálů pro nastavení akademických vzdělávacích plánů s
důrazem na zařazení volitelných předmětů do studijních programů. V rámci projektu
Proměna pedagogických fakult a univerzit v XXI. století proběhlo školení
ukrajinských odborníků v Brně. Na základě získaných zkušeností organizují
konferenci, která se uskuteční v roce 2020 na Ukrajině.
III. PILÍŘ: Materiální podpora ukrajinských vzdělávacích institucí
Projekty v rámci třetího pilíře reagovaly na obtížnou situaci vzdělávacích institucí
evakuovaných z východních oblastí Ukrajiny. Podpora spočívala zejména v
rekonstrukci budov a potřebného vybavení kolejí Donbaské národní akademie
civilního inženýrství a architektury v Kramatorsku a Národní Univerzitě Tarase
Ševčenka ve Starobilsku.
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ZAMBIE
Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie
ZAMBIE/ZEMĚDĚLSTVÍ
Identifikační číslo: ZM-2018-004-DO-31120
Doba realizace: 2018–2021
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 000 000 Kč
Většinu zambijských zemědělců tvoří drobní a střední farmáři. Zásadními problémy,
se kterými se potýkají, jsou neznalost moderních postupů, nedostatek kvalitních
vstupů a nedostatečné podnikatelské dovednosti. Produktivita je proto zejména na
venkově nižší, příjmy neumožňují potřebné investice a mnohdy nezajistí ani
plnohodnotnou výživu rodiny. Projekt se proto zaměřuje na posílení podnikatelských
znalostí, zvýšení příjmů a tím i životních standardů malých a středních farmářů
v Západní provincii. Posíleny jsou kapacity farmářů pro správný management
živočišné i rostlinné produkce, jejich integraci a praktickou aplikaci na farmách.
Budovaná demonstrační a plemenná farma poslouží farmářům jako zdroj dostupných
kvalitních plemen a osiva. Důležitou složkou projektu jsou i zalesňovací a protierozní
opatření vedoucí k vyšší udržitelnosti rozvíjených zemědělských aktivit v regionu.
Podpora produkčního zemědělství ve vybraných provinciích Zambie
ZAMBIE/ZEMĚDĚLSTVÍ
Identifikační číslo: ZM-2018-005-DO-31120
Doba realizace: 2018–2021
Místo realizace: Zambie, Západní a Centrální provincie
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 7 000 000 Kč
Projekt cílí na zvýšení zemědělské produktivity a příjmů 125 středně velkých zemědělců
a 22 kooperativ v distriktech Mongu, Limulunga, Kaoma a Nkeyema v Západní
provincii a okresu Mumbwa v Centrální provincii Zambie prostřednictvím budování
kapacit, rozvoje hodnotových řetězců a přístupu na trhy. Aktivity jsou zaměřeny na
podporu produktivního a ziskového podnikání v zemědělství. Vybrané kooperativy a
zemědělci získají technické kapacity v oblasti drobné mechanizace, technologií
zpracování potravin a diverzifikace založené na identifikovaném hodnotovém řetězci a
analýze trhu. Zvýšeny však budou také manažerské, finanční a podnikatelské kapacity
příjemců. Prostřednictvím připravovaných mobilních aplikací projekt dále zajistí
dostupnost informací o tržních cenách, možných odběratelích, ale třeba také o počasí.
Minimálně 50 středních zemědělců a 12 kooperativ obdrží grantovou podporu
nejlepších obchodních plánů, jejichž cílem bude diverzifikace nebo rozvoj
hodnotového řetězce. Projekt je postaven na partnerství a spolupráci, kde příslušná
ministerstva v Zambii hrají důležitou roli při společném budování kapacit i sdílení
zkušeností.
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Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných
farmářů
ZAMBIE/ZEMĚDĚLSTVÍ
Identifikační číslo: ZM-2014-002-FO-31195
Doba realizace: 2014–2019
Místo realizace: Zambie, Jižní provincie
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: Společnost Water Supply Choma (Ircon, s. r. o. a VODNÍ ZDROJE, a.s.)
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 419 900 Kč
Hlavním záměrem projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného
skotu v Jižní provincii Zambie. Projekt se soustředí na rozvoj kapacit dvou místních
kooperativ a drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného
využití zemědělské techniky pro produkci pícnin. To umožní minimalizovat každoroční
výrazné snižování objemu produkce mléka v období sucha. Součástí projektu je
participativní spolupráce s cílovými skupinami, organizace školení, metodická
podpora a supervize při zavádění doporučených postupů. Projekt zahrnuje také
dodávku zemědělské techniky pro produkci pícnin a přípravu krmiva pro dojný skot a
vybudování dvou zdrojů pitné vody pro hospodářská zvířata ve vybraných komunitách.
Tyto aktivity přispívají ke snižování závislosti regionu na rozvojové spolupráci, k
omezování chudoby a hladu i k udržitelnosti ekonomického růstu.
Podpora rozvoje hodnotových řetězců v zemědělství
ZAMBIE/ZEMĚDĚLSTVÍ
Identifikační číslo: ZM-2017-124-FO-31161
Doba realizace: 2017–2022
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: Veřejná zakázka
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 400 000 Kč
Západní provincie v Zambii je kvůli obtížným geografickým a klimatickým podmínkám
jednou z nejchudších provincií. Vzhledem k velké vzdálenosti od hlavního města a
špatné infrastruktuře zde neexistují téměř žádné investiční projekty, ani průmysl.
Důležitou roli proto hraje v regionu zemědělství, nejčastěji produkce kukuřice,
manioku a prosa. Potenciál má ale také pěstování rýže, manga a kešu ořechů.
Probíhající projekt se proto zabývá problematikou potravinové bezpečnosti regionu,
výživou a udržitelným zemědělstvím. Do aktivit projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj
hodnotových řetězců vybraných plodin, jsou zapojeny zejména menší a střední farmy,
největší přínos proto pocítí rodinné podniky, místní družstva i jednotliví farmáři a
farmářky. Školení jsou věnována zkvalitnění zemědělské produkce a vytváření
podnikatelských plánů na míru jednotlivým účastníkům. Lépe vzdělaní a připravení
farmáři mohou dosáhnout výrazně vyšších výnosů, dokáží svoji produkci vhodně
skladovat, zpracovávat i prodat. Ve svých dalších částech se projekt zaměří na podporu
realizace vybraných podnikatelských plánů s největším potenciálem pro rozvoj
hodnotových řetězců kešu ořechů, manga a kasavy.
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8. 11 Abstrakty projektů realizovaných v Programu B2B v roce 2019
VELKÁ VÝZVA
Dioptrické brýle Spectacler
INDIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-034-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Indie
Typ projektu: dotace
Realizátor: AAA Techlabs s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 445 150 Kč
Projekt nabízí levné řešení pro osoby se zrakovými vadami, které žijí v odlehlých
komunitách rozvojových zemí a nemají přístup k dioptrickým brýlím. Cílem projektu
bylo v kombinaci s jednoduchým testem zraku vybrat vhodné brýle pro všechny klienty,
a to bez nutnosti přítomnosti očního lékaře, laboratoře a problematické logistiky.
Dioptrické brýle Spectacler umožňují za nízkou cenu jednak řešit potřeby i těch
nejchudších a nejodlehlejších komunit, které nikdy neměly přístup k získání brýlí, tak
i vytvoření místních „mikropodniků“ – prodejců brýlí.
Projekt ekologického zavlažování zemědělských plodin s využitím solární
energie
SENEGAL/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-009-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Senegal
Typ projektu: dotace
Realizátor: Aqua Industrial, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 250 000 Kč
Hlavním cílem tohoto projektu bylo vypracování technické dokumentace, nabídky a
následné spuštění pilotního projektu výstavby, implementace a zajištění používání
české technologie zemědělského zavlažování v regionu Tambacounda v Senegalu.
První částí projektu byla realizace velkoplošných závlah. Dlouhodobým cílem tohoto
projektu je zprovoznění a podpora provozu ekologické farmy, tedy podpora dobrého
podnikatelského záměru na lokální úrovni, který nezanechává ekologickou stopu. To
je i cíl v souladu s vládními prioritami EU, OECD i ČR - podpora a udržitelný rozvoj
soběstačnosti daného regionu.
Založení české pobočky s technickým centrem
elektromagnetických průtokoměrů na Srí Lance
SRÍ LANKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-013-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Srí Lanka
Typ projektu: dotace
Realizátor: Arkon Flow Systems, s.r.o.
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Rozpočet ZRS pro rok 2019: 930 000 Kč
Projekt si kladl za cíl založení české pobočky pro prodej elektromagnetických
průtokoměrů na Srí Lance a vybudování technického centra, které umožní firmě Arkon
Flow Systems, s.r.o vstup na trh Srí Lanky. Firma tak měla získat nejen technické
zázemí pro daný trh, ale i pro případné jiné trhy JV Asie, kam firma již své výrobky
dodává. Projekt byl v širším kontextu zaměřen na oblast řešení hospodárnosti dodávek
pitné vody a dostupnost pro veškeré obyvatelstvo dané země, a to prostřednictvím
dodávek a instalací elektromagnetických průtokoměrů do vodohospodářských
projektů.
Podnikatelský plán pro vstup na energetický trh rozvojových regionů
pomocí českých energetických úložišť, Indonésie
INDONÉSIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-027-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Bowmen Consulting s.r.o
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 649 Kč
Cílem projektu bylo vypracování podnikatelského plánu pro přenos české technologie
bateriových úložišť na území Indonésie, která díky své ojedinělé poloze a ostrovní
členitosti vykazuje vysoké nároky na decentralizaci výroby elektrické energie. Současné
ceny technologií ze zahraničí vysoce převyšují možnosti Indonéského trhu. Lokálně
vyrobená bateriová úložiště tak nabídla vhodnou alternativu pro nahrazení současných
zdrojů obnovitelnými zdroji a zefektivnění současné elektrické výroby.
Ochutnej Ugandu
UGANDA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-018-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Uganda
Typ projektu: dotace
Realizátor: Bwindi Coffee s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 384 056 Kč
Vizí projektu byla podpora ekonomického a sociálního rozvoje Ugandy, a to
prostřednictvím exportu a prodeje kávy a prohloubení spolupráce s ugandskými
farmáři. Efektivní spolupráce vytváří pracovní příležitosti pro místní obyvatele, přináší
možnost odborného vzdělávání a tím i zlepšení životní úroveň. V další rovině projektu
šlo také o výrobu a prodej produktů v národním parku Bwindi s cílem vybudovat
soběstačný byznys - zpracovávat kvalitní ugandské produkty a prodávat je v turisticky
nejatraktivnější oblasti Ugandy. Tato rovina přispívá k zaměstnanosti místních
obyvatel a popularizaci místních výrobků.
Podpora malých farmářů s Kampotským pepřem díky otevření trhů EU,
nastavení fair-trade cen a kontroly, logistiky, exportu až po nalezení
koncových zákazníků v zemích EU
87

KAMBODŽA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-041-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Cambodian s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 597 500 Kč
Cílem projektu bylo pomoci kambodžským farmářům za fair trade podmínek
zpracovávat a exportovat Kampotský pepř z Kambodži do zemí EU, a tím zajistit
stabilní zdroj příjmů a pracovních míst. Dlouhodobým cílem bylo vytvoření stabilního
česko-kambodžského partnerství, které bude sdružovat malé farmáře v Kambodži a
zajistí pravidelný odbyt Kampotského pepře do zemí EU za fair-trade ceny,
v unikátním českém designu a balení.
Rozvoj inteligentních dopravních systémů a chytrých měst v Latinské
Americe
BRAZÍLIE, MEXIKO, KOLUMBIE, PERU/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-016-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Peru
Typ projektu: dotace
Realizátor: CROSS Zlín, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 230 000 Kč
Projekt se snažil najít řešení problémů v latinskoamerické dopravě, a tím mít pozitivní
dopad na obyvatelstvo a životní prostředí ve vybraných zemí Jižní Ameriky. Důležitou
součástí projektu bylo využití inovativních technologií, řešení a zkušeností Cross Zlín
v oblasti inteligentních dopravních systémů a chytrých měst. Zamýšleným
dlouhodobějším přínosem projektu je lokální výroba technologií s využitím místních
komponentů a vytvoření pracovních míst v regionu. Projekt přispěl především k
naplnění globálního cíle udržitelného rozvoje - vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a
udržitelná města a obce.
Výroba plastových oken a dveří v Kamerunu
KAMERUN/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-035-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kamerun
Typ projektu: dotace
Realizátor: DAOTC s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 381 Kč
Cílem projektu byla výroba plastových oken a dveří v Kamerunu. Na kamerunském
trhu je po obdobných výrobcích přes velkou poptávku velmi nedostatečná nabídka
místních (často velmi nekvalitních) výrobků. Problémem je především nedostatek
moderních technologií a chybějící know-how. Snahou projektu bylo přinést do
Kamerunu odpovídající technologie a naučit místní správným postupům, které budou
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mít pozitivní dopad na místní obyvatelstvo a podpoří také rozvoj ve stavitelství. Tím by
došlo k podpoře místních drobných firem, především z oblasti stavitelství.
Podpora využití kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině
– realizační fáze projektu
BOSNA A HERCEGOVINA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-025-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 505 025 Kč
Cílem projektu bylo vybudování kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) v obci
Bogušići, municipalitě Goražde. Záměrem výstavby této kořenové čistírny bylo
vytvoření pilotního zařízení, které ve Federaci Bosna a Hercegovina doposud nemělo
precedent. KČOV jsou pasivním systémem čištění odpadních vod, který vyžaduje velmi
malou potřebu obsluhy a elektrické energie. Udržitelné nakládání s přírodními zdroji,
kam se řadí zásobování kvalitní pitnou vodou a přístup k sanitačním opatřením, patří
mezi hlavní cíle a priority ČR v rozvojové a humanitární oblasti.
Výstavba zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem v
nemocnici Felege Hiwot Referral
ETIOPIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-028-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: EVECO Brno, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 489 400 Kč
Projekt si kladl za cíl vytvořit projektové dokumentace na výstavbu zařízení pro
ekologické zpracování nemocničních odpadů. Dále měl být projekt využit příjemcem
na zadání veřejného tendru na dodávku a instalaci zařízení, a také jako podklad pro
jednání s mezinárodními finančními institucemi. Přínosem tohoto zařízení je zastavení
dramatického znečišťování životního prostředí infikovaným nemocničním odpadem,
zkvalitnění služeb největší nemocnice ve státě Amhara, zvýšení energetické
soběstačnosti a přenos inovativního know-how v oblasti odpadového hospodářství.
Projekt na vybavení laboratoře ropného inženýrství pro výzkumnou
základnu/ VŠB-TUO/Erbil kampus
IRÁK/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-032-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irák
Typ projektu: dotace
Realizátor: Galiawa Consultancy Group s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 000 000 Kč
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Cílem navrhovaného projektu bylo pořízení laboratoře evropských standardů pro
kampus Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Laboratoře mají sloužit
především pro studijní potřeby iráckých studentů, konzultační práce pro ropné
společnosti v regionu aj. Projekt je šancí pro české exportní společnosti, které chtějí
dodávat své zboží a služby na irácký trh, podporuje ekonomický růst, posilování
podnikatelského prostředí a snižování chudoby v oblasti Kurdistánu. Projekt umožní s
rozvojem ropného průmyslu a výchovou lokálních ropných odborníků vytvoření
nových pracovních míst, posilování kapacit místních dodavatelů pro zahraniční ropné
společnosti a nárůst infrastrukturních investic, tedy investic nejen do ropného
průmyslu.
Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura povodněmi a možnosti její
eliminace
PERU/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-029-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Peru
Typ projektu: dotace
Realizátor: GEORESPECT s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 288 793 Kč
Cílem tohoto projektu bylo realizovat pilotní analýzu zranitelnosti dolního toku řeky
Piura v Peru. Projekt poskytnul důležitou lokální referenci potřebnou pro vstup na
peruánský trh. Peruánská republika je pravidelně postihována přírodními
katastrofami souvisejícími s jevem El Niño. Rozsáhlé povodně a sesuvy půdy zasáhly
velkou část země také v roce 2017, načež nejvíce postižený byl právě region Piura.
V Peru však stále chybí data pro efektivní snižování dopadu přírodních katastrof.
Účinným nástrojem pro prevence devastace je analýza zranitelnosti krajiny přírodními
katastrofami. Téma projektu bylo plně v souladu se strategickým plánem národního
rozvoje Peru, konkrétně s jedním z hlavních trendů orientace národní politiky
zaměřeným na klimatické změny
Zavedení efektivního výběru vodného a stočného skupinového vodovodu
zásobovaného z jímacího území Straža
SRBSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-033-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 490 000 Kč
Cílem projektu bylo vypracování projektové dokumentace detailního měření průtoku
vody ve vodovodu – komplex okrskových průtokoměrů a koncových vodoměrů
s radiovým přenosem jako první části inovace distribuční vodárenské infrastruktury a
návrhu hospodárných změn v plánování a řízení distribuce vody z jímacího území
Straža ve městě Bela Crkva a přilehlých obcích, s důrazem na multiplikaci závěrů na
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další lokality v Srbsku. Výsledkem projektu by mělo být jednak zlepšení životních
podmínek místního obyvatelstva, zlepšování efektivity, sociálních a ekologických
podmínek nebo také zvyšování pracovní produktivity a přenos know-how a
technologií. Sekundárně by pak mělo dojít ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a
dostupnosti
pitné
vody.
Realizace MVE (malá vodní elektrárna) Tincep, Severní Sulawesi,
Indonésie
INDONÉSIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-014-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: HYDROPOL Project & Management, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 000 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zajištění výroby a dodávky elektrické energie obyvatelstvu
provincie Severní Sulawesi, Indonésie, a to z obnovitelného zdroje malé vodní
elektrárny MVE Tincep. Předpokládaná produkce by měla zajistit další zdroj
v elektrifikační síti, a tedy pravidelné dodávky elektřiny pro stovky domácností, malých
živností a tří škol. Ve fázi přípravy projektu k výstavbě byly zapojeny místní odborné
kapacity pro další průzkumy a analýzy. V průběhu samotné výstavby by měl projekt
vytvořit velké množství přechodných pracovních příležitostí. Po uvedení do provozu se
předpokládá vytvoření trvalých pracovních míst. Projekt rovněž významně přispívá
k dalšímu budování a zvyšování povědomí o obnovitelných zdrojích elektřiny, stejně
tak jako o nutnosti ochrany životního prostředí a přístupu k dalšímu ekonomickému
rozvoji udržitelným způsobem.
Zavedení systému kontroly užitkovosti a dědičnosti v Žytomyrské oblasti
– Ukrajina
UKRAJINA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-004-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 329 463 Kč
Cílem projektu bylo vybudování systému kontroly užitkovosti mléka v Žytomyrské
oblasti v období let 2017–2019, a to nejdříve pro skupinu farem, která dovezla chovný
skot z České republiky, následně pak i pro další chovatele skotu v oblasti. Konečným
cílem byl funkční systém KU skotu s fungující školící laboratoří, který by mohl být
propojen na vyšší úroveň kontroly dědičnosti, a tím umožnit chovatelům přístup na
mezinárodní trhy. Systém kontroly kvality individuálních dojnic významně ovlivňuje
kvalitu produkovaného mléka jakožto suroviny mlékárenského průmyslu. V oblasti tak
mělo dojít ke zvýšení počtu pracovních možností v zemědělské oblasti a výraznému
zlepšení kontroly kvality produkce surovin pro zpracovatelský průmysl, potažmo
kvalita potravin a dohledatelnost zdrojů pro obyvatelstvo a státní orgány.
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Rozvoj smart cities v severní Africe
EGYPT, MAROKO, ALŽÍRSKO, TUNISKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-015-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Egypt, Maroko, Alžírsko, Tunisko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Incinity s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 247 500 Kč
Záměrem projektu bylo využití inovativních řešení a zkušeností společnosti Incinity
v oblasti smart cities ve vybraných severoafrických zemích a nalezení řešení problémů
měst s pozitivním dopadem na jejich obyvatele, návštěvníky a firmy, stejně jako
zlepšení jejich služeb, třeba skrze navázání spolupráce s místními partnery. Pozitivním
důsledkem projektu bylo vytvoření specializovaných pracovních míst a přenos znalosti
a technologií. Problematika smart cities je nyní velmi aktuální i v severní Africe, jak o
tom svědčí připravované a realizované projekty. Projekt přispívá především k naplnění
globálního cíle udržitelného rozvoje - vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
města a obce.
Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů
ze superpotraviny moringa v Etiopii
ETIOPIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-012-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Ing. Jaromír Novák
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 500 000Kč
Obecným záměrem projektu bylo uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu
inovovaných produktů ze superpotraviny moringa. Cílem projektu bylo zahájení
výroby a prodeje moringových tablet a moringového oleje v Etiopii. Projekt navázal na
studii proveditelnosti z roku 2016, která přispěla ke strategickému rozhodnutí
realizovat tento návazný investiční záměr. Projekt přinesl nové poznatky a technologie
pro místní zaměstnance. Spoluprací českého žadatele s etiopskými partnery došlo díky
inovativním
postupům,
školením,
transferu
know-how
a
zvýšení
konkurenceschopnosti etiopských partnerů na evropském a americkém trhu.
Inovované produkty jsou vhodné pro export do Evropy a Ameriky, kde je moringa
populární superpotravina.
Podpora konkurenceschopnosti a marketingu technologie kořenových
čistíren odpadních vod v Kambodži
KAMBODŽA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-017-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
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Realizátor: IPR Aqua, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 241 875 Kč
Cílem projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro investiční záměry společnosti IPR
Aqua, s.r.o. a Dekonta a.s. v Kambodži v oblasti kořenových čistíren odpadních vod
(KČOV). Jedná se o přírodě blízkou technologii nakládání s odpadními vodami
pocházejícími z domácností, obcí, měst či průmyslové výroby. KČOV kombinují
fyzikálně-chemické a biologické procesy při odstranění znečištění v odpadních vodách.
KČOV představují ekonomicky a technologicky atraktivní alternativu k standardním
mechanicko-biologickým čistírnám odpadních vod, vhodným především pro menší
sídla, průmyslová a rekreační zařízení. V mnoha oblastech Kambodži je citelný
nedostatek zdrojů pitné vody. Ochrana povrchových i podzemních vod tak má přímý
dopad na zdravotní stav obyvatelstva, kvalitu života a celkový rozvoj země.
Zlepšení sanitace v oblasti jezera Issyk-kul v Kyrgyzstánu
KYRGYZSTÁN/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-031-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kyrgyzstán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Khaanzaa spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 348 925 Kč
Projekt cílil na zlepšení sanitace pro oblast jezera Issyk Kul pomocí implementace
nových moderních technologií na úpravu vody. V roce 2019 se projekt zaměřil na
rekonstrukci staré nevyhovující čističky, za cílem odstranění zápachu v oblasti. Cílem
realizace pro rok 2020 je pak vybudování střední čistírny odpadních vod o kapacitě
200 PE pro odstraňování znečištění biologického původu v oblasti jezera Issyk-kul. Z
hlediska rozvojového dopadu se jedná o přímé zlepšení zdravotního stavu a životních
podmínek místního a okolního obyvatelstva, které často trpí různými nemocemi a
bojuje s vysokou novorozeneckou úmrtností.
Výroba kukuřičné mouky v Tanzanii
TANZANIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-037-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Tanzanie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Kotiš s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 431 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření fungující společnosti, která má stabilní výrobu
kukuřičné mouky, zásobuje svými produkty obchody a řetězce po celé zemi a zaměřuje
se také na vývoz do okolních zemí, kterými jsou např. Keňa, Uganda, Rwanda či DRC.
V rámci projektu byla zakoupena výrobní linka na kukuřičnou mouku s výrobní
kapacitou zhruba 500 kg za hodinu. Hlavním úspěchem projektu v roce 2019 bylo
zvětšení již existující linky a provozu na výrobu kukuřičné mouky. Projekt tak přispívá
k řešení dlouhodobého problému afrických zemí, tzn. exportu surových materiálů bez
přidané hodnoty tím, že zpracovává na místě finální produkt, který se následně
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prodává na africkém trhu. Zároveň tak snižuje závislost Tanzanie na dovozu potravin,
přináší potřebné inovace a důležité know-how a zvyšuje tak konkurenceschopnost
místních produktů.
Rozšíření podnikatelských aktivit LIKO-S do Indie
INDIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-038-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Indie
Typ projektu: dotace
Realizátor: LIKO-S holding, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 326 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti výroby v Indii
prostřednictvím zavedení evropských výrobních procesů a školení místních
zaměstnanců pod dohledem kvalifikovaných specialistů z ČR. Smyslem projektu bylo
proškolení zaměstnanců z Indie v prostředí české výrobní firmy díky odborným stážím
ve firmě LIKO-S. Výstupem těchto stáží byly evropské a vnitropodnikové certifikáty.
Dalším z cílů byl přenos a zavedení výrobních postupů a procesů z ČR do Indie. K
tomuto jsou využity cesty expertů z ČR a jejich pravidelné působení v indické
provozovně. Výsledkem projektu bylo zavedení výroby ve městě Bengalúru a
zaměstnání místních dělníků, což by mělo vést ke zvýšení konkurenceschopnosti
regionu.
Expanze farmy na produkci rybích plůdků a vybudování výrobní linky na
zemědělská krmiva
KAMERUN/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-011-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kamerun
Typ projektu: dotace
Realizátor: Nirex Cameroon Investments s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 647 837 Kč
Cílem tohoto projektu, který se opíral o vyhotovený podnikatelský plán s podporou
ČRA, byla realizace zvětšení již existující farmy na produkci rybích plůdků do velikosti,
ve které bude ekonomicky výdělečná. V budoucnu se také plánuje doplnit produkci
plůdků o výrobní linku na zemědělská krmiva, která se importuje z ČR a vhodně doplní
celý obchodní model. Společnost Nirex Cameroon Investments se v Kamerunu
pohybuje od roku 2017 a do této chvíle dodala plůdky do více než padesáti farem na
odchov ryb. Realizací projektu dochází ke zvýšení soběstačnosti v živočišné výrobě – tj.
potravinové bezpečnosti a snížení dovozu klíčových potravin. Projekt také přispívá
k výraznému zefektivnění produkce a importuje na trh inovativní technologie.
Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracování obilnin v Bosně a
Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-008-SO-25010
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Doba realizace: 2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mgr. Ognjen Grebo
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 964 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo založení partnerské provozní jednotky pro sušení a v
konečné fázi i zpracovávání obilnin a dalších plodin (např. sója). Celkový
předpokládaný výkon sušení byl v rozsahu 100–150 t/denně a skladovací kapacita na
konci projektu 1500t. Projekt se skládal z aktivit, které měly mít za výsledek zřízení
moderního a ekologický šetrného provozu sušení a zpracování obilnin. Výrazný podíl
na realizaci měla Mendelova univerzita v Brně, a to jako odborný garant a poradce.
Účast expertů z MENDELU zajistila přenos know-how a moderních technologií.
V konečném výsledku projekt podpořil rozvoj soukromého sektoru v BiH, a to za
pomoci partnerské spolupráce dvou soukromých subjektů a založení nové soukromé
samostatné ekonomické jednotky.
Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru
PERU/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-006-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Peru
Typ projektu: dotace
Realizátor: Photon Water Technology s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 948 750Kč
Základním cílem projektu bylo využít mimořádné situace a příležitosti na peruánském
trhu pro vytvoření trvale udržitelného obchodního modelu pro dodávky
specializovaných technologií úpraven pitných vod do Peru. Tento záměr byl spojený
s přenosem českého know-how, reagující na akutní nedostatek pitné vody, vysokou
kontaminací zdrojů pitné vody v důsledku důlní činnosti a vulkanické aktivity. Projekt
taktéž reagoval na mimořádnou vládní podporou vodohospodářských aktivit po
proběhlých klimatických katastrofách. Dalším důvodem realizace projektu byla
skutečnost, že technologické know-how v Peru obecně chybí, stejně tak i potřebná
infrastruktura pro provozování a servis technologických zařízení.
Zhodnocení ložiska a návrh upravitelnosti těžené suroviny
MONGOLSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-026-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: RPS Ostrava a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 250 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo vypracování studie proveditelnosti obsahující návrh
moderních technologií pro zpracování uhlí (komplexního úpravárenského závodu).
Součástí studie byla realizace geologického průzkumu, mapování a zhodnocení
navrhovaného uhelného ložiska, návrh optimální technologie zpracování uhlí
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s ohledem na environmentální dopad na okolní krajinu či komplexní zhodnocení
transportních možností pro dopravu dílčích technologických celků do místa realizace.
Výsledkem projektu je přínos pro samotnou lokalitu v místě zpracování materiálu,
zvýšení zaměstnanosti či předání znalostí technologií.
Rozšíření místní biomasy ve středně velkých kotlech na štěpku a pelety
v Bělorusku
BĚLORUSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-005-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Bělorusko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Smart Heating Technology s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 044 500Kč
Projekt navazoval na přípravnou fázi projektu z roku 2017 a realizaci v roce 2018.
V rámci přípravné fáze zjistila společnost velký potenciál pro využití biomasy jako
obnovitelného zdroje energie v Bělorusku v souladu s národním plánem a strategií
energetiky země. V rámci projektu společnost Smart Heating Technology s.r.o.
usilovala o modernizaci stávajících středně velkých kotelen prostřednictvím jejich
přestavby na lokální obnovitelný zdroj energie (štěpku a pelety), dále o zlepšení
životního prostředí s pozitivním dopadem na zdraví obyvatel a vytvoření pracovních
příležitostí v rámci lokální výroby a spotřeby biomasy a montáže kotlů.
Jam Session – Vybudování manufaktury na výrobu ovocných jamů a
oděvní značky v Tanzanii
TANZÁNIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-023-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Tanzanie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sun Session s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 455 260 Kč
Hlavním cílem bylo vybudování manufaktury na výrobu marmelády a výroba oděvů
v Tanzanii. Zanzibar žije převážně z cestovního ruchu, místní obyvatelstvo až na
výjimky není kvůli nedostatku financí a vzdělání schopno začít samostatně podnikat
jinak, než výrobou a prodejem drobných upomínkových předmětů, prodejem ovoce a
výrobků z mouky, krejčovským řemeslem a stolařstvím. Projekt v roce 2019 navazoval
na podnikatelský plán z roku předcházejícího. V rámci realizační fáze byla v roce
zaregistrována firma Jam Session Ltd., byly pronajaty prostory a zaměstnáni
pracovníci. Došlo také k vyhotovení prvních krejčovských zakázek pro Zanzibarské
resorty, stejně tak byla úspěšně zahájena výroba a spuštěn prodej jamu do okolních
restaurací a resortů.
Ekonomický rozvoj místních komunit skrze udržitelný model produkce
piva v Bosně a Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA/PROGRAM B2B
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Identifikační číslo: PP-2019-024-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: TechOrg, s.r.o
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 076 Kč
V rámci podnikatelského plánu došlo k analýzám podnikatelského a segmentového
trhu v lokalitě, právního prostředí pro realizaci minipivovaru a potenciálu
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dále došlo také k vyhodnocení možností pro
výstavbu minipivovaru, návrhu technologického řešení a doporučení pro technologii a
recepturu produkce piva. Nedílnou součástí byla i analýza a jednání s potenciálními
partnery z Bosny a Hercegoviny pro uzavření obchodních vztahů. V rámci projektu měl
být vytvořen udržitelný ekonomický model pro produkci piva v minipivovaru v Bosně
a Hercegovině. Realizací podnikatelského plánu došlo také k tvorbě pracovních míst a
posílení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zároveň však i k přenosu českého knowhow a technologií v oblasti produkce piva.
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu čistírny odpadních vod
ve městě Bela Srkva, Srbsko
SRBSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-010-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: VHS Brno, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 988 000 Kč
Hlavním cílem a současně výstupem tohoto projektu byla zpracovaná Projektová
dokumentace pro výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV) ve městě Bela Crkva, tak, aby
sloužila jako podklad pro vyhlášení veřejného tendru na realizaci, k získání stavebního
povolení a finančních prostředků pro vlastní výstavbu ČOV čistírny odpadních vod, její
realizaci a uvedení do provozu. Při zpracování byl kladen důraz na spolupráci
s příjemcem, aby bylo navrženo technické řešení městu Bela Crkva tzv. „na míru“.
Projekt naplňuje jeden z hlavních cílů udržitelného rozvoje Srbska a to zajistit
odkanalizování obydlených lokalit s následným čištěním odpadních vod dle metodiky
EU.
Zlepšení dostupnosti pitné vody pro vesnické obyvatelstvo v jižní části
Moldavska
MOLDAVSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-040-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 902 240 Kč
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Cílem tohoto projektu byl přenos výroby dostupných českých technologií na úpravu
kontaminované pitné vody do Moldavska a jejich adaptace na místní podmínky.
Finálním výstupem projektu pak bylo zajištění dostupnosti cenově přijatelných
technologií – malých úpraven vody z mělkých kopaných studní, včetně servisu, na
moldavském trhu. Díky předchozím poznatkům z jižního Moldavska mohla být cíleně
vybrána pro daný region nejvhodnější technologie a následně ve spolupráci s místním
partnerem vyráběna přímo v Moldavsku. Tím bylo zajištěno snížení nákladů na výrobu
a transport a zvýšila se dostupnost daných technologií tak, aby na ně mohly dosáhnout
i chudé moldavské obce, které nejsou v současné době schopny zajistit nezávadnou
pitnou vodu pro své obyvatele jiným způsobem.
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MALÁ VÝZVA
Dodávka hygienizačních
Podnikatelský plán
TANZANIE/PROGRAM B2B

zařízení

pro

úpravu

vody

v

Tanzanii

Identifikační číslo: PP-2019-117-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Tanzanie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Bioanalytika CZ, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 228 401 Kč
Úmyslem realizátora bylo posoudit možnost prodeje hygienizačních zařízení pro
úpravu vody, zejména pak pro školy a zdravotnická zařízení. Myšlenka se opírala o
možnost využití jednoduchých zařízení na bázi desinfekce pomocí ultrafialového záření
s případnou předfiltrací vody. Tato zařízení jsou nezávislá na dodávce chemikálií, které
je nutné do vody dávkovat. Realizátor využil ke zpracování podnikatelského plánu
kontaktů, které má s centrem v Kiomboi v centrální Tanzanii zajišťujícím lékařskou
péči a výuku studentů oborů ošetřovatel a porodní asistentka. Součástí
podnikatelského plánu byla také případová studie tohoto centra.
Možnosti dodání B2B automatizace Sales a Marketingu
JORDÁNSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-121-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Jordánsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Brighten Digital s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 246 900 Kč
Cílem projektu bylo připravit srozumitelný a realizovatelný podnikatelský plán, který
by vedl k vybudování lokálního kompetentního centra pro projekty v oblasti
Automatizace marketingu a prodeje. Projektový plán byl vytvořen na základě analýzy
lokálního trhu a potenciálních partnerů. Zároveň mapoval připravenost lokálního trhu
na projekty v cílových oblastech. Během doby přípravy byl vybrán konkrétní partner,
se kterým je podepsaná smlouva o spolupráci. Výsledkem projektu by měla být zvýšená
konkurenceschopnost podniků v dané oblasti a přenesení know-how, stejně tak jako
tvorba nových pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Digitální transformace
je klíčová pro úspěšné přežití a úspěch soukromého sektoru.
Regionální centrum zpracování odpadů v Botswaně
BOTSWANA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-122-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Botswana
Typ projektu: dotace
Realizátor: ELEKTROMONTÁŽE SÝKORA spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 250 000 Kč
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Společnost se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu, přičemž
hlavním cílem projektu bylo vytvoření studie proveditelnosti pro realizaci centra
energetického využití odpadu. Firma dodává technologie a služby pro odpadové
hospodářství, zajišťuje bezpečné, spolehlivé, ekologické a ekonomicky výhodné
řešení na míru v oblasti recyklace a dalšího zpracování všech typů odpadů.
Hlavním cílem projektu tak bylo přinášet inovace a řešení potřeb společnosti a
přispívat k vyšší kvalitě života. Projekt současně prostřednictvím přenosu českého
know-how představil nové pracovní standardy a nabídl osvětu v oblasti
odpadového hospodářství.
Modernizace systému a udržitelné nakládání s odpadními vodami
v municipalitě Bač
SRBSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-118-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: ENVIROS, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 247 012 Kč
Hlavním cílem projektu byla analýza zlepšení systému nakládání s odpadními
vodami, posouzení variant a typu čistírny odpadních vod, zajištění čistého
prostředí řeky Dunaj a implementace modelu cirkulární ekonomiky a udržitelného
rozvoje. Velká část municipality Bač nemá totiž řešenou kanalizační síť a systém
čištění odpadních vod, přičemž tyto pak významně znečišťují lokální potoky a
vodní tok řeky Dunaje, která je svým systémem podzemních vod, současně i
zdrojem pitné vody pro velkou část obyvatelstva. Studie proveditelnosti zahrnovala
technicko-ekonomickou analýzu situace a podklady pro přípravu realizačního
projektu.
Čištění odpadních vod na ostrově Koh Rong, provincie Sihanoukville,
Kambodža
KAMBODŽA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-123-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: G – Servis Praha s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 746 512 Kč
Základním cílem projektu bylo zpracování projektové dokumentace páteřních stok a
čistírny odpadní vody na ostrově Koh Rong, který náleží do provincie Sihanoukville. V
rámci projektu bylo řešeno komplexní nakládání s odpadními vodami na ostrově a
systém jejich ekologicky šetrné likvidace. Projektová dokumentace tak byla prvním
krokem k následné realizaci a je základním kamenem funkčního systému jako celku.
Zamezením produkce odpadních vod na ostrově Koh Rong do moře navíc dojde ke
značnému zlepšení stavu životního prostředí a ke zvýšení tržního potenciálu, a tedy i
ekonomickému růstu této oblasti. Dlouhodobým cílem projektu je definovat
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v Kambodži evropské (resp. české) standardy v oblasti odpadních vod, a tím napomoci
k realizaci dalších komerčních aktivit v zemi.
Využití ekonomického a sociálního potenciálu sušeného bio ovoce z
Moldavska pro export do EU
MOLDAVSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-124-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Holistic Solutions s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 250 000 Kč
Cílem projektu bylo vytvoření podnikatelského plánu pro zhodnocení ekonomického a
sociálního potenciálu solární technologií sušeného bio ovoce z Moldavska pro export
do EU, kde mělo být sušené bio ovoce zavedeno do velkoobchodního prodeje v ČR.
Hlavní vizí projektu bylo posouzení zavedení inovativní technologie solárních sušíren
bio ovoce se současným zavedením správných technologických postupů zpracování
sušeného ovoce odpovídající obecným požadavkům Evropské komise na bezpečnost
potravin. Cílem taktéž bylo zpřístupnit evropský trh vybraným bio farmářům a zvýšit
tak jejich konkurenceschopnost. Byly navrženy vhodné agronomické postupy za
účelem zlepšení produkce kvalitních a organických plodů, které budou vhodně
zpracovány, sanitárně opatřeny, skladovány a baleny do vhodných obalových
materiálů s etiketami splňujícími požadavky EU.
Analýza potenciálu řek provincie Severní Sulawesi pro výstavbu MVE
INDONÉSIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-102-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: HYDROPOL Project & Management a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 248 750 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti - analýzy podmínek a
potenciálu řek pro instalaci malých vodních elektráren (MVE) v provincii Severní
Sulawesi. Výstupy analýzy byly využity orgány místní samosprávy jako další podklad
pro plánování v oblasti využití obnovitelných zdrojů této provincie. Výstupy z analýzy
potenciálu přispívají k dalšímu budování a zvyšování povědomí o obnovitelných
zdrojích elektřiny, stejně tak jako o nutnosti ochrany životního prostředí a přístupu
k dalšímu ekonomickému rozvoji udržitelným způsobem.
Zlepšení kvality výroby drceného kameniva
Novoukrainka, Kirovogradská oblast, Ukrajina
UKRAJINA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-103-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Ukrajina
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v

žulovém

lomu

Typ projektu: dotace
Realizátor: Interpetros s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 248 882 Kč
Bezprostředním cílem projektu bylo seznámení se s používanou technologií výroby
drceného kameniva v lomu Novoukrajinka v Kirovogradské oblasti a především
definice hlavních problémů a slabých míst lokálně používaných technologií. Návrh
transferu evropských zpracovatelských technologií vedl ke zlepšení kvality vyráběného
drceného kameniva (především zlepšení kvality tvarového indexu). Písemným
výstupem projektu byla technologická studie modernizace stávající lomové linky s
vyčíslením nákladů této modernizace včetně ekonomického zhodnocení tohoto
podnikatelského plánu. Dlouhodobým cílem projekt pak je aplikace moderních
technologických postupů výroby drceného kameniva, které výrazně zlepšují jeho
kvalitu a zároveň minimalizují negativní dopady zpracovaní kameniva na životní
prostředí.
Realizace předváděcího a experimentálního centra recyklační technologie
společnosti LAVARIS s.r.o. v Palestině, včetně instalace a zprovoznění
recyklační linky na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových
materiálů z kamenného průmyslu
PALESTINA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-113-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Palestina
Typ projektu: dotace
Realizátor: LAVARIS s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 245 000 Kč
Podnikatelský plán na zřízení a realizaci předváděcího a experimentálního centra pro
technologie recyklace rozvíjené firmou LAVARIS a jejími partnery měl za cíl zlepšit
konkurenceschopnost firmy v Palestině a blízkém regionu, propagovat její výrobky a
řešení, jakož i působit v místě v co nejbližší dostupnosti zákazníků při řešení jejích
požadavků z různých odvětví průmyslu. Zároveň bylo cílem i definovat a hledat místní
partnery pro další uplatnění, prodej české technologie a know-how. V roce 2020 bude
vyhotovený podnikatelský plán použit jako podklad pro samotnou realizaci projektu.
Průzkum tržního prostředí pro udržitelný systém zavlažování a přísunu
živin do zemědělské produkce v Kolumbii
KOLUMBIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-113-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kolumbie
Typ projektu: dotace
Realizátor: LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 969 Kč
Cílem projektu bylo vyhotovení podnikatelského plánu na zavedení systému
optimalizace zemědělského hospodaření s vodou a živinami (s možným zaměřením na
produkci květin, kakaa, ovoce a avokád) SANTAL. Tento systém je založen na systému
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Internet of Things, skládajícího se z různých senzorů monitorujících komplexně
„životní podmínky“ rostlin (např. půdní vlhkosti a teploty, klimatické podmínky, ale i
kvalitu a množství vody) kombinovanému se satelitními daty/službami Copernicus.
Podnikatelský plán umožnil možné zavedení systému tím, že potenciální klienty
seznámil s aplikací a byl první rozvahou, zda jsou obchodní aktivity v tomto směru
dlouhodobě udržitelné a za jakých podmínek jsou reálné pro dané podmínky
vytipovaných farem. Aplikací do praxe by mělo dojít ke zlepšení systému zemědělství,
dostupnost vody pro zavlažování na farmách s ovocem, kakaem, avokádem a květinami
v Kolumbii a v návaznosti na tyto kroky také ke zlepšení životních podmínek místního
obyvatelstva.
Označování hospodářských zvířat v Mongolsku
MONGOLSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-114-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: M.A.V.E. s.r.o
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 237 530 Kč
Společnost M.A.V.E. se v předcházejících letech již spolupodílela na dvou podobných
projektech. Vzhledem k tomu, že se její postupy osvědčily a firma se výrazným
způsobem podílela na zavedení identifikace zvířat v Mongolsku, si projekt kladl za cíl
zajistit další možnosti zapojení této firmy do systému značení zvířat. Dlouhodobým
cílem projektu bylo založení pobočky nebo společné firmy řešící tuto situaci. V první
fázi bylo nutné zjistit, jaké možnosti s hledisky právních vztahů jsou možné. Firma
disponuje dlouholetými zkušenostmi s identifikací zvířat pomocí ušních známek a je
majoritním dodavatelem ušních značek pro ovce a kozy v ČR. Díky pokročilé
technologii by mělo být zamezeno ztrátám ušních známek zvířetem a tak zabezpečena
jejich jednoznačná identifikace.
Zpracovna výběrové kávy Rwenzori mountains Uganda
UGANDA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-104-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Uganda
Typ projektu: dotace
Realizátor: mamacoffee s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 183 300 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zpracování detailního podnikatelského plánu pro založení
výkupny a zpracovny zelené kávy - společného podniku s místními ugandskými
partnery. Cílem tohoto podniku bylo jak zpracování výběrové kávy a její export do ČR
a dalších zemí, tak přenos know-how, informační a technologická podpora a další
činnosti směrem ke družstvům, kávovým farmářům a jejich rodinám. V roce 2019
firma navázala spolupráci se dvěma kávovými družstvy v Ugandě. Projekt umožnil
přenos know-how a zajištění konkrétního profesního vzdělání pro cílovou skupinu
farmářů, managementu zpracoven kávy i dalších místních zaměstnanců.
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Spalovny nemocničního odpadu pro všeobecnou nemocnici Yen Binh Thai
Nguyen, oblast Pho Yen, provincie Thai Nguyen, Vietnam
VIETNAM/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-105-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Vietnam
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mevos, spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 500 Kč
Cílem projektu byla zpracovaná Studie proveditelnosti spalovny nemocničního odpadu
tak, aby mohla sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
s následným cílem získání finančních prostředků pro vlastní realizaci navrženého
opatření. Tím je výstavba spalovny odpadu a související infrastruktury a její uvedení
do provozu. Při zpracování studie byla identifikována optimální řešení technologie pro
spalovnu rizikového nemocničního odpadu. Vzhledem k tomu, že vlastní realizace
představuje zásadní investici, bylo v rámci studie proveditelnosti navrženo optimální
řešení s ohledem na místní podmínky. Tento projekt v první řadě naplnil jeden
z důležitých cílů udržitelného rozvoje Vietnamu a to podporovat udržitelný a pružný
rozvoj měst a zajistit bezpečné životní prostředí.
Vybudování sítě mobilních ekologických mrazíren v Kamerunu
KAMERUN/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-106-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kamerun
Typ projektu: dotace
Realizátor: Nirex Cameroon Investments s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 211 950 Kč
Cílem daného projektu bylo vypracování podnikatelského plánu, který měl být
základem pro vybudování sítě mobilních ekologických mrazíren v Kamerunu pro
suroviny a produkty (především maso a ryby) podléhající rychlému zkažení.
Dlouhodobým záměrem projektu je proniknout s daným technologickým řešením do
ostatních zemí zóny CEMAC. Vzhledem k neexistenci komplexní sítě mrazíren v zemi
je nuceno místní obyvatelstvo nakupovat trvanlivé potraviny či takové produkty, které
nepodléhají rychlému zkažení, čímž přichází o významné zdroje živin. Zřízení
infrastruktury mrazících jednotek (ekologické řešení využívající obnovitelné zdroje
energie – vlastní solární panely) mělo za cíl pomoci tento stav markantně zlepšit.
Rozvoj podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie – Srí Lanka
SRÍ LANKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-115-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Srí Lanka
Typ projektu: dotace
Realizátor: NOE Energy Solutions s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 205 000 Kč
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Cílem projektu bylo zpracování Podnikatelského plánu komerční způsobilosti realizace
komplexního projektu aplikace technologií výroby elektrické energie z obnovitelných
zdrojů energie, včetně aplikace technologie akumulace energie. Obsahem projektu bylo
tržní uplatnění know-how žadatele v oblasti obnovitelných zdrojů energie a využití
aktuální podpory lokální vlády pro tento obor podnikání s cílem omezení závislosti Srí
Lanky na dodavatelích zdrojů energie z fosilních paliv. Podnikatelský plán kalkuloval
zejména logistickou, ekonomickou a technickou způsobilost projektu při aplikaci na
ostrovním území. Přínosem projektu pro místo realizace je přenos know-how českých
podniků a pozitivní dopad na životní prostředí. Pro cílové skupiny je výsledným
dopadem získání energetické soběstačnosti, a díky lokální podpoře také možnost
zefektivnění investice díky možnosti prodeje vyrobené nadbytečné energie zpět do sítě.
Posouzení možností čištění odpadních vod v regionu Comrat s cílem
zlepšení životních podmínek místních obyvatel
MOLDAVSKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-107-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sweco Hydroprojekt a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 245 478 Kč
Cílem projektu bylo zpracovat a posoudit možnosti čištění odpadních vod ve vybrané
lokalitě, které svým charakterem negativně ovlivňují životy místních obyvatel společně
s jejich socio-ekonomickými podmínkami a možnostmi. Díky této studii je možné
detailněji naplánovat investice potřebné ke zlepšení stávající situace v oblasti.
Efektivní technologické řešení značně přispívá ke kvalitě životního prostředí s přímým
dopadem na zdraví a soběstačnost místních obyvatel. Studie se zaměřila na rozpoznání
potřeb společně s návrhem efektivního řešení v podobě koncepčního návrhu čištění
odpadních vod. Projekt naplňuje cíle trvale udržitelného rozvoje v oblasti sanitace vod
s přímým dopadem jak na kvalitu vody pitné, tak množství a kvalitu vyčištěné odpadní
vody. Oba tyto hlavní aspekty mohou také nepřímo přispět ke snížení migrace mladých
a práce schopných obyvatel mimo region.
Zpracování předběžné
Filipínách
FILIPÍNY/PROGRAM B2B

studie

rekonstrukce

regionálních

letišť

na

Identifikační číslo: PP-2019-108-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Filipíny
Typ projektu: dotace
Realizátor: TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 247 500 Kč
Hlavním cílem projektu bylo připravit studii proveditelnosti pro modernizace a
rekonstrukci 5 regionálních letišť na Filipínách s využitím a přenosem zkušeností
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS s rekonstrukcí regionálních letišť z jiných zemí
a s použitím inovativní unikátní technologie modulárních letišť (kontejnerových
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modulů). Země se rozkládá na 7641 ostrovech, což komplikuje dopravu a nedostatečná
dopravní infrastruktura tudíž brzdí rozvoj hospodářství a turistiky v regionech. Projekt
přispívá především k naplnění globálního cíle udržitelného rozvoje 9. - vybudovat
odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
Lisovna na výrobu rostlinných olejů v Tanzanii
TANZÁNIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-109-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Tanzanie
Typ projektu: dotace
Realizátor: TRITON TRADE s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 220 450 Kč
Hlavním cílem bylo vytvoření podnikatelského plánu, který zpracuje všechny aspekty
potřebné ke zvážení investice do lisovny pro výrobu rostlinných olejů v Tanzanii.
Lisovna by se měla nacházet na západě Tanzanie ve městě Kigoma. Podle zdrojů
tanzanského ministerstva zemědělství se v širokém okolí nenachází lisovna. Zároveň
se jedná o strategické místo u jezera Tanganika, přes které se dají vodní cestou
efektivně zásobovat okolní země jako Burundi, Rwanda, DRC či Zambie. Poptávka po
rostlinných olejích v regionu podle podkladů tanzanského ministerstva zemědělství a
OSN převyšuje poptávku, nehledě na rostoucí počet obyvatel, který bude poptávku
nadále navyšovat. Cílem projektu tedy bylo celkové zmapování trhu, zjištění regulací a
pravidel pro otevření lisovny a příprava vhodné technologie pro lisování olejů, která by
měla pocházet z České republiky.
Uvedení environmentálních technologií HYDROVIT a BIOVIT na tuniský
trh
TUNISKO/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-110-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Tunisko
Typ projektu: dotace
Realizátor: VITKOVICE ENVI a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 234 204 Kč
Cílem projektu bylo vyhotovení podnikatelského plánu pro uvedení environmentálních
technologií na tuniský trh. Skrze výstavbu čistíren odpadních vod tak projekt cílil na
zajištění ochrany životního prostředí s důrazem na stávající vodní zdroje a řešení
možnosti využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové. Spojení čistíren
odpadních vod a bioplynových stanic zároveň vytváří vhodné podmínky pro řešení
problémů spojených s degradací orné půdy v důsledku větné eroze a sucha. Rozvoj
technologií pro čištění odpadních vod a energetického využití biomasy je
z dlouhodobého pohledu přínosem pro zajištění udržitelného rozvoje hospodářství
Tuniska. Tunisko především ve své jižní části dlouhodobě bojuje s řešením
problematiky sucha a rozšiřování pouště Sahara.
Sanace odkaliště HIP- Petrohemija Pančevo, Srbsko
SRBSKO/PROGRAM B2B
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Identifikační číslo: PP-2019-111-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: VODNÍ ZDROJE a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 789 380 Kč
Hlavním cílem projektu byla příprava projektové dokumentace sanace odkaliště –
dočasné skládky kalu petrochemického závodu HIP-Petrohemija Pančevo v Srbsku.
Petrochemická společnost od 70. let 20. století do roku 2006 skladovala kaly vzniklé z
čištění odpadní vody chemické výroby v otevřené nádrži přiléhající k rafinerii. V roce
1999 se do nádrže dostalo blíže nezjištěné množství chemických produktů ropného
charakteru v rámci rozsáhlé havárie při bombardování NATO. Kontaminovaný obsah
je zdrojem znečištění podzemní vody. Smyslem projektu bylo provést plošné
vzorkování odkaliště, navrhnout solidifikační metodu, a připravit projekt sanace pro
veřejnou obchodní soutěž.
Mobilní úpravny vod - zajištění dodávek hygienicky nezávadných pitných
vod, Filipíny
FILIPÍNY/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-112-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Filipíny
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 234 027 Kč
Podnikatelský plán reagoval na problematickou situaci v dodávce vodohospodářských
celků v odlehlých oblastech země. Jednalo se zejména o ostrovy, které nejsou zcela
zasaženy turistickým ruchem. Hlavním smyslem projektu bylo nastavení udržitelného
a efektivního nakládání s vodními zdroji a hledání alternativního způsobu řešení
přístupu k pitné vodě. Dodávky vodohospodářských celků (technologií na úpravu
vody) měly pozitivní dopad na zdraví a délku života místních obyvatel, na stav
životního prostředí a rozvoj ekonomického a tržního potenciálu. Projekt by měl být
nápomocný ke zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů zejména pro pitné a
sekundárně i užitkové účely. Realizací modelové mobilní úpravny vody pro obec Sapian
vznikl prostor pro propagaci technologických zařízení pro širší využití v oblasti Filipín.
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Zajištění pitné vody pro město Baharka, Irák
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-076-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: Bioanalytika CZ, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 528 Kč
Cílem projektu bylo vypracování studie proveditelnosti pro zajištění vlastního zdroje
vody zásobení vybrané municipality Baharka, postižené nedostatkem vody pro
obyvatelstvo. V tomto městě se koncentruje uprchlická komunita ze Sýrie, která
většinou neplánuje návrat do své původní vlasti. Efektivní vodní hospodářství je
základním předpokladem pro zvýšení tržního potenciálu, růstu životní úrovně a
dalšího ekonomického rozvoje. Kvalita pitné vody a nakládání s ní je ve většině oblastí
země velmi nízká. Přístup ke zdravotně nezávadné vodě není v této zemi běžný; situace
se zhoršila zejména válkou, teroristickými útoky, přílivem imigrantů, ale i
přetrvávajícím suchem. Nedostatek nezávadné pitné vody má dopad především na
nejchudší vrstvy obyvatelstva, které nemají možnost ani příležitost se efektivně bránit.
Návrh technologie na výrobu vysoce čistých mikromletých vápenců
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-101-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: CONTECHIN s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 870 Kč
Hlavním cílem bylo umožnit v Iráku lepší využití místní suroviny – vápence. Mezi
navrhované cílové zpracování patří především mikromletý vápenec, který je výchozí
surovinou pro mnohá další odvětví průmyslu. Finální produkty, které mikromletý
vápenec používají při své výrobě, jsou nyní buď dováženy, nebo vyráběny ze suroviny
dovezené ze zahraničí. Projekt umožní efektivní a bezodpadové využívání velmi
kvalitní nerostné suroviny, kterými jsou vysoce čisté vápence. Vedle průmyslového
využití předpokládáme využití mikromletých vápenců také v zemědělství a při čištění
pitných a také odpadních vod. Tato technologie ideálně splňuje hlavní rozvojové
priority, kterými je boj proti chudobě a zvyšování národní samostatnosti v oblasti
dovozu.
Hodnocení vývoje solárních elektráren s cílem zvýšit výrobu elektřiny v
iráckém Kurdistánu
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-075-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
108

Typ projektu: dotace
Realizátor: ENVIROS s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 249 794 Kč
Tato studie proveditelnosti byla zaměřena na zhodnocení potenciálu a technické a
ekonomické proveditelnosti rozvoje solárních projektů iráckém Kurdistánu a k
porozumění klíčovým problémům a výhodám souvisejícím s investováním do projektů
na využití solární energie v tomto regionu. Byla provedena hluboká analýza pozadí a
„status quo“ energetického sektoru v iráckém Kurdistánu spolu se studií
odpovídajících právních, komerčních a politických skutečností. Za tímto účelem
proběhlo během pracovní cesty mnoho schůzek s klíčovými stakeholdery – Regionální
vládou Kurdistánu, Ministrem pro elektřinu a jeho zástupci, Radou ministrů, ředitelem
a experty Rady pro investice, BBAC bankou a lokálními technickými a právními
konzultanty včetně projektových partnerů.
Posouzení stavu a návrh koncepčního řešení zásobování a úpravy pitné
vody v oblasti Bardarash, Irák
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-079-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: G – Servis Praha spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 224 186 Kč
Cílem projektu bylo zpracovat studii proveditelnosti a posoudit stav vodního
hospodářství v sektoru úpravy a zásobování pitnou vodou. Bylo provedeno mimo jiné
posouzení možností využití vodních zdrojů ve vybrané lokalitě, rozsah zásobování a
úpravy vody či rozpoznání potřeb místního obyvatelstva. Dále byl proveden návrh
lokalizace technologií (čerpací objekty, úpravna vody a koncepce vodovodní sítě).
Studie proveditelnosti byla zaměřena na aglomeraci Bardarash v kurdské oblasti Iráku.
Oblast Bardarash se nachází zhruba 50 km severozápadně od města Irbil. Oblast se
potýká s nedostatečnou kvalitou a zásobováním pitné vody. Lokalizace úpravny vody
byla navržena a konzultována na dvou lokalitách a vyhodnoceny klady a zápory každé
z variant. Dále studie hodnotila projekt z pohledu širších vtahů v oblasti, a to i
s ohledem na plánovaný rozvoj a výstavbu vodních děl, možnosti z hlediska vodního
hospodářství i s ohledem na budoucí demografický vývoj v oblasti Bardarash.
Podpora výstavby metalurgického provozu v Erbílu zajištěním zásob
vysokoprocentních železných rud v regionu Kandil a Sulaimania v Iráku
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-090-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: GEOMIN s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 247 170 Kč
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Krátkodobým cílem projektu byla identifikace, inventarizace a expertní ověření indicií
a výskytů kvalitních železných rud a dalších legovacích kovů v regionech Kandil a
Sulaimania a posouzení kvalitativních i kvantitativních parametrů těchto ložiskových
objektů z hlediska jejich budoucí exploatace ve formě studie proveditelnosti.
Dlouhodobým cílem projektu je přispět k vytvoření základního předpokladu pro rozvoj
místního metalurgického průmyslu v oblasti – identifikaci zásob kvalitních Fe rud
v blízkosti spotřebitelského centra – plánované minihuti v Erbílu. Projektem měl být
zajištěn jeden ze vstupů pro metalurgické provozy - ekonomicky efektivní využití
místních, dosud netěžených ložisek vysokoprocentních železných rud a dalších
legovacích kovů v kontextu s paralelním využitím sekundárních surovinových zdrojů
generovaných tříděním druhotných surovin.
Zlepšení kvality výroby drceného kameniva v regionu Kurdistán v Iráku
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-091-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: Interpetros s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 246 528 Kč
Bezprostředním cílem projektu bylo seznámení se se současně používanými
technologiemi výroby drceného kameniva v regionu Kurdistánu, definice hlavních
problémů a slabých míst lokálně používaných technologií. Dále také výběr modelové
lokality a návrh transferu evropských úpravnických technologií, jež mají vést ke
zlepšení kvality vyráběného drceného kameniva (především zlepšení kvality tvarového
indexu). Dlouhodobým záměrem projektu byla aplikace moderních technologických
postupů výroby drceného kameniva, které výrazně zlepšují jeho kvalitu a zároveň
minimalizují dopady těžby a úpravy na stav životního prostředí. Implementací
ekologicky přijatelných a dlouhodobě udržitelných technologií dochází k podpoře
rozvoje regionálních komunit při využívání místních zdrojů neobnovitelných
přírodních ložisek nerostných surovin.
Hodnocení možnosti a úspěšnosti realizace závodu na výrobu Aktivního
Gumového Prachu v Iráku
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-078-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: LAVARIS s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 248 283 Kč
Cílem studie proveditelnosti bylo provést ekonomické hodnocení podnikatelského
záměru na realizace závodu na recyklace pryže z pneumatik. Irák má stále problémy
v oblasti odpadové hospodářství, zejména v procesu zpracování vznikajícího odpadu a
jeho následná likvidace nebo opětovné využití. Jeden z velkých problémů, nejen
v Iráku ale v celém regionu, jsou použité pneumatiky. Firma LAVARIS vyrábí
technologii, která je inovativní a nabízí kompletní řešení při recyklaci starých
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pneumatik a jejího opětovného vrácení do výrobního cyklu. Tato technologie drtí pryže
z pneumatik na Aktivní Gumový Prach, který se přidává do směsí při výrobě nových
pneumatik a dalších gumárenských produktu. Studie proveditelnosti ukázala velký
potenciál na úspěch projektu a velmi pozitivní vliv na životní prostředí.
Rehabilitace vodárenského systému přehrady Duhok Dam
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-074-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: PS Profi, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 224 950 Kč
Záměrem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti sloužící správci
a provozovateli přehrady Duhok v Iráckém Kurdistánu k zahájení oprav škod po
zemětřesení, které zasáhlo tuto oblast v roce 2017 a zároveň zahájení obnovy a
rekonstrukce dalších zařízení a systémů na přehradě. Dlouhodobým cílem
předloženého projektu bylo obnovení dlouhodobé spolupráce s místními partnery
v oblasti rozvoje a bezpečnosti vodního hospodářství, konkrétně v aktivitách, týkajících
se oprav a rekonstrukcí prováděných v budoucnu na této přehradě i na jiných vodních
dílech, jak v oblasti přípravy, tak v oblasti realizace i případných dodávek materiálu,
zařízení a přístrojů. Hlavním rozvojovým dopadem je zajištění bezpečné dodávky pitné
vody a elektrické energie v městě Duhok a okolí.
Posouzení stavu dodaných čerpacích stanic a zjištění potřeb náhradních
dílů pro jejich další provoz
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-092-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sigmainvest spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 250 000 Kč
Cílem studie proveditelnosti bylo zjistit potřeby náhradních dílů čerpacích stanic a
seznam předat institucím MOWR a FAO k vypsání soutěže. Navržený projekt počítal
s posouzením stavu čerpacích stanic a zjištěním potřeb náhradních dílů pro zajištění
projektovaného výkonu. Zpráva včetně vyspecifikovaných náhradních dílů měla být
předložena regionální ředitelstvím MOWR, dále také FAO Bagdad a FAO Rome pro
využití k vypsání soutěže na dodávky náhradních dílů. Po roce 2005 dodala společnost
SIGMAINVEST spol. s r.o. do Iráku pro konečného uživatele Ministry of Water
Resources zařízení pro celkem 6 čerpacích stanic. Projekt pomáhá řešit
vodohospodářské problémy v Iráku.
Koncepční návrh zdroje pitné a závlahové vody v údolí Khornawazan k
vytvoření zemědělské a životní nezávislosti místních obyvatel
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
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Identifikační číslo: PP-2019-093-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sweco Hydroprojekt a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 247 500 Kč
Cílem projektu bylo zpracovat a posoudit možnosti vodního hospodářství ve vybrané
lokalitě především v oblasti zdrojů pitných a závlahových vod, které svým nedostatkem
ohrožují životy místních obyvatel a negativně ovlivňují jejich socio-ekonomické
podmínky a možnosti. Díky tomuto posudku je možné detailněji naplánovat investice
potřebné ke zlepšení stávající situace v oblasti často sužované válečnými konflikty a
politickým tlakem. Přístup ke zdrojům pitné a závlahové vody v oblasti Qaradagh je
dlouhodobě hlavním problémem. Lidé, žijící v této oblasti jsou kriticky ohroženi jejím
nedostatkem. Nedostatečná dodávka pitné a užitkové vody se přímo podepisuje na
zdraví a životech místních lidí a jejich obživě stejně tak na životním prostředí.
Vodní nádrž Khray nwe – zdroj vody pro obce v blízkosti města Harir,
provincie Shaqlawa, Irák
IRÁCKÁ REPUBLIKA/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-077-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Irácká republika
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 248 920 Kč
Zpracovaná studie proveditelnosti se zabývala návrhem a technickým řešení
vodohospodářské stavby pro zadržení srážkových a povrchových vod v krajině – malou
vodní nádrží v blízkosti obce Khra v severní části Irácké republiky sloužící mimo jiné
pro zásobu vody obce Khra a okolní obce. Realizací projektu a samotné stavby vodní
nádrže by mělo dojít ke zlepšení životních podmínek pro obyvatelstvo v dané lokalitě.
Díky zajištění možnosti akumulace vody ve vodní nádrži budou moci obyvatelé
akumulované množství vody využít pro hospodářské účely spočívající zejména v
zavedení zavlažovacích systému na přilehlých zemědělských plochách, čímž dojde k
navýšení zemědělské produkce potravin. Akumulované množství vody budou případně
moci obyvatelé využít pro vodárenské účely spočívající v zajištění dodávky buď
užitkové vody, nebo pitné vody po její úpravě. Vlivem možnosti odběru povrchové vody
dojde k částečnému omezení odběrů vod podzemních, čímž dojde k prodloužení doby
jejich zásoby a samotného množství. Zároveň díky umístění hrázného profilu nad obcí
dojde k omezení rizika povodní.
Úpravna vody pro místní komunitu v části východní Ghúta, Sýrie
SÝRIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-097-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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Rozpočet ZRS pro rok 2019: 243 986 Kč
Cílem projektu bylo zpracovat studii a posoudit stav vodního hospodářství v sektoru
úpravy a zásobování pitnou vodou. Cílem studie bylo mimo jiné posoudit možnosti
využití vodních zdrojů ve vybrané lokalitě, rozsah zásobování a úpravy vody či
rozpoznání potřeb místního obyvatelstva. Zároveň byli identifikováni potenciální
partneři pro komerční, případně vědeckou spolupráci. Efektivní řešení úpravy pitné
vody je hlavním předpokladem pro růst životní úrovně místních obyvatel, zlepšení
socio-ekonomických podmínek s pozitivním dopadem do ostatních sektorů jako je
zdravotnictví, školství nebo zemědělství a nastartování ekonomického růstu místního
tržního prostředí.
Studie proveditelnosti pro spalovnu komunálních odpadů v Lattakia
SÝRIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-094-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Tems - Group s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 248 000 Kč
V návaznosti na záměr rekonstrukce základních funkcionalit Sýrie po dlouhodobém
konfliktu byly cíle projektu zaměřeny na základní atributy, které v Sýrii resp. jejím
obyvatelům pomohou při rekonstrukci země. Prvním z problémů, na které se projekt
zaměřoval, je odpadové hospodářství, které konflikt paralyzoval a země je tedy v
současné době „zahlcena“ odpady všeho druhu. Projekt zároveň cílil i na řešení
problematického ukládání komunálních odpadů, které jsou momentálně ukládány ve
skládkách poměrně blízko Středozemního moře. Výstupem projektu byl návrh na
technologie pro likvidace odpadů dle požadavků syrské strany vyhotovená českými
odborníky. Snížení objemu deponovaných odpadů je výraznou pomocí k ochraně
životního prostředí. Jedním ze sekundárních cílů je využití zkušeností z ČR, ale také
příprava obecných podmínek pro následnou případnou dodávku českých technologií
do oblasti.
Zajištění efektivní a udržitelné obnovy vodního hospodářství ve válkou
zdevastované oblasti Východní Ghúty, Sýrie
SÝRIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-098-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sweco Hydroprojekt a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 247 500 Kč
Díky studii bylo možné detailněji naplánovat investice potřebné ke zlepšení stávající
situace v oblasti často sužované válečným konfliktem, nehostinnými podmínkami či
chudobou. Přenos nejnovějších technologií a přístupů k řešení problematiky úpravy
pitné vody je jedním ze základních předpokladů pro dosažení obnovy válkou
zdecimované země. Cílem projektu bylo zpracování analýzy stavu vodního
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hospodářství zaměřené na oblast úpravy a čištění vody. Účelem projektu studie
proveditelnosti bylo rozpoznání potřeb a rozsahu potenciálního trhu v zemi, na
modelovém případě vybraných lokalit a identifikaci dalších potenciálních partnerů pro
komerční kooperaci a vědeckou spolupráci a průzkum legislativy v oblasti vodního
hospodářství. Efektivní vodní hospodářství je základním předpokladem pro zvýšení
tržního potenciálu, růstu životní úrovně a dalšího ekonomického rozvoje.
Realizace předváděcího a experimentálního centra recyklační technologie
společnosti LAVARIS s.r.o. v Sýrii
SÝRIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-096-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: LAVARIS s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 300 000 Kč
Zřízení a realizace předváděcího a experimentálního centra pro technologie recyklace
rozvíjené firmou LAVARIS a její partneři měla za cíl zlepšit konkurenceschopnost
firmy v Sýrii a blízkém regionu, propagovat její výrobky a řešení, jakož i působit v místě
v co nejbližší dostupnosti zákazníků při řešení jejích požadavků z různých odvětví
průmyslu. Zároveň bylo cílem také definovat a hledat místní partnery pro další
uplatnění a prodej a přenos české technologie a know-how. Hlavní činností společnosti
LAVARIS je výzkum a vývoj nových technologií v oblasti užití a zpracování druhotných
surovin, vedlejších průmyslových produktů a vybraných odpadních materiálů, kterými
jsou pryže, drcený beton, stavebný a demoliční odpad, odpad z kamenného průmyslu
a biomasa. Sýrie je přitom jeden z trhů, kde je recyklace je v počátku a recyklační
technologie, včetně jejich návazností, budou nezbytně nutné.
Podpora instalace a rekonstrukce úpraven vody a čistíren odpadních vod
v Sýrii
SÝRIE/PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2019-095-SO-25010
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: G - Servis Praha spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 351 730 Kč
Cílem projektu bylo vybudování výrobní základny plastových výrobků pro úpravny a
čistírny odpadních vod v Damašku v Sýrii. Kvalita pitné vody a nakládání s ní je ve
většině oblastí země velmi nízká. Přístup ke zdravotně nezávadné vodě nemá v zemi
více než půl milionu obyvatel. Dlouhodobým cílem realizovaného projektu je zavedení
výroby plastových vodohospodářských výrobků, přenesení českého know-how a
vytvoření pracovních příležitostí jak ve výrobě, tak v realizaci zakázek. Jedná se hlavně
o válcové nádrže, typizované čistírny odpadních vod, provzdušňovací věže, septiky,
kalové nádrže, reakční nádrže a řadu dalších nezbytných produktů užívaných ve
vodním hospodářství vyspělého světa. V následujících letech by mělo dojít k instalaci
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výroby plastových výrobků, spuštění zkušebního provozu a zahájení rutinní výroby ve
spolupráci s místním partnerem.
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8.12 Abstrakty projektů realizovaných v programu Vysílání expertů v roce
2019
Odborná spolupráce a školení Státního veterinárního
Regionálního centra pro rozvoj zemědělství a venkova
SRBSKO/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ

ústavu

a

Identifikační číslo: PP-2019-130-RO-31181
Doba realizace: 2019 - 2020
Místo realizace: Sjenica, Srbsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 474 000 Kč
V letech 2012 – 2015 byla v srbské Sjenici vybudována laboratoř na testování mléka a
mléčných produktů za finanční podpory České rozvojové agentury. V rámci posílení
kapacit laboratoře byli také vybráni a vyškoleni odborní zaměstnanci laboratoře. V
rámci tohoto vysílání expertů tak dojde k vyškolení zaměstnanců laboratoře v dalších
oblastech testování mléka, tak aby mohli následně rozšířit nabídku testování mléka a
mléčných produktů, které nabízí lokálním zěmědělcům. Jedná se především o školení
v oblastech metod na odhalení přítomnosti antibiotik, analýzy aflatoxinů M1,
antibiogram, analýzy nitrátů, sodíku a soli, tuků po hydrolýze atd. Školení bude
probíhat formou intenzivního školení zaměstnanců sjenické laboratoře v České
republice a pak následné návštěvy českých odborníků v srbské Sjenici, kde dojde k
ověření převzatých znalostí a případné následné zapracování zjištěných nedostatků.
Výměna zkušeností a sdílení know-how pro zástupce místních obcí mezi
ČR a B&H (Bosna a Hercegovina)
BOSNA A HERCEGOVINA/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-079-SO-15112
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 910 000 Kč
Projekt navazoval na projekt „Výměna zkušeností a přenos know-how místní
samosprávy mezi ČR a BaH“, realizovaný společností Člověk v tísni v rámci programu
Vysílání expertů v roce 2018. Jedná se o pokračování vysílání expertů - výměna
zkušeností na lokální úrovni - starostové z obcí, kde ČRA má či měla další projekty
(např.Livno, Mrkonjić Grad, Maglaj). Projekt měl velmi pozitivní ohlas v BiH. Na
mikroprojektech byly přenášeny zkušenosti českých starostů s nakládáním s odpadem,
energetickou efektivností a aktivním zapojením obyvatel do komunálního
rozhodování. Zapojeni byli i experti ze Svazu obcí a měst.
Výzkum jeskyně Arsen Okrojanashvili a posouzení jeskyní a krasových
jevů v oblasti Racha v Gruzii
GRUZIE/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2019-100-FO-41082
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Doba realizace: 2019
Místo realizace: Racha, Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Ing. Karel Drbal (vedoucí Správy Chýnovské jeskyně)
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 693 409 Kč
Projektová žádost se týkala expertní podpory v oblasti zpřístupňování jeskyň, a to
zejména v prioritním regionu programu spolupráce s Gruzií. Projekt přispěl k
ekonomické udržitelnosti systému ochrany přírody v Gruzii, což je dlouholetou
prioritou ČRA. Potenciální realizátor, Správa jeskyní ČR, měl s prací v rámci ZRS v
Gruzii dlouhodobé zkušenosti a úzké vazby s příjemcem. Intervence prostřednictvím
vysílání expertů má návaznost v podobě bilaterálního projektu v pozdějším období.
Posilování kapacit Úřadu pro potraviny Ministerstva ochrany životního
prostředí a zemědělství Gruzie při zavádění systému managementu jakosti
(SMJ)
GRUZIE/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2019-086-FO-15110
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: MZE
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 434 740 Kč
Hlavním účelem projektu bylo vypracování dokumentu obsahujícího doporučení a
navržení dalších praktických postupů pro Úřad pro potraviny Ministerstva ochrany
životního prostředí a zemědělství Gruzie při zavádění systému managementu jakosti
(SMJ).
Identifikace slabých míst a potřeb kontrolního systému vinařského
sektoru v Moldavsku
MOLDAVSKO/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační čílo: PP-2018-077-SO-31110
Doba realizace: 2018-2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D., Ing. Kamil Kolář, Ing. Bronislav Pavelka
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 351 405 Kč
Víno je jedním z nejdůležitějších a nejznámějších produktů Moldavska, a proto je již
tradičně k dostání i na evropských trzích. Jelikož ale v posledních letech bylo
identifikováno značné množství falsifikátů, bylo nezbytné přikročit k reformaci
systému kontroly kvality. Cílem vyslání českých odborníků bylo nastavit systém
kontroly moldavského vinařského sektoru spolu s mechanismy tohoto kontrolního
systému (postupy, sankce, legislativa atd.). Místní experti by měli být následně schopni
zvýšit důvěryhodnost kontrolního systému a znatelně snížit počet přestupků a porušení
předpisů v moldavském odvětví vína. Námět navazuje na úspěšný projekt ČRA
Vybudování registru vín v Moldavské republice (2013–2017), jehož dopad svým
zaměřením upevňuje a rozšiřuje.
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Zpřístupnění jeskyně Emile Racovita a rozvoj turismu v Moldavsku –
studie proveditelnosti
MOLDAVSKO/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2019-099-FO-41082
Doba realizace: 2018-2019
Místo: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Ing. Karel Drbal (vedoucí Správy Chýnovské jeskyně)
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 500 000 Kč
Žádost o vyslání experta byla zaměřena na oblast speleologie – a to konkrétně na
vypracování studie proveditelnosti o možnosti zpřístupnění jeskyně "Emil Racovita"
turistům, poskytnutí expertízy v relevantní oblasti speleologie a přenos zkušeností
včetně osvědčených postupů. Projekt byl realizován ve spolupráci s moldavskou
Severní regionální rozvojovou agenturou. Vznikla tak unikátní možnost na zvýšení
turismu v Moldavsku a byl podpořen ekonomický potenciál rozvoje celého regionu.
Mongolské lesnictví ve vývoji: pokročilá odbornost v lesním plánování a
hospodaření
MONGOLSKO/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-073-SO-31281
Doba realizace: 2018-2020
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Les pro Mongolsko
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 451 658 Kč
Pro Mongolsko jsou lesy důležitým aspektem života. Slouží tamním obyvatelům jako
zdroj vody, zajišťují stín při vysokých teplotách a pro mnohé jsou zdrojem obživy.
Bohužel ale v posledních letech čelí Mongolsko kvůli změnám klimatu v oblasti
lesnictví značným výzvám, které mají dopady jak na sociální, tak ekonomický život
obyvatel. Mongolské lesnictví postrádá vzdělané a zkušené odborníky, kteří by mohli
přispět k udržitelnému stavu tamních lesů. Tento projekt je proto zaměřen právě na
zvýšení odbornosti expertů pracujících v oblasti lesnictví. Projekt navazuje na
předchozí předávání expertízy v rámci projektu Rozvoj lesů a genofondu místních
lesních ekotypů. V roce 2018 proběhl expertní výjezd do Mongolska, v rámci kterého
se uskutečnil workshop na téma „Rozvoj lesů a genetické zdroje místních ekotypů
lesních stromů jako prostředku adaptace na změnu klimatu“ a byl konzultován Lesní
hospodářský plán pro tamní družstvo. Uskutečnil se také výjezd k odečtu teplotních a
vlhkostních měřidel a nakonec průzkumná cesta a přípravy na další expertní výjezdy v
roku 2020.
Vytvoření infrastruktury pro eko-turismus v jednom zambijském
národním parku s cílem zlepšení místní ekonomiky, snížení chudoby na
venkově a zlepšení podmínek ochrany přírody – studie proveditelnosti
ZAMBIE/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2019-087-FO-33210
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Doba realizace: 2019
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: AOPK
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 520 000 Kč
Studie proveditelnosti a následný projekt cílili na budování a rozvoj turistické
infrastruktury v národních parcích a vytváření pracovních příležitostí pro místní
obyvatele. Navržený projekt byl zaměřen na hlavní priority české ZRS v Zambii –
zemědělství a rozvoj venkova. Cílem žádosti bylo prostřednictvím vysílání expertů
vypracovat studii proveditelnosti již zaslaného námětu bilaterálního rozvojového
projektu. Značným pozitivem je, že finální studie by mohla být využita nejen k
předložení projektu pro financování ze strany ZRS ČR, ale také dalším donorem.
Studie proveditelnosti populačního cenzu v Moldavské republice
MOLDAVSKO/VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2019-120-SO-15110
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ing. Stanislav Drápal
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 500 000 Kč
Očekávaným výstupem projektu byla studie proveditelnosti pro případný projekt
České rozvojové agentury v problematice populačního cenzu v kontextu současných
podmínek Moldavska za spolupráce s relevantními úřady Moldavska během celé doby
realizace. Obsah (rozsah) cenzu navázal na předchozí sčítání, aby podpořil tvorbu
dlouhodobých časových řad a dále také z metodických doporučení OSN a příslušného
nařízení EU. Výstupy studie proveditelnosti obsahují popis současného stavu
v jednotlivých oblastech, žádoucí směry jejich kvantitativního i kvalitativního rozvoje
v rámci přípravy cenzu a doporučení k přijetí opatření na straně statistického úřadu,
případně dalších subjektů v Moldavské republice. Jedná se o zhodnocení stávajícího
(výchozího) stavu národního statistického úřadu zejména v oblastech personálního
vybavení, technických kapacit výpočetní, reprodukční a komunikační techniky a
technologie, stav a vytížení sítí pro přenos dat z regionů k centrálnímu zpracování, stav
relevantní legislativy, vybavenost statistickými metodickými nástroji (klasifikace,
číselníky, definice ukazatelů), které umožní zpracování a poskytování dat
harmonizovaných s mezinárodními standardy, zejména EU, úroveň komunikace se
spolupracujícími subjekty státní správy a samosprávy a s hlavními národními uživateli
dat ze sčítání, způsob přístupu uživatelů k výsledným údajům, zejména při dodržení
principů včasnosti a úplnosti údajů a rovného přístupu všech uživatelů.
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8.13 Abstrakty trojstranných projektů realizovaných v roce 2019
Global Issues – Global Subjects
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-084-DO-11320
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ARPOK, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 230 000 Kč
Projekt přispívá k podpoře globálního rozvojového vzdělávání a šíří osvětu o Cílech
udržitelného rozvoje prostřednictvím GRV témat (např. migrace, klimatické změny,
gender) ve výuce vybraných předmětů (český jazyk a literatura, občanská
výchova/základy společenských věd a matematika). Projekt vychází z předpokladu, že
pedagogové hrají důležitou roli ve změně vzdělávacího systému. Hlavním výstupem
projektu jsou učitelé, kteří jsou motivováni, mají dovednosti a sebevědomí potřebné k
výuce globálních témat a témat týkajících se Cílů udržitelného rozvoje. Projekt rovněž
cílí na další zainteresované skupiny – ředitele škol, vzdělávací instituce a vzdělávací
autority.
Evropa ve světě – zapojení do udržitelné rozvojové Agendy 2030
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-118-DO-99820
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Wontanara, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 156 220 Kč
Cílem projektu je podpořit realizaci Agendy 2030 v ČR a EU, podstatnou měrou zvýšit
povědomí občanů a tvůrců politik o jejich roli a odpovědnosti za udržitelnou
budoucnost. V rámci projektu bude v 15 členských zemích EU vytvořeno a posíleno 15
koalic NNO napříč odvětvími na podporu národních plánů pro implementaci Agendy
2030. Dále bude zahájena celoevropská kampaň s místními veřejnými akcemi a
koordinovanými Akčními týdny SDGs, která bude propagovat SDGs s použitím
výrazných audiovizuálních akcí, online nástrojů a soutěží. Prostřednictvím posílené
koalice SDG Watch Europe získá více než 100 evropských NNO silnější pozici a
veřejnou kampaní přispějí k zajištění účinnějšího implementačního plánu SDGs.
GET UP and GOALs! ARPOK a ADRA společně o SDGs
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-082-DO-11320
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ARPOK, o.p.s.
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Rozpočet ZRS pro rok 2019: 222 000 Kč
Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání,
který bude během tří let realizován ve 12 evropských zemích. Hlavní cílovou skupinou
projektu jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti Cílů udržitelného
rozvoje (SDGs) a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky.
Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních
osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.
Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání, Etiopie
ETIOPIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-073-DO-11220
Doba realizace: 2019–2021
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 500 000 Kč
Mezinárodní projekt „Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání v
Etiopii“ realizuje ADRA Norsko ve spolupráci s partnerskými organizacemi ADRA
Etiopie a ADRA Česká republika. Hlavním cílem je zajistit, aby všichni žáci v regionech,
na které je projekt zaměřen, měli rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání bez ohledu
na jejich původ, schopnosti a pohlaví. Projektové aktivity budou probíhat v regionu
Ormiya.
Aktivní začleňování a práva romských žen na západním Balkáně
BOSNA A HERCEGOVINA, SRBSKO, ČERNÁ HORA / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-085-DO-15170
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Západní Balkán
Typ projektu: dotace
Realizátor: CARE Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 703 450 Kč
Projekt se zaměřil na nedostatečné kapacity romské komunity, konkrétně žen a dívek,
v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře, ke zvládnutí škodlivých pravidel,
nerovností a diskriminace, jimž čelí. Záměrem projektu bylo přispět k podpoře a
ochraně lidských práv a rovnosti pohlaví mezi romskými ženami a dívkami. Projekt
měl pomoci umožnit romským ženám a dívkám uplatňovat práva, učit se a žít zdravě,
prosazovat důstojný život bez násilí, zmírňovat nerovnosti a diskriminaci, za přispění
partnerů, rodin a komunity.
Zvyšování odolnosti dětí zasažených konfliktem v Sýrii skrze přístup ke
kvalitnímu vzdělání a psychosociální podpoře
SÝRIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-048-DO-11220
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Sýrie
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Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 000 000 Kč
V cílových oblastech projektu, v provinciích Aleppo a Idlib, dochází do školy pouhých
36 % dětí. Celkem 5,7 milionů dětí a adolescentů potřebuje pomoc v oblasti vzdělávání.
Cílem projektu je přispět ke zvýšení docházky a zlepšení psychologického stavu dětí
traumatizovaných v důsledku dlouhotrvajícího konfliktu v Sýrii. Lepší přístup ke
vzdělání je podpořen kromě zajišťování chodu 15 cílových škol i odstraňováním
klíčových bariér, jako jsou např. tlak na dětskou práci, nedostatek informací o existenci
vzdělávacích služeb či vědomostní propast u dětí, které nedocházejí do škol. Vedle
zajišťování samotného přístupu ke vzdělání a poskytování psychosociální podpory se
projekt zaměřuje i na zvyšování kvality vzdělávání, zejména prostřednictvím školení
učitelů, monitoringu a také většího zapojování a lepší koordinace místních autorit ve
vzdělávacím sektoru.
Posilování rozvojových modelů ve venkovských oblastech v Gruzii
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-119-DO-43040
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 714 750 Kč
Projekt navazoval na předchozí intervence realizátora v Kazbegi a podporoval zásadu
přístupu zdola nahoru („bottom up“), místně řízeného rozvoje venkova (přístup
LEADER), který byl podpořen v rámci programu ENPARD I. Důraz byl kladen na větší
profesionalizaci a udržitelnost Místní akční skupiny Kazbegi prostřednictvím zlepšení
znalostí a kapacit a poskytnutí nástrojů, které skupině umožňují působit nezávisle po
ukončení projektu. Projekt rovněž podpořil využití rozvojových grantů, které budou
dále podporovat realizaci Strategií místního rozvoje (LDS), a bude pracovat na
vytvoření sítě všech místních akčních skupin, které vznikly v rámci programu ENPARD
(a dalších podobných iniciativ). Tato síť s názvem Gruzínská asociace místních akčních
skupin (GALAG) se stane prostředkem pro výměnu informací a znalostí v celé zemi a
také obhájcem místního rozvoje vedeného komunitou.
Posilování občanské angažovanosti s cílem zlepšení demokratického
vládnutí v Západní provincii Zambie
ZAMBIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-080-DO-15150
Doba realizace: 2019–2021
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 283 000 Kč
Projekt se zaměřuje na budování kapacit místních organizací občanské společnosti a
místní správy s důrazem na marginalizované, znevýhodněné a vyloučené skupiny a
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zlepšování genderového povědomí. Hlavním cílem projektu je posílení procesů
demokratického vládnutí.
Místní akční skupina Tskaltubo
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-131-DO-43040
Doba realizace: 2019–2022
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 000 000 Kč
Cílem projektu je přispět ke snížení chudoby prostřednictvím integrovaného,
udržitelného a participativního rozvoje venkova v obci Tskaltubo zavedením konceptu
LEADER za účelem posílení zaměstnanosti, hospodářství venkova, posílení komunity
a životních podmínek venkovského obyvatelstva. Základním principem konceptu
LEADER je zapojení jak místních veřejných, soukromých a občanských činitelů tak
jednotlivých obyvatel, za účelem zformování místního partnerství a nasměrování
místních zdrojů k efektivnějšímu rozvoji. Aktivní a odpovědní zástupci místní
samosprávy, podnikatelé, zemědělci, organizace občanské společnosti, občané,
iniciativní skupiny na podporu vnitřně vysídlených a další významní místní aktéři jsou
zahrnuti do účasti na plánování místní strategie a místní akční skupiny (MAS).
Posílení odolnosti vůči změnám klimatu a nedostatku potravin a zlepšení
živobytí 4 750 rodin pastevců a agro pastevců v Aura Woreda a tím přispění
k dosažení SDG 1,2,8–13 na lokální úrovni
ETIOPIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-098-DO-31191
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 000 000 Kč
Cílem projektu bylo posílit opatření proti negativním dopadům klimatické změny –
zajištění potravinové bezpečnosti a živobytí pro 4750 domácností agropastevců ve
woredě Aura, oblasti Afar. Oblast trpí kritickými následky sucha a z toho důvodu se
aktivity financované českým donorem zaměřují na přístup k pitné vodě, různorodost
živobytí a výživy (včelařství, chov drůbeže) a posílení komunit zmírnit následky
katastrof, přičemž v pasteveckém regionu se jedná zejména o možnost chovu dobytka
(výkrm a obnova pastvin, ale i možnost prodeje a porážky při katastrofálním suchu).
Odolnost komunit je také podpořena možností implementace aktivit komunitního
plánu připravenosti a odolnosti na základě specifických podmínek.
Podpora odolnosti hostitelských
uprchlíků v Iráku
IRÁK / TROJSTRANNÉ PROJEKTY

komunit,

Identifikační číslo: DP-2019-071-DO-43010
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navrátilců

a

vnitřních

Doba realizace: 2019 – 2020
Místo realizace: Irák
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 000 000 Kč
Projekt má za cíl posílit odolnost a podpořit obnovu konfliktem zasažených komunit a
jejich lokální správy v Iráku. Projekt je založený na integrovaném mezisektorovém
přístupu s důrazem na zapojení místních komunit, jež kombinuje aktivity v oblasti
rehabilitace komunální WASH infrastruktury spolu s obnovením fungování sociálních
služeb a jejich poskytování veřejnosti. Tento přístup staví na předpokladu, že
poskytnutí prostředků k uspokojení základních lidských potřeb sníží závislost cílové
populace na negativních vyrovnávacích strategiích, čímž jí umožní soustředit se na
obnovu zdrojů obživy. Souběžné poskytování pracovního poradenství, odborných
tréninků a podnikatelských grantů pak umožní členům místních společenství
efektivnější vstup na pracovní trh a usnadní zajištění udržitelných prostředků obživy,
zatímco aktéři soukromého a veřejného sektoru tímto získají kvalifikované pracovníky
a podporu při rozvoji svých podniků.
Akční program podpory živobytí
KAMBODŽA / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-084-DO-43081
Doba realizace: 2018–2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 3 985 859 Kč
Projekt byl zaměřen na podporu živobytí v kambodžské provincii Kampong Speu, která
je zasažena přírodními katastrofami, klimatickými změnami a chudobou víc než jiné
provincie. Obyvatelé Kampong Speu mají omezený přístup ke vzdělání, postrádají
zemědělské dovednosti, mají nízké příjmy, žijí ve velmi odlehlých oblastech a
postrádají vazby na trh. Za účelem řešení těchto problémů projekt přispěl k
spravedlivému rozvoji Kambodže prostřednictvím budování kapacit v oblasti
podnikání, finančního managementu, prodejních a marketingových dovedností,
pěstování plodin odolných vůči klimatickým změnám a využívání odolných
technologií. Vedle technické podpory projekt poskytl materiály na podporu podnikání,
přípravu marketingových materiálů, podporu komunitní infrastruktury a
zavlažovacích systémů a podporu zelené energie. Dva hlavní cíle projektu byly zvýšení
socioekonomického statusu zapojených domácností se zvláštním důrazem na ženy a
osoby s postižením a zvýšení odolnosti komunit vůči klimatickým změnám a
katastrofám.
Poradenství v energetické náročnosti budov a možností financování
udržitelného bydlení v ulánbátarských jurtovištích
MONGOLSKO / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-072-DO-16030
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Doba realizace: 2019–2021
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 750 000 Kč
Cílem čtyřletého projektu je podpořit aplikaci energeticky úsporných opatření v
sektoru individuálního bydlení v Mongolsku na základě tržního přístupu. Pracuje v
jurtovištích s komunitami a domácnostmi, kterým zprostředkovává služby
energetických poradců s cílem identifikovat nejvhodnější opatření a zároveň také s
malými a středními podniky, kterým pomáhá zavádět energeticky úsporné materiály
do svého sortimentu a školí je v provádění energeticky úsporných přestaveb a
novostaveb. Dále pracuje s finančními institucemi a zprostředkuje jejich služby
cílovému obyvatelstvu, aby dosáhli na financování doporučených opatření. Specifický
cíl projektu: Emise CO2 a malých částic v ulánbátarských jurtovištích jsou sníženy díky
zavedení opatření ke zlepšení energetické náročnosti budov, zvyšování povědomí,
technickým školení a technologické podpoře pro malé a střední podniky a domácnosti.
Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Chulo
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-122-DO-43040
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 2 950 000 Kč
Cílem projektu je podpora horského regionu Chulo v Gruzii prostřednictvím zvýšení
diverzifikace a udržitelnosti místní ekonomiky s ohledem na ochranu životního
prostředí. Vznikne funkční místní akční skupina, která formuluje lokální rozvojovou
strategii. Vycházet bude ze zkušeností chorvatských a dalších gruzínských místních
akčních skupin a pomůže vytvořit a zavést udržitelnou strategii rozvoje regionu, která
přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a příjmu domácností. Podpora a zaškolení farmářů,
místních podnikatelů, mládeže či drobných řemeslníků navíc přispěje ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti a ziskovosti. Vznikne také plán rozvoje turismu. Zapojit by se
mělo 130 podnikatelů, 50 poskytovatelů turistických služeb a 80 farmářů.
Program na podporu živobytí městských uprchlíků v Lusace
ZAMBIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-123-DO-16020
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 000 000 Kč
Cílem projektu bylo podpořit soběstačnost městských uprchlíků žijících v Lusace.
Projekt se zaměřil na zlepšení přístupu k sociálním službám a ekonomické aktivitě, na
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zabezpečení obživy, zlepšení soužití uprchlíků s místními komunitami a zlepšení práv
uprchlíků na obživu a přístup k sociálním službám. Cílovou skupinou tedy byli jak
uprchlíci s krátkodobým či dlouhodobým povolením k pobytu v Lusace, tak i Zambijci
žijící v komunitách s vysokým počtem uprchlíků a ostatní tzv. People of Concern dle
UNHCR (osoby bez platné dokumentace, vnitřně vysídlené osoby, bývalí uprchlíci či
osoby v procesu získávání nové dokumentace).
Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro obyvatele SNNPR,
Etiopie
ETIOPIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-101-DO-31120
Doba realizace: 2016–2021
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 4 000 000 Kč
Cílem projektu je zvýšit příjem vitaminu A a zlepšit potravinovou bezpečnost
prostřednictvím lepších zemědělských a zdravotních služeb. Hlavní aktivity vedoucí k
dosažení cíle jsou: 1. Kvalitativní výzkum rolí žen a mužů v hodnotovém řetězci batát.
Identifikace, školení a materiální podpora zemědělských školicích středisek a
zemědělců-podnikatelů a školení farmářů. 2. Formativní výzkum klíčových překážek
produkce a spotřeby batát. 3. Zhodnocení hodnotného řetězce obchodování s batátami
a podpora lepší nabídky batát na trzích. 4. Dohoda s místními úřady na podpoře
produkce batát.
Neplýtvejme jídlem světa
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-122-DO-11110
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Glopolis, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 230 479 Kč
Plýtvání potravinami je jedním z problémů dnešního globalizovaného světa, přičemž
jeho ekologická stopa je významná. Projekt STREFOWA pilotuje opatření k
předcházení plýtvání potravinami a k lepšímu nakládání s potravinovým odpadem. V
ČR se projekt zaměřoval na vzdělávání na ZŠ a na potravinové banky. Výuka na
základních školách o problematice plýtvání jídlem v globálních souvislostech se
zaměřovala na děti prvního a druhého stupně s cílem zvýšit jejich povědomí o
problému (proč neplýtvat) a zábavnou interaktivní formou jim nabídnout možnosti
šetrnějšího chování (jak neplýtvat). Mladí lidé totiž plýtvají dle průzkumu v ČR velmi
často. Potravinovým bankám projekt pomáhá pracovat efektivněji díku pilotu kuchyně
a lepší spolupráci se supermarkety.
Regionální organizace určující směr místního ekonomického rozvoje
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
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Identifikační číslo: DP-2017-121-DO-43040
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 956 200 Kč
Hlavním záměrem projektu bylo posílit organizace občanské společnosti v regionech
souběžně se zaváděním dohody DCFTA a politik pro malé a střední podniky v Gruzii.
Specifickým cílem projektu bylo posílit kapacity těchto organizací v regionech, aby
sloužily jako efektivní nástroje demokratického a socioekonomického rozvoje ve
venkovských oblastech. Projekt byl zaměřen na obce Imereti, Mtskheta-Mtianeti,
Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Samegrelo-Zemo Svaneti, Adjara a Kvemo-Kartli, a to
především na venkovské komunity. Hlavní cílovou skupinou bylo 16 organizací
občanské společnosti v regionech s mandátem a zkušenostmi s venkovskými mikro a
malými podnikateli a 8 místních akčních skupin (MAS) v obcích Kazbegi, Lagodekhi,
Borjomi, Dedoplitskaro, Tetritskaro, Akhalkalaki, Keda a Khulo. Příjemci projektu byli
střední, malé a mikro podniky, soukromí podnikatelé, farmáři a zemědělci v regionech
i místní organizace občanské společnosti a místní agrární asociace.
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8.14 Abstrakty Tuzemských projektů realizovaných v roce 2019
Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky
připravujícími budoucí učitele
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-052-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Univerzita Karlova
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 846 673 Kč
Projekt přispíval k naplnění úkolů Akčního plánu aktualizované Národní strategie
globálního rozvojového vzdělávání, které mají v gesci vysoké školy připravující budoucí
učitele. Záměrem projektu bylo posílit odborné znalosti a kompetence akademických
pracovníků a přispět tak k implementaci principů a témat GRV do pregraduální
přípravy učitelů. Cílem projektu bylo vzdělávání akademických pracovníků, na sdílení
dobré praxe a odborných zkušeností mezi nimi a vytvoření podmínek pro efektivní
vzdělávaní a rozvoj budoucích učitelů v oblasti implementace cílů a principů GRV do
výuky žáků na základních školách. Projekt sledoval 3 klíčové výstupy:
1. Vytvoření nástroje pro hodnocení studijních programů z hlediska zohlednění cílů a
principů GRV
2. Analýzu implementace principů a témat GRV do pregraduální přípravy učitelů
3. Odbornou a komunikační platformu, jejíž součástí byla odborná konference pro
zástupce VŠ, na které byly sdíleny zkušenosti a výsledky výzkumu začleňování principů
a témat GRV do pregraduální přípravy učitelů.
Rozvojová spolupráce na vlastní oči – Moldavsko
ČESKÁ REPUBLIKA, MOLDAVSKO/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-112-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika, Moldavsko
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 278 521 Kč
Projekt „Rozvojová spolupráce na vlastní oči – Moldavsko“ byl projektem Katedry
rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem projektu bylo obohacení
znalostí studentů o praktické zkušenosti z projektů ZRS ČR, EU, mezinárodních
organizací a místních iniciativ realizovaných v Moldavsku a následná osvěta skrze
besedy, vzdělávací aktivity a mediální výstupy. Propojování teorie a praxe při
poznávání prioritních zemí a projektů přímo v místě a diskuse o výsledcích a
překážkách bylo předpokladem pro realizaci osvětových aktivit směřujících ke

128

zvyšování povědomí studentů SŠ, VŠ a veřejnosti o rozvojové problematice tak, aby
nedocházelo ke zkreslování obrazu rozvojových regionů. Kvalita jednotlivých výstupů
byla posílena pomocí seminářů, debriefingů a konzultací s odborníky v oblasti
komunikace rozvojových témat.
Učíme v souvislostech II
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-071-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Arpok, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 626 580 Kč
Projekt vycházel ze zkušeností a zpětných vazeb získaných z realizace projektu „Učíme
v souvislostech“ (2015–2017) a navazoval na jeho úspěšnou realizaci. Přínosem
projektu jsou ozkoušené tradiční akce (konference pro pedagogy, Týden globálního
vzdělávání, rozvojové večery) a kombinace dlouhodobé systematické spolupráce
s pedagogy (např. Světová škola) se „sezónními“ aktivitami a kampaněmi (např. Týden
globálního vzdělávání). Projekt přinesl pedagogům a budoucím pedagogům nástroje a
cesty, jak lépe porozumět a uchopit témata globálního rozvojového vzdělávání (GRV)
v jejich výuce. Hlavním cílem bylo zvyšování odborných znalostí a kompetencí
pedagogických pracovníků (včetně budoucích pedagogů) v začleňování témat GRV, a
tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy
a témata globálního rozvojového vzdělávání zahrnuty.
Rozvojové vzdělávání na školách (Dnes jím jako Angolan) a neformální
osvěta veřejnosti při prezentacích o dobrovolnické službě
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-132-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 223 527 Kč
Cílem projektu bylo seznámení dětí a mládeže s rozvojovou problematikou pomocí
projektu „Dnes jím jako Angolan“. Druhým cílem byla propagace dobrovolné služby
v rozvojových zemích. Projekt „Dnes jím jako Angolan“ byl realizován na základních a
středních školách, kde se děti a mládež prostřednictvím neformálního vzdělávání
dozvídali o jednotlivých výzvách, kterým rozvojové země čelí. Propagace
dobrovolnictví probíhala v průběhu veřejných akcích a široká veřejnost měla možnost
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se o rozvojových zemích dovědět informace od dobrovolníků, kteří v Angole strávili rok
svého života. Tyto informace předané dětem, mladým a veřejnosti napomohli ke
snižování xenofobiích postojů, odbourávání předsudků a vzbudili u veřejnosti zájem o
podporu ohledně poskytování rozvojové pomoci.
Ceny SDGs 2019
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-109-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 748 850 Kč
V České republice vznikla pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti unikátní
tradice, která postupně proniká do dalších zemí. V roce 2019 byly v Česku již třetím
rokem oceněny konkrétní aktivity a strategie, které podnikají české organizace a
přispívají tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku i v zahraničí skrze
rozvojovou pomoc. Ceny SDGs motivují hráče nejen z řad byznysu, ale i neziskových
organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenních
životů. Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. v rámci projektu Ceny SDGs ocenila
nejlepší projekty, které se na národní úrovni i v zahraničí zasazují o naplňování Agendy
2030 od OSN a skrze SDGs mění Česko i svět k lepšímu. Kampaň v roce 2019 zároveň
doplnila unikátní amatérský fotbalový turnaj žen Global Goals World Cup, který vnesl
skrze sport globální cíle do povědomí širší veřejnosti.
Fotbal pro rozvoj
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2014-058-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 165 359 Kč
Záměrem projektu bylo přispět k inkluzivní společnosti, ve které každý občan žije
důstojný život, a jejichž práva jsou respektována a naplňována. Hlavním cílem projektu
bylo zlepšení občanských kompetencí dětí a mladých lidí skrze vyžití férového fotbalu
jako efektivního nástroje globálního rozvojového vzdělávání a zároveň zvýšení zapojení
dětí a mladých lidí v politickém a společenském životě na místní, regionální i
mezinárodní úrovni. „Fotbal pro rozvoj“ byl sportovně-vzdělávací projekt globálního
rozvojového vzdělávání zaměřený na rozvoj občanských kompetencí dětí a mládeže
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mimo rámec formálního vzdělávání. V rámci celoročního vzdělávacího cyklu projektu
se konaly besedy o dobré praxi organizací globálního Jihu, fair play fotbalové turnaje
a workshopy GRV pro děti a mládež ve spolupráci s organizacemi pracujícími s mládeží
v oblasti neformálního vzdělávání. Vyvrcholením vzdělávacího programu bylo aktivní
regionální zapojení a následná měsíční tour mezinárodního mládežnického
fotbalového týmu ambasadorů po vybraných regionech ČR.
Udržitelná města a obce pro rozvoj II.
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-058-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 010 213 Kč
Projekt Udržitelná města a obce pro rozvoj II vycházel z předešlé tříleté spolupráce
Charity ČR a Svazu měst a obcí ČR (SMO) v rámci projektů „Partnerství pro rozvoj –
přínos místních samospráv pro EYD 2015“ a „Udržitelná města a obce pro rozvoj“,
realizovaných s finanční podporou ČRA. Projekt cílil především na rozvoj kompetencí,
praktických znalostí a spolupráce místních samospráv, místních spolků a obyvatel při
realizaci globálně odpovědných aktivit. Záměrem projektu bylo přispívat k naplňování
Agendy 2030 prostřednictvím místních samospráv. V rámci projektu proběhla
specifická vzdělávací školení pro zástupce místních samospráv, osvětové akce pro
obyvatele v partnerských municipalitách a závěrečné setkání, kde účastníci představili
své aktivity voleným zastupitelům zapojených municipalit. Cílem projektu bylo naučit
místní samosprávy realizovat globálně odpovědné aktivity ve spolupráci s místními
spolky a obyvateli.
Světová škola
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-058-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 997 500 Kč
Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen již od roku 2006, kdy probíhal
úspěšný evropský projekt Světová škola (2006 – 2008), jehož se vedle České republiky
účastnily i státy jako Velká Británie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Malta a Thajsko.
Cílem projektu bylo systematicky a dlouhodobě integrovat témata a principy GRV i do
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výuky i ŠVP na školách zapojených do programu Světové školy. Jedním z hlavních cílů
projektu bylo začleňování témat GRV absolventy GRV seminářů (pedagogové/budoucí
pedagogové) do své praxe a posílení efektivní spolupráce klíčových aktérů GRV.
Předkládaný projekt se zaměřil na posilování kompetencí současných i budoucích
pedagogů v oblasti GRV prostřednictvím metodických kurzů a tematických
workshopů. Školy dostaly příležitost získat motivující certifikát Světová škola a také se
zapojit do populární komiksové soutěže, která prosazuje principy GRV. V průběhu
projektu došlo také ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe klíčovými aktéry GRV
prostřednictvím kulatých stolů a další spolupráce.
Jeden svět na školách - Globální rozvojové vzdělání prostřednictvím
audiovizuálních materiálů
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-110-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 449 450 Kč
Záměrem projektu bylo vybavit žáky a studenty znalostmi o dnešním globalizovaném
světě, o problémech rozvojových zemí a jejich souvislosti s našimi životy. Žáci byli
vedeni ke kritickému posuzování informací, analyzování problémů, iniciativnímu
vyhledávání informací a schopnosti utvořit si vlastní názor, přičemž by školy bez
ohledu na jejich odborné zaměření měly žáky a studenty vést k empatii a solidaritě
s lidmi i ze zdánlivě vzdálených koutů světa. Žáci a studenti si prostřednictvím projektu
„Jeden svět na školách“ uvědomili spoluzodpovědnosti za náš globalizovaný svět.
Prostřednictvím vzdělání tak projekt obecně usiluje o otevřenou, informovanou,
angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země.
Hlavním cílem projektu bylo podpořit a významným způsobem rozšířit výuku
globálního rozvojového vzdělávání na českých školách, a to s důrazem na střední
odborné školy a učiliště.
Migrace, rozvoj a SDGs – podpora vzdělávání a osvěta
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-053-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: IOM Mezinárodní organizace pro migraci
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 449 935 Kč
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Cílem projektu bylo zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků a dalších
relevantních cílových skupin (studentů, akademických pracovníků, zástupců státní i
nestátních organizací, médií a veřejnosti) o problematice migrace a rozvoje a Cílů
udržitelného rozvoje (SDGs). Tato témata byla prezentována v kontextu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR. Ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními odborníky
bylo téma migrace, rozvoje a SDGs představováno v rámci souboru vzájemně
provázaných aktivit. Dále byl akreditován a realizován vzdělávací kurz pro pedagogické
pracovníky. Téma migrace bylo prezentováno v rámci každoroční Letní školy
migračních studií, seminářů a workshopů a byla zpracována a distribuována
monografie s učebním modulem. Téma projektu bylo také prezentováno v rámci
Globálního filmového festivalu a dalších PR aktivit.
Opravdový svět
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-030-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 200 000 Kč
Projekt sledoval dva hlavní cíle. První se týkal oblasti globálního rozvojového
vzdělávání a druhý osvětové činnosti na školách vztahující se k české zahraniční
rozvojové spolupráci a Cílům udržitelného rozvoje. Cílem bylo dosažení zvýšených
odborných znalostí pedagogických pracovníků o GRV a ZRS ČR prostřednictvím
pregraduální přípravy učitelů a dalšího vzdělávání pedagogů na PdF UHK, IVP ČZU a
PedF UK realizované v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání
a Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR tak, aby cílová skupina (budoucích)
pedagogů získala takové znalosti, dovednosti a postoje, které jí umožní systematicky a
efektivně začleňovat GRV, jedno z průřezových témat, do výuky v souladu
s Rámcovými vzdělávacími programy a prostřednictvím zapojení pedagogů do
projektu Světové školy a pilotování lekcí k Cílům udržitelného rozvoje na MŠ, ZŠ a SŠ.
Druhým cílem bylo zvýšení povědomí studentů SŠ, žáků ZŠ, dětí v MŠ a mládeže do 26
let o Cílech udržitelného rozvoje a zahraniční spolupráci především prostřednictvím
osvětových aktivit na školách, kvízové a komiksové soutěže.
Budování kapacit a znalostí vedoucí k zapojení výrobců zdravotnických
prostředků do zahraniční rozvojové spolupráce
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-048-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
133

Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 629 000 Kč
Projekt z oblasti Péče o zdraví a zdravotní prevence podporoval koordinaci a posilování
kapacit subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci. Mnoho ze členů
Asociace již má zkušenosti se ZRS. Cílem projektu bylo zapojit stávající a nové členy do
ZRS systematicky a působit jako sektorová zdravotnická síť firem, která bude sdílet
zkušenosti, know-how a organizovat vzdělávací semináře. Cílem projektu bylo
prostřednictvím odborné platformy „Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických
potřeb“ realizovat řadu aktivit, které primárně vedly k vybudování odborné kapacity
členů Asociace pro úspěšné zapojení se do zahraniční rozvojové spolupráce. Nově
vzniklá síť, kam se mohli zapojit i nečlenové Asociace, tedy další čeští výrobci
zdravotnických prostředků, technologií a služeb, jejichž řešení mohli nabízet
komplexnější řešení, které je dnes u dodavatelů služeb v mezinárodní rozvojové
spolupráci vyžadováno. Projekt měl za cíl vytvoření jednotné marketingové prezentace
a vytvoření nabídky služeb. Součástí projektu byla kromě vytvoření moderní
marketingové prezentace kooperující sítě také zmapování příležitostí pro zapojování
do mezinárodní ZRS a vytvoření strategie této nově vzniklé zdravotnické sítě.
SIRIRI: Podpora kapacit pro udržitelný program
ČESKÁ REPUBLIKA, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-059-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika, Středoafrická republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: SIRIRI o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 341 860 Kč
Projekt „SIRIRI: Podpora kapacit pro udržitelný program“ navazuje na projekty
zaměřené na posilování odborných kapacit organizace, které byly realizovány
v uplynulých letech. Všechny projekty podpory kapacit měly výrazný vliv na stabilní
fungování a rozvoj organizace SIRIRI a tím poskytnutí efektivní podpory v programech
v SAR. Hlavním cílem projekt budování kapacit byla podpora kapacit organizace
SIRIRI k zvýšení udržitelnosti vzdělávacího programu ve Středoafrické republice.
Projektová koordinátorka společně s radou expertů z ČR pracovala na budování
kapacit místních učitelů v SAR za účelem jejich následné samostatní práci s dalšími
učiteli v podpoře gramotnosti. Jedním z cílů byla také revize interní strategie
programu Škola hrou a možnosti financování ze zdrojů Evropské unie. Podporou
kapacit organizace SIRIRI přispělo k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti
v SAR. Program byl velmi dobře zaveden a přijímán místními komunitami.
Evaluace – cesta k systémovým změnám
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
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Identifikační číslo: DP-2019-060-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: ČES
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 354 000 Kč
Projekt navazoval na projekt podpořený ČRA v roce 2018 a rozvíjel i další aktivity, které
ČES pravidelně realizuje vesměs na dobrovolnické bázi. Zatímco první projekt se
zaměřoval na rozvoj evaluačních kapacit v českém kontextu, projekt ucházející se o
podporu v roce 2019 usiloval o to, aby se čeští evaluátoři více otevřeli světu. Jeho cílem
bylo umožnit českým evaluátorům, zadavatelům evaluací a projektovým manažerům
konfrontovat své zkušenosti, problémy a postoje se zahraničními experty v oblasti
evaluací. Projekt by měl také podpořit zájem o evaluace a rozvíjet mezinárodní a
mezisektorovou spolupráci a networking. Pět plánovaných aktivit (odborná příprava
Global Assembly IDEAS, propagace akce na národní i mezinárodní úrovni,
administrativní podpora, organizace akce na místě, vyhodnocení akce) oslovilo velký
počet českých evaluátorů a zadavatelů evaluací (díky atraktivnímu zaměření,
propracovanému marketingu i plánovanému spolufinancování konferenčního
poplatku). Aktivní zapojení všech účastníků přispělo k formálnímu i neformální
propojení mezi českými a zahraničními experty a otevření české perspektivy
zahraničním zkušenostem.
Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro
rozvojovou spolupráci v roce 2019
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-108-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 000 000 Kč
Projekt „Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro
rozvojovou spolupráci v roce 2019 vycházel z potřeb členských a pozorovatelských
organizací platformy FoRS, jimiž je na 38 českých nevládních neziskových organizací
(NNO) a dalších neziskových subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci
(ZRS), rozvojovém vzdělávání a osvětě a humanitární pomoci. Projekt navazoval na
mnohaletou činnost FoRS a podobné jednoleté projekty na podporu kapacit platformy
FoRS v řadě uplynulých let. Cílem projektu bylo posílit kapacity platformy FoRS pro
zlepšování dopadu činnosti NNO, odpovědnosti a udržitelnosti výsledků ZRS a
naplňování SDGs.
Trvalá udržitelnost jako klíč k dlouhodobému úspěchu
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
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Identifikační číslo: DP-2019-056-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: Humanitas Afrika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 379 390 Kč
Cílem projektu bylo posílit vnitřní kapacitu Humanitas Afrika, o.p.s. v klíčových
oblastech jako je fundraising, práce s dobrovolníky, řízení a rozvoj organizace a
poskytování služeb AIC. Díky dalšímu posílení vnitřní kapacity a stabilizaci některých
klíčových procesů je organizace schopná lépe získávat zdroje a finanční prostředky pro
svou činnost na poli ZRS. Cílem bylo, aby se organizace postupem času stávala
dlouhodobě finančně soběstačnou, silnou, procesně správně nastavenou a ve své
činnosti efektivní, a v důsledku tak zlepšila dopad realizovaných projektů na cílové
skupiny. Jedním z hlavních výstupů projektů bylo získání zdrojů od individuálních a
firemních dárců díky zefektivnění programu Patronství školáků a větší diverzifikace
firemních programů dárcovství. Záměrem bylo rovněž vytvoření programů, které
povedou k zajištění diversifikace a dlouhodobého rozvoje jejich zdrojů. Zároveň bylo
cílem také zlepšení práce s dobrovolníky a zvýšení propagace Afrického informačního
centra.
Modelový případ přípravy a výstavby čistírny odpadních vod
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-051-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 598 336 Kč
Cílem projektu bylo vypracování komplexní studie přípravy, výstavby a uvedení do
provozu modelové čistírny odpadních vod s dodávkami projekčních služeb, stavebních
prací a zařízení z České republiky. Součástí projektu bylo zpracování postupu získání
financování mimo zdroje ZRS a detailní postup požadavků na financování Projektu
vybranou mezinárodní finanční institucí. Studie bude využita k řešení efektivního
nakládání s vodními zdroji, zvýšení kvality služeb pro oblast dodávek pitné vody a
čištění odpadních vod, modernizaci technologických linek, zvýšení efektivity provozu,
snížení zrát na stokové sítě na různých ČOV na Balkáně, Kavkazu, východní Evropě a
Střední Asii.
Kapacity pro rozvoj
ČESKÁ REPUBLIKA, UKRAJINA, MOLDAVSKO/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-057-DO-99820
Doba realizace: 2019
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Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: Diecézní charita ostravsko-opavská
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 356 000 Kč
Záměrem projektu bylo posílit samostatnost, odbornost a kooperaci u partnerských
organizací na Ukrajině a v Moldavsku v oblasti fungování NNO, spolupráce se
zahraničními NNO a rozvojových projektů. Dále pak navýšit odborné kapacity
pracovníků SHPaRS DCHOO skrze studijní pobyt a možnou novou spolupráci s Caritas
Ukraine, a tím podpořit aplikaci dalších rozvojových a humanitárních projektů na
Ukrajině. Výstupem projektu je absolvovaný teoreticko-praktický blok na téma
spolupráce, nových projektů a praktických ukázek na Ukrajině a v Moldavsku
s místními partnery. Na tento blok bude navazovat výstup se zaměřením na praktickou
ukázku fungování projektů a organizací v ČR. K výstupům se váže také jazyková
vybavenost pracovníka a tvorba nové databáze.
Zpřístupnění klimatických fondů českým
spolupráce
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY

realizátorům

rozvojové

Identifikační číslo: DP-2019-050-DO-99820
Doba realizace: 2019
Míso realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 345 000 Kč
Cílem projektu bylo zlepšení přístupu českých realizátorů rozvojové spolupráce (NNO,
university a firmy) k informacím a znalostem umožňujících jim ucházet se o finanční
prostředky z klimatických fondů a tím tak diverzifikovat zdroje jejich financování. Za
tímto účelem Člověk v tísni, o.p.s (Čvt) vytvoří veřejnou databázi klimatických fondů a
zpracuje příklady dobré praxe. Čvt také na základě provedeného výzkumu uspořádá
čtyřdenní praktické školení o klimatických fondech připravené na míru českým
realizátorům rozvojové spolupráce. Účastníci školení měli možnost využít
individuálních konzultací s expertem na klimatické fondy. Čvt projektem dále podpořil
spolupráci mezi českými realizátory rozvojové spolupráce uspořádáním workshopu.
Posílení kapacit Charity ČR v oblasti PR/komunikace
ČESKÁ REPUBLIKA/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-042-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika
Typ projektu: dotace
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Realizátor: Charita Česká republika
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 345 000 Kč
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Hlavním cílem projektu bylo finalizovat systém managementu bezpečnosti organizace
a nastavit koncepční PR a komunikaci rozvojové a humanitární činnosti organizace
CHČR. Aby se dosáhlo daných cílů, proběhla školení pro pracovníky HPRS v ČR i
zahraničních misí CHČR v oblasti bezpečnosti, PR a komunikace, mediální tvorbě a
využívání nových komunikačních nástrojů. Zvýšení kapacit v daných oblastech má
kromě bezprostředního významu širší přínos v tom, že pozitivně ovlivní kvalitu a
dopady práce a image organizace jako celku. Lze tak nahlížet jako na nezbytné
předpoklady pro to, aby se zvýšil potenciál Charty ČR získávat finanční prostředky ze
zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR: organizaci schopnou účinné externí
komunikace a s fungujícím systémem managementu bezpečnosti budou donoři spíše
vnímat jako spolehlivého partnera pro práci na svých prioritách.
Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak
ČESKÁ REPUBLIKA, SRBSKO/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-054-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika, Srbsko
Typ projektu: dotace
Téma: podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
Realizátor: Město Valašské Meziříčí
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 457 900 Kč
Projekt cílil na primární edukaci dětí a mládeže, která je nezbytná pro správně fungující
systém odpadového hospodářství. Srbsko se dlouhodobě ocitá na chvostu co do výše
tříděného odpadu. Tento problém se nevyhýbá ani městu Čačak. Díky detailní analýze
odpadového hospodářství se definoval hlavní problém, a to nízké povědomí a slabá
občanská angažovanost v otázce životního prostředí. Cílem projektu bylo vytvořit
nezbytný vědomostní základ a naučit srbskou populaci základním návykům a způsobu
zacházení s odpady. Tomuto cíli napomáhá silný zájem vedení srbského města, které
po ukázce systému nakládání s odpadem ve Valašském Meziříčí převzalo problematiku
životního prostředí jako jednu ze strategických priorit. Cílem projektu bylo vytvořit
pilotní opatření v oblasti životního prostředí, kdy hlavní výstup – Kniha pohádkových
příběhů – bude sloužit jako vzor dobré praxe i ostatním městům. Díky primární
edukaci dětí a mládeže se předpokládá i sekundární efekt na rodiče a tím celkově zlepši
povědomí občanů města o ekologické zátěži nevytříděného odpadů.
Výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu, školství a sociálních věcí
na základě dobré praxe Pardubického kraje
ČESKÁ REPUBLIKA, GRUZIE/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-068-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika, Gruzie
Typ projektu: dotace
Téma: podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
Realizátor: Pardubický kraj
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 495 208 Kč
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Účelem projektu byl přenos dobré praxe a know-how Pardubického kraje do regionu
Mtskheta-Mtianeti v oblasti školství, cestovního ruchu a sociálních věcí. Cílem
projektu byl transfer dobré praxe a know-how do regionu Mtskheta-Mtianeti v Gruzii
v oblastech prostřednictvím aktivit: 1. Podpora rozvoje v oblasti cestovního ruchu,
propagace rozvoje cestovního v tomto regionu, sdílení zkušeností v oblasti
informačních center a zvýšení kvality a určení způsobu ve značení turistických tras. 2.
Podpora v oblasti školství, podpora práce s mladými lidmi a popularizace
zemědělských a technických oborů, rozvoj jazykových znalostí v anglickém a ruském
jazyce. 3. Podpora v oblasti sociálních věcí a podnikání, rozvoj znalostí v rámci
nevládní organizace a jejího fungování, podpora při zakládání nevládních organizací a
organizace a management v rámci sociálního podnikání.
Podpora regionu Mtskheta – Mtianeti - sdílení českého know-how s
udržitelným hospodařením v lesích, péčí o ně a jejich rekreačním využitím
ČESKÁ REPUBLIKA, GRUZIE/TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2019-055-DO-99820
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Česká republika, Gruzie
Typ projektu: dotace
Téma: podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
Realizátor: Agora CE, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 474 646 Kč
Cílem projektu bylo předat gruzínské straně české zkušenosti s udržitelnou správou
hospodářských lesů a s jejich využitím pro rekreaci. Součástí byla Analýza rekreačního
potenciálu lesů a vytipování vhodných lokalit a také příprava naučné stezky a její
umístění v terénu. Projekt dále podporoval vzdělávání středních lesnických kádrů na
místě formou odborného semináře i v rámci studijní cesty do ČR, kterou bude
zajišťovat Česká lesnická akademie v Trutnově, město Vrchlabí a kraj Hradec Králové.
Cílil také na širokou veřejnost, kterou chce informovat o správném chování k lesu a o
jeho funkcích a posílit její zájem o ochranu a rekreační využívání lesa a také o
hospodárnější využití dřeva (zateplení domů, změna topení).
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8.15 Abstrakty projektů realizovaných v programu Vysílání učitelů v roce
2019
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací
na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
KAMBODŽA/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-047-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 000 000 Kč
Rozvojovým záměrem projektu bylo zlepšení hospodaření s národními přírodními
zdroji Kambodže, a to díky zvýšení úrovně praktického vysokoškolského vzdělávání a
výzkumu v environmentální oblasti. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení odbornosti a
úrovně vysokoškolského vzdělávání, terénního výzkumu a publikační činnosti na
lesnické fakultě RUA. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím spolupráce s experty
z MENDELU na budování kapacit studentů a učitelů v oblasti terénních výzkumů,
jejich designu, provedení a sběru dat v rámci prakticky zaměřených závěrečných prací.
Dále proběhla realizace modulu praktické výuky pro studenty s účastí zaměstnanců
RUA a zástupců z provozu lesnického sektoru, realizace společného výzkumného
záměru a realizace školení na zpracování dat a psaní vědeckých publikací.
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
MONGOLSKO/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-062-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 420 100 Kč
Záměrem projektu byl přenos českého lesnického a environmentálního know-how do
mongolského vzdělávacího prostředí. Obecným cílem navrhovaného projektu bylo
vzdělávání budoucích expertů v oboru ekologie lesa a krajiny v Mongolsku.
Konkrétními cíli projektu bylo: (i) rozšíření znalostí v hospodaření s lesy a krajinou v
návaznosti na již realizovaný český lesnický projekt, (ii) předat současné znalosti v
ekologii lesa a obnově krajiny, (iii) představit základy získávání a analýzy dat. Klíčovým
výstupem projektu byla bloková výuka s terénní demonstrací probírané látky a
tréninkem vybraných lesnických úkonů doplněná o založení monitorovacích ploch a
instalaci čidel.
Zvýšení pedagogických, výzkumných a networking kapacit Lesnické
fakulty University v Bělehradě zaměřených na dopad klimatické změny
SRBSKO/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-045-DO-11420
Doba realizace: 2019
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Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 400 230 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zakomponování aspektů dopadů globální klimatické
změny do terciárního lesnického vzdělávání v Srbsku prostřednictvím zintenzivnění
spolupráce mezi LDF MENDELU a LF UB. Strategií řešení je osobní participace
akademických pracovníků LDF MENDELU na pedagogice (příprava akreditačního
spisu a přímá výuka formou přednášek a kurzů) a výzkumu LF BU (tvorba
multidisciplinárního výzkumného týmu GKZ). Klíčové výstupy projektu jsou:
1) Vytvoření magisterského studijního programu - Climate Change Forestry, 2)
Přístrojové vybavení pro výuku a výzkum, 3) Multidisciplinární výzkumný tým GKZ
(společné výzkumné aktivity a publikační činnost).
Implementace nových metodických postupů v geovědních oborech pro
zvýšení kvality postgraduálního studia v Etiopii – Etapa II.
ETIOPIE/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-049-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Etiopie, Addis Ababa
Typ projektu: dotace
Realizátor: Univerzita Karlova PřF
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 437 850 Kč
Cílem projektu bylo zvýšení úrovně Ph.D. studia na Addis Ababa University a Addis
Ababa Science and Technology University. Cíle bylo dosaženo realizací výukových
kurzů a výzkumného projektu, kterých se budou aktivně účastnit Ph.D. studenti a
učitelé zmíněných univerzit. Výstupem projektu jsou implementované výukové
materiály a manuskritpt vědecké publikace v IF časopise shrnující výsledky výzkumu.
Na základě realizace moderních výukových kurzů a výuky metodických postupů byla
zvýšena úroveň postgraduálního studia geovědních oborů na vybraných univerzitních
pracovištích v Addis Abebě (Etiopie).
Podpora aplikovaného výzkumu na Royal University of Agriculture,
Kambodža
KAMBODŽA/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-063-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 000 000 Kč
Projekt byl zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu na Royal University of
Agriculture (RUA) v Kambodži a navazoval na předchozí společně realizované
mezinárodní projekty. Hlavní aktivity předkládaného projektu zahrnovaly přípravu
podkladů pro kurzy „Soft skills training“ a „Methods of applied reseach/Metody
aplikovaného výzkumu“ v angličtině a khmérštině. Dále byly organizovány školení pro
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pedagogy/vědecké/technické pracovníky RUA a Letní škola „Soft skills training“ pro
studenty z ČZU a RUA. Zároveň probíhala systematická podpora a realizace společných
výzkumných témat a došlo ke zvýšení kvality vědecké činnosti RUA. Součástí projektu
bylo také doplňkové zajištění potřebného materiálního vybavení univerzity a
propagace aktivit projektu.
Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti biotechnologií,
zemědělské produkce a poradenství na Hawassa University, region jižních
národů (SSNPR), Etiopie
ETIOPIE/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-065-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Etiopie, SSNPR
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 040 000 Kč
Dlouhodobým záměrem projektu je zkvalitnění výuky a vědecko-výzkumné činnosti na
etiopské Univerzitě Hawassa, konkrétně na dvou fakultách: Wondo Genet College of
Forestry and Natural Resources a College of Agriculture. Cílem projektu byl rozvoj
personálu a studentů v oblastech: (i) využití nových biotechnologií pro zachování
genetických zdrojů (Molekulární Biologie a Rostlinné explantátové kultury); (ii)
zavedení nových postupů v zemědělské produkci (Agrolesnictví, Etnobotanika a nové
plodiny, Posklizňové zpracování produktů), (iii) rurální poradenství (Identifikace,
implementace a evaluace rurálních projektů, Rozvoj hodnotových řetězců). Výuka
probíhala systémem týdenních až dvoutýdenních kurzů s praktickými workshopy,
zaměřených na předávání českých odborných zkušeností a znalostí místním
studentům a pedagogům.
Podpora rozvoje pedagogiky a výzkumu na Bantuské univerzitě v Mongu a
posílení její role v zemědělském rozvoji Západní provincie Zambie
ZAMBIE/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-066-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Zambie, Mongo
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 855 500 Kč
Dlouhodobým záměrem projektu je zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání především
pomocí zkvalitnění výzkumu, přímého působení českých pedagogů na BUM,
zhodnocení dosavadní strategie a spolupráce s praxí. Naplnění záměru přispělo k
lepšímu přenosu nových informací a poznatků k farmářům, malým producentům,
místním firmám a vlastním i nevládním organizacím čímž se vytvořily podmínky pro
vyšší efektivitu zemědělství, zlepšení sociálního postavení zemědělců a výživy místních
domácností. Toho bylo dosaženo zejména posílením znalostí a dovedností mezi
pedagogy a studenty, s primárním zaměřením na alternativní faremní postupy a
netradiční druhy plodin, ale též na posílení role univerzity jako jednoho ze základních
stavebních kamenů rozvoje oblasti a dodavatele kvalitních absolventů na pracovní trh.
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Projekt byl primárně zaměřen na zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání v
Zambii, a to prostřednictvím přenosu know-how v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky
mezi Fakultou tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (FTZ) a
Bantuskou univerzitou v Mongu (BUM), hlavním městě Západní provincie Zambie.
Podpora mladých univerzitních kapacit v oblasti kvality vzdělávání a
vědecko-výzkumných aktivit na Ukrajině
UKRAJINA/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-044-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 1 008 000 Kč
Navrhovaný projekt vycházel ze zkušeností z realizace dvou předešlých projektů a
rozšiřuje oblast působení kromě SNAU a SSU na další univerzitu – Bila Cerkva
National Agrarian University. Cílem projektu bylo posílit kapacity mladých pedagogů
a vědeckých pracovníků partnerských univerzit v oblasti kvality vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti. Cíle bylo dosaženo skrze aktivní účast českých VŠ akademiků při
sdílení know-how a přenosu dobré praxe z ČZU na partnerské univerzity. Součástí
realizace projektu byly odborné tematicky zaměřené workshopy na implementaci
nástrojů kvality vzdělávání, zlepšení pedagogicko-didaktických kompetencí a vědeckovýzkumné činnosti, dále pak aktivity na zvýšení zájmu studentů o studiu zemědělských
oborů na českých univerzitách.
Podpora vědecko-výzkumné a pedagogické práce na Mostarské univerzitě
a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
BOSNA A HERCEGOVINA/VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2019-043-DO-11420
Doba realizace: 2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Mostar
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2019: 800 000 Kč
Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím
přenosu know-how v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky mezi Fakultou tropického
zemědělství (FTZ), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Fakultou zemědělství
a potravinových technologií Univerzity v Mostaru (UM) a Agro mediteránní fakultou
Univerzity Džemala Bijediče v Mostaru (UDB) - obě v Bosně a Hercegovině. Záměru
projektu bylo dosaženo prostřednictvím přímého působení českých vysokoškolských
pedagogů a vědeckých pracovníků na obou univerzitách. Cílem projektu bylo zlepšení
úrovně vědecko-výzkumných dovedností a kvality výuky na Fakultě zemědělství a
potravinových technologií na Mostarské univerzitě a Agro mediteránní fakultě
University Džemala Bijediče v Mostaru. Projekt počítá s evaluací dosavadních
vědeckých výsledků na UM a UDB, respektive na příslušných zemědělských fakultách.
Součástí projektu byla i realizace odborných kurzů na identifikaci vhodných
výzkumných témat, zpracování a vyhodnocení dat a publikačních dovedností. Dále byla
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realizována letní škola zaměřená na problematiku zpracování a kvality místních
potravin. Došlo i k uspořádání festivalu dokumentárních filmů a mezinárodního dne
vědy na obou univerzitách, které podpořily popularizaci vědy a zlepšení komunikace
mezi univerzitou a veřejností.
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