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1. O AGENTUŘE
Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění
úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Jedná se o organizační složku státu zřízenou
zákonem č. 151/2010, Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do
zahraničí a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o zahraniční rozvojové spolupráci), řízenou
Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV), v rámci kterého organizačně spadá pod Sekci
ekonomickou (MZV SEK). Hlavními funkcemi agentury jsou zejména příprava a realizace bilaterálních
projektů ZRS, a to v součinnosti s MZV, zastupitelskými úřady (ZÚ), relevantními subjekty v
partnerských zemích a ve spolupráci s Radou pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Aktivity probíhají
v souladu s platnou metodikou projektového cyklu.
V rámci cyklu ZRS je ČRA zodpovědná za identifikaci, formulaci, realizaci a monitoring projektů,
včetně přípravy výběrových řízení na veřejné zakázky a vypisování dotačních výběrových řízení. ČRA
dále podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce
ostatních dárců, zvláště pak Evropské komise (EK), posiluje kapacity české rozvojové konstituence a
vykonává osvětovou činnost a propagaci výstupů ZRS v České republice i v zahraničí.
Od 1. července 2010 je působení ČRA stanoveno zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci. Ve své
činnosti dále ČRA vychází z úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 1070/2007 k Transformaci systému
zahraniční rozvojové spolupráce a z pravidel zanesených ve Statutu ČRA. V roce 2012 činnost
organizace plně reflektovala usnesení vlády č. 407/2011 k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na
rok 2012 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2014.
Dokument Výroční zpráva ČRA za rok 2012 je členěn následujícím způsobem. Nejprve je uvedena část
věnovaná přípravě a realizaci projektů v partnerských zemích v roce 2012, která je pro přehlednost
rozčleněna na proběhlé aktivity nejen dle jednotlivých zemí, ale především podle toho, zda se jedná o
země s programem spolupráce, projektové země či ostatní partnerské země. Následuje informace o
tuzemských a trilaterálních projektech realizovaných formou dotací a přehled dalších proběhlých
aktivit ČRA, mezi které patří například organizace odborných školení či sledování kontextu rozvojové
spolupráce. V této sekci je rovněž uvedena spolupráce ČRA s ostatními donory a proběhlé činnosti
ČRA v roce 2012 v oblasti vnějších vztahů. Zpráva je zakončena přehledem otázek rozpočtových a
personálních. K Výroční zprávě je přiložen přehled finančních prostředků na projekty ZRS v roce 2012
a abstrakty v roce 2012 ukončených i pokračujících projektů.
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2. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V ROCE 2012
Nejvýznamnější část činnosti ČRA je zaměřena na přípravu a realizaci bilaterálních rozvojových
projektů v partnerských zemích české ZRS. Oblast přípravy a realizace projektů zahrnuje fáze
identifikace, formulace, realizace a monitoringu. V souladu s Metodikou projektového cyklu
dvoustranných projektů ZRS České republiky ČRA zejména identifikuje sektorová témata a projektové
náměty, zpracovává projektové dokumenty, vypisuje výběrová řízení na dodavatele zboží, služeb a
stavebních prací a průběžně sleduje realizaci projektů. Na základě přijetí zákona o zahraniční
rozvojové spolupráci má ČRA možnost udělovat v rámci ZRS dotace, proto byla část realizace projektů
v roce 2012 poptávána obdobně jako v roce 2011 také formou dotačních titulů.
ČRA působila v roce 2012 ve vybraných partnerských zemích, a to v souladu s Koncepcí ZRS na léta
2010-2017 a s Plánem ZRS na rok 2012, které určují rozpočty alokované na jednotlivá témata
spolupráce a jednotlivé projekty. Prioritní země české rozvojové spolupráce se podle zmíněné
Koncepce dělí do tří kategorií na země programové se specifickým programem spolupráce
(Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko), země projektové s dílčími
projekty spolupráce (Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina a Srbsko) a země ostatní, tzv. phase-out
země, v nichž je česká rozvojová spolupráce postupně ukončována (Angola, Jemen Vietnam a
Zambie).
Česká ZRS se soustředí především na takovou formu spolupráce, kde může vhodně uplatnit své
komparativní výhody. O formě zpracování projektů pak rozhoduje ČRA na základě schválených
sektorových témat, případně informací získaných v průběhu identifikační mise, jejímž cílem je určit
nejen sektorová témata, ale také přímo projektové náměty rozvojové spolupráce, které jsou
v souladu s rozvojovými prioritami partnerských zemí. V případě programových zemí vychází
identifikace ze zpracovaných střednědobých Programů spolupráce mezi ČR a těmito zeměmi.
V případě partnerských zemí bez programu spolupráce pak představují rámec pro identifikaci
relevantní strategické dokumenty, zejména Koncepce ZRS na období 2010 - 2017, a strategické
dokumenty na úrovni partnerské země (např. sektorové strategie, strategický dokument pro snižování
chudoby). Rovněž probíhá průběžná komunikace se zainteresovanými subjekty, zejména MZV, ZÚ,
partnerskými institucemi, neziskovým a podnikatelským sektorem, atd.
Projektové náměty, které jsou vyhodnoceny jako vhodné, jsou postoupeny do fáze formulace, tj.
přípravy technické specifikace a zadávací dokumentace pro výběrová řízení na realizátory projektů.
ČRA vede výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách a uzavírá smlouvy s vítěznými
realizátory. V případě návrhů předkládaných NNO a dalšími oprávněnými subjekty zodpovídá ČRA za
vypsání dotačních výběrových řízení a udělení rozhodnutí o dotaci.
Oddělení identifikace a monitoringu (OIM) na počátku roku 2012 dokončilo identifikaci projektových
námětů pro rok 2012 (zejména v případech, kde bylo ještě třeba ověřit některé skutečnosti) a
věnovalo se analýze ročních zpráv za rok 2011 a související agendě pokračujících projektů. Současně
se OIM v prvním pololetí roku podílelo na přípravě Plánu ZRS pro rok 2013 formou zapojení se do
procesu identifikace sektorových témat. V návaznosti na schválení Plánu ZRS na rok 2013 Vládou ČR
bylo následně přistoupeno k procesu ověření identifikace jednotlivých schválených aktivit formou
projektových návrhů. Při těchto aktivitách bylo úzce spolupracováno se ZÚ v cílových zemích a s
příslušnými místními institucemi – předkladateli projektových návrhů.
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Oddělení formulace projektů (OFP) se v prvním pololetí roku 2012 věnovalo dokončení zpracování
projektových dokumentů a zadávacích dokumentací pro aktuální rok. Ve druhém pololetí se
soustředilo na formulaci projektů pro rok 2013, v návaznosti na schválení Plánu ZRS pro rok 2013.
Nad rámec spolupráce s experty z gesčně příslušných rezortních ministerstev došlo v roce 2012 také k
zapojení vybraných relevantních státních institucí do procesu přípravy, a v některých případech i
realizace rozvojových projektů.

6%
41%
53%

Bilaterální
dotace
Veřejné
zakázky
Rozpočtová
opatření

V roce 2012 realizovala ČRA v partnerských
zemích 56 veřejných zakázek, 54 bilaterálních
dotačních výběrových řízení a 7 rozpočtových
opatření. Graf vlevo znázorňuje finanční podíl
projektů ČRA v roce 2012 dle formy jejich
vyhlášení.

Grafy níže pak představují podíl projektů
realizovaných ČRA v roce 2012 podle zemí a
sektorů, tabulka na straně 10 sektorové rozdělení
aktivit dle jednotlivých zemí. Následující kapitoly 2.1., 2.2. a 2.3. přinášejí ucelený přehled aktivit ČRA
v jednotlivých programových, projektových a ostatních zemích české ZRS. Úplný přehled
realizovaných zahraničních projektů je konečně představen v přílohách 5.1. a 5.4.
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Sektor
státní
správy a
občanské
společnosti

Sektor
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katastrof a
připravenosti
na jejich
řešení

x

x

x

x

x

Ostatní
Obecná
Výroba
Průmysl,
Zásobování
Zemědělství,
Obchod
sociální
ochrana
a
těžba
Vzdělávání Zdravotnictví
vodou a
lesnictví a
a další
infrastruktura
životního
dodávky surovin a
sanitace
rybolov
služby
a služby
prostředí
energie stavebnictví

Země

Afghánistán

x

Angola

x

Bosna a
Hercegovina
Etiopie

x

Gruzie
Jemen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Kambodža
Kosovo

x

x

x

Moldavsko

x

x

x

Mongolsko

x

x

x

x

x

x

x

x

Palestina
Srbsko

x

Vietnam
Zambie

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Novým dotačním titulem, který ČRA vypsala v pilotní fázi v roce 2012, byl program zaměřený na
vysílání českých vysokoškolských pedagogů na partnerské univerzity v rozvojových zemích. Cílem
tohoto programu, který bude pokračovat i v letech příštích, je zvýšení úrovně vysokého školství
v partnerských zemích pomocí zavádění nových oborů a zlepšování kvality výuky prostřednictvím
českých odborníků. V roce 2012 tak bylo podpořeno 8 projektů českých vysílajících subjektů (např.
ČVUT, České zemědělské univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci) směřující do Bosny a
Hercegoviny, Kambodže, Moldavska a Mongolska.
Zástupci ČRA se v roce 2012 dále podíleli na vyhodnocení návrhů projektů v rámci dotačního titulu
odboru lidských práv a transformační politiky MZV (LPTP) a projektů humanitární pomoci v gesci
odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV (ORS). ČRA se dále podílela na monitoringu
dotací poskytnutých v dřívějším období na realizaci projektů v rámci Východního partnerství.
V roce 2012 ČRA pokračovala v úsilí k zefektivnění systému administrace dat spojených
s projektovým řízením, který reflektuje změnu členění sektorů úplně dle metodiky DAC-OECD,
podobně jako potřeby statistického výkaznictví.
Dalším důležitým krokem vedoucím ke zvýšení efektivity rozvojových aktivit ČRA v cílových zemích
bude příprava a zajištění tzv. projektových manažerů ČRA do vybraných prioritních zemí. Zejména ve
druhém pololetí 2012 ČRA ve spolupráci s MZV (zejména ORS, ale i dalšími příslušnými útvary a ZÚ)
započala proces přípravy a zajištění vyslání projektových manažerů do Etiopie a Mongolska.
Koordinaci rozvojových aktivit v Moldavsku a Gruzii by měli na základě uskutečněných jednání mezi
příslušnými útvary MZV a ČRA zajišťovat vyslaní diplomaté MZV s podporou ČRA. Dlouhodobá
přítomnost ČRA jako implementační agentury v cílových zemích je klíčová pro efektivní realizaci
rozvojových projektů.
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2.1. PRIORITNÍ ZEMĚ ČESKÉ ZRS S PROGRAMEM SPOLUPRÁCE
V souladu s Metodikou projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS ČR (schválenou na jaře 2011)
se v roce 2012 ČRA spolu s dalšími aktéry (zejména ZÚ) podílela na naplňování schválených programů
spolupráce s prioritními zeměmi ve všech pro ČRA relevantních fázích projektového cyklu.
AFGHÁNISTÁN
Afghánistán je zařazen mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce a počet
bilaterálních rozvojových projektů v posledních letech stále roste. Zatímco v roce 2011 probíhala v
Afghánistánu realizace pouze jednoho projektu v gesci ČRA, majícího za cíl podporu zkvalitňování
výuky na středních zemědělských školách, v roce 2012 se jednalo již o pět projektů, které se s
ohledem na specifické priority této země soustředily primárně na podporu zemědělského vzdělávání,
poradenství a drobného podnikání. Při přípravě a realizaci jednotlivých projektů bylo mimo jiné
přihlíženo i ke zkušenostem a know-how expertů a vedení Provinčního rekonstrukčního týmu
působícího v afghánské provincii Lógar.
Prostřednictvím projektů realizovaných v gesci
ČRA v Afghánistánu jsou především posilovány
kapacity místních obyvatel v oblastech, které
nějak souvisí s primárním zdrojem obživy většiny
afghánské populace – zemědělstvím. Absence
vhodného zemědělského vzdělávání, zejména na
středoškolské úrovni, představuje jeden z
nejpalčivějších
problémů
afghánského
zemědělství. Tento deficit se snaží odstranit
hned tři na sebe vzájemně navazující české
rozvojové projekty, které se soustředí jak na
zvyšování odborné úrovně učitelů, tak na
zavádění vhodných praktických aspektů výuky. V neposlední řadě je posilována manažerská a
odborná kapacita afghánského ministerstva školství. Další dva projekty jsou pak zaměřeny na
zlepšování kvality zemědělského podnikání drobných farmářů v málo úrodných venkovských
oblastech – těm je poskytováno odborné školení zejména v oblastech ochrany vody a půdy,
zlepšování kvality stávající výsadby, sklizně a dalších postupů řízení, např. údržby sadů. Všechny v
roce 2012 běžící bilaterální rozvojové projekty byly realizovány organizací Člověk v tísni, která
disponuje dlouholetou zkušeností s působením v Afghánistánu a má v zemi rovněž odpovídající
personální kapacity a logistické zázemí.
BOSNA A HERCEGOVINA
V roce 2012 v Bosně a Hercegovině úspěšně pokračovala spolupráce ČRA s ostatními donory
působícími v této zemi, která napomohla jak zefektivnění dopadů české ZRS, tak i její harmonizaci
s aktivitami dalších donorů.
Spolupráce s americko-švédským projektem FARMA, která byla navázána v roce 2011, byla
zintenzivněna v rámci programu vlády USA „Emerging donors challenge fund“. Díky této spolupráci
měli čeští experti ze Státního veterinárního ústavu v Praze možnost předat zkušenosti v oblasti
monitoringu residuí v zemědělských výrobcích bosenským veterinárním inspektorům a veterinárním

9

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

laboratořím. Spolupráce s projektem FARMA
probíhala také v rámci českého projektu
„Zvýšení produkce mléka v severovýchodní
Bosně“ a dalších aktivitách.
V oblasti zemědělství byl v Bosně a Hercegovině
v uplynulém roce využit nový koncept ZRS ČR
týkající se vysílání českých vysokoškolských
učitelů do partnerských zemí. Touto cestou byla
například navázána spolupráce mezi Českou
zemědělskou univerzitou a Univerzitou v Banja
Luce. Cílem jejich společného projektu, který
volně navazuje na minulé aktivity ZRS ČR v této oblasti, je zavedení nových předmětů na banjalucké
univerzitě v oblasti kvality inseminačních dávek.
Kromě sektoru zemědělství se ČRA v uplynulém roce v Bosně a Hercegovině zaměřila na oblast
zásobování vodou a sanitace a také oblast energetiky, v níž se česká ZRS zaměřuje především na
obnovitelné zdroje energie. V závěru roku 2012 byl schválen jednorázový příspěvek na projekt
Rozvojového programu OSN (UNDP Sarajevo) „Energie z biomasy jako zdroj zaměstnání a energetické
bezpečnosti“. Jedním z cílů tohoto projektu je zefektivnění vytápění škol v oblasti Srebrenica s
využitím biomasy. Z českého příspěvku bude hrazena mimo jiné i účast českých expertů na přípravě
tohoto projektu.
V roce 2012 byly v Bosně a Hercegovině zahájeny také nové projekty v sektoru zdravotnictví. Projekt
v oblasti zvýšení kapacit cévní chirurgie byl započat školením 6 lékařů a sester ze Sarajeva a Banja
Luky, které se konalo ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a v Nemocnici Na Homolce v Praze.
Lékaři z Bosny vyjádřili velký zájem právě o předávání zkušeností a postupů v cévní chirurgii, které
jsou uplatňovány v českých nemocnicích, neboť ty patří v tomto oboru na evropskou špičku.
Další sektor, v němž byly nově zahájeny
projekty, je sektor státní správy a občanské
společnosti. Projekty v tomto sektoru jsou
zacíleny především na podporu bosenských
státních institucí v jejich úsilí v překonávání
překážek v přístupu do Evropské unie.
Podporována je například oblast certifikace
zemědělských výrobků, ale i certifikace
stavebních materiálů a nízkonapěťových zařízení
čí výtahů.
Na základě doporučení ZÚ Sarajevo bylo v
polovině roku 2012 z rozpočtu ČRA podpořeno částkou 1,5 mil. Kč také několik malých lokálních
projektů při ZÚ (MLP). Jednalo se především o projekty na podporu občanské společnosti a
zaměstnanosti (školení o podnikání v oblasti zemědělství pro mladé, příspěvek na výstavbu centra
pro lidi s mentálním postižením či nákup vybavení pro komunální podnik).
V létě 2012 bylo ČRA uděleno ocenění „Evropský přítel Bosny a Hercegoviny“, které předal řediteli
ČRA ředitel Evropské hnutí v Bosně a Hercegovině pan Predrag Praštalo.
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ETIOPIE
Rozvojovými projekty v Etiopii (jedné z nejméně rozvinutých zemí světa) se Česká republika hlásí k
plnění Rozvojových cílů tisíciletí. V této zemi lze navázat na poměrně bohatou tradici vzájemných
vztahů i probíhající aktivity některých českých subjektů. Existuje zde potenciál pro působení českých
nevládních organizací a podnikatelského sektoru.
V roce 2012 pokračovalo v realizaci celkem 11
projektů, z toho 9 dotací a 2 zakázky. Jediným
projektem, který byl zahájen v roce 2012, byl
projekt
„Rozvoj
kapacit
v
oblasti
environmentální geologie – mapování georizik
včetně hydrogeologických podmínek v oblastech
Dila a Hosaina, Etiopie“, který byl realizován
formou rozpočtového opatření. Tento projekt
navazuje na dosavadní aktivity projektu „Rozvoj
kapacit v oblasti inženýrské geologie a
hydrogeologie v Etiopii“ realizovaného v letech
2010 - 2012. Jeho místní partnerskou organizací,
stejně jako u minulého projektu, je Geologická služba Etiopie.
V sektoru ochrany půdy a podpory drobných zemědělců byl na konci roku 2012 po tříleté
implementaci ukončen projekt „Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako
pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie“. Dále byla provedena identifikace nových projektových
námětů, na základě které dojde k formulaci nových projektů na začátku roku 2013.
Během roku 2012 proběhla identifikace nových projektových námětů také v sektoru zdravotnictví,
neboť dvouletý projekt „Podpora rozvoje nemocnice Alaba – Kulito: Zpřístupnění kvalitní zdravotní
péče“ byl na konci roku 2012 úspěšně ukončen a výstupy projektu byly předány místním partnerům.
Identifikace nových námětů probíhala v loňském roce dále i v sektorech vzdělávání a v sektoru
ochrany vodních zdrojů a zajištění přístupu k pitné vodě. V rámci sektoru vzdělávání se realizují dva
projekty, které byly zahájeny v roce 2011, a na konci roku 2012 bylo vyhlášeno další dotační výběrové
řízení. Nový projekt bude zaměřen na podporu a
rozvoj kožedělného průmyslu v regionu SNNPR
prostřednictvím zřízení Leather departmentu na
Awassa TVET College.
V sektoru ochrany vodních zdrojů a zajištění
přístupu k pitné vodě byla na podzim roku 2012
uskutečněna formulační mise s plánem vypsání
veřejné zakázky v roce 2013. V roce 2012 byly v
tomto sektoru realizovány dva projekty - jedním
z nich je projekt „Zavedení udržitelného systému
zásobování pitnou vodou v malých městech zóny
Sidama SNNPR, Etiopie“, zaměřený na zónu Sidama, a druhý „Dlouhodobý přístup k vodě v okrese
Alaba“ zaměřený na okres Alaba.
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Na podzim roku 2012 byly uskutečněny dvě cesty českých poslanců do Etiopie. První cesta byla
realizována v rámci rozvojového projektu „V4 AID“ a jejím cílem bylo mimo jiné najít témata pro
potenciální budoucí spolupráci v rámci zemí V4. Druhá cesta byla připravena pro poslance Výboru pro
životní prostřední PS PČR. Během cesty měli poslanci možnost seznámit se s projekty ZRS ČR a setkat
s reprezentanty ústředních orgánů.
MOLDAVSKO
Dominantními tématy ZRS ČR v Moldavsku jsou
sanace ekologických škod, ochrana vodních
zdrojů
a
sanitace,
budování
sociální
infrastruktury a oblast vzdělávání. V roce 2012 se
ČRA zapojila spolu s partnery do projektu
„Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a
Rady regionálního rozvoje: Aktualizace strategie
regionálního rozvoje“. Tento projekt vznikl na
základě společného programování za účasti
zástupců moldavských institucí, zemí EU12, GIZ,
UNDP a Delegace EU.
Rozvojová spolupráce ČRA probíhá v Moldavsku dále v sektorech zásobování vodou a sanitace a
obecné ochrany životního prostředí. V roce 2012 pokračovala realizace mezinárodního programu
"Rehabilitation of the water supply and sewage system in the Municipalities of Nisporeni, Vărzăreşti
and Grozeşti“, na kterém se ČRA podílí společně s Rakouskou rozvojovou agenturou, Švýcarskou
agenturou pro rozvoj a Evropskou komisí prostřednictvím obnovy a rekonstrukce systému nakládání s
odpadní vodou ve městě Nisporeni. Obdobný projekt pokračoval ve městě Vulkaneşti a v městě
Cimişlia.
V oblasti likvidace starých ekologických zátěží
pokračovaly v roce 2012 projekty sanace
ekologických škod způsobených pesticidy a
projekt průzkumu a sanace znečištění ropnými
deriváty na území vesnic Lunga a Mărculeşti.
Posledně jmenovaný projekt bude mít zásadní
pozitivní dopad na dostupnost užitkové a pitné
vody pro obyvatele obou vesnic. Mezi
významné rozvojové intervence ČR se v roce
2012 zařadilo také dokončení varovného
povodňového a monitorovacího systém na řece Prut realizované v těsné spolupráci se Státní
hydrometeorologickou službou Moldavska.
V oblasti sociální péče byly v roce 2012 v Moldavsku realizovány projekty, jejichž výstupy přímo nebo
nepřímo omezují negativní dopady dočasné pracovní migrace Moldavanů. Byly proto budovány
institucionální kapacity moldavské vlády pro práci s opuštěnými dětmi a zvyšována kvalita a
dostupnost zdravotně-sociálních služeb domácí péče o staré či nemocné. Oba výše zmíněné projekty
v oblasti sociální péče ČRA funkčně propojila s projektem “Addressing the Negative Effects of
Migration on Minors and Families Left Behind” financovaným Evropskou komisí a italským
Ministerstvem práce a sociálních věcí. V průběhu roku 2012 byl zahájen navazující projekt zacílený na
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integraci dětí s postižením nebo se speciálními
potřebami do vzdělávacího systému na úrovni
předškolního vzdělávání. Vedle pilotní mateřské
školy ve městě Orhei z dříve ukončeného
projektu získá Moldavsko ještě dvě inkluzivní
mateřské školy v rámci nového projektu.
Zemědělské projekty v Moldavsku v roce 2012
byly
zaměřeny
na
podporu
konkurenceschopnosti a efektivity malých a
středních podnikatelů a rozvoj ekologického
zemědělství. Jeden z nich je spolufinancovaný USAID, neboť byl v roce 2012 vybrán v rámci programu
vlád USA „Emerging Donors Challenge Fund“. V roce 2012 byl zahájen nový projekt zaměřený na
rozvoj podnikatelských dovedností malých a středních zemědělců zvýšením transferu znalostí pomocí
televizních pořadů.
V listopadu 2012 byla podepsaná Dohoda mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky o rozvojové
spolupráci. Tento dokument pozitivně ovlivní všechny projekty ZRS ČR v Moldavsku, například
nebude docházet ke zdanění projektových nákladů v Moldavsku a import technologií bude
automaticky zbaven dovozního cla. Tato dohoda je první dokument tohoto druhu v rámci ZRS ČR.
MONGOLSKO
Rok 2012 přinesl do Mongolska několik výrazných změn, které se dotkly i rozvojových aktivit ČR v
zemi. Po červnových parlamentních volbách se kompletně obměnilo složení mongolské vlády a ze
strany ČR pak v Ulánbátaru došlo také k uvedení do funkce nové velvyslankyně.
Během roku 2012 bylo uskutečněno několik misí
ČRA do Mongolska za účelem monitoringu
probíhajících projektů ZRS ČR, identifikace
návrhů na projekty nové a jejich následné
formulace. V roce 2012 začal také pilotní dotační
projekt vysílání českých vysokoškolských učitelů
za účelem zkvalitnění výuky na partnerských
univerzitách v Mongolsku.
V roce 2012 v Mongolsku probíhala realizace
projektů ZRS ČR, a to napříč všemi tematickými
sektory. V rámci projektu „Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (koně Převalského) v
chráněných územích západního Mongolska v kontextu sociálně ekonomického rozvoje“ byly v
červenci do Mongolska úspěšně převezeni 4 další koně Převalského.
V závěru roku 2012 došlo k úspěšnému zakončení a předání několika projektů, mezi nimi příklad
projektu, který vedl k vyčištění skládky toxických kalů v obytné části Hargia města Ulánbátar. Ve
městě Erdenet byl pak ukončen projekt „Vybudování nových zdrojů vody pro venkovské oblasti
Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet“, jehož cílem bylo vyhloubení vrtaných
studní, které zajistí zásobování vodou v daném regionu.
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Dalším zakončeným projektem byl projekt „Systém
identifikace hospodářských zvířat“, díky němuž se v
centrálních regionech Mongolska efektivně zavedl
systém označování hovězího dobytka. Po jeho vzoru se
zavádí evidence dobytka v celém Mongolsku. Tento
projekt by měl být v roce 2013 základem pro přípravu
nového projektu zabývajícího se umělou inseminací
skotu se zaměřením na zvýšení produkce mléka. Dále
byl zčásti předán projekt „Rozvoj institucionalizovaného
odborného zemědělského poradenství v pouštním
regionu Gobi“, díky němuž byl vybaven agropark
zavlažovacím systémem a pasivním skleníkem. Tento
projekt zaznamenal mimořádně dobré výsledky v
zemědělské produkci.
V severomongolském městě Darchan byla předána část
projektu „Podpora odborného vzdělávání v Mongolsku s
důrazem na učňovské školství“. Nově byl pak dále
v sektoru vzdělávání zahájen projekt „Podpora
dostupného školícího systému pro pastevce“.
V prosinci 2012 zorganizoval ZÚ Ulánbátar seminář k vodnímu hospodářství, který byl velice úspěšný.
Semináře se kromě zástupců ČRA a dalších českých institucí zúčastnilo také 11 českých firem,
převážně z řad realizátorů projektů ZRS. Seminář byl zaměřen na prezentaci českých technologií a
know-how, které mají vzhledem k připravovaným mongolským výběrovým řízením značnou šanci na
dobré uplatnění.

2.2. PRIORITNÍ ZEMĚ ČESKÉ ZRS BEZ PROGRAMU SPOLUPRÁCE
GRUZIE
ČRA v roce 2012 navázala na předchozí zkušenosti z realizace projektů v Gruzii, kde pokračovaly
projekty v sektorech zdravotnictví, obecná ochrana životního prostředí, zemědělství, výroba a
dodávky energie. Nově byla započata realizace čtyř projektů v sektoru státní správa a občanská
společnost.
Nově zahájené projekty prošly standardním procesem identifikace a jejich realizace začínala
postupně během roku 2012. Projekt „Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie“
byl zahájen v červnu podpisem Memoranda o spolupráci mezi ZÚ Tbilisi a USAID, která projekt
spolufinancuje v rámci programu vlády USA „Emerging Donors Challenge Fund“. Záměrem je zlepšení
gruzínských odborných kapacit v oboru adiktologie. Projekt se zaměří na vytvoření curricula
vysokoškolského studijního oboru adiktologie, které bude vycházet ze vzdělávacích modulů
vyvinutých v rámci výuky oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a na
nastavení systému celoživotního vzdělávání pro profesionály pracující v adiktologických službách.
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ČRA pokračovala v roce 2012 ve spolupráci se samosprávou okresu Akhmeta a Agency of Protected
Areas (APA). Projekt „Příprava plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Tusheti“ je dalším z
projektů určených pro obyvatele odlehlého horského regionu. Projekt rovněž navazuje i na aktivity
dalších donorů působících v dané oblasti, např. na projekt přípravy plánu péče pro národní park
Thušsko financovaný UNDP nebo na projekt rozvoje chráněných území financovaný USAID. Dále
začala realizace projektu „Zvýšení efektivnosti řízení jeskynní chráněné oblasti Imereti“, který má za cíl
zlepšit správu a provoz jeskyní, prostřednictvím vytvoření metodického dokumentu pro organizaci a
řízení jeskynní správy.
Posledním v roce 2012 nově zahájeným
projektem je „Rozvoj a podpora gruzínského
lázeňství“, jehož dlouhodobým záměrem je
vytvoření plánu rozvoje gruzínského lázeňství s
důrazem na zavádění adekvátní legislativy. V
rámci projektu je plánováno vytvoření databáze
gruzínských
lázeňských
zařízení
a
profesionalizace
odborného
personálu.
Významným komponentem projektu je přenos
zkušeností ČR s procesem privatizace českého
lázeňství a poté se vstupem do EU.
České neziskové organizace v roce 2012 pokračovaly v Gruzii v realizaci tří zemědělských projektů,
které byly zahájeny v roce 2011. Jednotlivé projekty byly primárně cíleny na podporu spolupráce a
rozvoj kapacit drobných zemědělců v západních regionech Gruzie - v Adžárii byla založena dvě
zemědělská servisní centra, která byla vybavena technikou, v Imereti a Samegrelu byly podpořeny
drobné kooperativy a malé zemědělské podniky.
V sektoru zdravotnictví byla zahájena realizace druhé etapy projektu „Podpora prevence a včasného
odhalení rakoviny u žen v regionech Samegrelo a Shida Kartli“. Projekt je zaměřen na podporu
prevence a včasného odhalení rakoviny prsu a děložního čípku a na přípravu tvorby národní strategie
prevence rakoviny u pacientek žijících ve venkovských oblastech.
V roce 2012 byl úspěšně zakončen projekt
zaměřený
na
využívání
udržitelných
(obnovitelných) zdrojů elektrické energie v
odloučených oblastech Gruzie. Projekt byl
realizovaný ve spolupráci se samosprávou
okresu Achmeta a Agenturou pro chráněná
území Gruzie. V regionu Thušsko se nachází
národní park a horské vesnice, které nejsou
napojeny na centrální elektrickou rozvodnou síť.
V roce 2012 pokračoval projekt „Posílení
připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí“.
Tento projekt, který ČRA realizuje ve spolupráci s Národní agenturou životního prostředí (National
Enviromental Agency – NEA) a s Českým hydrometeorologickým ústavem má za cíl vybudování
monitorovacího systému včasného varování před povodněmi. Projekt bude mimo jiné zavádět
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jednotný systém monitoringu za využití hydrologických a meteorologických stanic. Projekt přenáší
zkušenosti ČR s včasným varováním před povodněmi a s předpovědí počasí v komplexním systému,
tj. včetně sběru (dodávka automatických měřících stanic) a vyhodnocení dat (dodávka specifického
software).
V druhé polovině roku 2012 české neziskové organizace zahájily tři projekty v rámci sektoru sociální
infrastruktura - „Podpora ohrožené mládeže a mnohočetných a neúplných rodin ve vybraných
regionech západní Gruzie“, „Lidé s postižením: samozřejmá a respektovaná skupina společnosti“ a
„Centrum denních služeb pro seniory v regionu Khashuri“.
KAMBODŽA
Dobré bilaterální vztahy České republiky a Kambodži jsou předpokladem pro efektivní rozvojovou
spolupráci. ZRS ČR se aktuálně soustředí zejména na projekty v sektorech životního prostředí a
sociálního rozvoje (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb). V průběhu roku 2012 tak v
Kambodži probíhala realizace celkem tří dotačních projektů zaměřujících se na zlepšování zdraví
matek a dětí, rozvoj alternativních zdrojů energie či posilování komunitní podpory pro postižené děti.
Vzhledem k tomu, že jedním z největších
kambodžských problémů je vysoká úmrtnost
matek při porodu a dětí do pěti let věku, byly v
roce 2012 i nadále v centru zájmu projekty v
sektorech zdravotnictví a ostatní sociální
infrastruktury a služeb, které byly zahájeny v
předchozích letech a jež se geograficky
soustřeďují zejména na oblast provincie Takeo.
Mezi hlavní cíle projektu „Zdraví pro matky a
děti v Kambodži“ patří zejména zvýšení kvality
zdravotnických služeb poskytovaných ve
veřejných zdravotnických zařízeních a zvýšení
poptávky po těchto službách u vesnického obyvatelstva. Podpořeno bylo během celé realizace (2010
– 2012) přes 40 zdravotnických zařízení, kde byly průběžně zlepšovány technické podmínky a
vybavení, zvyšovány odborné kompetence personálu a u vybraných zařízení také komplexní
reorganizace jejich fungování za účelem zefektivnění práce s klienty.
V oblasti sociální péče a vzdělávání pak pokračovala realizace projektu „Posilování komunitní podpory
pro postižené děti v provincii Takeo“, který si
klade za cíl zlepšit přístup ke vzdělávání tělesně
postižených dětí. Mezi hlavní výstupy projektu
patří vytvoření systému inkluzívního vzdělávání,
školení pedagogů a dalších pracovníků
vzdělávacích institucí a vytvoření školicích a
výukových materiálů pro začlenění postižených
dětí do vzdělávacího systému.
Dalším pokračujícím projektem je „Rozvoj
tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění
udržitelných zdrojů energie v Kambodži (ROBI)“.
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Tento projekt, který je realizován ve spolupráci s Národním kambodžským programem pro rozvoj
bioplynáren (NBP) a holandskou nevládní organizací SNV, má za cíl přispět k rozvoji stabilního tržního
odvětví s domácími bioplynárnami v sedmi provinciích Kambodži s hlavním důrazem na provincii
Takeo. Bioplynárny jsou v místním prostředí ověřené technologie využívající uvolňujících se plynů z
rozkládajícího se biologického odpadu k produkci ekologicky šetrné energie.
V roce 2012 také pokračovala jednání mezi českou a kambodžskou stranou o vyrovnání pohledávek
České republiky vůči Kambodži, které by mělo vyústit do realizace rozvojových projektů
financovaných v rámci těchto pohledávek. Během roku došlo k rámcové dohodě obou stran o
budoucím zaměření rozvojových projektů, které budou financovány v rámci vyrovnání dluhu
(zdravotnictví a vzdělávání), a byla připravena memoranda o porozumění, která mají dát budoucí
realizaci projektů legislativní rámec.
KOSOVO
I v roce 2012 byl největší důraz ZRS ČR v Kosovu kladen na sektor ostatní sociální infrastruktury, v
jehož rámci se odvíjí především spolupráce se sdruženími handicapovaných obyvatel Kosova. Cílem
takovýchto projektů ČRA bylo především zlepšit postavení nevidomých a neslyšících. V těchto
oblastech si Česká republika vybudovala silnou pozici i uznání ostatní donorské komunity.
V Kosovu se ZRS ČR také podařilo připojit se
k programu vlády USA „Emerging donors
challenge fund“. Projekt inkluzivní vzdělávání v
Kosovu byl tak rozšířen o další aktivity, které
budou hrazeny z prostředků americké vlády.
Jedná se především o budování kapacit místních
aktérů při implementaci strategie integrace
romské, aškalské a egyptské komunity (RAE) s
využitím českých zkušeností z této oblasti.
Druhým důležitým sektorem ZRS ČR v Kosovu
byl v roce 2012 sektor zásobování vodou a
sanitace, který je klíčovým pro zlepšení ochrany životního prostředí v Kosovu, neboť v celém státě
například doposud není funkční ani jedna čistírna odpadních vod. V roce 2012 tak došlo ke
slavnostnímu spuštění zkušebního provozu čistírny odpadních vod v municipalitě Fushë
Kosovë/Kosovo Polje. Tato akce za účasti čelních kosovských představitelů, vedení ZÚ ČR v Kosovu,
ČRA, ale i představitelů donorské komunity sklidila velký mediální ohlas, včetně zájmu zástupců
dalších municipalit o využití obdobné technologie pro nakládání s odpadními vodami v jejich
municipalitě.
V roce 2012 byla také zahájena pilotní spolupráce českých učitelů z Konzervatoře Jana Deyla a střední
školy pro zrakově postižené se školou pro nevidomé v Peji/Peći. Cílem této spolupráce je zavést nové
metody výuky hudby a tím rozšířit možnosti zaměstnání pro nevidomé v Kosovu.
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PALESTINA
Vzhledem ke specifickým podmínkám a charakteru zahraniční rozvojové spolupráce s Palestinou
pokračovala ČRA ve spolupráci se Styčným úřadem (SÚ) v Ramalláhu v aktuálně realizovaném modelu
spolupráce, a to formou poskytnutí finančních darů guvernorátu Tubás vládou České republiky.
Převedené finančních prostředky (13,5 mil. Kč v roce 2012) palestinské straně následně slouží k
realizaci projektů vybraných v rámci výběrových řízení, na jejich přípravě a vyhodnocení se podílejí
odborníci spolupracující s ČRA.
Ve spolupráci se SÚ Ramalláh tak byla v průběhu roku 2012 poskytnuta palestinské straně odborná
asistence a aktualizovány již dříve vypracované dokumentace pro výběrová řízení na realizátory
projektů v sektoru výroby a dodávky energie (střediska praktického využití moderních metod v
oblasti fotovoltaických aplikací) a dále také v sektoru zemědělství (kapilárního zavlažování z
rezervoárů). ČRA se rovněž podílela na vyhodnocování nejvhodnějších nabídek v rámci výběrových
řízení na dodavatele - výběrová řízení (realizované palestinskou samosprávou) na hlavní část
projektových aktivit v roce 2012, tedy využití moderních metod v oblasti fotovoltaických aplikací, bylo
uzavřeno (po opakovaném výběrovém řízení) v listopadu 2012 a realizátorem dodávky bude místní
palestinská firma. Výběrové řízení na dodavatele systému kapilárního zavlažování však stále ještě
není zcela uzavřeno. Hlavními realizačními partnery a gestory ZRS na palestinské straně jsou vládní
agentury Palestinian Energy Authority a Palestinian Water Authority.
SRBSKO
ZRS ČR v Srbsku v roce 2012 zintenzivnila
zapojení srbských státních institucí do
projektových aktivit. I přes změny v srbském
politickém vedení byla úspěšně zahájena
spolupráce na projektu, který řeší nakládání s
odpadními vodami v obci Kruščica. Tato obec se
nachází v oblasti srbského Banátu při hranicích s
Rumunskem a žije zde česká autochtonní
menšina. Dle statistických ukazatelů patří tato
oblast k nejméně ekonomicky rozvinutým v
Srbsku. Tento projekt finančně podpořila jak česká tak i srbská strana. Jedná se tak o unikátní
spolupráci české firmy, municipality Bela Crkva a Autonomní oblasti Vojvodina.
Úspěšně také pokračovalo partnerství s Úřadem
Organizace spojených národů pro servisní
zabezpečení projektů (UNOPS). Spolupráce s
UNOPS probíhá v Sandžaku (srbské části tohoto
regionu), který je jedním z ekonomicky nejméně
rozvinutých a politicky velmi křehkých. Společné
aktivity s UNOPS byly zahájeny v rámci projektu
na podporu výroby sýrů v oblasti Sandžak. V roce
2012 byly k tomuto projektu připojeny i aktivity
v rámci programu vlády USA „Emerging donors
challenge fund“.

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

V roce 2012 pokračovaly také projekty v již tradičním regionu ZRS ČR – v Šumadiji, kam nyní směruje
podpora sektoru zdravotnictví, zaměřená především na prevenci a včasnou detekci ženských
nádorových onemocnění i zkvalitnění poskytované péče prostřednictvím dodávek zdravotnického
vybavení.
V regionu Kolubara byly v roce 2012 ukončeny dva projekty v sektoru zásobování vodou a sanitace.
Ve městě Valjevo byla otevřena transfer stanice odpadu a v obci Osečina-Belotić došlo ke zlepšení
přístupu k pitné vodě prostřednictvím vybudování vodovodního systému včetně nových čerpadel
pitné vody. Přímo ve Valjevu pak pokračoval projekt v sektoru energetiky zacílený na zefektivnění
vytápění místní nemocnice s využitím geotermálního vrtu.

2.3. OSTATNÍ PARTNERSKÉ ZEMĚ
ANGOLA
V roce 2012 pokračovala v Angole realizace
projektu „Zvýšení kvality základního vzdělávání v
rurálních oblastech okresu Cuemba“. V rámci
projektu pokračovaly v uvedené oblasti aktivity
vedoucí k posílení odborných a pedagogických
kapacit učitelů základních škol v souladu s
angolskou vládní školskou reformou. V rámci
projektu
došlo
k
vytvoření
nových
pedagogických materiálů vycházejících z
požadavků a potřeb žáků a učitelů v rurálních
oblastech. Projekt byl zahájen v roce 2010 a po
tříleté implementaci byl na konci roku 2012
úspěšně předán místním partnerům.
JEMEN
Česká republika je členem poměrně úzké skupiny zemí „Přátelé Jemenu“, jejímž cílem je asistence
jemenské vládě při nutných ekonomických a společenských reformách. Vzhledem ke svým
dosavadním aktivitám a obecným sektorovým prioritám se ČR soustředí především na sektor
zemědělství a zemědělského vzdělávání.
V roce 2011 z důvodu výrazně zhoršené
bezpečnostní situace nebyly v Jemenu
realizovány žádné bilaterální rozvojové projekty.
V roce 2012 pak bylo možné zahájit realizaci
jednoho rozvojového projektu, který se
soustředí na sektor zemědělství, konkrétně na
podporu drobných zemědělců a zemědělského
vzdělávaní na ostrově Sokotra. Aktivity a výstupy
tohoto projektu zahrnují například podporu
školek produkujících sazenice vhodných
zemědělských plodin - zejména zeleniny a ovoce
- jakož i místních endemických druhů dřevin,
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využívaných na píci, stavební a palivové dříví. Projekt je realizován Mendelovou univerzitou v Brně ve
spolupráci s místními experty jemenské organizace Environmental Protection Authority.
VIETNAM
Rozvojové projekty ve Vietnamu, který spadá do skupiny zemí, v nichž budou aktivity ZRS postupně
utlumovány, se v roce 2012 soustředily zejména na spolupráci v sektorech ostatní sociální
infrastruktury a služeb (podpora trhu práce), výroby a dodávek energie (udržitelné zdroje energie na
venkově), průmyslu, těžby surovin a stavebnictví (efektivní využívání nerostných surovin) a
zásobování vodou a sanitace (náprava starých ekologických zátěží). Geograficky se ZRS ČR primárně
zaměřila na oblast středního Vietnamu, provincii Thua Thien-Hue.
Již od roku 2011 pokračuje realizace projektu
„Obnovitelné zdroje energie pro venkovské
oblasti provincie Thua-Thien Hue“, který si klade
za cíl zajistit dodávky ekologicky šetrné a
obnovitelné energie (elektřina a plyn)
obyvatelům odlehlých oblastí provincie.
Druhým rokem také pokračovala realizace
projektu „Vzdělání a multiplikace sítě trenérů
odborného vzdělávání ve VSR“ – tento projekt
reaguje na potřebu zvýšit kvalitu sítě odborného
(zejména učňovského) vzdělávání a posílit tak
odborné vzdělávání ve Vietnamu. Problémem Vietnamu totiž zůstává – i přes masivní ekonomický
růst - nízká vzdělanost a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
Nově byla v roce 2012 zahájena realizace dvou projektů s potenciálně silným dopadem na vzájemné
ekonomické vztahy obou zemí – jde o projekty „Podpora překonávání následků působení
herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“ a „Rozvoj sklářského průmyslu ve středním Vietnamu“. V případě
prvního projektu se jedná o odbornou a technickou pomoc vietnamským institucím a rovněž o
konkrétní aktivity směřující ke zmírnění rizika ohrožení zdraví obyvatel a poškození životního
prostředí následkem masivní aplikace herbicidů v době americko-vietnamského vojenského konfliktu.
Druhý jmenovaný projekt pak navazuje na předchozí aktivity ZRS ČR v letech 2006 - 2011. Hlavním
cílem tohoto projektu je vedle ověření a komplexního vyhodnocení průmyslového významu lokálních
surovin, nezbytných pro výrobu sklářského kmene (živce, vápence a dolomity) v provincii Thua Thien
Hue, zejména posílení technických a odborných kapacit partnerské organizace státní geologické
služby Vietnamu a dalších odborných institucí.
ZAMBIE
Na začátku roku 2012 došlo ke zkomplikování realizace projektů vzhledem k nejasné bezpečnostní
situaci v zemi. I přes značné zpoždění v implementaci všech projektů se nakonec podařilo dohnat
téměř všechny plánované aktivity do konce roku 2012. Výjimkou byl projekt „Podpora umělé
inseminace a zvýšení užitkovosti místních plemen skotu“, u kterého bylo nutné přesunout část aktivity
do roku 2013.
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V roce 2012 pokračovala realizace projektu
„Vzdělávání porodních asistentek pro Západní
provincii“. V lednu zahájilo studium tohoto
jednoletého oboru 40 nových studentů.
Studenti absolvovali teoretickou výuku za
využití dodaných výukových modelů a účastnili
se praxe v partnerských zdravotnických
zařízeních. Všichni studenti využívají možnost
ubytování v studentské ubytovně v areálu
školy, která byla postavena z prostředků ZRS ČR
již v roce 2011. V rámci aktivit roku 2012 bylo
dodáno terénní sanitní vozidlo, které je prvním vybaveným ambulantním vozidlem v Západní
provincii. Projekt byl na konci roku 2012 ukončen a předán místnímu partnerovi Provinčnímu
zdravotnickému úřadu a nemocnici Lewanika. V rámci roku 2012 proběhla identifikace nových
projektových námětů v sektoru zdravotnictví, a vzhledem k velkému zájmu ze strany zambijského
ministerstva zdravotnictví a podpory ministra zdravotnictví pana Dr. Josepha Kasonde o české
zkušenosti v tomto sektoru, ČRA vypsala nové dotační výběrové řízení zaměřené na posílení kapacit
zdravotnické školy Lewanika Nursing School a nemocnice Lewanika ve městě Mongu, Západní
provincie, s důrazem na péči o matku a dítě.
V sektoru zemědělství v roce 2012 pokračoval projekt „Podpora umělé inseminace a zvýšení
užitkovosti místních plemen skotu“, jehož hlavním cílem je podpora Inseminačního centra
v Mazabuce skrze dodání vybavení a poskytnutí školení pro zvýšení dostupnosti služeb v oblasti
umělé inseminace a zachování genetického potenciálu tradičních plemen skotu. V roce 2012 byl
zahájen nový projekt, který navazuje a rozšiřuje aktivity již stávajícího projektu. Projekt „Zavedení
kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře v Zambii“ si klade za cíl
ustanovit systém distribuce a kontroly umělé inseminace především v Jižní a částečně Východní
provincii. Hlavním partnerem obou projektů je Ministerstvo zemědělství a hospodářských zvířat.
V roce 2012 pokračovaly také projekty v sektoru
vzdělávání a v sektoru podpory sociálních
služeb. V rámci vzdělávacího projektu „Učňovské
vzdělání pro sociálně ohrožené děti Katongo“
bylo absolventům základních škol, studentům
středních škol a další mládeži ve věku 13 - 25 let
poskytnuto odborné učňovské vzdělání, aby měli
po ukončení studia větší šanci uplatnění na
místním trhu práce. V sektoru podpory
sociálních služeb pokračovala implementace
projektu „Udržitelná péče o sirotky a ohrožené
děti (OVC) v Západní provincii“. Cílem projektu je
snížit zranitelnost sirotků a dalších ohrožených
dětí a jejich rodin v okresu Mongu. V rámci
projektu bylo od roku 2011 podpořeno již 157 domácností a přes 300 OVCs.
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3. REALIZACE TUZEMSKÝCH A TRILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ
V souvislosti s platností zákona o rozvojové spolupráci realizuje ČRA od roku 2010 také dotační
výběrová řízení na projekty ZRS ČR. Dotace jsou zaměřené na zahraniční bilaterální rozvojové
projekty, zejména v zejména v sektorech ostatní sociální infrastruktury a služeb, vzdělávání,
zdravotnictví, zemědělství a vodních zdrojů a sanitace, a od roku 2011 také na v tuzemsku
realizované projekty a na projekty trilaterální spolupráce.
Tuzemské dotační tituly jsou zaměřeny na čtyři oblasti. První oblast se soustředí na podporu
partnerství a kapacit nestátních neziskových organizací (NNO). V rámci tohoto dotačního titulu je
podpořeno budování organizačních a administrativních struktur NNO a posilování jejich schopností
poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS. Druhou skupinou tuzemských dotací jsou projekty zaměřené
na rozvojové vzdělávání a osvětu. Cílem projektů v této oblasti je zvyšování odborných znalostí
pedagogických pracovníků a všechny podpořené projekty budou v souladu s Národní strategií
globálního rozvojového vzdělávání ČR. Další tuzemské dotační tituly jsou zaměřeny na podporu
platforem nestátních aktérů ZRS, kde jsou podpořeny projekty předložené jejich zastřešujícími
organizacemi, a na podporu aktivit krajů a obcí, které realizují projekty realizované územními
samosprávnými celky v jedné nebo více z prioritních zemí programu zahraniční rozvojové spolupráce
ČR. Těchto do ČR směřujících projektů bylo v loňském roce podpořeno 34. Během roku 2012 proběhl
audit a monitoring vybraných tuzemských dotací a v následujícím roce se bude v této činnosti
pokračovat u dalších projektů.
V dotačním titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ byly
podpořeny projekty Olomouckého a Ústeckého kraje. Olomoucký kraj se v projektu soustředil na
přípravu budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v
Autonomní oblasti Vojvodina. Ústecký kraj spolupracuje v rámci svého projektu s městy v jižním
Banátu (Srbsko). Záměrem projektu bylo rozvíjení vzájemných vztahů obou regionů, pomoci při
zvyšování zaměstnanosti a rozvoji podnikání, podpořit investiční aktivity a předat dobré zkušeností.
V dotačním titulu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ jsou podpořeny projekty, které se
zaměřují na zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti rozvojového
vzdělávání. Dále se projekty soustředí na realizace programů o rozvojové problematice pro žáky a
studenty všech úrovní vzdělávání, vytváření metodických materiálů a pořádání i různých kampaní.
Projekty také informují o Rozvojových cílech tisíciletí.
Projekty, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur NNO,
jsou podporovány v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových
organizací“. Projekty vychází z potřeb jednotlivých žadatelů. Jedná se o zvyšování odbornosti
lektorských či manažerských schopností, zvyšování PR o organizaci a zlepšení fundraisingových aktivit
organizace.
Platformy nestátních subjektů jsou podpořeny v dalším dotačním titulu. Projekty se zaměřují na
zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci ČR, realizují semináře a kampaně. Dále publikují
dokumenty týkající se rozvojové problematiky, provádějí průzkumy a navazují partnerství v rámci
nadnárodních organizací.
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Projekty trilaterální spolupráce (spolufinancované dalšími významnými donory, zejména EK)
umožňují českým realizátorům nejen získat cenné zkušenosti při realizaci společných aktivit se
zahraničními partnery, ale představují i z ekonomického hlediska poměrně významný přínos – české
nevládní organizace patří dlouhodobě mezi vůbec nejúspěšnější účastníky (jak v rámci EU-12, tak i v
rámci celé EU-27) výběrových řízení organizovaných Evropskou komisí v oblasti ZRS. Trilaterálních
projektů ČRA v roce 2012 podpořila 47.

4. DALŠÍ AKTIVITY ČRA
4.1. SPOLUPRÁCE V RÁMCI ČESKÉ ROZVOJOVÉ KONSTITUENCE
Sledování kontextu rozvojové spolupráce
ČRA v průběhu roku 2012 průběžně sledovala celkový kontext rozvojové spolupráce v partnerských
zemích, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místních vlád a aktivity
ostatních dárců. ČRA se také podílela na procesu vyhodnocení návrhů MLP při ZÚ. V tomto procesu
se snažila hledat návaznost MLP na vlastní bilaterální projekty. V ojedinělých případech, kdy ČRA v
roce 2012 nevyčerpala prostředky alokované na ZRS s příslušnou partnerskou zemí, a bylo-li to z
hlediska kapacit příslušného ZÚ možné, byly takové prostředky ČRA po vzájemné dohodě a schválení
MZV ORS převedeny příslušnému ZÚ za účelem využití na financování dodatečných rozvojových
projektů při ZÚ (např. v Bosně a Hercegovině).
V relevantních případech ČRA taktéž sledovala průběh a analyzovala zprávy a výstupy z realizace
projektů v rámci dočasné výjimky z transformace ZRS v gesci příslušných rezortů.
Organizace odborných školení zaměřených na znalosti a dovednosti spojené s prováděním ZRS
ČRA navazuje na činnost svého předchůdce,
Rozvojového střediska, v oblasti budování
kapacit české rozvojové konstituence. V
souvislosti s připravovanou novelou zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách proběhlo v
pátek 10. února 2012 v sídle ČRA půldenní
školení „Úvod do projektového cyklu ZRS a
školení o novele zákona o veřejných zakázkách“.
Školení, jež ČRA pořádala společně s MZV ORS a
poradensko-právní společností OTIDEA, a. s., se
zúčastnilo přes 50 zástupců odborů ministerstev
(MZV, MPO, MF, MZE), neziskových organizací a
realizátorů projektů ZRS. Setkání bylo užitečnou příležitostí k diskuzi o nových postupech při zadávání
a průběhu veřejných zakázek stejně jako principů a postupů vycházejících z metodiky projektového
cyklu ZRS.
ČRA nabízí individuální konzultace diplomatům před jejich výjezdem na ZÚ v partnerských zemích
ZRS. V součinnosti s MZV ORS a příslušnými teritoriálními odbory pak ČRA pravidelně pořádá školení
pro lokální koordinátory ZRS z jednotlivých ZÚ v partnerských zemích. Jedná se o přibližně třídenní
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intenzivní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je v návaznosti na obdobnou aktivitu z předešlých
let zajistit další praktické představení metodiky projektového cyklu, specifikace úkolů a povinností ZÚ
a dalších aktérů v rámci realizace projektů ZRS. Školení předchází analýza vzdělávacích potřeb ZÚ ve
vztahu k ZRS. Ve svém obsahu se zaměřuje zejména na zapojení ZÚ do procesu identifikace a
monitoringu projektů ZRS a také na roli v rámci koordinace aktivit s ostatními vyspělými donory
v zemích působnosti příslušných ZÚ. Školení v roce 2012 neproběhlo, je však plánováno na rok 2013.
Spolupráce v rámci Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci
V roce 2012 se ČRA aktivně účastnila všech jednání Rady pro ZRS a byla zastoupena také ve všech
pracovních skupinách Rady. Se členy Rady – zejména resortními ministerstvy - ČRA spolupracuje
zejména při využívání sektorové odbornosti při přípravě a realizaci projektů, což má současně za
následek šíření povědomí o rozvojové spolupráci ve státní správě ČR. Tito experti jsou využíváni
nejenom pro participaci ve výběrových a hodnotících komisích, ale i v průběhu procesu formulace
projektů a následného monitoringu a rovněž pro zpracování odborných vyjádření k předloženým
zprávám z realizace odborných projektů.
Zároveň ČRA spolupracovala i v roce 2012 s jednotlivými ministerstvy při vykazování aktivit ČR
v souvislosti s plněním svých mezinárodních závazků, především v oblasti životního prostředí
(klimatická změna, biodiversita, desertifikace atd.). V této souvislosti začala ČRA projektům podle
pravidel statistického výkaznictví OECD přidělovat tzv. Rio Markers. Společně s MŽP a MF
participovala ČRA také na vykazování prostředků pro financování aktivit směřujících k naplňování cílů
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), zejména příspěvku na tzv. Fast Start Financing
klimatické změny. Tyto prostředky přispívají k posílení odolnosti rozvojových zemí vůči změně klimatu
a omezení jejich emisí skleníkových plynů. Kromě klimatických aktivit ČRA vykazovala údaje o
poskytování prostředků také na ostatní Rio úmluvy, především v návaznosti na výstupy konference
Rio+20 a konferencí smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD) a Úmluvy o
biodiverzitě (CBD).
Podobně jako v předešlých letech i v roce 2012 ČRA intenzivně komunikovala se zájmovými
platformami nestátních neziskových organizací a podnikatelů, kteří jsou aktivní v oblasti ZRS.
Obdobně jako v předchozích letech byla zorganizována oficiální setkání ČRA s vedením a členy PPZRS
a FoRS za účelem poskytnutí vzájemné zpětné vazby a prodiskutování dalších možností spolupráce.
Evaluace
V roce 2012 zohlednila ČRA při přípravě, realizaci a monitoringu svých rozvojových intervencí
doporučení vzešlá z evaluací rozvojových projektů z roku 2011 a podílela se také na činnosti pracovní
skupiny pro evaluace Rady ZRS. Na základě požadavku MZV ORS začala ČRA ke konci loňského roku
zpracovávat svou souhrnnou reakci na doporučení vzešlá z evaluací projektů ZRS provedených v roce
2012. Tato doporučení by měla být také v případě konsensu postupně začleňována do strategických
dokumentů a provozních manuálů.
Zefektivnění administrace projektů ZRS
V roce 2012 byly započaty první kroky k přechodu na novou verzi interního systému administrace
projektů (SAP), který se uskuteční v roce 2013. Tento systém umožní zachytit jednak veškeré čerpání
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ČRA v rámci bilaterálních, trilaterálních a tuzemských projektů, tak přispěje díky podrobnějším
informacím o GPS souřadnicích a DAC kódech k rychlejšímu a efektivnějšímu vykazování statistik
v rámci OECD, popř. International Aid Transparency Initiative (IATI).

4.2. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI DÁRCI
Aktivity v rámci sítě evropských dárcovských agentur Practitioners‘ Network for European
Development Cooperation
ČRA je členem sítě evropských dárcovských agentur Practitioners‘ Network for European
Development Cooperation. Členy platformy představuje 12 rozvojových agentur členských států EU a
Evropské komise (ADA – Rakousko; AECID – Španělsko; AFD – Francie; BTC – Belgie; ČRA – ČR; DFID –
Velká Británie; EuropeAid – EK; GTZ, InWEnt, KfW – Německo; Lux-Development – Lucembursko;
SAMRS – Slovensko). S ostatními evropskými kolegy ČRA průběžně konzultuje naplňování Pařížské
deklarace o efektivnosti pomoci, Evropského konsensu o rozvoji a Evropského kodexu o dělbě práce
a bedlivě sleduje možnosti pro inovační nástroje vhodné pro českou ZRS, které by ČR umožnily
intenzivněji naplňovat mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce. V rámci pracovní skupiny
pro lidské zdroje a institucionální rozvoj, které je ČRA členem, jsou nadále hledány cesty pro
spolupráci v této oblasti a jako tradičně hraje ČR úlohu spojení mezi vyspělými dárci a skupinou V4.
Specifickou spolupráci má ČRA nastavenu s rakouskou rozvojovou agenturou ADA (např. společné
aktivity v Moldavsku).
Valné hromady, která se v roce 2012 konala v Lucemburku, se za ČRA zúčastnila Andrea Miková. Mezi
hlavní body jednání patřila diskuze o strategickém zaměření Practitioners‘ Network do budoucna a
dále implementace rozvojové politiky EU. Na konci roku 2012 došlo k podepsání "Membership
Declaration" a byl zaplacen každoroční příspěvek.
EUNIDA
EUNIDA je sdružením evropských rozvojových agentur, které využívá kapacit svých jednotlivých členů
k realizaci společných rozvojových projektů a programů vyžadujících komplexní přístup v nestabilním
prostředí partnerských zemí. ČRA v závěru roku 2010 získala možnost stát se přidruženým členem
sítě EUNIDA a tuto spolupráce byla dále rozvíjena i v roce 2012. Spolupráce probíhá zejména na bázi
základní výměny informací o připravovaných a realizovaných aktivitách v zemích společného zájmu.
Spolupráce se zeměmi V4 a World Bank Institute
V březnu 2012 oznámila ČRA svoje připojení k iniciativě Institutu Světové banky „Open Aid
Partnership“. Mimo to se ČRA v minulém roce ve spolupráci s ostatními donory ze zemí V4 a se
zástupci Světové banky podílela na geokódování rozvojových projektů v Moldavsku. Tento vzniklý
pilotní projekt by se následně měl stát součástí tzv. „Open Aid Map“, která znázorňuje rozvojové
projekty na interaktivní mapě v návaznosti na indikátory Světové Banky. V současné době zástupci
švédské SIDA, kanadské CIDA, finského ministerstva zahraničních věcí a zástupci Světové banky
pokračují v geokódování dalších čtyřech pilotních zemí (Keňa, Bolívie, Nepál a Tanzánie). ČRA bude
v následujícím roce usilovat o zveřejňování svých bilaterálních a trilaterálních projektů dle standardů
IATI. Nejpozději by se měla zapojit do těchto aktivit v roce 2015.
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Spolupráce s Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID)
ČRA v roce 2012 navázala a prohloubila úspěšnou spolupráci v rámci programu vlády USA „Emerging
Donors Challenge Fund“ zahájenou v roce 2011 v Gruzii, Moldavsku a na Balkáně (v Bosně a
Hercegovině, Srbsku a Kosovu).
Spolupráce se Švédskou rozvojovou agenturou (Sida) a Agenturou Spojených států amerických pro
mezinárodní rozvoj (USAID)
V roce 2012 pokračovala spolupráce ZRS ČR v Bosně a Hercegovině s ostatními donory na základě
Memoranda o porozumění mezi ČRA, Sida a USAID z roku 2011. Všichni tři partneři se zavázali
spolupracovat především v sektoru zemědělství a ekonomického rozvoje. ČRA v roce 2012 přímo
spolupracovala s programem FARMA (financovaného USAID a Sida) na společném projektu
zaměřeném na posílení kapacit veterinárních laboratoří pro kontrolu residuí v živočišných
produktech. V rámci tohoto projektu se na realizaci podíleli čeští experti ze Státního veterinárního
ústavu.
Spolupráce s OECD DAC
ČRA je v kontaktu se stálým zastoupením ČR při OECD a sleduje aktivní vývoj v rámci OECD/DAC. ČRA
vykazuje statistiky bilaterálních, trilaterálních a tuzemských projektů ve formátu CRS++. V této
souvislosti se také postupně zavádí plné používání Rio Markers a dalších policy markers obsažených
v CRS++, které ČRA doposud používala pouze zkušebně. Výhledově, nejpozději v roce 2015, by se
mělo statistické vykazování rozšířit o využívání standardů IATI.
Spolupráce s Programem OSN pro rozvoj (UNDP)
ČRA uveřejňuje výzvy v rámci Českého svěřeneckého fondu UNDP a komunikuje s touto organizací
s ohledem na zajištění vyšší návaznosti aktivit UNDP a ZRS ČR.
Spolupráce s rakouskou rozvojovou agenturou (ADA/OEZA)
V Moldavsku v současnosti paralelně (a ve vzájemné součinnosti) probíhají projekty v rámci
společného programu mezinárodní spolupráce ČRA, Rakouské rozvojové agentury ADA a Švýcarské
rozvojové agentury SDC. Program "Rehabilitation of the water supply and sewage system in the
Municipalities of Nisporeni, Vărzăreşti and Grozeşti" je zaměřený na dostupnost pitné vody
v Nisporeni a sousedních obcích. S ohledem na teritoriální a sektorové priority je možná další
spolupráce v Moldavsku, na Balkáně a v Gruzii. V listopadu 2012 byl na základě společného jednání
vedení ČRA a vedení pobočky ADA v Moldavsku připraven návrh tezí nového Memoranda o
spolupráci, která by od roku 2013 pokrývalo koordinaci a spolupráci při aktivitách v sektorech
zemědělství, voda a sanitace v Moldavsku.
Spolupráce s německou rozvojovou agenturou (GIZ)
S GIZ probíhá V Moldavsku konkrétní spolupráce při přípravě a realizaci projektu „Technická a
institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady“. GIZ také v Moldavsku hodlá navázat
na výstupy českého projektu „Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a Rady regionálního rozvoje:
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Aktualizace strategie regionálního rozvoje“. Další možností spolupráce s GIZ do budoucna leží
v zemích Východního partnerství, Moldavsku nebo Mongolsku.
Spolupráce s Norskem
V roce 2012 bylo naplánováno připojení k norsko-švédskému projektu v oblasti soudnictví v Bosně a
Hercegovině s názvem „Improving Judicial Efficiency“, které by mělo proběhnout v následujícím roce.
Projekt je po odborné stránce zajišťován norskými experty z oblasti soudní správy (Courts
Admistration of Norway) a financován norským ministerstvem zahraničních věcí a švédskou
rozvojovou agenturou Sida. Hlavní partnerskou organizací v Bosně a Hercegovině je Nejvyšší rada
soudců a státních zástupců.
Projekt se zabývá rozborem neefektivnosti fungování justice v Bosně a Hercegovině. Řeší materiálně
technickou pomoc soudům, pomoc v oblasti informačních technologií (SOKOP), mediaci jako jednu
z cest ke zlepšení práce soudů, nutné legislativní změny či vztah justice k veřejnosti. ČR se bude na
projektu podílet zejména expertní činností, a to hlavně zkušenostmi našich justičních expertů v
konkrétních oblastech transformace české justice.
Spolupráce s japonskou agenturou JICA / japonskými ZÚ v cílových zemích
Možnosti spolupráce jsou ověřovány zejména v Angole (kde již byl Japonskem podpořen jeden český
rozvojový projekt), Gruzii, Kambodži a Srbsku. Pracovníci ČRA i v roce 2012 při svých služebních
cestách navštěvovali japonská velvyslanectví a pobočky JICA, informovali je o aktivitách ZRS ČR a
diskutovali možnosti spolupráce.
Spolupráce s izraelskou agenturou MASHAV
Na základě předchozích jednání byly pro možnou budoucí spolupráci s MASHAV vytipovány Etiopie,
Gruzie, Kambodža a Mongolsko. V Etiopii je prioritním sektorem společné spolupráce sektor
zemědělství. V návaznosti na nabídku izraelské strany proběhlo již v roce 2012 školení 8
zemědělských „Development Agents“ působících v rámci projektů financovaných ze ZRS ČR.
V následujícím roce proběhne společná formulace trilaterálního projektu v tomto sektoru. V Gruzii se
jako oblast možné spolupráce také jeví zemědělství, případně zdravotnictví (onkologický projekt).
Zvažována byla i možnost společného projektu v Abcházii, kterou však izraelská strana musí ještě
ověřit se svou centrálou. Spolupráce v ostatních vytipovaných zemích bude předmětem dalších
jednání.
Účast na zasedáních expertní pracovní skupiny Rady EU pro nevládní organizace v rozvojové
spolupráci (výbor Non-State Actors and Local Authorities – tzv. NGO Committee)
Zástupce ČRA se pravidelně účastní zasedání expertní pracovní skupiny Rady EU pro nevládní
organizace v rozvojové spolupráci v rámci nástroje Development Cooperation Instrument (DCI).
Pracovní výbor pro nestátní aktéry a místní správu (Non-state Actors and Local Authorities – NSA-LA,
jinak též znám pod starším názvem NGO Committee) představuje hlavní zdroj financování projektů
nevládních organizací z prostředků EK. Zástupce ČRA se v rámci tohoto výboru soustředil především

27

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

na zajištění podmínek usnadňujících v maximální možné míře účast českých nevládních organizací na
rozvojové spolupráci financované z rozpočtu EU.
ČRA se v roce 2012 podílela také na práci fóra „Policy Dialogue“, které navazuje na participativní
proces „Structured Dialogue for an Efficient Partnership in Development“ mezi Evropskou komisí,
členskými státy a občanskou společností. Cílem tohoto dialogu aktérů ZRS na evropské úrovni je
nastavení nových parametrů vztahů EK a občanské společnosti v Evropě i v rozvojových zemích
v souvislosti s novou finanční perspektivou EU.

4.3. VNĚJŠÍ VZTAHY
Mezinárodní návštěvy v ČRA
Dne 4. července 2012 navštívil ČRA ředitel významné nevládní organizace „Evropské hnutí v Bosně a
Hercegovině“ a předal ČRA ocenění „Evropský přítel Bosny a Hercegoviny“. Poděkoval tím za
dlouhodobou péči o rozvoj Bosny a Hercegoviny,
posilování její občanské společnosti a také za
podporu úsilí této země o integraci do Evropské
unie. Setkání se zúčastnili i představitelé
velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze a
zástupci MZV ORS.
Organizace „Evropské hnutí v Bosně a
Hercegovině“
podporuje
celospolečenské
diskuze s cílem vytvářet demokratickou
společnost, podporovat mezikulturní dialog a
šířit evropské hodnoty. Zároveň výrazně podporuje vstup Bosny a Hercegoviny do EU. Ředitel
organizace vyzdvihl dlouhodobou kvalitní ZRS v Bosně a Hercegovině v různých sektorech – od státní
správy a občanské společnosti po energetické, zdravotnické a zemědělské projekty. Zároveň ocenil
spolupráci se skupinou V4, která Bosnu a Hercegovinu podporuje při přípravě na vstup do EU. Obě
strany se shodly na přidané hodnotě vzájemné spolupráce při integračním úsilí Bosny a Hercegoviny,
a to zejména díky transformačním zkušenostem České republiky.
Dne 28. srpna 2012 proběhlo v prostorách ČRA
setkání s viceprezidentem vlády Republiky
srbské Bosny a Hercegoviny, panem Enesem
Suljkanovićem, který je také předsedou sdružení
regionu Doboj. Tématem jednání bylo
zhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti
ochrany životního prostředí v Bosně a
Hercegovině a konkrétně se schůzka týkala
projektu „Rozvoj odpadového hospodářství v
municipalitách Doboj a Maglaj“. Setkání se
zúčastnili zástupci ČRA, vlády Republiky Srbské,
sdružení LAG (Local Action Group) a zástupce
realizátora, společnosti GEOtest a.s. Brno. Enes Suljkanović vysoce pozitivně zhodnotil ideu tohoto
projektu i s ohledem na to, že se do projektu zapojilo 14 municipalit jak z Republiky srbské, tak i z
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Federace Bosny a Hercegoviny. Česká strana pak vysoce kladně zhodnotila aktivní přístup příjemce
při realizaci a především zajištění udržitelnosti projektu i po jeho ukončení.
Ve dnech od 22. do 26. října 2012 zorganizovala ČRA školení pro pracovníky sarajevské městské a
regionální správy zaměřené na Operační programy a čerpání finančních prostředků z fondů Evropské
unie, zejména v oblasti regionálního rozvoje. Školení se zúčastnil ředitel centra pro rozvoj města
Sarajeva Nedim Rizvanović, zástupkyně Ministerstva hospodářství kantonu Sarajevo a poradkyně pro
evropskou integraci Enesa Pazalja a Sahrudin Sarajčić, poradce starosty pro podnikání a rozvoj města
Sarajevo. ČRA uspořádala pro sarajevské úředníky odborné přednášky na Úřadu Regionální rady
střední Čechy, Ministerstvu pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvu práce a
sociálních věcí a na Svazu průmyslu a dopravy. Toto školení bylo výsledkem předchozí dlouhodobé
spolupráce primátora města Sarajeva s primátorem města Prahy.
Zástupci sarajevské regionální správy a
samosprávy navštívili také ZÚ Bosny a
Hercegoviny v Praze, kde je přijal velvyslanec
Nediljko Bilić PhD. Zástupci velvyslanectví
poděkovali ČRA za podporu, kterou Česká
republika Bosně a Hercegovině dlouhodobě
poskytuje, a ocenili působení ČRA a ZÚ ČR v
Sarajevu. Při setkání byly s bosenskými partnery
diskutovány také možnosti další spolupráce v
následujícím období, přičemž bosenská strana
navrhla jako tři hlavní oblasti možných
společných aktivit podporu rozvoje města
Sarajeva, školení bosenských úředníků českými experty v oblasti čerpání fondů z EU a efektivnější
správu a využití kulturního a přírodního dědictví Bosny a Hercegoviny, zejména rozvoj turismu,
sportovní infrastruktury a lázeňství.
Prezentace/vizibilita projektů ČRA a ZRS ČR
Prezentace a vizibilita ZRS ČR a jejích výstupů je vhledem k omezenému zájmu veřejnosti o toto téma
v současné době klíčová. V roce 2012 proto ČRA dokončila finální podobu metodiky zaměřené na
vnější prezentaci a zviditelňování bilaterální ZRS ČR. Tento strategický dokument obsahuje jak
sjednocené postupy pro jednotlivé realizátory (jak formou dotací, tak formou veřejných zakázek), ale
i pravidla pro ZÚ, příslušné útvary MZV, ČRA a další relevantní partnery. V loňském roce byly také
průběžně doplňovány a aktualizovány informace
a fotodokumentace z jednotlivých projektů
v gesci ČRA. V rámci aktualizace informací bylo
úzce
spolupracováno
jak
s realizátory
jednotlivých projektů (zakázek, dotací), tak i
s příslušnými ZÚ a dalšími institucemi.
Dodržování
pravidel
prezentace/vizibility
projektů ZRS bude ve vybraných prioritních
zemích v roce 2013 posíleno přítomností
projektových manažerů.
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Každoroční výroční zprávy ČRA, které jsou kromě tištěné podoby k dispozici také na webových
stránkách ČRA, jsou dalším výstupem souhrnu bilaterálních aktivit ZRS ČR za jednotlivé roky.
Z důvodu mediálního zviditelnění představil náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub dne 12. dubna
2012 na tiskové konferenci v Černínském paláci Výroční zprávu ČRA za rok 2011.
Ve spolupráci s příslušnými ZÚ a případně realizátory byl v roce 2012 kladen také větší důraz na
mediální zviditelnění významných milníků v rámci realizace projektů, např. oficiální zahájení aktivit,
podpisy memorand o porozumění k projektům, předávání konkrétních výstupů, tiskové konference a
obdobné akce mající za cíl prezentaci českých rozvojových aktivit v jednotlivých zemích.
Dne 5. dubna 2012 se tak například v Moldavsku
uskutečnilo slavnostní zahájení projektu ZRS ČR
„Obnova systému nakládání s odpadními vodami
ve městě Cimişlia“, kdy bylo zároveň podepsáno
i Memorandum o porozumění, ustavující
spolupráci ČRA s moldavskou regionální
rozvojovou agenturou pro jižní region na
realizaci projektu „Podpora Regionální rozvojové
agentury Jih a Rady regionálního rozvoje:
Aktualizace strategie regionálního rozvoje“. Slavnostního ceremoniálu k tomuto projektu se zúčastnil
velvyslanec ČR v Moldavsku Jaromír Kvapil, ředitel ČRA Michal Pastvinský a za moldavskou stranu
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Iurie Leanca, ministr životního prostředí Georghe
Şalaru, ministr regionálního rozvoje Marcel Raducan a ředitelka Regionální rozvojové agentury Jih
Maria Culeşov. Akci pokrývala řada sdělovacích prostředků na místní, regionální i celostátní úrovni.
V Moldavsku se dále dne 20. září 2012 v
městečku Grădiniţa uskutečnilo slavnostní
zahájení odvozu pesticidů k jejich konečnému
odstranění ve spalovně nebezpečných odpadů v
německém Brunsbüttelu. ČRA se v tomto
případě v rámci projektu „Náprava ekologických
zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku“
zavázala k odstranění 200 tun pesticidů a
souvisejícího kontaminovaného odpadu ze tří
regionálních skladů (Grădiniţa, Ciobalaccia,
Clocuşna), které byly vybrány na základě rizikovosti pro okolní prostředí. Vzhledem k závažnosti
ohrožení způsobovaného pesticidy se ČRA rozhodla navázat na probíhající projekt jeho druhou fází,
což bylo dne 19. září 2012 stvrzeno Memorandem. Důležitost problematiky podtrhlo uspořádání
hodinové debaty v přímém přenosu vysílané na prvním kanále moldavské veřejnoprávní televize,
které se kromě zástupců české strany zúčastnil také ministr životního prostředí Moldavska Gheorghe
Şalaru. Zájem veřejnosti potvrdily četné telefonické dotazy, které diváci kladli diskutujícím v průběhu
pořadu.
Dne 17. dubna 2012 bylo v srbském Valjevu slavnostním aktem podpisu dodatku smlouvy stvrzeno
pokračování projektu ZRS ČR „Zvýšení energetické účinnosti při vytápění nemocnice ve městě
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Valjevo“, jehož cílem je kromě jiných opatření
i využití geotermálních zdrojů energie pro
vytápění
nemocnice
v tomto
městě.
Slavnostního ceremoniálu, kterého se mimo jiné
zúčastnil i srbský ministr životního prostředí,
hornictví a územního plánování Srbska Oliver
Dulić, se konal za přítomnosti velkého počtu
srbských centrálních i lokálních medií.
Dne 9. října 2012 se uskutečnil slavnostní ceremoniál k příležitosti oficiálního zahájení provozu
čističky odpadních vod v kosovské obci Harilaci. Mezi hlavními zúčastněnými hosty slavnostního
předání dokončeného projektu byli vedoucí ZÚ v Kosovu pan Jiří Doležel, ředitel ČRA pan Michal
Pastvinský a za kosovskou stranu náměstek ministryně pro evropskou integraci pan Gezim Kasapolli a
starosta municipality Fushë Kosova pan Source Berisha. Ceremoniálu se dále zúčastnil náměstek
ministryně pro evropskou integraci Gezim Kasapolli, starosta municipality Fushe Kosova, zástupci
několika evropských velvyslanectví, ředitelka
UNDP v Kosovu paní Lubrani, ředitel Pristina
Water Treatment Company pan Vataj,
představitelé obce Harilači či zástupci firmy
IRCON. Celá akce se těšila velkému zájmu médií.
Hlavní kosovské televizní stanice jako RTK, RTV
21, KTV a KlanKosova vysílali reportáž ze
slavnostního otevření v hlavním televizním
zpravodajství v odpoledních i večerních relacích.
Regionální televizní stanice zařadily oficiální text
k této události ve formě reportu do svých programů. Bez povšimnutí tato událost nezůstala ani v
kosovském denním tisku a místním rádiovém vysílání, přičemž všechny zprávy vyzdvihovaly
jedinečnosti českého technologického řešení (jedná se o první čističku odpadních vod s takovou
technologií v zemi).
Konečně 5. prosince 2012 proběhlo v areálu
koželužen Hargia v mongolském Ulánbátaru za
účasti velvyslankyně ČR v Mongolsku Ivany
Grollové, zástupců ČRA a zástupců mongolské
strany slavnostní předání výstupů projektu ZRS
ČR „Průzkum znečištění a návrh sanace v
průmyslovém areálu Hargia v Ulánbátaru“.
Vybudované bentonitové úložiště je první svého
druhu v Mongolsku, představuje tudíž ukázku
technických dovedností českých firem a jako
vzorová realizace vykazuje značný potenciál
další replikace. Následujícího dne zorganizoval ZÚ Ulánbátar ve spolupráci s Mongolskou národní
obchodní a průmyslovou komorou seminář zaměřený na prezentaci českých technologií a know-how
v celém vodohospodářském řetězci včetně legislativy. Na semináři se představilo celkem 11 českých
firem a institucí, konferenční sál byl plně obsazen zhruba stovkou mongolských zájemců o spolupráci.
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Také v Mongolsku se těmto a dalším akcím dostalo značného mediálního pokrytí v televizním vysílání
i v místním tisku, včetně cizojazyčných mutací.
Provozování a aktualizace internetových stránek ČRA
ČRA průběžně informuje o významnějších událostech v rámci svých aktivit primárně prostřednictvím
webu ČRA a šířením informací mezi okruh zainteresovaných aktérů (zvláště platformu NNO –
Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Platformu podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
a akademickou obec). Internetové stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o podrobné
informace týkajících se zahraničních rozvojových projektů ČRA, a to jak v české, tak v anglické
jazykové verzi.
ČRA dále na svých internetových stránkách zveřejňuje informace o výběrových řízeních na dodávky
pro projekty EK v rozvojových zemích, stejně jako o výběrových řízeních jiných mezinárodních dárců,
zejména tzv. Českého svěřeneckého fondu Programu OSN pro rozvoj.
Konečně ČRA také průběžně odpovídá na telefonické a e-mailové dotazy odborné i širší veřejnosti
týkající se ZRS ČR.
Podpora rozvojového vzdělávání
Ve spolupráci s MZV, MŠMT a nevládními organizacemi ČRA aktivně podporuje zavádění rozvojového
vzdělávání do vzdělávacího systému ČR a podílí se na naplňování národní strategie rozvojového
vzdělávání. V té náleží ČRA role zejména v oblasti podpory neformálního vzdělávání a propagace ZRS
ČR. Za tímto účelem ČRA spravuje dotační titul „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ a pracovníci
ČRA se také podílejí na publikační a přednáškové činnosti. Dále je rovněž sledován mezinárodní
kontext rozvojového vzdělávání a probíhá komunikace s významnými partnery (evropské organizace
DEEEP, GENE, Rada Evropy a další).
Účast ČRA na prezentacích a přednáškách pro odbornou veřejnost
Zástupci ČRA vystoupili v roce 2012 na celé řadě školení, seminářů a přednášek pro pracovníky
z praxe ZRS (např. pro České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS a Platformu podnikatelů
pro zahraniční rozvojovou spolupráci) i pro studenty (např. na Univerzitě Palackého v Olomouci, na
Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Mezinárodním
politologickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně).
Zástupci ČRA se účastnili také relevantních odborných a veřejných akcí majících vztah k činnosti ČRA.
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5. PERSONÁLNÍ A ROZPOČTOVÉ OTÁZKY
5.1. PERSONÁLNÍ OTÁZKY ČRA
ČRA jako organizační složka státu vznikla ke dni 1. ledna 2008 s počátečním počtem 10 pracovníků.
Funkční místa byla převedena z fondu pracovních míst MZV ČR. V usnesení vlády č. 856 ze dne 9.
července 2008 vláda schválila personální zajištění ČRA od roku 2009, podle návrhu obsaženého v
části III materiálu č.j. 997/08. Navržena byla struktura ČRA s celkovým počtem 19 pracovníků. Dalších
9 funkčních míst, nad rámec původních 10, včetně finančních prostředků, bylo převedeno z rezerv
jednotlivých resortů zapojených do zajišťování ZRS.
ČRA se v souladu se svým organizačním řádem ze dne 5. ledna 2009 dělí
na oddělení sekretariátu ředitele, oddělení identifikace a monitoringu projektů a oddělení formulace
projektů. Uvedený organizační řád dále upravuje pracovní náplň jednotlivých oddělení ČRA, včetně
vzájemných vztahů těchto oddělení. Po celý rok 2012 zastával funkci ředitele Ing. Michal Pastvinský,
funkci zástupce ředitele a vedoucího oddělení identifikace a monitoringu projektů Mgr. Martin
Náprstek a funkci vedoucí oddělení formulace projektů Mgr. Hana Geroldová. Z celkového počtu 17
pracovníků tvořilo ke konci roku 2012 35% mužů a 65% žen.
Zaměstnanci ČRA měli v roce 2012 možnost průběžného vzdělávání, účastnili se jazykových kurzů
Diplomatické akademie MZV ČR a tematicky zaměřených odborných konferencí a kursů, např. školení
v otázkách aplikace příslušných právních norem (novela zákona o veřejných zakázkách, pravidla pro
poskytování dotací apod.) a evaluačního školení EPDET.
V případě zpracovávání specifických dokumentů či řešení vysoce expertní problematiky, zejména
v rámci přípravy technických částí zadávacích dokumentací, bylo v roce 2012 obdobně jako
v minulém období preferenčně využíváno příslušných specialistů z vybraných rezortních ministerstev
či státních institucí, akademické sféry, případně služeb nezávislých externích specialistů pro danou
oblast či teritorium.
Obdobně jako v minulém období se i v roce 2012 konaly pravidelné každotýdenní koordinační porady
mezi vedením ČRA a vedením MZV ORS. Každý měsíc se ředitel ČRA účastnil také pravidelných porad
MZV SEK. Zápisy z těchto porad byly následně předávány pro informaci a k využití nadřízeným
útvarům. Aktivity ČRA také plně reflektovaly doporučení a pokyny vzešlé z Rady pro ZRS.
V průběhu roku 2013 budou podniknuty kroky vedoucí k přípravě trvalé přítomnosti ČRA ve
vybraných prioritních zemích, bude zahájen proces vysílání tzv. projektových manažerů ČRA do
vybraných zemí (zejména Mongolska a Etiopie).

5.2. KOMPLEXNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ČRA V ROCE 2012
ČRA hospodaří v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů s prostředky státního
rozpočtu, které jí stanovuje zřizovatel (MZV) v rozsahu členění závazných ukazatelů. Hospodaření
ČRA se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla
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hospodaření jsou upravena Hospodářským řádem vydaným ředitelem ČRA 8. července 2008 a
Směrnicí č. 1, kterou se upravuje vedení účetnictví ze dne 1. 2. 2008. Výše uvedený hospodářský řád
ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému finanční kontroly. Výše zmíněná směrnice upravuje také
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 2012 a nebyla vykázaná manka a
způsobené škody.
V návaznosti na usnesení vlády č. 407/2011 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2012 byl v rámci
rozpočtové kapitoly MZV pro ČRA stanoven rozpočet 461 339 000,- Kč. Přidělené prostředky byly ze
strany ČRA v roce 2012 po zohlednění rozpočtových opatření čerpány v celkové výši 404 921 000,- Kč.
tj. téměř z 97%. Nevyčerpané prostředky pak činily lehce přes 3%.

Skutečný rozpočet k 1. 1. 2012

461 339 000,-

Skutečný rozpočet po úpravách vycházejících
z rozpočtových opatření

419 300 000,-

Skutečně čerpané prostředky v roce 2012 celkem

404 921 000,-

Skutečně čerpané prostředky v roce 2012 celkem (%)

96,6%

Nevyčerpané prostředky v roce 2012 celkem (%)

3,4%

Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2012
Tabulka na straně 36 uvádí plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů
ZRS ČR v gesci ČRA podle jednotlivých cílových zemí. V průběhu roku došlo k drobným úpravám
předchozího plánu realizace (který vycházel z usnesení vlády č. 407 ze dne 2. června 2011
k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2012) v souvislosti s upřesněnými požadavky na financování,
které vznikly v průběhu ověření relevance identifikace některých námětů a formulace konkrétních
projektů. Tyto změny a přesuny ve vnitřní struktuře rozpočtu na projektové aktivity byly
konzultovány a schváleny MZV ORS a neměly vliv na celkovou výši rozpočtu ČRA.
V období od 8.8. do 2.10.2012 probíhala v ČRA hloubková finanční kontrola hospodaření za roky
2010 a 2011. Kontrola prováděná Finančním ředitelstvím pro hl. město Prahu nezjistila žádné
nedostatky.
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Položka

Rozpočet

Skutečné čerpání

Vyčerpáno v %

Afghánistán

18 000 000,-

18 000 000,-

100

Angola
Bosna a Hercegovina

6 000 000,56 000 000,-

4 500 000,49 579 964,-1

75
88,5

Etiopie

48 500 000,-

48 315 127,-2

99,6

Gruzie

24 000 000,-

25 632 010,-3

106,8

Jemen

4 000 000,-

4 000 000,-

100

Kambodža

13 000 000,-

11 208 291,-

86,2

Kosovo

15 000 000,-

14 589 498,-

97,3

Moldavsko

66 500 000,-

4

68 619 146,-

103,2

Mongolsko

62 000 000,-

63 524 703,-5

102,5

Palestina

13 500 000,-

6

12 500 000,-

92,6

Srbsko

31 500 000,-

32 507 392,-

103,2

Vietnam

13 500 000,-

11 521 119,-

85,3

Zambie

12 500 000,-

11 962 278,-

95,7

Tuzemské dotace
Trilaterální
spolupráce

24 500 000,-

19 579 353,-

79,9

28 500 000,-

28 835 850,-

101,2

Formulace

5 000 000,-

3 310 328,-

66,2

Provoz

16 164 000,-

14 845 070,-

91,8

Dotace EU

3 175 000,-

-

0,0

461 339 000,-

443 032 518,-*

96,3

CELKEM

* Jedná se o celkové finanční čerpání pro jednotlivé země včetně realizace rozpočtových opatření. Konečná částka finanční
uzávěrky činí 404 921 137 Kč.
1

Bosna a Hercegovina: 2 960 000,- Kč bylo převedeno rozpočtovým opatřením UNMZ na projekt „Podpora aplikace zásad
volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině“; 1 947 000,- Kč bylo
převedeno rozpočtovým opatřením SVÚ ČR na projekt „Posilování kapacit veterinárních laboratoří pro implementaci
Národního programu pro monitoring residuí v souladu se standardy EU v Bosně a Hercegovině“; 1 500 000,- Kč převedeno
na zastupitelstvo ČR v Sarajevu na projekty MLP; 3 000 000,- Kč finanční dar UNDP na projekt v sektoru energetiky.
2
Etiopie: 4 000 000,- Kč převedeno rozpočtovým opatřením České geologické službě na projekt „Rozvoj kapacit v oblasti
environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie“.
3
Gruzie: 1 364 000,- Kč převedeno rozpočtovým opatřením AOPK na projekt „Příprava plánu péče pro chráněnou krajinnou
oblast Tusheti“ ; 350 000,- Kč převedeno rozpočtovým opatřením na Správa jeskyní České republiky; 1 092 000,- Kč
převedeno na zastupitelstvo v Tbilisi na MLP.
4
Moldavsko: 846 000,- Kč převedeno rozpočtovým opatřením UZEI na projekt „Rozvoj podnikatelských dovedností
moldavských malých zemědělců pomocí přenosu znalostí“. 2550 000,- bylo převedeno rozpočtovým opatřením HZS CR na
projekt „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“
5
Mongolsko: 6 000 000,- Kč převedeno rozpočtovým opatřením UNMZ na projekt „Zavedení standardů pro měření času a
korekce národních primárních standardů pro měření délky“.
6
Palestina: 12 500 000,- Kč převedeno jako dar Palestině.

V roce 2012 nebyly zaznamenány žádné pohledávky za partnery ČRA. V lednu 2013 proběhl nezávislý
finanční audit finančního hospodaření ČRA v roce 2012 s výrokem bez výhrad.
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6. PŘÍLOHY
6.1. PŘEHLED ČERPÁNÍ BILATERÁLNÍ PROJEKTOVÉ SPOLUPRÁCE V GESCI ČRA V ROCE 2012
Země
realizace

Sektor

Název projektu/dotace

Realizátor

Rozpočet
2012

Realizace

Afghánistán

Sektor
obchodu a
dalších služeb

Podpora rozvoje zpracování zemědělské produkce a
drobných živností v okresu Zare

Člověk v tísni o.p.s.

4 000 000,-

2012-2014

Afghánistán

Sektor
vzdělávání

Podpora afghánského Ministerstva školství v efektivním
řízení a monitorování středního zemědělského školství

Člověk v tísni o.p.s.

3 000 000,-

2012-2014

Afghánistán

Sektor
vzdělávání

Podpora praktické výuky v oblasti zemědělské produkce a
obchodních dovedností na středních zemědělských školách Člověk v tísni o.p.s.
v Afghánistánu

3 000 000,-

2011-2013

Afghánistán

Sektor
vzdělávání

Podpora zkvalitňování výuky na středních zemědělských
školách

Člověk v tísni o.p.s.

4 000 000,-

2011-2013

Afghánistán

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Zvýšení kvality zemědělské produkce v okresu Zare

Člověk v tísni o.p.s.

4 000 000,-

2012-2014

Angola

Sektor
vzdělávání

Zvýšení kvality základního vzdělávání v rurálních oblastech
Člověk v tísni o.p.s.
okresu Cuemba

4 500 000,-

2010-2012

Bosna a
Hercegovina

Sektor obecné
ochrany
životního
prostředí

Bosna a
Hercegovina

Sektor státní
správy a
občanské
společnosti

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

Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina
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Sektor státní
správy a
občanské
společnosti
Sektor výroby
a dodávky
energie
Sektor výroby
a dodávky
energie
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zdravotnictví

Podpora výstavby kanalizačního systému a čistírny
odpadních vod v obci Svrake, Bosna a Hercegovina

Hydroprojekt a.s.

316 000,-

2012

Podpora ekonomického rozvoje v zemědělství v Bosně a
Hercegovině ve spolupráci s USAID a Sida

Regionálná
savjetodavná
služba Bratunac,
Univerzita
Sarajevo

782 493,-

2011-2012

Založení rozvojového oddělení města Sarajevo

Transmedia a
experti

165 810,-

2012-2013

Podpora rozvoje energetiky - návrh optimálního využití
ložiska Ugljevik-Istok v Bosně a Hercegovině

Báňské projekty
Ostrava a.s.

1 920 000,-

2012

Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém
centrálního zásobování teplem v obci Nemila

Mevos s.r.o. +
Eveco Brno s.r.o.

14 366 000,-

2011-2013

Zajištění přístupu k pitné vodě v obci Lukavac

Mevos s.r.o.

968 000,-

2011-2014

Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj
a Maglaj

Geotest a.s.

9 007 000,-

2011-2013

Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve vybraných
zdravotnických zařízeních v Bosně a Hercegovině

AMCA, nemocnice
na Homolce,
nemocnice Brno

521 787,-

2012-2013
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Země
realizace

Sektor

Název projektu/dotace

Realizátor

Rozpočet
2012

Realizace

Bosna a
Hercegovina

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Zvýšení produkce mléka v severovýchodní Bosně

GMP s.r.o., Ircon,
NOPOZM s.r.o.,
CIRA CZ s.r.o., CRP
- Development
centre Bosnia a
další

11 403 874,-

2010-2013

Bosna a
Hercegovina

Sektor výroby
a dodávky
energie

Využití obnovitelné geotermální energie v rurálních
oblastech municipality Doboj

Enviros

288 000,-

2012-2014

Bosna a
Hercegovina

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora
zvyšování kvality vysokého školství v partnerských
rozvojových zemích

Česká zemědělská
univerzita

239 500,-

2012-2013

Bosna a
Hercegovina

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora
zvyšování kvality vysokého školství v partnerských
rozvojových zemích

Univerzita
Palackého

194 500,-

2012-2013

Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení
bezpečnosti výrobků zaváděných na trh - Rozpočtové
opatření

UNMZ

2 960 000,-

20122013/14

Posilování kapacit veterinárních laboratoří a veterinárních
inspekčních služeb v rámci NRMP, Bosna a HercegovinaRozpočtové opatření

SVÚ ČR

1 947 000,-

2012-2013

Bosna a
Hercegovina

Bosna a
Hercegovina

Sektor státní
správy a
občanské
společnosti
Sektor státní
správy a
občanské
společnosti

Bosna a
Hercegovina

MLP finanční převod na český zastupitelský úřad v Sarajevu

1 500 000,-

2012

Bosna a
Hercegovina

finanční dar UNDP

3 000 000,-

2012

Etiopie

Sektor
vzdělávání

Zvyšování kvality a relevance vzdělávání na základních a
vyšších školách v Etiopii

Člověk v tísni,
o.p.s.

4 000 000,-

2011-2013

Etiopie

Sektor
vzdělávání

Zvyšování dostupnosti a kvality odborného vzdělávání v
sektoru kožedělnictví v Etiopii

Člověk v tísni,
o.p.s.

3 000 000,-

2011-2013

Rozvoj kapacit v oblasti inženýrské geologie a
hydrogeologie v Etiopii

Aquatest a.s.

2 230 080,-

2010-2012

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

Sdružení Sidama,
Ircon s.r.o.,
Aquatest a.s. a
GEOTest a.s.

12 760 000,-

2011-2013

Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba, Etiopie

Člověk v tísni,
o.p.s.

2 000 000,-

2011-2013

Podpora rozvoje nemocnice Alaba - Kulito: Zpřístupnění
kvalitní zdravotní péče

Adra o.s.

2 787 547,-

2011-2012

Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů,
národností a lidu

Mendelova
univerzita

4 200 000,-

2010-2012

Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě
Angacha, zóna Kembata Tembero

Česká zemědělská
univerzita

3 087 500,-

2011-2013

Etiopie

Etiopie

Etiopie

Etiopie

Etiopie

Etiopie
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Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zdravotnictví
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
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Země
realizace

Sektor

Etiopie

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Etiopie

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Etiopie

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Zajištění potravní soběstačnosti domácností
prostřednictvím integrovaného řízení vodních zdrojů

Etiopie

Sektor
prevence
katastrof a
připravenosti
na jejich řešení

Gruzie

Sektor obecné
ochrany
životního
prostředí

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie
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Rozpočet
2012

Realizace

Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání
Člověk v tísni o.p.s.
v okresech Damboya a Alaba, SNNPR

3 250 000,-

2011-2013

Podpora zemědělských živností a udržitelného nakládání s
Člověk v tísni o.p.s.
přírodními zdroji v zóně Sidama

3 500 000,-

2011-2013

Charita Česká
republika

3 500 000,-

2011-2013

Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie –
mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v
oblastech Dila a Hosaina, Etiopie - Rozpočtové opatření

Česká geologická
služba

4 000 000,-

2012-2014

Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí

Glomex, s.r.o.,
Aquatest, Český
hydrometeorologi
cký ústav, NEA

4 046 616,-

2011-2014

769 500,-

2012-2014

1 371 000,-

2012-2014

1 828 416,-

2012-2014

900 040,-

2012-2014

1 587 458,-

2012-2013

4 954 000,-

2011-2013

Název projektu/dotace

Realizátor

Sektor ostatní
Organizace pro
sociální
Centrum denních služeb pro seniory v regionu Khashuri pomoc uprchlíkům
infrastruktury a
o.s.
služeb
Sektor ostatní
sociální
Lidé s postižením: Přirozená a respektovaná skupina
Charita Česká
infrastruktury a
společnosti
republika
služeb
Sektor ostatní
sociální
Podpora ohrožené mládeže a mnohočetných a neúplných
Člověk v tísni o.p.s.
infrastruktury a
rodin ve vybraných regionech západní Gruzie
služeb
Sektor státní
Výzkumný ústav
správy a
Smlouva o dílo Health Resolt Development
balneologický,
občanské
Ircon
společnosti
Sektor státní
správy a
Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému
Lékařská fakulta,
občanské
Gruzie
Univerzita Karlova
společnosti
Sektor výroby
Energie z obnovitelných zdrojů energie pro chráněné
a dodávky
Glomex s.r.o.
území – Gruzie, Thušsko
energie
Sektor
zdravotnictví
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Podpora prevence a včasného odhalení rakoviny u žen v
regionech Samegrelo a Shida Kartli II.

Charita Česká
republika

3 582 644,-

2011-2013

Post Harvest Management Training

ABCO, Termoreg

105 489,-

2012

Podpora kooperativního hospodaření drobných
zemědělců v Gruzii

Člověk v tísni o.p.s.

778 400,-

2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

Země
realizace

Sektor
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor státní
správy a
občanské
společnosti
Sektor státní
správy a
občanské
společnosti

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie

Gruzie
Sektor
vzdělávání

Kambodža

Kambodža
Kambodža

Kambodža

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Kosovo
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Realizátor

Podpora spolupráce a rozvoj kapacit drobných zemědělců
Člověk v tísni o.p.s.
a farmářů v západní Gruzii

Sektor ostatní
sociální
infrastruktury a
služeb
Sektor výroby
a dodávky
energie
Sektor
zdravotnictví

Rozpočet
2012

Realizace

902 447,-

2011-2012

Zřízení a podpora zemědělského servisního centra v
okrese Khulo, autonomní republika Adžárie, Gruzie

Charita Česká
republika

2 000 000,-

2011-2012

Příprava plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast
Tusheti - Rozpočtové opatření

AOPK

1 364 000,-

2012-2013

Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti
Imereti rozpočtové opatření

Správa jeskyní
České republiky

350 000,-

2012-2013

1 092 000,-

2012

MLP finanční převod na český zastupitelský úřad v Tbilisi

Jemen

Kosovo

Název projektu/dotace

Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání
na ostrově Sokotra

Mendelova
univerzita

4 000 000,-

2012-2013

Posilování komunitní podpory pro postižené děti v
provincii Takeo, Kambodža

Charita Česká
republika

3 000 000,-

2010-2012

Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění
udržitelných zdrojů energie v Kambodži

Člověk v tísni,
o.p.s.

4 000 000,-

2011-2013

Zdraví pro matky a děti v Kambodži

Člověk v tísni,
o.p.s.

3 500 000,-

2010-2012

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora
zvyšování kvality vysokého školství v partnerských
rozvojových zemích

Česká zemědělská
univerzita, Charita

708 291,-

2012-2013

Člověk v tísni o.p.s.

3 150 000,-

2011-2012

Člověk v tísni o.p.s.

4 000 000,-

2011-2013

Člověk v tísni o.p.s.

500 000,-

2012-2013

Člověk v tísni o.p.s.

700 000,-

2012-2013

Člověk v tísni
o.p.s., Deylův
ústav ,
Tyflocentrum

1 144 832,-

2012-2013

Ircon s.r.o.

5 094 666,-

2011-2013

Sektor ostatní
sociální
Podpora integrace zrakově postižených do společnosti
infrastruktury a
služeb
Sektor ostatní
sociální
Inkluzivní vzdělávání v Kosovu
infrastruktury a
služeb
Sektor ostatní
sociální
Rozvoj tlumočnických služeb a informovanosti neslyšících
infrastruktury a
v Kosovu
služeb
Sektor ostatní
sociální
Podpora školy pro zrakově postižené v Peji
infrastruktury a
služeb
Sektor ostatní
sociální
Integrace nevidomých a slabozrakých do společnosti II
infrastruktury a
služeb
Sektor
zásobování
Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaci
vodou a
sanitace
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Země
realizace
Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Sektor
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Rozpočet
2012

Realizace

Aquatest a.s.

4 894 325,-

2010-2012

Charita Česká
republika

3 491 250,-

2011-2013

Charita Česká
republika

3 990 000,-

2010-2012

DHV CR, spol.
s.r.o.

1 546 000,-

2011-2013

Rozšiřování úspěšného modelu inkluzívního předškolního
vzdělávání v Moldavsku

Adra o.s.

4 975 500,-

2012-2013

Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v
Moldavsku

Dekonta a.s.

9 630 000,-

2011-2013

Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě
Cimişlia

Ircon s.r.o.,
TopolWater s.r.o.

6 797 000,-

2011-2013

Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě
Nisporeni

CIR o.s., Topol
Water s.r.o.,
Kubíček VHS s.r.o.

9 008 000,-

2010-2013

Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě
Vulcăneşti

Sdružení Waste
Water Vulcăneşti
(Topol Water
s.r.o., Ircon s.r.o.)

9 090 582,-

2010-2013

Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v
obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku

Dekonta a.s.

5 700 000,-

2010-2012

Podpora rozvoje ekologického zemědělství v Moldavsku

Charita Česká
republika

2 000 000,-

2011-2013

Rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku

Člověk v tísni o.p.s.

2 000 000,-

2011-2013

Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity moldavských
malých a středních zemědělců pomocí jejich orientace na Česká zemědělská
produkci s vysokou přidanou hodnotou u vybraných
univerzita
cílových skupin v oblastech Ungheni, Anenii Noi, Cahul

1 900 014,-

2011-2013

Sektor obecné
ochrany
Varovný povodňový a monitorovací systém na řece Prut
životního
prostředí
Sektor ostatní
sociální
Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotně-sociálních služeb
infrastruktury a
domácí péče
služeb
Sektor ostatní
sociální
Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými
infrastruktury a
dětmi
služeb
Sektor státní
Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a Rady
správy a
regionálního rozvoje Moldavska formou aktualizace
občanské
Regionální rozvojové strategie
společnosti
Sektor
vzdělávání
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Moldavsko

Moldavsko

Realizátor

Název projektu/dotace

Sektor státní
správy a
občanské
společnosti

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora
zvyšování kvality vysokého školství v partnerských
rozvojových zemích

Česká zemědělská
univerzita

200 475,-

2012-2013

Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti
moldavských hasičů – Rozpočtové opatření

HZS ČR

2 250 000,-

2012-2014
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Země
realizace
Moldavsko

Mongolsko

Mongolsko

Sektor
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor ostatní
sociální
infrastruktury a
služeb
Sektor ostatní
sociální
infrastruktury a
služeb

Název projektu/dotace

Realizátor

Rozpočet
2012

Realizace

Rozvoj podnikatelských dovedností moldavských malých
zemědělců pomocí přenosu znalostí – Rozpočtové
opatření

UZEI

846 000,-

2012-2013

Zvýšení dostupnosti zdravotní péče ve venkovských
oblastech západního Mongolska

Člověk v tísni

2 405 200,-

2011-2013

Zvýšení kvality a dostupnosti primární zdravotní péče ve
venkovských oblastech provincie Zavkhan I

Charita Česká
republika

2 991 378,-

2011-2013

Mongolsko

Sektor výroby
a dodávky
energie

Modernizace velínu a zařízení měření a regulace chemické
úpravny vody pro elektrárnu č. 4 v Ulánbátaru

Bohemia Muller
s.r.o.

12 005 980,-

2011-2013

Mongolsko

Sektor
vzdělávání

Podpora dostupného školícího systému pro pastevce

Charita Česká
republika

1 999 714,-

2012-2013

Mongolsko

Sektor
vzdělávání

Podpora učňovského vzdělávání v Centru odborného
vzdělávání v Darkhanu, Mongolsko

Česká zemědělská
univerzita

2 930 000,-

2011-2013

Mongolsko

Sektor
vzdělávání

Rozvoj zemědělských a zpracovatelských oborů v
Člověk v tísni o.p.s.
oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti v Mongolsku

3 869 100,-

2011-2012

Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Zajištění nových zdrojů vody pro venkovské oblasti
Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet

Geomin družstvo

5 189 014,-

2010-2012

Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města
Ulánbátar pitnou vodou, Mongolsko

Vodní zdroje a.s.

5 413 000,-

2011-2013

Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu
Hargia v Ulánbátaru

Dekonta a.s.

8 384 000,-

2010-2012

Rozvoj managementu vodních zdrojů a zlepšení
zásobování pitnou vodou v provincii Chovsgul

Geotest

2 340 000,-

2011-2015

Systém identifikace hospodářských zvířat

Česká zemědělská
univerzita

1 500 000,-

2010-2012

Mongolsko

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (koně
Převalského) v chráněných územích západního Mongolska
v kontextu sociálně ekonomického rozvoje

Zoo Praha

2 408 000,-

2011-2013

Mongolsko

Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu

Rozvoj institucionalizovaného odborného zemědělského
poradenství v pouštním regionu Gobi

Člověk v tísni o.p.s.

5 076 225,-

2011-2013

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora
zvyšování kvality vysokého školství v partnerských
rozvojových zemích

Česká zemědělská
univerzita

310 000,-

2012-2013

Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko

41

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

Země
realizace

Sektor

Mongolsko

Mongolsko

Sektor
obchodu a
dalších služeb

Sektor
obchodu a
dalších služeb
Sektor výroby
a dodávky
energie
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zásobování
vodou a
sanitace
Sektor
zdravotnictví

Srbsko

Srbsko

Srbsko

Srbsko

Srbsko

Sektor
zdravotnictví

Srbsko

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam
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Realizátor

Rozpočet
2012

Realizace

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora
zvyšování kvality vysokého školství v partnerských
rozvojových zemích

ČVUT

703 092,-

2012-2013

Zlepšení mongolských standardů přesné frekvence a času,
vytvoření základních národních standardů pro měření
délky - Rozpočtové opatření

UNMZ

6 000 000,-

2011-2013

12 500 000,-

2012

Poskytnutí finančního daru přímým převodem finančních
prostředků

Palestina

Srbsko

Název projektu/dotace

Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak

Merci s.r.o.

3 132 280,-

2011-2014

Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice
ve městě Valjevo

Mevos s.r.o.

9 170 000,-

2011-2013

Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjeva

VHS Brno a.s.

3 755 376,-

2010-2012

Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica

Geotest a.s.

4 004 800,-

2012-2014

Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina-Belotić

VHS Brno a.s.

4 802 000,-

2011-2012

3 552 936,-

2010-2012

4 090 000,-

2011-2012

1 699 454,-

2011-2013

4 495 265,-

2012-2014

2 700 000,-

2011-2013

2 626 400,-

2012-2014

Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija
Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče nemocnice Arandjelovac

Charita Česká
republika
EDOMED a.s., BMT
Medical
Technology s.r.o.

Sektor ostatní
sociální
Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání
Klub Hanoi o.s.
infrastruktury a
ve VSR
služeb
Sektor
průmyslu těžby
Rozvoj sklářského průmyslu ve středním Vietnamu
Get s.r.o.
surovin a
stavebnictví
Sektor výroby
Obnovitelné zdroje energie pro venkovské oblasti
´Česká zemědělská
a dodávky
provincie Thua-Thien Hue
univerzita
energie
Sektor
zásobování
Podpora překonávání následků působení
Dekonta a.s.,
vodou a
herbicidů/dioxinů ve Vietnamu
expert Kohout
sanitace
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Země
realizace
Zambie

Sektor

Název projektu/dotace

Realizátor

Sektor ostatní
sociální
Udržování péče o sirotky a ohrožené děti v západní Zambii Člověk v tísni o.p.s.
infrastruktury a
služeb

Rozpočet
2012

Realizace

1 999 572,-

2011-2013

Zambie

Sektor
vzdělávání

Učňovské vzdělávání pro sociálně ohrožené děti Katango

Njovu o.p.s.

2 166 000,-

2011-2013

Zambie

Sektor
zdravotnictví

Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii

Arcidiecézní
Charita Praha

3 500 000,-

2011-2012

Podpora umělé inseminace a zvýšení užitkovosti místních
plemen skotu

Chovatelské
družstvo Impuls

2 250 040,-

2011-2013

Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace
skotu pro drobné farmáře v Zambii

Chovatelské
družstvo Impuls

2 046 666,-

2012-2014

Zambie

Zambie
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Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
Sektor
zemědělství,
lesnictví a
rybolovu
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Země
realizace
Česká
republika

Sektor

Realizátor

Název projektu

Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta

Agentura rozvojové a
humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s.
Arcidiecézní charita
Olomouc
Člověk v tísni, o.p.s.

Svět v jednom dni - rozvojová témata
v projektových dnech

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta

Občanské sdružení ADRA

Česká
republika

Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta

Rada pro mezinárodní
vztahy

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta

Univerzita Palackého v
Olomouci
Univerzita Palackého v
Olomouci
Univerzita Palackého v
Olomouci
Univerzita Palackého v
Olomouci

Česká
republika

Kraje

Olomoucký kraj

Česká
republika

Kraje

Ústecký kraj

Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
EDUCON
HUMANITAS AFRIKA o.s.
INEX - Sdružení
dobrovolných aktivit
Multikulturní centrum
Praha o.s.
Nadační fond Microfinance

Občanské sdružení M.O.S.T.
Pontopolis
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Pomáhejte s námi!
Globální rozvojové vzdělávání pomocí
audiovizuálních metod
Náš společný svět
Globální problémy lidstva: 2012 –
Voda a zdraví
Ještě máme šanci přispět k splnění
rozvojových cílů tisíciletí, využijme ji
Africké informační centrum
Fotbal pro rozvoj: Kopeme za lepší
svět!
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
V GRV (LA NGONPO II.)
Vzdělávání v oblasti Mikrofinancování
a jiných způsobů zahraniční rozvojové
spolupráce realizované neziskovkami
pro pedagogy a zájemce v roce 2012
PRVák - Program rozvojového
vzdělávání
Tibet a Barma – opomíjené rozvojové
problémy
Rozvojové vzdělávání a osvěta
veřejnosti, žáků a pedagogických
pracovníků v mikroregionech
Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko v
Pardubickém kraji
Středisko pro zvyšování povědomí o
rozvojových zemích a rozvojové
spolupráci
Letní škola rozvojové spolupráce

Rozpočet
2012
700 000,-

600 000,1 350 000,1 350 000,1 450 000,1 000 000,180 000,900 000,350 000,300 000,-

1 300 000,500 000,249 930,-

370 000,-

600 000,-

Skauti pro rozvoj

450 000,-

Cesty české rozvojové pomoci –
Bosna a Hercegovina
Kde a jak Česká republika pomáhá –
atlas prioritních zemí zahraniční
rozvojové spolupráce České republiky
Příprava budování absorpčních
kapacit pro efektivní čerpání
finančních prostředků z fondů EU v
autonomní oblasti Vojvodina
Spolupráce ústeckého kraje s městy v
jižním Banátu (Srbsko)

600 000,450 000,-

600 000,-

249 000,-

Země
realizace
Česká
republika
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Sektor
Platformy

Česká
republika

Platformy

Česká
republika

Platformy

Česká
republika

Posilování kapacit a
partnerství NNO

Česká
republika
Česká
republika

Posilování kapacit a
partnerství NNO
Posilování kapacit a
partnerství NNO

Česká
republika

Posilování kapacit a
partnerství NNO

Česká
republika
Česká
republika

Posilování kapacit a
partnerství NNO
Posilování kapacit a
partnerství NNO

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

Posilování kapacit a
partnerství NNO
Posilování kapacit a
partnerství NNO
Posilování kapacit a
partnerství NNO
Posilování kapacit a
partnerství NNO
Posilování kapacit a
partnerství NNO

Realizátor

Název projektu

ASOCIACE PRO FAIRTRADE,
zájmové sdružení
právnických osob
České fórum pro
rozvojovou spolupráci
(FoRS)
Platforma podnikatelů pro
zahraniční rozvojovou
spolupráci

Podpora kapacit Asociace pro fair
trade – platformy pro podporu fair
trade v ČR
Podpora kapacit a efektivnosti
platformy FoRS v roce 2012

Agentura rozvojové a
humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Diakonie ČCE - Středisko
humanitární a rozvojové
pomoci
Diecézní charita ostravskoopavská
Neslyšící s nadějí, o. s.
Občanské sdružení ADRA

Občanské sdružení
Development Worldwide
Občanské sdružení M.O.S.T.
Pražský institut pro globální
politiku - Glopolis, o.p.s.
Salesiánská asociace Dona
Boska, o. s.
SIRIRI o.p.s.
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Rozpočet
2012
200 000,-

700 000,-

Posilování kapacit a akceschopnosti
sdružení Platforma podnikatelů pro
zahraniční rozvojovou spolupráci:
Podnikatelské partnerství v
rozvojových projektech
Rozvoj kapacit ARPOKu

350 000,-

137 000,-

Rozvoj jako investice

730 275,-

Získání veřejnosti pro humanitární a
rozvojové projekty v zahraničí

600 000,-

POSILOVÁNÍ KAPACIT V BOJI PROTI
NEMOCI AIDS A V OBLASTI DROGOVÉ
ZÁVISLOSTI
Neslyšící s nadějí – Zvýšení efektivity a
rozvoj partnerské spolupráce
Podpora tématu osobní bezpečnosti v
praxi humanitárních a rozvojových
organizací: Postupy, nástroje a sdílení
zkušeností
DEFNET (Development Effectiveness
Network), 2010 - 2012
Posilování kapacit občanského
sdružení M.O.S.T.
Ke globální a rozvojové odpovědnosti
firem v ČR
POSILOVÁNÍ FUNDRAISINGU A
DOBROVOLNICKÉ ZÁKLADNY
Peer review SIRIRI

650 000,-

299 995,570 000,-

400 000,450 000,243 553,400 000,299 600,-

6.3. PŘEHLED ČERPÁNÍ TRILATERÁLNÍ PROJEKTOVÉ SPOLUPRÁCE V GESCI ČRA V ROCE 2012
Dotační titul

Realizátor

Název projektu

Trilaterální
spolupráce

Agentura rozvojové a
humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s.
Arcidiecézní charita Praha

Global Curriculum Project

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce

ARNIKA-Program Toxické
látky a odpady
Centrum Narovinu
České fórum pro rozvojovou
spolupráci (FoRS)

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce

České fórum pro rozvojovou
spolupráci (FoRS)
Člověk v tísni, o.p.s.

Trilaterální
spolupráce

Člověk v tísni, o.p.s.

Trilaterální
spolupráce

Člověk v tísni, o.p.s.

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce

Člověk v tísni, o.p.s.
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Pomoc při překonávání problému Digital Divide v
Africe
Posílení běloruské občanské společnosti k ochraně
dětí před toxickými látkami
Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě
Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS
2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change
Lab – Engaging Local Society in Sustainable
Development
Trialog Central Training 2012

Rozpočet
2012
720 000,-

540 000,370 926,559 182,440 000,-

91 200,-

Balkánská iniciativa pro sociální inkluzi

1 035 000,-

Člověk v tísni, o.p.s.

Sociální ochrana pro městské obyvatele Etiopie

1 800 000,-

Člověk v tísni, o.p.s.

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách

532 440,-

Člověk v tísni, o.p.s.

Podpora iniciativ vedoucích k zefektivnění využívání
zdrojů obživy u chudé populace v Kambodži
Zvyšování potravinové bezpečnosti a obnova zdrojů
obživy pro obyvatele postižené válkou na severu Srí
Lanky
Podpora komunit v budování sanitační infrastruktury
a zajištění zdrojů pitné vody, okresy Kuito a
Kamakupa, provincie Bié
Zvyšováni fundraisingových kapacit nevládních
rozvojových organizací v kontextu zemí Visegrádské
čtyřky
Zefektivnění využití přírodních zdrojů ve spolupráci s
místními komunitami
Poskytnutí multisektorální humanitární asistence pro
povodněmi postižené obyvatele Pákistánu
ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KVALIFIKOVANÝCH
PORODNÍCH SLUŽEB V PROVINCII TAKEO
Stop dětské práci – je lepší chodit do školy

774 000,-

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
EDUCON
EDUCON
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V4 Aid – United support for Millenium Development
Goals
Dokumentární film na Jižním Kavkaze a jeho využití
pro posílení demokratického dialogu v regionu
Přístup k energiím pro chudé v Subsaharské Africe k
dosažení MDGs
Životní styl a Rozvojové cíle tisíciletí

769 600,-

1 079 960,-

195 520,-

842 289,556 192,1 129 862,540 160,736 000,1 240 600,304 106,165 681,-

Dotační titul

Realizátor

Název projektu

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce

Charita Česká republika

Podpora využití remitencí pro nastartování podnikání
a vytvoření pracovních míst
Prosazení ekologicky šetrných postupů a materiálů
ve stavebnictví
GLEN – Společně pro rozvojové vzdělávání v Evropě

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce

NaZemi - společnost pro fair
trade
NaZemi - společnost pro fair
trade
NaZemi - společnost pro fair
trade
NaZemi - společnost pro fair
trade
NaZemi - společnost pro fair
trade
NaZemi - společnost pro fair
trade
Občanské sdružení ADRA

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce

Partners Czech, o.p.s.

Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
Trilaterální
spolupráce
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Charita Česká republika
INEX - Sdružení dobrovolných
aktivit
INEX - Sdružení dobrovolných
aktivit
MAGNA, Děti v tísni, o.p.s.

Občanské sdružení
Development Worldwide

Pražský institut pro globální
politiku - Glopolis, o.p.s.
Pražský institut pro globální
politiku - Glopolis, o.p.s.
Pražský institut pro globální
politiku - Glopolis, o.p.s.
Pražský institut pro globální
politiku - Glopolis, o.p.s.
Pražský institut pro globální
politiku - Glopolis, o.p.s.
Rada pro mezinárodní vztahy
Středisko ekologické výchovy
a etiky Rýchory - SEVER,
Brontosaurus Krkonoše
Světlo pro svět - Light for the
World, o.s.
Světlo pro svět - Light for the
World, o.s.
ŽIVOT 90
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Mladí za globální odpovědnost
Komplexní přístup integrovaného managementu
řízení akutní podvýživy u dětí do 5 let v provinciích
Takeo, Kandal a Kampong Speu v Kambodži
Enhancing Development Education in CentralEastern European Countries
Fairness goes outdoor

Rozpočet
2012
1 916 015,1 543 519,1 098 932,411 816,1 100 000,-

353 250,378 000,-

Kampaň za sociálně a environmentálně odpovědnější
nakupování veřejných a velkých soukromých institucí
Mobilizing support for fair and sustainable banana
and pineapple supply chains.
Podpora a propagace fair trade v klíčových sektorech

138 240,-

468 810,-

World in the shopping cart

300 400,-

Podpora hospodářského rozvoje venkova v
provinciích Selenge a Zavkhan, Mongolsko
Environmental Protection and Sustainable
Development (International Conference in Nha
Trang, Vietnam)
MDG’15 – Rozvojové cíle tisíciletí ve školách

542 344,-

675 450,-

375 000,-

302 606,-

Klimatické změny a snižování chudoby: zvyšování
povědomí a aktivní zapojení
Naplnění Rozvojových cílů tisíciletí zvyšováním
koherence mezi obchodní a rozvojovou politikou
Udržitelný globální finanční systém jako podmínka
udržitelného rozvoje
Hlad nepřijímáme aneb Evropané za právo na
potraviny a naplnění Prvního cíle tisíciletí
EcoFair Trade Dialogue – Evropská koalice za
koherentní, spravedlivou a udržitelnou obchodní
politiku se zvláštním zaměřením na zemědělství
Decent Work for All! Making Migration Work for
Development
Global Literacy for a Fairer World - Globální
výchovou za spravedlivější svět!

450 117,-

Učebnice a knihy pro nevidomé děti a studenty v
Etiopii
Vzdělání pro etiopské děti s vadou sluchu

312 228,-

Linking Real Lives – Creating Solidarity with Older
People in Developing Countries

273 906,612 180,265 670,511 730,-

100 750,407 418,-

506 255,238 500,-

6.4. ABSTRAKTY REALIZOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ V GESCI ČRA V ROCE 2012
AFGHÁNISTÁN
Podpora zkvalitňování výuky na středních zemědělských školách
Identifikační číslo: 05/2012/01
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: celostátně
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 12 600 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Projekt reaguje na potřeby snižování chudoby a zkvalitnění zemědělské produkce v Afghánistánu
prostřednictvím podpory rozvoje středního odborného vzdělávání v sektoru zemědělství. Na úrovni
samotných škol se realizátor snaží o zkvalitňování poskytované výuky prostřednictvím odborných a
metodických školení pro pedagogy a zaváděním praktické výuky do škol. Dále jsou zvyšovány
kompetence vedoucích pracovníků těchto škol, posilovány jejich manažerské dovednosti a
fundraisingové schopnosti. Na systémové rovině se projekt zaměřuje na spolupráci s klíčovými
partnery (státní a místní správou, donory, NNO a dalšími aktéry), kterým realizátor předává jedinečné
informace z terénu a aktivně se podílí na koordinaci aktivit v sektoru. Tento projekt by měl mít přímý
dopad na zhruba 6 000 osob z řad studentů, učitelů a vedoucích pracovníků z 29 škol, přičemž se za
dobu realizace počítá s nárůstem zapojených škol až na konečných 50. Proto se projekt také zaměřuje
na nastavení funkčního otevřeného strategického systému umožňujícímu celkovou koordinaci práce
mezi realizátorem, ministerstvy vzdělávání a zemědělství a středními zemědělskými školami.
Podpora praktické výuky v oblasti zemědělské produkce a obchodních dovedností na středních
zemědělských školách v Afghánistánu
Identifikační číslo: 05/2012/03
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: celostátně
Doba realizace: 2011 – 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 9 480 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 000 000,- Kč
Projekt reaguje na potřeby snižování chudoby a zkvalitnění zemědělské produkce v Afghánistánu
prostřednictvím podpory rozvoje středního odborného vzdělávání v sektoru zemědělství. Na úrovni
samotných škol se projekt snaží o zkvalitňování poskytované výuky prostřednictvím odborných a
metodických školení pro pedagogy a zaváděním praktické výuky zejména v nově zřízených školách.
Dále se projekt zaměřuje na zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků těchto škol – posilování
jejich manažerských dovedností a fundraisingových schopností. Na systémové rovině se projekt
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zaměřuje na spolupráci s klíčovými partnery (státní a místní správou, donory, NNO a dalšími aktéry),
kterým předává jedinečné informace z terénu a aktivně se podílí na koordinaci aktivit v sektoru.
Inovativním komponentem je testování a etablování konceptu finančně soběstačných zemědělských
škol. Tento přístup kombinuje získávání praktických dovedností studentů prostřednictví vedení
školních farem a generování dalších prostředků pro rozvoj školy.
Podpora afghánského Ministerstva školství v efektivním řízení a monitorování středního
zemědělského školství
Identifikační číslo: 05/2012/05
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: primárně na centrální úrovni
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 9 480 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 000 000,- Kč
Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti realizátora z působení v oblasti zemědělského vzdělávání v
Afghánistánu. V rámci předkládaného projektu reaguje na enormní nárůst počtu středních
zemědělských škol a nedostatečnou kapacitu Odboru technického a odborného vzdělávaní (DM
TVET) v tomto rozsahu zajistit kvalitní zemědělské vzdělávání. Cílem navrhované intervence je posílit
kapacitu DM TVET informovaně řídit zemědělské odborné vzdělávání na centrální i provinční úrovni v
Afghánistánu. Toho chce dosáhnout prostřednictvím školení zástupců DM TVET, nastavení funkčního
monitorovacího systému, nastavení minimálních standardů pro vybavení škol a sdílení informací v
sektoru odborného vzdělávání.
Podpora rozvoje zpracování zemědělské produkce a drobných živností v okresu Zare
Identifikační číslo: 05/2012/04
Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: region Zare
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 14 760 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Cílem projektu je rozvoj podnikání ve vybrané oblasti za účelem zvýšení příjmů a potravinové
bezpečnosti. Cílová oblast je charakteristická svou vyšší nadmořskou výškou, tedy špatnou
dostupností a převládajícím pěstování pšenice, jež tak postrádá svou tržní konkurenceschopnost. V
rámci projektu je podporováno podnikání v oblasti druhotného zpracování zemědělské produkce
skrze zavedení zpracování produkce s přidanou hodnotou. Projekt se rovněž soustředí na výdělečné
aktivity a tím rozšiřuje portfolio současné zemědělské produkce v oblasti.
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Zvýšení kvality zemědělské produkce v okresu Zare
Identifikační číslo: 05/2012/02
Sektor: podpora podnikání, zemědělství
Místo realizace: region Zare
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 14 760 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Projektové aktivity a výstupy mají za cíl zkvalitnit a rozšířit zemědělskou produkci v odlehlém distriktu
Zare v podhůří Hindúkuše tak, aby bylo zajištěno trvalé zlepšení potravinové bezpečnosti v cílové
oblasti.
Navzdory velkému potenciálu a stávající poptávce, zůstává hlavní překážkou pro udržitelný růst
zemědělské produkce v odlehlých venkovských oblastech nedostatek znalostí zemědělců, což vede
k nízké zemědělské produktivitě. Projekt má za cíl představit nové plodiny a techniky v oblasti
zemědělství a má za cíl diverzifikovat zemědělskou produkci.
Budování kapacit se zaměřuje na obeznámení se s technologiemi ochrany vody a půdy, jakož i
zlepšováním stávající výsadby, sklizně a dalších postupů řízení, např. údržby sadů. Velký potenciál
mají pro svou rozmanitost zahradnické produkty a olejniny, které jsou zároveň vhodné pro pěstování
v místních klimatických podmínkách.

ANGOLA
Zvýšení kvality základního vzdělávání v rurálních oblastech okresu Cuemba
Identifikační číslo: 06/2012/01
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: okres Cuemba
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 19 366 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 500 000,- Kč
Projekt reagoval na nízký stupeň vzdělanosti dětí v okresu Cuemba a systémově se zaměřil na šíření
cílů angolské školské reformy do rurálních oblastí tohoto okresu. Projekt posílil odborné a
pedagogické kapacity učitelů základních škol, ředitelů a zaměstnanců školské správy tak, aby byly
udržitelně uváděny do praxe principy, cíle a metody reformního kurikula a zlepšila se kvalita
vyučovacího procesu. Aktivity projektu byly zaměřené na dlouhodobé školení učitelů základních škol
v oblastech dosažení povinného základního pedagogického vzdělání a praktického osvojení metod,
cílů a obsahů školské reformy. V rámci projektu byly autorsky vytvořeny nové pedagogické materiály
vycházející z požadavků a potřeb žáků a učitelů v rurálních oblastech. V rámci projektu byly položeny
základy k tomu, aby v okrese Cumeba vznikly soběstačně fungující sítě pedagogické podpory pro
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učitele (sítě clustrových škol), které dlouhodobě přispějí k šíření principů a cílů nové školské reformy.
Projekt měl podporu všech důležitých státních partnerů na národní, provinční i okresní úrovni.
Projekt byl implementován v rámci širší koncepce Člověka v tísni zaměřené na rozvoj okresu Cuemba
(a N´Harea) v oblasti vzdělávání a zajištění zdrojů obživy v letech 2010 - 2014, většinově financovaný
španělskou vládní agenturou pro rozvoj AECID a dalšími donátory.

BOSNA A HERCEGOVINA
Zvýšení produkce mléka v severovýchodní Bosně
Identifikační číslo: CzDA-BA-2010-14-31120
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: severovýchodní Bosna (Zvornik, Bijeljina, okolí Tuzly)
Doba realizace: 2010 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Svět jako domov, Ing. Berka, N.O.P.O.Z.M s.r.o., CIRA cz spol. s r. o., Sdružení pro projekt
Dodávka březích jalovic zemědělcům v severovýchodní Bosně (pod vedením GMP s.r.o.), FARMA
(USAID a Sida), Milcom a.s., Prunus Zvornik, CRP, Ircon s.r.o.
Celkový rozpočet: 30 500 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 11 403 874,- Kč
Současnou prioritou Bosny a Hercegoviny v oblasti zemědělství je dosažení soběstačnosti ve výrobě
mléka. Tato země má dostatečné výrobní kapacity ještě z předválečné doby, ale potýká se
s nedostatkem čerstvě nadojeného kravského mléka. Polovina farmářů chová jen jednu nebo dvě
dojnice a více než 95 % všech farmářů vlastní méně než 30 krav. Díky dotacím od státu je dnes výroba
mléka rentabilní, ale rozšířit výrobu je nesnadný úkol – zemědělcům chybí finance i znalosti. Přitom
chov zvířat a výroba mléka je většinou jediným zaměstnáním a zdrojem příjmů ve venkovských
oblastech.
Česká republika má bosenským zemědělcům co nabídnout - mnohaleté zkušenosti s chovem
hospodářských zvířat, podobnými přírodními podmínkami a hlavně zkušenosti s transformací
ekonomiky a přípravou na vstup do EU.
Projekt se zaměřuje na ekonomický rozvoj venkovských oblastí severovýchodní Bosny. Cílem projektu
je zvýšit výrobu mléka u drobných chovatelů skotu, kteří mají snahu rozšířit svou podnikatelskou
činnost a zajistit tak jejich příjmy z prodeje mléka. Chovatelé také získají nové poznatky o správné
péči o skot, výživě zvířat a výrobě kvalitního mléka.
Na podzim 2010 proběhlo školení 15 vybraných drobných výrobců mléka v oblasti národních
a mezinárodních norem bezpečnosti potravin v Tuzle. Návazně jim byla dodána zemědělská
mechanizace pro rostlinnou a živočišnou výrobu tak, aby mohli zvýšit výrobu krmiv, ale také zkvalitnit
výrobu mléka v dalším období. Hospodářské družstvo ve Zvorniku získalo cisternu pro svoz mléka.
ČRA v roce 2011 uskutečnila výběr terénních konzultantů a školitelů, kteří měli za úkol předat
farmářům znalosti o správné zemědělské praxi a tím zkvalitnit chov dojeného skotu. V roce 2011 také
započali dodávky březích jalovic a zemědělské mechanizace pro živočišnou výrobu.
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V roce 2012 pokračovaly dodávky březích jalovic, dodávky zemědělské mechanizace pro rostlinnou a
živočišnou výrobu či vybavení pro uchovávání mléka. Projekt je navázán na společný americkošvédský projekt FARMA, jehož experti budou na podzim roku 2013 zajišťovat doplňující školení pro
farmáře.
Zajištění přístupu k pitné vodě v obci Lukavac
Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-14-14021
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Lukavac
Doba realizace: 2011 - 2013/2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: MEVOS, spol. s.r.o. (1. fáze)
Celkový předpokládaný rozpočet: 27 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 968 000,- Kč
Město Lukavac se nachází cca. 80 kilometrů severně od města Sarajevo nedaleko města Tuzla a
v blízkosti jezera Modrac. Obec čítá téměř 57 000 obyvatel a má průmyslový charakter. V současné
době se zásobování města pitnou vodou realizuje přímo čerpáním vody z jezera Modrac. Společnost,
zabývající se těžbou uhlí v blízkosti města, čerpá pro své aktivity rovněž vodu z jezera, přičemž
používá svou vlastní úpravnu vody. Upravenou vodu následně distribuuje městu, a to jak
domácnostem, tak ostatním průmyslovým a komerčním subjektům ve městě Lukavac. I přesto, že se
k úpravě pitné vody používají již zastaralé technologie (50-60 let staré), je tato voda dále využívána
pro pitné účely a to i přesto, že neodpovídá nynějším požadavkům na kvalitu pitné vody i jiným
hygienickým parametrům. Voda obsahuje v nadměrném množství oxidy manganu a dusíku, což je
způsobeno existujícím těžebním průmyslem v okolí města (některé z průmyslově znečištěných vod
jsou vypouštěny do jezera Modrac).
Záměrem obce Lukavac je vybudovat nový zdroj pitné vody využívající kvalitní podzemní vody pomocí
čtyřech vrtaných studních. Tento nový zdroj pitné vody bude propojen novým vodovodním potrubím
s novou úpravnou pitné vody, která bude zásobovat stávající rezervoár „Doložaj“ o kapacitě
2x1000m3. Celková potřeba vody pro město Lukavac je 100 l/s.
Realizovaný projekt české ZRS se zaměřuje na realizaci I. fáze zásobování pitnou vodou. Ta zahrnuje
realizaci dvou vrtů o kapacitě přibližně 30 l/s, výstavbu sběrného bazénu včetně čerpací stanice,
propojovacího potrubí mezi vrtem a sběrným bazénem, vodovodu o délce cca 3 km do úpravny vody.
V návaznosti na provedené kroky a zpracovanou studii bude naformulována zadávací dokumentace a
uskutečněna VZ pro dodávku technologie úpravny vody. Realizace projektu přispěje ke zlepšení
systému vodního hospodářství v regionu a zlepšení zdravotních a hygienických standardů.
Vzhledem k zjištění, že vrt vybudovaný partnery byl proveden nevhodnou technologií, byla v roce
2012 provedena pouze nová čerpací zkouška na prvním vrtu. Tato zkouška ukázala, že voda zde je
dostatečně kvalitní, aby mohla být zahájena další fáze projektu.
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Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj
Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-11-14050
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: municipality Doboj a Maglaj
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Celkový rozpočet: 18 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 9 007 000,- Kč
Tento projekt se zaměřuje na systém řízení odvozu odpadu. Očekává se, že jeho realizace
podstatným způsobem přispějě ke zlepšení kvality života cca 100 000 obyvatel obou obcí. Jedná se o
spolupráci mezi municipalitami ze dvou bosenských entit – Federace Bosny a Hercegoviny a
Republiky srbské, které usilují o zapojení do programu Světové banky „Sanitary Regional Landfill“
(SRL). Odpadové hospodářství patří mezi prioritní oblast rozvoje Bosny a Hercegoviny na státní i
entitní úrovni, což se odráží i ve skutečnosti, že figuruje mezi prioritami programů EU. V rámci
projektu bude mimo jiné zahájena informační kampaň pro školy a komunální podniky obou
municipalit získají potřebné vybavení pro svoz odpadu.
V roce 2011 proběhla první etapa realizace projektu, jejíž hlavní náplní byla technologická dodávka
zařízení nezbytného pro úspěšný rozvoj odpadového hospodářství v dotčených regionech. V prvním
roce realizace byl nastaven systém řízení a managementu projektu, který se osvědčil, a proto bude
aplikován i v nadcházejících letech.
V roce 2012 byly zpracovány studie proveditelnosti pro uzavírání skládek v obou municipalitách,
studie pro vybudování SRL na lokalitě Doboj – Karabegovac včetně geologického průzkumu
(vypracování této studie je potřebné k získání prostředků od Světové banky na vybudování regionální
skládky odpadu). Další duručenou studií byla koncepce systému nakládání s odpadem v obou
municipalitách. Komunálním podnikům obou municipalit také bylo předáno technické vybavení
(např. svozový vůz na odpad, sběrné nádoby atd.).
Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém centrálního zásobování teplem v obci Nemila,
Bosna a Hercegovina
Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-13-23070
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Nemila (opština Zenica)
Doba realizace: 2011 -2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení firem „EKO-CZT Nemila” pod vedením firmy MEVOS spol. s.r.o.
Celkový rozpočet: 35 950 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 14 366 000,- Kč
Obec Nemila, která se nachází nedaleko města Zenica, trpí během topné sezóny značným
znečištěním vzduchu způsobeným exhalacemi z individuálních tepelných zdrojů jednotlivých budov,
používajících k vytápění tradiční pevná paliva. Tímto dochází nejen k znečištění životního prostředí,
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ale také k ohrožení zdravotního stavu místní populace, spojeného se zvýšeným výskytem
onemocnění horních cest dýchacích a dalších souvisejících chorob.
Projekt ZRS ČR přispěje k nápravě stávající nevyhovující situace prostřednictvím výstavby systému
centrálního zásobování teplem. Nahrazení individuálních zdrojů tepla centrálním přispěje ke
značnému snížení znečištění ovzduší, spojenému se širokou škálou pozitivních dopadů v oblasti
(zdravotní, ekologické, zlepšení turistické přitažlivosti místa atd.). Hlavními aktivitami projektu bude
výstavba teplárny spalující biomasu (dřevěnou štěpku) a páteřní sítě rozvodu tepla. Pro výstavbu
teplárny na biomasu jsou v Nemile obzvláště výhodné podmínky, neboť v okolí se nachází značné
množství dřevozpracujících závodů, které jsou dlouhodobě udržitelným zdrojem levného
ekologického paliva.
V roce 2012 byl mimo jiné položen páteřní rozvod centrálního zásobování teplem a byla dokončena
stavební část kotelny včetně instalace její hlavní části.
Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve vybraných zdravotnických zařízeních v Bosně a
Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-1-12191
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Sarajevo, Banja Luka
Doba realizace: 2012 – 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AMCA, proběhne ještě další výběrové řízení
Celkový rozpočet: 11 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 521 787,- Kč
Projekt Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve vybraných zdravotnických zařízeních v Bosně a
Hercegovině navazuje na předchozí projekty české zahraniční rozvojové spolupráce zaměřující se na
zvýšení kapacit a znalostí cévních chirurgů v Bosně a Hercegovině. V době před realizací tohoto
projektu se bosenská strana potýkala s nepřekonatelnými problémy, především ve věci zastaralého
vybavení operačních sálů nesplňujícího základní modernizační standardy, nedostatku chirurgického
vybavení potřebného pro provádění cévních operací či velkým počtem pacientů neschopných zaplatit
si za prováděné operace.
Pokračování programu ve formě dalšího projektu má přispět především k další vybavenosti
operačních sálů u dvou vybraných pracovišť, jež by umožnila provádět větší počet operací než
doposud, či vyškolení chirurgického personálu a zdravotních sester v moderních chirurgických
postupech. V průběhu realizace projektu tak budou realizovány dvě klíčové aktivity: 1) dodávka
vybavení operačních sálů a 2) stáže bosenských lékařů/lékařek a specializovaných zdravotních sester.
V roce 2012 proběhly stáže první skupiny bosenských lékařů a sester ve Fakultní nemocnici u svaté
Anny v Brně a v Nemocnici Na Homolce v Praze.
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Podpora ekonomického rozvoje v zemědělství v Bosně a Hercegovině ve spolupráci s USAID a Sida
Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-25-25010
Sektor: státní správa a občanská společnost / zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Sarajevo, Bratunac, ČR
Doba realizace: 2011 – 2012
Realizátor: SVU Praha/Jihlava, Univerzita Sarajevo, Exploring Bosnia, Regionální poradenská
služba Bratunac
Celkový rozpočet: 2 417 583,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 782 493,- Kč
V rámci spolupráce s projektem FARMA (společný projekt USAID a Sida) byly v roce 2011 zahájeny
aktivity na podporu ekonomického rozvoje v zemědělství v Bosně a Hercegovině. Jednou z aktivit v
rámci spolupráce s FARMA bylo např. zajištění odborného školení bosenského laboratorního
personálu pro kvalitativní testování medu, které se uskutečnilo v České republice. Další aktivity byly
směřovány především do oblasti ovoce a zeleniny. V roce 2011 bylo např. organizováno regionální
školení zamřené na posklizňovou úpravu ovoce a zeleniny za účasti odborníků z USA i ČR. V roce 2012
pokračovaly další společné aktivity v oblasti pěstování malin (spolupráce s Univerzitou Sarajevo a
Regionálním poradenským centrem v Bratunci).
Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků zaváděných na trh
v Bosně a Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2012-2-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo a další oblasti Bosny a Hercegoviny
Doba realizace: 2012 – 2013/14
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Celkový rozpočet: 6 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 960 000,- Kč
K 1. lednu 2012 Bosna a Hercegovina transponovala množství nových technických směrnic v EU,
nicméně pro testování implementace a funkčnosti těchto direktiv jí chybějí nutné kapacity a
technické vybavení laboratoří. Existující laboratoře nemají dostatečné kapacity a akreditaci, aby
dostávaly závazkům plynoucím z transponování legislativy. Cílem projektu je proto pomoci při
zlepšování současného nevyhovujícího stavu v oblasti budování infrastruktury zkušebnictví a kvality
v Bosně a Hercegovině, a to především po stránce poskytnutí potřebného know-how, tak i po stránce
materiálně-technického zázemí (vybavení zkušebních laboratoří technikou).
Projekt je zaměřen na postupné vybudování sítě subjektů zkušebnictví odpovídající úrovni
srovnatelné se subjekty působícími v zemích EU tak, aby dosahovaly výsledků použitelných v zemích
EU. Krokem k dosažení tohoto záměru je získání akreditace vybraných zkušeben (laboratoří) v Bosně
a Hercegovině. V roce 2012 proběhly aktivity připravující vybrané bosenské laboratoře na certifikaci
výrobků v oblasti nízkonapěťových zařízení.
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Podpora rozvoje energetiky – návrh optimálního využití ložiska Ugljevik-Istok v Bosně a
Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-6-23082
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Ugljevik, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Báňské projekty Ostrava, a. s.
Celkový rozpočet: 1 920 000,- Kč
Cílem projektu bylo vytvoření odborné studie proveditelnosti těžby v ložisku Ugljevik. Tato studie
posloužila jako podklad pro investiční rozhodování otvírky tohoto ložiska. Předmětem plnění zakázky
byly služby zahrnující následující okruh činností – práci v místě plnění (tj. sběr a ověřování dat pro
potřeby studie) a přípravné práce a zpracování samotné studie. Aktivity by se tak zaměřily na
obhlídku a odborné posouzení současného stavu dolu Bogutovo Selo, nacházejícího se v těsné
blízkosti ložiska Ugljevik-východ, včetně dostupného technického vybavení a mechanizace.
Podpora výstavby kanalizačního systému a čistírny odpadních vod v obci Svrake, Bosna a
Hercegovina
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-5-14022
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012
Realizátor: Hydroprojekt CZ a.s.
Celkový rozpočet: 316 000,- Kč
Česká strana v roce 2012 vytvořila pro bosenského partnera – municipalitu Vogošća studii
proveditelnosti nutnou pro výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizace v obci Svrake. V plánu je i
další podpora této municipality v předávání zkušeností v oblasti nakládání s odpadními vodami s
ohledem na zlepšení kvality životního prostředí a zdraví místních obyvatel.
Posilování kapacit veterinárních laboratoří a inspekčních veterinárních služeb v rámci NRMP
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2012-4-15110
Sektor: Státní správa a občanská společnost (Zemědělství a rybolov)
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012 – 2013
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha
Celkový rozpočet české strany: 4 067 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 947 000,- Kč
Bosna a Hercegovina v současnosti nemá možnost exportovat většinu zemědělských výrobků
živočišného původu (jakými jsou například mléčné výrobky, med, maso a další) do Evropské Unie.
Důvodem je neplnění některých požadavků EU v oblasti kontroly bezpečnosti a kvality potravin
v Bosně a Hercegovině. Zároveň lze očekávat, že tento problém bude dále prohlouben, jakmile
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Chorvatsko, coby největší a nejvýznamnější obchodní partner Bosny a Hercegoviny, vstoupí v zřejmě
v brzké době do EU.
Aby mohl třetí stát vyvážet do zemí EU, musí prokázat plnění všech relevantních požadavků
předložením Národního plánu monitoringu residuí (NRMP) a následně musí úspěšně projít evaluací,
kterou přímo na místě provede Potravinový a veterinární úřad EU. V současnosti je však v Bosně a
Hercegovině velmi málo akreditovaných laboratoří pro kontrolu residuí a úroveň kvality inspekčních
veterinárních služeb je také nedostatečná.
Projekt přispívá k odstranění překážek exportu produktů živočišného původu do EU prostřednictvím
posilování kapacit státních veterinárních laboratoří a inspekčních veterinárních služeb zapojených do
implementace NRMP v souladu se standardy EU. Cíle bude dosaženo zvýšením kapacit a kompetencí
relevantních institucí, prostřednictvím školení, konzultační podpory a supervize zaměstnanců čtyř
vybraných laboratoří v analýze reziduí. Laboratoře budou dále podpořeny v zavádění nových
analytických metod a bude jim také poskytnuta technická podpora s procesem akreditace. Zlepšení
inspekčních veterinárních služeb bude dosaženo posílením kapacit odpovědných institucí,
proškolením bosenských školitelů veterinárních inspektorů (ze Státní veterinární kanceláře Bosny a
Hercegoviny, či inspektorátů na úrovni entit) a následnou organizační a odbornou podporou školení
veterinárních inspektorů v Bosně a Hercegovině. V rámci projektu bude také kladen důraz na posílení
celkové podpory implementace NRMP ze strany relevantních státních institucí. Implementace
projektu bude tedy probíhat za úzké spolupráce se Státní veterinární kanceláří Bosny a Hercegoviny a
dalšími kompetentními státními institucemi, odpovědnými za implementaci NRMP.
Koordinaci na místě a finanční management projektu na straně bosenských partnerů zajistí zástupci
projektu FARMA (společný projekt Švédské rozvojové agentury Sida a Americké rozvojové agentury
USAID), za finančního přispění vlády USA „Emerging Donors Challenge Fund“. V roce 2012 proběhla
analýza potřeb partnerské strany s ohledem na vybavení a lidské zdroje a proběhlo několik školení v
ČR i v Bosně a Hercegovině.
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích – projekt „Vybavení a zavedení pracoviště pro posuzování kvality
inseminačních dávek na University of Banja Luka“
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátoři: Česká zemědělská univerzita v Praze
Celkový rozpočet: 1 202 500,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 239 500,- Kč
Hlavním cílem projektu je vytvořit tým odborníků, kteří budou schopni obsluhovat vysoce
specializované pracoviště na Agronomické fakultě, Univerzity v Banja Luce, které by se zabývalo
posuzováním kvality, studiem spermatu a inseminačních dávek býků a dalších hospodářských zvířat.
Do jeho činnosti budou zapojeni specializovaní studenti stávajících oborů a také zde bude možno
provádět vědeckou práci. Projekt bude realizován prostřednictvím dodávky přístrojového vybavení a
materiálu potřebného pro práci a pobyty specialistů - školitelů z České republiky.
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V roce 2012, proběhlo jednání s představiteli fakulty a vyučujícími oboru o detailech spolupráce,
přesném umístění pracoviště, stanovení odpovědných osob a podrobném naplánování jednotlivých
aktivit.
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích – projekt „Zvyšování kvality vysokého školství v Bosně a
Hercegovině, Moldavsku a Srbsku“
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Srbsko
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátoři: Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Celkový rozpočet: 854 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 194 500,- Kč
Cílem projektu je zkvalitnění výuky a rozšíření nabídky vyučovaných předmětů na partnerských
univerzitách v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a Srbsku, a navázání další meziuniverzitní spolupráce.
V rámci projektu bude uskutečněna výuka akademických pracovníků Katedry rozvojových studií (KRS)
na partnerských univerzitách dle výběru a potřeb partnerských pracovišť. Kurzy vyučované
pracovníky KRS absolvují také akademičtí pracovníci partnerských univerzit, kteří pak budou moci
daná témata zařadit do svých předmětů a studijních plánů. K tomuto účelu získají vytvořená skripta k
jednotlivým předmětům/přednáškám. Dále proběhnou stáže pracovníků z partnerských univerzit na
institucích v ČR, a to na Univerzitě Palackého a Metropolitní univerzitě Praha.
V roce 2012, partnerské univerzity obdržely krátkou anotaci nabízených kurzů. Aby projekt naplno
vyhověl potřebám a požadavkům partnerských univerzit a tím dosáhl naplnění svých cílů, budou ještě
před samotnou výukou na partnerských univerzitách detailněji specifikovány jednotlivé sylaby
vybraných kurzů.
Využití obnovitelné geotermální energie v rurálních oblastech municipality Doboj
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-17-23066
Sektor: energetika
Místo realizace: Doboj a okolí
Doba realizace: 2012 – 2013/2014
Typ projektu: zakázka
Realizátor: expert, dále bude vypsáno výběrové řízení
Celkový rozpočet: rozpočet se připravuje
Rozpočet na rok 2012: 288 000,- Kč
V roce 2012 proběhly přípravná jednání s městem Doboj ohledně rozsahu a formy projekty, které
povedou k přípravě zadávací dokumentace k projektu.
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Založení oddělení pro rozvojovou politiku města Sarajeva
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-16-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo
Doba realizace: 2012 – 2013/14
Typ projektu: zakázky
Realizátor: Transmedia a další experti
Plánovaný rozpočet: 2 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 165 810,- Kč
V návaznosti na školení pro pracovníky sarajevské městské a regionální správy zaměřené na Operační
programy a čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, které proběhlo v Praze ve dnech od
22. do 26. října 2012, projednává v současné době ČRA možnosti další spolupráce s bosenskými
partnery v této oblasti. Toto jednání vedlo k vymezení hlavních témat, vzájemné, navazující
spolupráce - zvýšení zaměstnanosti v oblasti města i celého kantonu Sarajevo, školení bosenských
úředníků českými experty v oblasti čerpání fondů z EU a efektivnější správa a využití kulturního a
přírodního dědictví Bosny a Hercegoviny, zejména rozvoj turismu, sportovní infrastruktury a
lázeňství.

ETIOPIE
Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba
Identifikační číslo: 02/2011/03
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Alaba Special Woreda
Doba realizace: 2011 -2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 6 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 000 000,- Kč
Projekt se zaměřuje na zefektivnění stávajícího systému správy vodních zdrojů v Alaba Special
Woreda v Etiopii s cílem, aby nově nastavený systém fungoval i po skončení projektu efektivněji a
pružněji, a to bez navyšování stávajících prostředků od státní správy či bez externí podpory ze
zahraničí.
Projekt se v první polovině trvání zaměřil na posílení kapacity vodního úřadu Alaba Special Woreda a
zavedení modelové správy vodních zdrojů v 10 kebelích, která bude posléze rozšířena na všech 40
kebelí, kde jsou hlubinné vrty. Tím, že bude nastaven logický a ekonomicky funkční systém vyplňující
hlavní mezery existující správy, bude dosaženo dlouhodobě udržitelné správy vodních zdrojů.
Zvýšením schopnosti Alaba Special Woreda spravovat existující vodní zdroje očekáváme příznivý
dopad na zvýšení poměru trvale fungujících vodních zdrojů a zkrácení doby mezi poruchou a
opravou, což povede ke zlepšení přístupu k nezávadné vodě pro obyvatele.
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Rozvoj kapacit v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie v Etiopii
Identifikační číslo: CzDA-ET-2010-3-14010
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Etiopie
Doba realizace: 2010 -2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Aquatest
Celkový rozpočet: : 6 769 120,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 230 080,- Kč
Realizace projektu byla zahájena v květnu 2010. Cílem projektu je vyškolení pracovníků Geologické
služby Etiopie (GSE) v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie se zaměřením na kompilaci,
editaci, prezentaci (s využitím moderních IT technologií a internetu) a praktickou interpretaci map
zdrojů podzemních vod a přírodních rizik. GSE je státní organizace zodpovědná za mapování
přírodních zdrojů a poskytování informací o stavu životního prostředí státním orgánům na národní,
regionální a lokální úrovni. Environmentální data pro ně představují základní informační vstupy při
rozhodovacích procesech v rámci územního plánování na všech úrovních. Přenos know-how v oblasti
inženýrské geologie zahrnuje také zpracování Manuálu pro řízení přírodních geodynamických rizik.
Cílem tohoto Manuálu je především definovat obecná doporučení pro identifikaci, predikci a řízení
geologických rizik, zavedení pravidelného monitoringu, založení databáze geologických rizik a
interpretaci environmentálních dat včetně formulace návrhů nápravných a preventivních opatření.
Zpracovaný Manuál bude prakticky ověřen na pilotní oblasti Tarmaber, která se nachází ve východní
části povodí řeky Jemma, a jehož součástí je i jeden z největších geodynamických „hot spotů“ v zemi,
obří plošný sesuv na lokalitě Debra Sina.
V roce 2012 byla práce projektu rozdělena do dvou etap: duben – červen (etapa V.) a srpen – listopad
(závěrečná etapa VI.). V páté etapě byly práce zaměřeny na spoluúčast při terénních pracích v oblasti
Debre Sina, převzetí podkladů a kompilaci map listů Sede a Megalo a tvorbu manuálu přírodních
geodynamických rizik. V šesté – závěrečné etapě byly podle schváleného programu projektu vytištěny
vysvětlivky k mapám, studii přírodních rizik oblasti Debre Sina a manuál rizik a tyto byly předány
spolu s nakoupeným materiálem příjemci projektu Geological Survey of Ethiopia.
Zvyšování dostupnosti a kvality odborného vzdělání v sektoru kožedělnictví v Etiopii
Identifikační číslo: 02/2011/08
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Addis Abeba, Awassa
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 9 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 000 000,- Kč
Projekt je zaměřený na vzdělávání v oblasti kožedělné výroby v Etiopii. Cílem projektu je zvýšit
dostupnost, kvalitu a relevanci technického a obchodního školení v oboru kožedělné výroby ve
městech Addis Abeba a Awassa a v jejich spádových oblastech, projekt má 4 výstupy: 1) střední
odborná škola TVET v Awasse bude nově poskytovat odborný kurz v oblasti kožedělné výroby, 2)
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kvalitní kurzy kožedělné výroby a souvisejících podnikatelských aktivit, speciálně adaptované pro
podmínky a zdroje dostupné místním drobným podnikatelům, jsou dostupné ve městech Addis
Abeba a Awassa, 3) absolventi kurzů jsou podpořeni v rozvoji svého drobného podnikání, a konečně
4) odborné a technologické kapacity nevládní organizace Cheshire Services Ethiopia ve výrobě
ortopedické obuvi jsou posíleny a tato NNO umožní lidem s postižením projít intenzivním školením.
Rozvoj kožedělného průmyslu prostřednictvím drobných živnostníků a malých podniků je jednou
z prioritních oblastí etiopské vlády. Odborné vzdělávání však dosud tento trend zcela nereflektuje či
nabízí pouze omezené možnosti vzdělávání v této oblasti. Např. v celém Regionu jižních národů a
národností ani jedno z 20 odborných učilišť TVET neposkytuje učňovský obor v oblasti kožedělné
výroby. Projekt zefektivní existující kurzy pro drobné podnikatele i nezaměstnané a rozšíří nabídku a
zlepší kvalitu kurzů v Addis a Awasse. Projekt také přispěje k vyšší a kvalitnější výrobě ortopedické
obuvi pro děti a lidi s postižením a posílí šance lidí s postižením najít uplatnění na pracovním trhu.
Zvyšování kvality a relevance vzdělávání na základních a vyšších školách v Etiopii
Identifikační číslo: 02/2011/02
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Addis Abeba, region Amhara, SNNPR
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 11 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Projekt se soustředí na zvýšení kvality vzdělání v Etiopii prostřednictvím šíření moderních
vyučovacích metod mezi základní a vyšší vzdělávací instituce. Navazuje tak na předchozí aktivity,
v rámci kterých mimo jiné etiopské Ministerstvo školství autorizovalo Manuál moderních vyučovacích
metod (MVM) vytvořený společností Člověk v tísni jako součást vládního programu zvyšování
kvalifikace učitelů v uplynulých letech.
Projektová logika vychází z autentické potřeby revidovat stávající metodu výuky, učinit ji
srozumitelnější a významnější pro reálný život žáků, aby byli schopni samostatně řešit problémy a
dále své znalosti rozvíjet. Projekt bude nadále pokračovat ve školení učitelů základních škol v MVM.
Nově budou do projektu zahrnuty v rámci školení i vyšší pedagogické školy, pro něž budou vyvinuty
speciálně adaptované MVM moduly.
Realizátor v rámci projektu aktivně pokračuje ve spolupráci s Ministerstvem školství na federální i
regionální úrovni, usiluje o šíření moderních vyučovacích metod (MVM) do dalších regionů a pomáhá
zvyšovat efektivitu implementace programů pro zvyšování kvality vzdělání skrze poskytnutí
intenzívního školení v moderních vyučovacích metodách pro vybrané experty federálních a
regionálních oddělení Ministerstva školství, kteří pak budou disponovat znalostmi potřebnými
k nezávislému šíření MVM v rámci vládních programů jako např. CPD či ELIP.
Geograficky se projekt soustředí na venkovské i městské oblasti regionů Amhara a SNNPR, část aktivit
probíhá v hlavním městě Addis Abebě.
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Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání v okresech Damboya a Alaba, SNNPR
Identifikační číslo: 02/2011/04
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Okres Alaba, Alaba Special Woreda, okres Damboya, zóna Kembata Tembaro, SNNPR
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 10 250 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 250 000,- Kč
Projekt se soustředí na podporu vládních struktur, jejichž cílem je rozvoj zemědělských postupů
a infrastruktury tak, aby se snížila závislost místních obyvatel na externí pomoci. Projekt sleduje dva
hlavní směry intervence – zvýšení efektivity a poradenských služeb vybraných Farmářských školících
center (FTC) v 8 kebelích a podporu efektivnějšího zemědělství zdejších drobných farmářů. Drobní
farmáři jsou podpořeni prostřednictvím rozvojových agentů, kteří pracují v příslušných školících
centrech nebo prostřednictvím zemědělských kooperativ či svépomocných skupin, jejichž jsou členy.
Úspěšná implementace projektu přispívá k etablování FTC coby funkčních poradenských center a tím
i ke stabilizaci a rozvoji zemědělské situace v okresech Alaba (Alaba Special Woreda) a Damboya
(Kembata Tembaro).
Podpora zemědělských živností a udržitelného nakládání s přírodními zdroji v zóně Sidama
Identifikační číslo: 02/2011/06
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Okresy Shebedino a Awassa Zuria, zóna Sidama, SNNPR
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 11 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 500 000,- Kč
Oblast Sidama se dlouhodobě potýká – tak jako prakticky celá Etiopie – s přelidněním, dopady
extenzivního zemědělství, deforestací, přepásáním rozsáhlých ploch v krajině a následnou erozí, které
jsou důsledkem špatného nakládání s přírodními zdroji. Situace je o to vážnější, že je stále většinová
část obyvatelstva na čerpání těchto přírodních zdrojů životně závislá.
Předkládaný projekt navrhuje řešení problematiky managementu přírodních zdrojů celkem
v 8 kebelích wored Shebedino a Awassa Zuria, a to komplexním přístupem, který počítá jednak
s přímými aktivitami, které mají zasahovat a zlepšovat situaci na územích a plochách vážně
postižených deforestací a erozí a v dalších výstupech pak podporuje alternativní zdroje obživy a
energie pro místní obyvatelstvo tak, aby se přímá závislost na přírodních zdrojích výhledově snížila.
Základními komponenty tak jsou vedle přímého zalesňování a protierozních opatření i nastavení
alternativního managementu pastvin, introdukce alternativních zdrojů krmiva a energie a
diverzifikace zemědělských a řemeslných komodit, které mají obyvatelstvu poskytnout nové zdroje
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příjmu. Současné výrobní kapacity pak navrhovaný projekt zefektivní zlepšením odbytu stávajících
zemědělských a řemeslných komodit.
Drtivá většina navržených aktivit vychází z předchozích zkušeností a strategií, které jsou v Etiopii
známé a vyzkoušené a jsou plně komplementární s místními strategiemi a plány. Všechny aktivity pak
budou implementovány v přímé součinnosti s místními úřady tak, aby byla zajištěna maximální
udržitelnost.
Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Tembaro
Identifikační číslo: 02/2011/05
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Woreda Angacha, zóna Kembata Tembaro, SNNPR
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Celkový rozpočet: 9 737 500,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 087 500,- Kč
Projekt přispívá k řešení jedné z hlavních překážek rozvoje zemědělství v Regionu jižních národů.
Nedostatečné poradenské služby zpomalují šíření vhodných zemědělských praktik mezi drobné
zemědělce, kteří tak pokračují v neudržitelném hospodaření a prohlubují současné environmentální
problémy zemědělské krajiny, zejména nízkou úrodnost půdy. Poradenství v oblasti se potýká s
nedostatkem lidských zdrojů a jejich nízkou kvalifikací.
Projekt se geograficky zaměřuje na zónu Kembata Tembaro, ve které byla ve spolupráci s
Administrací zóny vybrána woreda Angacha. Projekt si klade za cíl posílit kapacity poradenských
služeb z hledisek zvýšení rozsahu a zkvalitnění poradenských služeb. Bude vypracována analýza
současného stavu poradenských služeb v zóně, která bude sloužit nejen pro projektové účely, ale i
jako podklad pro vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje poradenství. Ve woredě Angacha bude
vybráno pět stávajících poradenských center, které budou posíleny z hlediska kapacit lidských zdrojů
prostřednictvím série školení s aktuálními tématy a z hlediska demonstračního zázemí, které bude
soustředěno na aplikaci vhodných udržitelných zemědělských systémů a technologií. U jednoho
poradenského bude založeno a provozováno Centrum zpracování zemědělských produktů. Z řad
absolventů středních zemědělských škol v Dilla a Sodo budou rekrutováni a vyškoleni v oblasti
zpracování zemědělských produktů tři střední technici, kteří budou pracovat v Centru zpracování
zemědělských produktů a dále školit poradce v ostatních woredách zóny a drobné zemědělce.
Projekt bude usilovat o vznik Memoranda mezi Administrací zóny Kembata Temboro týkající se
dlouhodobé spolupráce mezi Administrací a školami v oblasti poskytování lidských zdrojů na úrovni
středních techniků pro poradenské služby a možnosti využívání Centra pro zpracování zemědělských
produktů studenty škol a zvýšení tak jejich praktických kompetencí.
Relevance implementovaných technologií zpracování zemědělských produktů a udržitelných
zemědělských systémů bude podepřena výsledky analýzy současné situace v této oblasti. Vhodné
udržitelné systémy a technologie budou následně zavedeny mezi drobné zemědělce, kteří rovněž
budou vyškoleni.
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Zajištění potravní soběstačnosti domácností prostřednictvím integrovaného řízení vodních zdrojů
Identifikační číslo: 02/2011/07
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Kachabirra Woreda, zóna Kembata Tembaro, SNNPR
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 11 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 500 000,- Kč
Rozvojovým záměrem projektu je přispět k podpoře udržitelného nakládání s přírodními zdroji a
podpořit potravní soběstačnost drobných zemědělců prostřednictvím integrovaného řízení vodních
zdrojů (Integrated Watershed Management - IWM) založeného na aktivním zapojení místní cílové
skupiny. Integrované řízení vodních zdrojů poskytuje komplexní rámec pro komplexní udržitelnost
přírodních zdrojů v životě místních komunit.
Projekt cílí na posílení snahy místních komunit v oblasti správy přírodních zdrojů, které jsou součástí
intenzivního úsilí o dosažení udržitelné potravní soběstačnosti. Toto úsilí bude doprovázeno
vybudováním dostatečných kapacit místních farmářů v oblasti integrované správy vodních zdrojů a
podporou rozvoje zdrojů obživy, které budou komplementární ke snaze o ochranu přírodních zdrojů.
Cílovou skupinou budou domácnosti chudých a velmi chudých zemědělců ve vybraných povodích
woredy, kteří nejvíce pociťují důsledky výše popsaných problémů.
Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama SNNPR,
Etiopie
Identifikační číslo: CzDA-ET-2011-15-14031
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: zóna Sidama, SNNPR
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení „Sidama Water Supply“ firem Ircon s.r.o., Aquatest a.s. a GEOTest a.s.
Celkový rozpočet: 27 578 544,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 12 760 000,- Kč
Cílem projektu je zlepšit zásobování pitnou vodou, řízení vodních zdrojů a podpořit hygienické návyky
obyvatel ve vybraných oblastech zóny Sidama. Konečnými příjemci projektu budou obyvatelé malých
měst (administrativních center jednotlivých wored), zaměstnanci místní správy vodních zdrojů a
pracovníci údržby vodních zdrojů.
Výstupy projektu zahrnují: vyhotovení pěti nových vrtaných studní, vybudování distribuční sítě a
odběrných míst, posílení kapacit pracovníků místní správy a údržby vodních zdrojů a také provedení
osvětové kampaně v oblasti správných hygienických návyků pro obyvatele vybraných wored.
Partnerem projektu je Sidama Zone Water Bureau.
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Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických
podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
Identifikační číslo: CzDA-RO-ET-2012-1-74010
Sektor: prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení
Místo realizace: Stát jižních národů, národností a lidu a Oromia (Awassa), oblast Dila a Hosaina
Doba realizace: 2012-2014
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Celkový rozpočet: 12 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Projekt navazuje na předchozí projekt zahraniční rozvojové spolupráce, jehož cílem byl rozvoj
a ochrana vodních zdrojů v oblasti západních aridních nížin a přilehlých částí etiopské náhorní
plošiny.
Záměrem projektu je navázat spolupráci v oblasti prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení,
zvláště pak při ochraně půdy před erozí a ochraně zdrojů vody a ostatních přírodních surovin. Projekt
podporuje snahu etiopské vlády umožnit svým obyvatelům a organizacím zlepšit své životní
podmínky a zvláště snížit chudobu svými vlastními silami prostřednictvím rozvoje kapacit v oblasti
inženýrské geologie, hodnocení geologických rizik a hydrogeologie, což přispívá i k ochraně životního
prostředí a udržitelnému využívání přírodních zdrojů Etiopie.
Mezi cíle projektu proto patří zvýšení efektivity práce Geologické služby Etiopie (GSE), jíž bude
dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a zlepšením materiálního vybavení GSE pro
samostatné provádění obdobné činnosti po ukončení projektu. Projekt je zaměřen zejména na
předávání odborných zkušeností v oblastech editace souboru inženýrsko-geologických
a hydrogeologických map, kompilacemi jednotlivých listů map v rámci edice map, prezentace
vytvořených map a jejich interpretace pro praktické používání. Pro zvýšení materiálního vybavení je
ze strany GSE připraven seznam vybavení, které je v rámci projektu postupně předáváno příjemci.
Podpora rozvoje nemocnice Alaba - Kulito: Zpřístupnění kvalitní zdravotní péče
Identifikační číslo: 02/2011/10
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Alaba Special Woreda, SNNPR
Doba realizace: 2011-2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: o.s. Adra
Celkový rozpočet: 6 400 143,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 787 547 Kč,- Kč
Komunita woredy Alaba v Regionu jižních národů, národností a lidu se potýká s nejrůznějšími
sociálními a ekonomickými problémy, kvůli kterým má velmi omezené možnosti rozvoje. Většina
problémů souvisí s nedostatečnou sociální infrastrukturou a službami – chybí zdravotnická zařízení,
školy, dostupnost pitné vody, což vytváří komplexní problematiku a ústí v zaostávání oblasti za
celonárodními ukazateli.
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Cílem projektu bylo zpřístupnit zdravotní péči obyvatelům Alaby prostřednictvím podpory jejich
místní nemocnice. Tato nemocnice byla vybudována komunitou svépomocí. Projekt podpořil
nemocnici zabezpečením zdravotního vybavení, vybudováním ubytovacího zařízení a podpořením
kapacit místních zaměstnanců prostřednictvím série školení pod vedením etiopských a českých
odborníků.
Ochrana půdy a vodních zdrojů v Regionu jižních národů, národností a lidu
Identifikační číslo: CzDA-ET-2010-13-31130
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolovu
Místo realizace: Etiopie
Doba realizace: 2010-2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 11 600 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 200 000,- Kč
Realizace projektu byla zahájena na podzim 2010. Projekt je zaměřen na spolupráci v oblasti ochrany
půdy, zvláště před erozí, ochrany a rozvoje vodních zdrojů a zvýšení úrovně sanitace. Projektové
aktivity zahrnují implementaci dvou hlavních skupin opatření, a to protierozních a
vodohospodářských. Správná aplikace těchto opatření přispěje ke zvýšení ekologické stability daného
území, zlepšení vodohospodářské a hygienické situace a zvýšení potravinové bezpečnosti místních
obyvatel. Teritoriálně je projekt zacílen na území okresů Awassa Zuriya Woreda a Alaba Special
Woreda v SNNPR. Protierozní opatření jsou aplikována v okrese Awassa Zuriya Woreda na území
kebelí Lebu Koromo a Umbullo Kajima, kde navazují na výstupy předchozích projektů ZRS ČR.
Prakticky práce při zavádění protierozních opatření zahrnují následující soubory aktivit: zhodnocení
aktuálního stavu degradace půdy a identifikace nejrizikovějších oblastí z hlediska náchylnosti k půdní
erozi, navržení konkrétních protierozních opatření, nákup semen a materiálu nutného pro
vypěstování a výsadbu sazenic, vypěstování sazenic v lesní školce založené v rámci předchozího
projektu ZRS ČR, výsadba sazenic, aplikace technických protierozních opatření.
Vodohospodářská část projektu je realizována v okrese Alaba Special Wereda, kde vodohospodářská
opatření obsahují následující soubor činností: zhodnocení možnosti rehabilitace 9 nefunkčních vrtů,
oprava min. 3 nefunkčních vrtů, rozšíření distribučního systému pitné vody o další distribuční místa a
prodloužení vodovodu, zřízení min. 12 záchytných systémů dešťové vody, výstavba min. 12 latrín a
umýváren, a nákup a distribuce min. 5 000 hygienických souborů (mýdla, kanystry). V průběhu celé
tříleté realizace projektu kontinuálně probíhá osvětová činnost. V červenci 2011 byla
vodohospodářská část projektu rozšířena o další výstup a došlo k navýšení financování. V průběhu
realizace projektu vyvstala potřeba dalšího zvýšení kapacit regionálního Water Resources Bureau. V
rámci nového výstupu byly dodány měřící sady pro technickou analýzu vrtaných studní včetně
zaškolení obsluhy a transferu know-how. V roce 2012 byly projektové aktivity dokončeny.
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GRUZIE
Podpora prevence a včasného odhalení rakoviny u žen v oblastech Samegrelo a Shida Kartli II.
Identifikační číslo: CzDA-GE-2010-5-12191
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Provincie Samegrelo a Shida Kartli
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 10 923 057,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 582 644,- Kč
Projekt navazuje na pilotní fázi z roku 2010. Projekt je zaměřen na podporu prevence a včasného
odhalení rakoviny prsu a děložního čípku u žen žijících v regionech Samegrelo a Shida Kartli. Obě tyto
provincie jsou vedle Tbilisi nejvíce zatížené pobytem vnitřně vysídlených uprchlíků (IDPs) v důsledku
ozbrojených konfliktů v Gruzii. Cílem projektu je zvýšit všeobecné povědomí o problematice rakoviny
a přispět ke včasnému odhalení rakoviny prsu a děložního čípku prostřednictvím vyškolení personálu
vesnických poliklinik a pravidelných návštěv mobilní vyšetřovny, v níž se mohou ženy nechat vyšetřit.
Projekt byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí Gruzie. V
roce 2012 bylo teritoriální pokrytí projektu rozšířeno o nové vesnice a spuštěna aktivita
psychologické podpory pacientek s pozitivním nálezem rakoviny a projekt se také více integroval do
vládní kampaně na prevenci onkologických onemocnění.
Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí
Identifikační číslo: CzDA-GE-2011-8-41050
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Gruzie, území pod kontrolou gruzínské vlády
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: ČHMÚ, Glomex MS, Aquatest a.s.
Celkový rozpočet: 12 008 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 046 616,- Kč
Projekt významně přispívá k připravenosti Gruzie na extrémní klimatické výkyvy pomocí rozšíření a
modernizace stávající meteorologické a hydrologické monitorování sítě National Enviromental
Agency (NEA). Přidanou hodnotou projektu je transfer znalostí z České republiky, která je
garantována účastí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na některých projektových
aktivitách. Tento přenos znalostí je zvláště cenný pro použití relační databáze pro meteorologii a
hydrologii. Hlavním výsledkem projektu je posílení kapacity NEA v oblasti předvídání
meteorologických a hydrologických ohrožení v Gruzii za účelem snížení nebo zmírnění negativních
dopadů těchto pohrom. Zvýšení kapacit NEA se týká především zvýšení počtu monitorovacích bodů,
jež povede k souvislému toku aktualizovaných a spolehlivých dat, dále projekt umožní ukládání a
analýzu takto získaných dat, které ve výsledku poskytnou včasnou přípravu přesných předpovědí a
varování. Projekt je v Gruzii hodnocen jako významný příspěvek v oblasti Disaster Risk Reduction
(DRR).
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V roce 2012 proběhla dodávka meteorologických stanic, hydrologického softwaru včetně zaškolení a
nezbytného hardwaru. Dále byly vykonány přípravné stavební práce pro hydrologickou i
meteorologickou síť stanic. V rámci projektu dále bylo v druhé polovině roku 2012 zahájeno budování
sítě automatických hydrologických stanic a byla uskutečněna dodávka ultrazvukového měřicího
přístroje ADCP.
Energie z obnovitelných zdrojů energie pro chráněné území – Gruzie, Thušsko
Identifikační číslo: CzDA-GE-2010-11-23067
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Thušsko, provincie Kacheti
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Glomex MS
Celkový rozpočet: 6 446 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 954 000,- Kč
Projekt navazuje na předchozí intervenci v rámci mimořádné humanitární a rekonstrukční pomoci ČR
po válce v roce 2008. Projekt pomůže zlepšit životní podmínky obyvatel v odloučeném regionu
Thušsko, který je od jihu izolovaný od nížinných oblastí hřebenem Kavkazu a ze severu autonomními
republikami Ruské federace Dagestán a Čečensko. Cílem projektu je zavedení udržitelných
technologií výroby elektřiny (solárních panelů na výrobu elektřiny a kolektorů ohřev vody) ve
prospěch místních obyvatel v prostoru chráněné oblasti. Projekt byl připravován ve spolupráci s
Agenturou pro chráněná území zřízenou Ministerstvem životního prostředí Gruzie a okresní
samosprávou Achmeta. Projekt je komplementární vůči projektům podpořeným USAID a funkčně
propojen s projektem Evropské komise. V roce 2012 byl projekt v důsledku uspíšení ukončen,
všechny instalace byly předány příjemcům.
Lidé s postižením: Přirozená a respektovaná skupina společnosti
Identifikační číslo: 07/2012/05
Sektor: Ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Tbilisi, Gruzie
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 5 864 836,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 371 000,- Kč
Projekt se zaměřuje na situaci osob s postižením, přesněji na omezení diskriminačního přístupu a
snížení společenského tabu. Dále projekt upozorňuje na nízkou integraci osob s postižením do
společenského a pracovního procesu.
Prvním cílem projektu je zvýšit povědomí o lidech s postižením u státních institucí, zaměstnavatelů a
široké veřejnosti a vytvořit podmínky pro potřebné změny v legislativě tak, aby přispěly ke zlepšení
podmínek pro zaměstnávání lidí s postižením. Cíl bude dosažen prostřednictvím rozsáhlé informační
kampaně a práce expertní skupiny. Výstupem bude Koncepce zaměstnanosti osob s postižením, která
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bude předána relevantnímu ministerstvu vlády Gruzie. Druhým cílem je usnadnit pracovní vztahy a
procesy mezi zaměstnavateli a lidmi s postižením. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí školení
sociálních pracovníků ve specifikách práce s cílovou skupinou osob s postižením a facilitace
pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem s postižením. Dále vznikne online
databáze pracovních příležitostí pro lidi s postižením, která bude předaná magistrátu Tbilisi.
Projekt byl zahájen v květnu 2012 – proběhla příprava informační kampaně, byl zahájený nábor
sociálních pracovníků a proběhlo ustanovení pracovní skupiny expertů.
Podpora ohrožené mládeže a mnohočetných a neúplných rodin ve vybraných regionech západní
Gruzie
Identifikační číslo: 07/2012/04
Sektor: Ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: město Kutaisi a okresy Tskaltubo a Tkibuli, provincie Imereti
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 6 737 496,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 828 416,- Kč
Projekt svým zaměřením na práci s mnohočetnými a neúplnými rodinami, dětmi a mládeží v
odloučených komunitách a v tíživé životní situaci reaguje na aktuální potřeby vybraného regionu
západní Gruzie. Dále navazuje a doplňuje probíhající vládní reformu systému péče o děti a jejich
zapojení se do společnosti i na priority zastupitelstva kraje Imereti a města Kutaisi, které se ve svém
programu zaměřuje na podporu nejchudších rodin žijících v odloučených komunitách.
Pro realizaci projektu bylo vybráno město Kutaisi a okres Tskaltubo a Tkibuli. Hlavními výstupy
projektu budou jednak posilování kapacit místních úřadů poskytující sociální služby ohroženým
skupinám a realizující programy zaměřené na ekonomický rozvoj regionu, dále na zvyšování
povědomí o problémech ohrožených skupin obyvatelstva mezi širokou veřejností a její zapojení se do
řešení těchto problémů. V neposlední řadě projekt nabídne přímou podporu vybraným ohroženým
skupinám prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a nově založených sociálních podniků.
Projekt byl zahájen v červnu 2012 – proběhly zahajující aktivity, tj. příprava mediální kampaně a
školení.
Centrum denních služeb pro seniory v regionu Khashuri
Identifikační číslo: 07/2012/06
Sektor: Ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: okres Khashuri, provincie Šida Kartli
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům
Celkový rozpočet: 4 303 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 769 500,- Kč
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Projekt vznikl na základě analýzy potřeb uskutečněné ve spolupráci se samosprávou okresu Khashuri.
Záměrem je přispět ke zlepšení kvality a důstojnosti života seniorů-uprchlíků, kterých ve vybraném
okrese žije v provizorních podmínkách několik stovek. Cíle projektu budou naplňované pomocí služeb
sociální péče. Konkrétně jde o zřízení Centra denních služeb s hygienickým zázemím, půjčovnou
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dostupnými službami a aktivizačním programem
podporujícím soběstačnost seniorů. Projekt zajišťuje přenos principu denních stacionářů
pečovatelské služby, který funguje v ČR. Projekt má dále za cíl zvýšení povědomí seniorů o jejich
právech a posílení mezigenerační solidarity.
Projekt byl zahájený v červenci 2012 – proběhly iniciační aktivity jako například nákup vybavení
centra.
Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie
Identifikační číslo: GE/07/2012/07
Sektor: Státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Tbilisi, Gruzie
Doba realizace: 2012-2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK v Praze)
Rozpočet na rok 2012: 1 587 458,- Kč
Projekt je realizován ve spolupráci s USAID v rámci programu USA „Emerging Donors Challenge
Fund“, americká strana platí přibližně stejnou částku jako ČRA. Místním partnerem projektu je Union
Alternative.
Záměrem projektu je zlepšení gruzínských odborných kapacit v oboru adiktologie. Cílem projektu je
vytvořit kulturně senzitivní moduly pro vzdělávání v oboru adiktologie ve dvanácti různých oblastech,
a to včetně monitorování a analýzy drogové situace (dle standardů EU). Projekt se zaměří na
vytvoření curricula vysokoškolského studijního oboru adiktologie, které bude vycházet ze
vzdělávacích modulů vyvinutých v rámci výuky oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Tyto moduly však budou revidovány a adaptovány na gruzínské podmínky, aby došlo
k naplnění vzdělávacích potřeb v daném prostředí. Mezi další cíle projektu patří nastavení systému
celoživotního vzdělávání pro profesionály pracující v adiktologických službách a institucionalizace
univerzitního výzkumného pracoviště pro mezioborový výzkum a monitoring v oblasti adiktologie.
Realizace projektu začala v roce 2012, v červenci bylo v Tbilisi podepsáno Memorandum o
porozumění mezi ČRA a USAID o společné realizaci projektu. Odborníci již od začátku záři pracují na
dokončení prvního draftu curricula a tři univerzity podepsaly dohodu o spolupráci. Na konci listopadu
2012 proběhla v Praze školení gruzínských odborníků.
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Zvýšení efektivnosti řízení Jeskynní chráněné oblasti Imereti (ICPAs)
Sektor: Státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Imereti
Doba realizace: 2012-2013
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Správa jeskyní České republiky
Celkový rozpočet: 1 650 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 350 000,- Kč
Záměrem projektu realizovaného za účelem socio-ekonomického rozvoje regionu Imereti je pomoc
zvýšit efektivnost řízení jeskyní, včetně péče o jeskynní systémy. Specifickým cílem projektu je
zlepšení správy a provozu jeskyní, prostřednictvím vytvoření metodického dokumentu pro organizaci
a řízení. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci chráněného území nemají dostatečné znalosti a
zkušenosti v údržbě nově vytvořených moderních infrastruktur, ani v ochraně jeskynních útvarů, je
jednou z priorit i budování a zvyšování jejich odborných znalostí.
Efektivní řízení chráněného území zaměřené na ochranu a prezentaci rarit, spolu s rozvojem ekoturismu šetrného k životnímu prostředí by se měly stát prostředkem pro rozvoj místních malých a
středních podniků nabízejících servisní služby pro potenciální návštěvníky.
Realizace projektu probíhá od roku 2012, první cesta českých expertů ze Správy jeskyň proběhla ke
konci roku 2012.
Příprava plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Thušsko
Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2012-3-41010
Sektor: Státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Akhmeta, Thušsko
Doba realizace: 2012-2013
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK)
Celkový rozpočet: 2 378 380,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 364 000,- Kč
Projekt Příprava plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Thušsko navazuje na již ukončené i na
stále probíhající projekty v gesci České rozvojové agentury, určené pro obyvatele regionu Thušsko.
Projekt rovněž navazuje i na aktivity dalších donorů působících v dané oblasti, např. UNDP
financovaný projekt přípravy plánu péče pro národní park Thušsko nebo na projekt rozvoje
chráněných území financovaný USAID.
Cílem projektu je vytvoření plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Thušsko a dále vytvoření
směrnice pro tvorbu plánů péče obecně. V rámci projektu proto proběhne sběr dat a práce
s komunitou, analýza získaných dat, školení a další vzdělávací aktivity. Je plánována cesta několika
expertů z ČR do Gruzie a také studijní pobyt několika vybraných gruzínských partnerů v ČR. Hlavním
partnerem projektu na gruzínské straně je okresní samospráva Akhmeta, jež je zřizovatelem
administrativní jednotky Správy chráněné krajiny Thušsko.
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Tým pěti expertů z Agentury ochrany a přírody ČR a z Krkonošského národního parku strávil
v Thušsku necelé dva týdny v srpnu loňského roku, kdy proběhl sběr dat. Následně byla data
vyhodnocována a na podzim proběhla studijní cesta gruzínských zaměstnanců místní samosprávy
Akhmeta, gruzínské Agentury pro chráněná území a zástupců komunity Thušů do ČR.
Georgia Health Resort Development and Support by the Czech Republic
Identifikační číslo: CzDA-GE-2012-7-12110
Sektor: Státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Tbilisi
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. (VÚB)
Celkový rozpočet: 2 048 650,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 900 040,- Kč
Cílem projektu je vytvoření databáze gruzínských lázeňských zařízení, profesionalizace odborného
personálu a zlepšení léčebného vybavení některých lázní. Dlouhodobým záměrem projektu je
vytvoření plánu rozvoje gruzínské balneologie s důrazem na zavádění legislativy. Významným
komponentem projektu je přenos zkušeností ČR s procesem privatizace českého lázeňství a poté se
vstupem do EU.
Proběhla první iniciační cesta VÚB do Gruzie a VÚB připravilo projektový dokument a zadávací
dokumentaci k nákupu masážních lehátek a k realizaci vzdělávacích aktivit. Nákup masážních
terapeutických lehátek proběhl koncem roku 2012, kdy byl také vypracován návrh dlouhodobé
strategie rozvoje gruzínského lázeňství.
Zřízení a podpora zemědělského servisního centra v okrese Khulo, autonomní republika Adžárie,
Gruzie
Identifikační číslo: 07/2011/01
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: okres Khulo, Adžárie
Doba realizace: 2011 – 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 4 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 000 000,- Kč
Projekt si kladl za cíl svými aktivitami, jednak zvyšováním profesních kapacit cílové skupiny a jednak
dodávkami zemědělského vybavení, podpořit udržitelné fungování rurálního servisního centra v
regionu Khulo. Partnerem projektu byla místní organizace ABCO.
V průběhu projektu byla uskutečněna dodávka traktoru a různé zemědělské techniky – půdní fréza,
pluh, sklízeč brambor, specifikované podle požadavků zemědělského servisního centra ve vesnicích
Dioknisi a Didachara. Dále byla distribuována bramborová sadba a probíhají demo projekty, v
průběhu roku 2012 bylo organizováno také několik školení.
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Podpora spolupráce a rozvoj kapacit drobných zemědělců a farmářů v západní Gruzii
Identifikační číslo: 07/2011/03
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Samegrelo a Imereti
Doba realizace: 2011 – 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 2.224.423,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 902 447,- Kč
Hlavním výstupem projektu byla, kromě propagace výhod spolupráce mezi zemědělci, podpora a
zvýšení počtu zemědělských živností. Podstatnou součástí projektu bylo zvyšování podnikatelských
kapacit mezi farmáři.
V roce 2012 bylo schváleno pět projektů v celkové hodnotě 34 100 GEL. V každém projektu
spolupracují minimálně 2 podnikatelé či farmáři. S příjemci grantu byly podepsány smlouvy a
pořizování potřebného vybavení pro zahájení podnikání proběhlo během května a června. Mezi
podpořené projekty patří podpora včelařství, chovu buvolů, podpořen byl projekt skleníku a balící
linky na zemědělské produkty. Probíhal monitoring, školení a realizovány byly komunitní projekty
hrazené z výnosů projektů, podpořených v roce 2011. Jednalo se zejména drobné opravy mateřských
škol a základních škol a nákup vybavení.
Podpora kooperativního hospodaření mezi zemědělci Imeretinského kraje
Identifikační číslo: 07/2011/02
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Imereti
Doba realizace: 2011 – 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 999 090,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 778 400,- Kč
Projekt byl zacílen na rozvoj udržitelných živností a podniků zaměřených na kooperaci v rámci
příbuzných zemědělských oborů. Hlavními výstupy projektu bylo školení a zvyšování kapacit, dále
podpora spolupráce mezi živnostníky i zemědělci. Významným komponentem byla také spolupráce s
místní samosprávou či experty zabývajícími se rozvojem podnikaní a zemědělstvím.
V roce 2012 byly dovybaveny podniky podpořené v předchozím reportovacím období. Jedná se o
Georgian Biological Products Ltd – ekofarmu v Partskanakanebi založenou třemi společníky. Chováni
jsou zde ekologickým způsobem králíci obřích plemen. Dalším podnikem je Artsivi Ltd – podnik na
sušení ovoce a zeleniny v Bagdati, založený třemi společníky. Nově bylo podpořeno založení králičí
farmy. Dále probíhala školení a další vzdělávací aktivity.
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Post Harvest Management Training
Identifikační číslo: CzDA-GE-2012-7-31181
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2012
Realizátor: Association of Business Consulting Organizations of Georgia, Termoreg
Celkový rozpočet: 46 250,- Kč
V rámci zakázky proběhlo školení v minulosti podpořených kooperativů za účelem zajištění jejich
udržitelnosti a zvýšení konkurenceschopnosti.

JEMEN
Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra
Identifikační číslo: 08/2012/01
Sektor: zemědělství
Místo realizace: ostrov Sokotra
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 8 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
V průběhu projektu budou podporováni obyvatelé mající zájem založit nebo rozšířit své maloplošné
domácí zahrady. Současně je plánována podpora dříve zřízených školek produkujících sazenice
vhodných zemědělských plodin, zejména zeleniny a ovoce, jakož i místních endemických druhů
dřevin, využívaných na píci, stavební a palivové dříví. Tyto sazenice budou zprvu distribuovány do
domácích zahrad bezplatně. Jako modelové objekty a příklad dobré praxe bude sloužit několik
založených středně-plošných agrolesnických objektů a síť školních zahrad. Úlohou českých odborníků
v průběhu realizace projektu bude především management, dozor, metodická, technická,
administrativní a kapitálová podpora. Aktivity budou realizovány za asistence expertů z partnerské
ostrovní pobočky Environmental Protection Authority (EPA).
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KAMBODŽA
Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění udržitelných zdrojů energie v Kambodži (ROBI)
Identifikační číslo: 09/2012/01
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: sedm provincií Kambodži (Takeo, Kampot, Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham,
Kandal a Kampong Speu) s důrazem na provincii Takeo
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 14 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Projekt implementovaný ve spolupráci s Národním programem pro rozvoj bioplynáren (NBP),
školícím centrem CIEDC a holandskou organizací SNV má za cíl přispět k rozvoji stabilního tržního
odvětví s domácími bioplynárnami v sedmi provinciích Kambodži s hlavním důrazem na provincii
Takeo. Bioplynárny jsou v místním prostředí ověřené technologie využívající uvolňujících se plynů
z rozkládajícího se biologického odpadu k produkci ekologicky šetrné energie. Projekt rozšiřuje
program implementovaný SNV a NBP od roku 2005. Skrze podnícení poptávky po bioplynárnách,
rozvoj schopností firem stavících bioplynárny a podporu uživatelů bioplynáren chce projekt
dosáhnout zajištění udržitelného přísunu čisté energie pro obyvatele venkova. Udržitelnost
projektových aktivit bude dosažena skrze systematické propojení uživatelů bioplynáren se stavebními
firmami a mikrofinančními institucemi.
Posilování komunitní podpory pro postižené děti v provincii Takeo, Kambodža
Identifikační číslo: 09/2012/03
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Provincie Takeo
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 3 231 190,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 000 000,- Kč
Projekt směřující do oblasti sociální péče se zabýval obtížnou situaci postižených dětí v provincii
Takeo v Kambodži, jejichž zapojení do vzdělávacího procesu bylo velmi špatné a to v důsledku
slabého povědomí o jejich potřebách a nedostatku zkušeností s inkluzí postižených do vzdělávacího
systému. Cílem projektu proto bylo zlepšit přístup ke vzdělávání postižených dětí. Mezi hlavní
výstupy projektu patří vytvoření systému inkluzívního vzdělávání, školení pedagogů a dalších
pracovníků vzdělávacích institucí a vytvoření školicích a výukových materiálů pro začlenění
postižených dětí do vzdělávacího systému.
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Zdraví pro matky a děti v Kambodži
Identifikační číslo: 09/2012/02
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: provincie Takeo
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 550 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 500 000,- Kč
Projekt usiloval o zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče o matku a dítě pro vesnické
obyvatelstvo v provincii Takeo v Kambodži. Mezi hlavními cíli projektu bylo zvýšení kvality
zdravotnických služeb poskytovaných ve veřejných zdravotnických zařízeních a zvýšení poptávky po
těchto službách u vesnického obyvatelstva. Během realizace bylo podpořeno přes 40 zdravotnických
zařízení, kde byly zlepšeny technické podmínky a vybavení, zvýšeny odborné kompetence personálu
a u vybraných zařízení proběhla komplexní reorganizace fungování za účelem jeho zefektivnění.
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích – projekt „Zvyšování kvality vysokého zemědělského školství v
Kambodži „
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kambodža
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátoři: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2012: 211 250 Kč
Projekt je zaměřen na podporu zvyšování kvality vysokého zemědělského školství v Kambodži
prostřednictvím spolupráce mezi odborníky z České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze a Royal
University of Agriculture (RUA). Hlavní výstupy projektu zahrnují podporu rozvoje v oblasti vědy a
výzkumu, pedagogiky a internacionalizace RUA.
Cílovou skupinou jsou především studenti a pedagogové z RUA. V projektu bude provedena
podrobná analýza úrovně RUA v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, vědy a výzkumu. V rámci
zkvalitnění výuky odborných předmětů budou zajištěny přednášky od českých odborníků, připraveny
výukové materiály a zaveden systém evaluace výuky. V oblasti vědy a výzkumu bude kladen důraz na
vytipování a realizaci společných výzkumných témat, zvýšení kvality vlastní vědecké činnosti RUA a
podporu talentovaných studentů a jejich výzkumných projektů. V oblasti zahraničních vztahů bude
pozornost orientována zejména na zhodnocení potenciálu akreditace společného mezinárodního
„joint/double degree“ studijního programu mezi RUA a ČZU a podání společného projektu
zaměřeného na mobilitu studentů.
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Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích – projekt „Přenos metod výuky inkluzivního vzdělávání z českých
vysokých škol na kambodžské univerzity„
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kambodža
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátoři: Charita ČR
Rozpočet na rok 2012: 497 041 Kč
Cílem projektu je zvýšit kapacitu kambodžských univerzit a pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a
inkluzívního vzdělávání prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory
meziuniverzitní spolupráce. V první fázi projektu, do konce roku 2012, se formovala pracovní skupina
pro inkluzívní vzdělávání na vysokých školách a odprezentoval se výzkum současného stavu. V roce
2013 se pak uskuteční školení a workshopy pro vysokoškolské učitele, revize výukových a studijních
materiálů a vzdělávacích osnov na oborech sociální práce a vzdělávání. Průběžně budou podporováni
a konzultováni kambodžští vysokoškolští učitelé.

KOSOVO
Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaçi
Identifikační číslo: CzDA-UNK-2011-3-14022
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Harilaçi
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení „Waste Water Treatment Harilaçi“
Celkový rozpočet: 9.432.551,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 5 094 666,- Kč
Záměrem projektu je přispět k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života obyvatel okresu
Fushe Kosove/Kosovo Polje. Projekt podpoří snahu vlády Kosova o zajištění čištění odpadních vod
v souladu s předpisy EU. Předmětem projektu je výstavba čistírny odpadních vod pro obec Harilaçi,
která se nachází cca 8 km od hlavního města Prištiny, dále vyškolení personálu na obsluhu čistírny a
provedení osvětové kampaně, zdůrazňující význam čištění odpadních vod ve vztahu ke snížení
znečištění životního prostředí.
Partnerskými organizacemi pro tento projekt jsou Municipalita Fushe Kosova a Prishtina Regional
Water Treatment Company, která bude po skončení české intervence provozovatelem čistírny
odpadních vod.
V roce 2012 byl slavnostně zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod, včetně zaškolení obsluhy
čistírny.
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Inkluzívní vzdělávání v Kosovu
Identifikační číslo: UNK/10/2011/01
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Fushe a Istog
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 13 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 000 000,- Kč
Projekt je zaměřen na inkluzi dětí ze znevýhodněných skupin do vzdělávacího systému v Kosovu.
Konkrétně se zaměřuje na děti z různých národnostních a kulturních menšin v Kosovu, především na
romské, aškétské a egyptské komunity, a to vzhledem ke skutečnosti vysokého procenta dětí, které
nechodí do školy nebo základní školu nedokončí.
V rámci projektu bude poskytována podpora vzdělávání dětem skrze vzdělávací centrum v lokalitách
Fushe Kosove a Istog, aby se zvýšily jejich šance na úspěšné dokončení základní školy. Zároveň budou
v 10 lokalitách v Kosovu podporovat inkluzi těchto dětí do vzdělávání mediátoři mezi komunitami,
školami a místní správou. V cílových komunitách budou snižovány předsudky a potírána diskriminace
ve školách. Další částí projektu bude iniciace pracovních skupin v 10 lokalitách lobbujících za
implementaci Strategie pro integraci romských, aškétských a egyptských komunit v Kosovu 20072017 na místní úrovni.
Podpora integrace zrakově postižených do společnosti
Identifikační číslo: UNK/10/2011/02
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Priština a další města v Kosovu
Doba realizace: 2011 - 2012
Typ projektu: dotace a veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 5 950 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 150 000,- Kč
Projekt se zaměřil na integraci zrakově postižených do společnosti v Kosovu a jejich začlenění na
pracovní trh. Aktivity projektu navázaly na spolupráci a podporu poskytnutou v minulých letech ZÚ
ČR v Prištině formou malých lokálních projektů.
Součástí projektu bylo vybavení 9 resource center Kosovské asociace IT technologiemi, zvýšená
kapacity školitelů v resource centrech a vyškolení zrakově postižených osob ve využívání IT. Součástí
projektu byla také studijní cesta do ČR a vypracování strategie začleňování zrakově postižených na
trh práce na základě výzkumu trhu práce. Podpořena byla i škola pro nevidomé v Peji/Peći.
V roce 2012 byla dodána část vybavení pro Centra pro nevidomé a bylo certifikováno 8 školitelů pro
výuku psaní v Brailově písmu, dále například pokračovalo školení pro nevidomé studenty v používání
IT.
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Podpora školy pro zrakově postižené v Peji/Peći
Identifikační číslo: UNK/10/2012/03
Sektor: ostatní sociální infrastruktury a služeb
Místo realizace: Peja, Kosovo
Doba realizace: 2012-2013
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 400 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 700 000,- Kč
Cílem tohoto projektu je poskytnout nevidomým a zrakově postiženým v Kosovu inkluzívní
vzdělávání, které by jim mělo zajistit snazší integraci do společnosti. Nedílnou součástí projektu je
rozvoj Školy a vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Peći (ŠVCZP) prostřednictvím školení
pedagogů ve výuce hudby, vyškolení hostujících pedagogů a vybavení školy zařízením potřebným pro
úspěšný průběh školení a budoucí výuky studentů. Projekt silně využívá know-how, které Česká
republika předá Kosovu. K předání dovedností dojde prostřednictvím studijní cesty, kterou podnikne
skupina pedagogů a vedoucího personálu z ŠVCZP v Peći do Školy Jaroslava Ježka – Školy pro zrakově
postižené v České republice. Dále budou realizovány semináře s cílem zvyšovat povědomí o významu
a principech inkluzívního vzdělávání, zaměřené na ředitelství základních a středních škol v Kosovu.
Rozvoj tlumočnických služeb a informovanosti neslyšících v Kosovu
Identifikační číslo: UNK/10/2011/04 (dotace)
Sektor: Ostatní Sociální infrastruktura a služby
Doba realizace: 2012-2013
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. (Člověk v tísni)
Celkový rozpočet: 1 300 000, - Kč
Rozpočet na rok 2012: 500 000,- Kč
Cílem tohoto projektu je pomoci neslyšícím v Kosovu a podpořit jejich integraci do společnosti. Mezi
výstupy projektu patří vytvoření útvaru pro zajišťování tlumočnických služeb pro neslyšící v Kosovu
a následné spuštění těchto služeb. Druhý cíl se zaměřuje na úpravu služeb Regionálních center
odborného profesního vzdělávání v Kosovu s ohledem na potřeby neslyšících. Třetím cílem je zlepšit
přístup neslyšících k informacím prostřednictvím přímého prosazování jejich zájmů. Projekt v sobě
spojuje školení, systematické prosazování, konference a intenzivní práci ve skupinách s cílem vytvořit
útvar pro tlumočení znakové řeči a následné spuštění služeb pro neslyšící v Kosovu.
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Integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti II
Identifikační číslo: CzDA-UNK-2012-10-16010/1
Sektor: Ostatní sociální infrastruktury a služeb
Místo realizace: Kosovo
Doba realizace: 2012-2013
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., učitelé z Deylovy konzervatoře a střední školy pro nevidomé
Celkový plánovaný rozpočet: 2 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 144 832,- Kč
Aktivity tohoto projektu navazují na spolupráci a podporu poskytnutou v minulých letech ZÚ ČR v
Prištině formou malých lokálních projektů i na další projekty ZRS ČR podporující komunitu
nevidomých.
V roce 2012 na tuto podporu navázaly další aktivity české ZRS, a to dodávka požadovaného zařízení
pro zrakově postižené (psací stroje atd.) a vysílání učitelů z Konzervatoře Jana Deyla a střední školy
pro zrakově postižené do Kosova. Učitelé předávali zkušenosti s novými výukovými metodami pro
nevidomé studenty vycházející z jejich odborné praxe v České republice.
MOLDAVSKO
Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku
Identifikační číslo: CzDA-MD-2009-14-14015/1
Sektor: životní prostředí
Místo realizace: obce Lunga a Mărculeşti, Moldavsko
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a.s.
Celkový rozpočet: 20 600 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 5 700 000,- Kč
Projekt měl za cíl snížit, popř. odstranit znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích
Lunga a Mărculeşti (a potenciálně biologickou rozmanitost v širší oblasti), zabránit dalšímu šíření
znečištění a poté vytvořit vstupní předpoklady pro následné zlepšení zásobování obyvatel obcí Lunga
a Mărculeşti pitnou vodou. V těsném sousedství obcí Lunga a Mărculeşti fungovalo od roku 1957 do
počátku devadesátých let dvacátého století vojenské letiště Mărculeşti. Důsledkem špatného
nakládání s pohonnými látkami došlo k značné kontaminaci podzemních vod. V okolních vesnicích
(především ve vesnici Lunga) je ve veřejných i soukromých studnách na hladině silná vrstva ropných
látek (leteckého petroleje). Tyto studny tvoří hlavní zdroj užitkové i pitné vody pro velkou část místní
populace, stávající stav je tudíž kritický.
V rámci realizace projektu byly provedeny detailní průzkumné práce, vedoucí k přesnému zmapování
rozšíření kontaminace. Byla provedena sanace volné fáze ropných látek z podzemních vod. Vzhledem
k obtížným geologickým podmínkám nebylo možné během doby trvání projektu dosáhnout úplného
odstranění kontaminace, proto byly otestovány různé sanační technologie a navržen vhodný postup
pro následné úplné vyčištění podzemních vod. Současně byla vypracována studie proveditelnosti
zásobování obcí Lunga a Mărculeşti pitnou vodou.
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Varovný povodňový a monitorovací systém na řece Prut
Identifikační číslo: CzDA-MD-2010-17-14040
Sektor: životní prostředí
Místo realizace: Moldavsko, řeka Prut
Doba realizace: 2010 – 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Aquatest a.s
Celkový rozpočet: 20 711 891,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 894 325,- Kč
Řeka Prut, dlouhá 989 km, je významný levostranný přítok Dunaje. Společně s řekou Dněstr je páteřní
řekou hydrologické sítě Moldavska a zároveň představuje vysoké riziko z hlediska povodní. Vždy v
červenci v letech 2008 a 2010 způsobil rozvodněný Prut velké škody na majetku a lidské ztráty.
Dopady povodní nemusí mít být tolik ničivé, pokud by byl v provozu systém včasného varování. Avšak
v současné situaci moldavská vláda nemá odpovídající prostředky ani odborné kapacity na
vybudování širší sítě automatických měrných stanic.
Primárním cílem projektu bylo zlepšení informovanosti obyvatelstva před povodňovým stavem na
řece Prut. Vybudovaný systém umožňuje včasné varování obyvatelstva díky pravidelnému měření
průtoků a stavu měrných profilů. Druhotným cílem tohoto projektu bylo demonstrovat vhodný
technický přístup pro monitorovací síť v povodí řek, který je možné využít i u dalších povodí.
V roce 2012 byla dokončena síť hydrologických stanic a zajištěno zpracování dat v ústředí Státní
hydrometeorologické služby Moldavska.
Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku
Identifikační číslo: CzDA-MD-2011-6-14015
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: katastrální území obcí Gradinita, Clocusna, Ciobalaccia
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a.s.
Celkový rozpočet: 15 360 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 9 340 000,- Kč
Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení životního prostředí a zdravotní situace obyvatel v Moldávii
prostřednictvím snížení negativních dopadů v důsledku existence staré ekologické zátěže - zbytků
pesticidů, dočasně deponovaných v regionálních skladech.
Projekt je zaměřen na plnění dvou základních cílů: zajištění konečného odstranění pesticidů z
regionálních skladů v Moldávii a posouzení rozsahu a rizikovosti zbytkové kontaminace skladů a jejich
okolí po odstranění pesticidů. Plánovanými aktivitami projektu jsou: inventarizace pesticidů,
přeložení do vyhovujících nádob, nakládka a odvoz k odstranění 200 t pesticidů včetně zabezpečení
všech nezbytných legislativních požadavků, očištění konstrukcí skladů, provedení zhodnocení rozsahu
zbytkové kontaminace pesticidy a z nich vyplývajících rizik. Pesticidy budou odstraněny (do výše 200t)
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v lokalitách Gradiniţa, Clocuşna a Ciobalaccia. Projekt bude ukončen v roce 2013 zaprotokolováním
stavu a předáním lokalit moldavským partnerům.
Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti
Identifikační číslo: CzDA-MD-2010-24-14020
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Vulcăneşti
Doba realizace: 2010 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: "Sdružení Waste Water Vulcăneşti" (Ircon s.r.o. a TopolWater s.r.o.)
Celkový rozpočet: 20 380 582,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 9 090 582,- Kč
Projekt má za cíl snížení negativního dopadu odpadních vod na životní prostředí a zdraví populace a
zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti v
Moldavsku. Systém nakládání s odpadními vodami v Vulcăneşti je ve velmi špatném stavu. V
kanalizačním systému dochází k častým únikům, technologie ČOV a čerpacích stanic chybí nebo je na
pokraji životnosti, odpadní voda vypouštěná z ČOV do přírodního recipientu je silně znečištěná.
Odpadní voda následně kontaminuje zdroje pitné a užitkové vody a má negativní dopad na životní
prostředí. Nevyhovující situace v oblasti sanitace působí negativně na zdravotní stav populace.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci dvou čerpacích stanic a čistírny odpadních vod. Současně s
rekonstrukčními pracemi budou pracovníci Vodovodů a kanalizací (VaK) Vulcăneşti vyškoleni v
obsluze zařízení a bude vypracován komplexní plán dlouhodobého rozvoje VaK Vulcăneşti . Dále bude
provedena osvětová kampaň zaměřená na obyvatelstvo a hlavní průmyslové producenty odpadních
vod. Municipalita Vulcăneşti přispěje k realizaci projektu prostřednictvím in-kind vstupů v podobě
stavebních prací při rekonstrukci ČOV a čerpacích stanic odpadních vod.
V letech 2010 a 2011 proběhly především přípravné práce, koordinace s příjemcem pomoci, sběr dat
a terénní šetření, prezentace zamýšlených aktivit veřejnosti a nákup části technologického vybavení
pro rekonstrukci ČOV. V roce 2012 byla zahájená rekonstrukce. Stavební práce a instalace technologií
budou dokončené v roce 2013.
Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni
Identifikační číslo: CzDA-MD-2009-19-14020
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Nisporeni
Doba realizace: 2010 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: "Sdružení Nisporeni" (CIR, o.s., TopolWater s.r.o., Kubíček s.r.o.)
Celkový rozpočet: 24 998 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 9 008 000,- Kč
Projekt má za cíl snížení negativního dopadu odpadních vod na životní prostředí a zdraví populace a
zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni v
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Moldavsku. Systém nakládání s odpadními vodami v Nisporeni je ve velmi špatném stavu. V
kanalizačním systému dochází k častým únikům, technologie čistírny odpadních vod (ČOV) a
čerpacích stanic chybí nebo je na pokraji životnosti, odpadní voda vypouštěná z ČOV do přírodního
recipientu je silně znečištěná. Odpadní voda následně kontaminuje zdroje pitné a užitkové vody a má
negativní dopad na životní prostředí. Nevyhovující situace v oblasti sanitace působí negativně na
zdravotní stav populace. Množství vodou přenášených nemocí je v Nisporeni značné a je obecně
spojováno s kontaminací vody lidskými a zvířecími výkaly a močí, obsahujícími patogenické bakterie a
viry. V Nisporeni lze tak v posledních letech vypozorovat nárůst počtu onemocnění způsobených
zánětem trávicího traktu.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci dvou čerpacích stanic a čistírny odpadních vod. Současně s
rekonstrukčními pracemi budou pracovníci Vodovodů a kanalizací (VaK) Nisporeni vyškoleni v obsluze
zařízení a bude vypracován komplexní plán dlouhodobého rozvoje VaK Nisporeni. Dále bude
provedena osvětová kampaň zaměřená na obyvatelstvo a hlavní průmyslové producenty odpadních
vod. Municipalita Nisporeni přispěje k realizaci projektu prostřednictvím in-kind vstupů v podobě
stavebních prací při rekonstrukci ČOV a čerpacích stanic odpadních vod.
V letech 2010 a 2011 proběhly především přípravné práce, koordinace s příjemcem pomoci, sběr dat
a terénní šetření, prezentace zamýšlených aktivit veřejnosti a nákup části technologického vybavení
pro rekonstrukci ČOV. V roce 2012 byla zahájená rekonstrukce. Stavební práce a instalace technologií
budou dokončené v roce 2013.
Projekt je komplementárním k projektu Rakouské rozvojové agentury ADA, spolufinancovanému
Evropskou komisí a Švýcarskou rozvojovou agenturou SDC, "Rehabilitation of the water supply
system in the Rayon Nisporeni: Municipalities of Nisporeni, Vărzareşti and Grozeşti, Republic of
Moldova", zaměřenému na zajištění pitné vody v Nisporeni a sousedních obcích. Oba projekty
společně tvoří mezinárodní program "Rehabilitation of the water supply and sewage system in the
Municipalities of Nisporeni, Vărzăreşti and Grozeşti".
Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia
Identifikační číslo: CzDA-MD-2011-5-14022
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Cimişlia
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: "Sdružení Waste Water Cimişlia" (Ircon s.r.o., TopolWater s.r.o.)
Celkový rozpočet: 18 793 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 6 797 000,- Kč
Předmětem rozvojové intervence jsou služby a technická pomoc vedoucí k snížení znečištění
pocházejícího z odpadních vod a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními
vodami ve městě Cimişlia v Moldavsku. Partnerskou organizací projektu je městský úřad municipality
Cimişlia (Primaria Cimişlia). S městským úřadem municipality Cimişlia budou koordinovány především
nezbytné stavební práce, které nejsou součástí výběrového řízení. Zodpovědnost za ně nese
municipalita, jež se zavázala přispět k realizaci projektu dvacetiprocentním příspěvkem
prostřednictvím in-kind vstupů (především stavebních prací).
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Předmětem projektu je zejména návrh technických opatření a zajištění rekonstrukce čistírny
odpadních vod a lokální čerpací stanice odpadních vod, automatizovaný systém řízení provozu
systému čerpacích stanic odpadních vod, vyškolení pracovníků obsluhujících technologickou část
systému nakládání s odpadními vodami, vytvoření plánu dlouhodobého rozvoje organizace APACANAL Cimişlia a provedení osvětové kampaně zacílené na populaci a průmyslové podniky města
Cimişlia. V roce 2012 byla dokončena veškerá stavební dokumentace a byly zahájeny stavební práce.
Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi
Identifikační číslo: CzDA-MD-2010-22-16010
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 10 365 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 990 000,- Kč
V evropském kontextu je pro Moldavsko vedle chudoby charakteristická migrace za prací do
zahraničí. Migrace aktivního obyvatelstva se pohybuje okolo 15 % a v důsledku toho má přibližně 170
000 dětí v Moldavsku jednoho nebo oba rodiče v zahraničí a 20 % z nich žije v domácnostech bez
podpory dospělých. Přitom méně než 5 % těchto dětí je evidováno na příslušných úřadech a využívá
jakýkoli druh služeb státní péče, tj. mají poručníka nebo jsou umístěny v institucích sociální péče.
Ostatní dětí stojí mimo státní systém sociální péče – žijí s příbuznými nebo staršími členy rodiny
anebo žijí zcela samy či v domácnostech, kde je „hlavou rodiny“ také dítě. U dětí bez adekvátní
podpory dospělých existuje větší pravděpodobnost rizikového chování. Podle školských institucí ty
děti, jejichž rodiče migrují, či které jsou v rodinách zanedbávané, zneužívané nebo vykořisťované,
chodí častěji za školu, jsou ohroženy závislostí na alkoholu nebo cigaretách nebo gamblerstvím a
řadou dalších psychoemocionálních a adaptačních problémů. Častěji se také stávají oběťmi
obchodování s lidmi, násilí a jiných forem zneužívání.
Rozvojovým záměrem projektu je systémové zlepšení životních podmínek opuštěných dětí v
Moldavsku podporou tvorby národní koncepce sociální péče, která bude součástí integrovaného
systému sociální pomoci. Budování kapacit moldavského Ministerstva práce sociální ochrany a rodiny
je hlavním cílem projektu. Vstupní aktivitou je zmapování potřeb a stávajících služeb o opuštěné děti,
na kterou naváže národní census opuštěných dětí v Moldavsku, komunikační kampaň cílená na rodiče
a pečovatele opuštěných dětí, vybudování databáze opuštěných dětí a strategický dokument sociální
péče o opuštěné děti. Díky projektu vznikne celonárodní reakce na fenomén opuštěných dětí, která
bude součástí širšího celku reforem systému sociální péče v Moldavsku. Projekt je dále realizován ve
spolupráci se Státní universita v Kišiněvu a místní nevládní organizací. ČRA zajistila nastavení projektu
tak, aby umožňoval synergii s dalšími donory a realizátory. Projekt získal dodatečné finance od
UNFPA a rozšířil spolupráci s IOM Kišiněv a Světovou bankou.
V roce 2012 proběhlo především celonárodní sčítání opuštěných nebo částečně opuštěných dětí v
Moldavsku a další závěrečné aktivity projektu.
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Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotně-sociálních služeb domácí péče
Identifikační číslo: 03/2011/01
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Kišiněv
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 11 933 536,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 491 250,- Kč
Rozvojová intervence je zaměřena na rozšíření konceptu domácí sociální péče v Moldavsku
prostřednictvím posílení role a kvality pečovatelské služby v domácím a komunitním prostředí.
Zaměřuje se zejména na vzdělávání zodpovědných pracovníků v oboru a na posílení dostupnosti a
kvality domácí pečovatelské služby v oblastech, v nichž byla tato péče doposud dostupná nejméně.
Náplní projektu je poskytování odborného školení pro zdravotnický personál, sociální pracovníky a
dobrovolníky s cílem profesionalizace těchto skupin tak, aby se staly plně kompetentní v oblasti
poskytování služeb domácí péče a jeho managementu.
Realizované aktivity cílí na zvýšení povědomí o modelu domácí péče na místní úrovni a podporu
přístupu znevýhodněným osobám k základním zdravotně-sociálním službám. Místním partnerem
projektu je Asociace Home Care, která je uznávána jako jedna z mála nevládních organizací
poskytujících kvalifikované zdravotně sociální služby. S Asociací Homecare byla navázána spolupráce
již během předchozího projektu zacíleného na rozvoj domácí pečovatelské služby financovaného
MPSV ČR, v jehož rámci byla vybudována denní centra ve městech Cahul a Dorocké.
V roce 2012 poskytovalo centrum domácí péče služby klientům a byly zahájeny aktivity zacílené na
institucionalizaci konceptu domácí péče v rámci systému sociálních služeb financovaných ze státního
rozpočtu Moldavska.
Podpora rozvoje ekologického zemědělství v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2011/04
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Kišiněv a Orhei
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 5 700 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 000 000,- Kč
Sektor ekologického zemědělství v Moldavsku rok od roku roste a nabízí širokou škálu ekologických
produktů. Není však dobře integrován v systému světového obchodu, stejně tak kvalita produktů a
systém, jakým jsou tyto produkty obchodovány, jsou shledávány jako problematické; podobně je to i
se závislostí farmářů na vlastnících certifikátů, kteří jsou v mnoha případech obchodníky. Pro malé
farmy jsou tak náklady na získání zahraniční certifikace příliš vysoké.
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Rozvojovým záměrem projektu ZRS realizovaného ve spolupráci s moldavskou společností ProRural
Invest je posílení konkurenceschopnosti a efektivity moldavských malých a středních zemědělců.
Mezi specifické cíle projektu se pak řadí podpora těchto zemědělců při přechodu na ekologické
zemědělství, posílení jejich konkurenceschopnosti, podpora sektoru ekologického zemědělství
v Moldavsku obecně a jeho integrace do evropského obchodu s ekologickými produkty.
V rámci projektu jsou průběžně proškolováni producenti zemědělských plodin v technikách
hospodaření dle principů ekologického zemědělství a v tvorbě marketingových strategií a
podnikatelských plánů. Příklady „dobré praxe“ posílení konkurenceschopnosti a efektivity skrze
organickou produkci jsou šířeny mezi cílovou skupinou a prezentovány moldavské odborné
veřejnosti.
V roce 2012 proběhla příprava a realizace odborných seminářů a školení. Dále pak byly zahájeny
aktivity spojené se zvyšováním kapacit certifikační agentury Certificat – eco a realizace informační
kampaně.
Rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2011/05
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Kišiněv a Balti
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 5 400 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 000 000,- Kč
Projekt je zaměřen na podporu ekologického zemědělství v Moldavsku především prostřednictvím
budování kapacit zemědělců, jejich asociací, konzultačních středisek. Dále bude zvyšován přístup
zemědělců a asociací k investičním prostředkům a stimulována poptávka po bioproduktech v
Moldavsku. Součástí projektu je také posílení povědomí veřejnosti a státní správy o přínosech
ekologického zemědělství v Moldavsku a navržení národního akčního plánu jeho rozvoje. V roce 2012
byla uskutečněna řada aktivit cílených na propagaci ekologického zemědělství jako například
prezentace na farmářských veletrzích a dny otevřených dveří farem s ekologickou produkcí.
Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity moldavských malých a středních zemědělců pomocí
jejich orientace na produkci s vysokou přidanou hodnotou u vybraných cílových skupin v oblastech
Ungheni, Anenii Noi, Cahul
Identifikační číslo: 03/2011/06
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Kišiněv a Balti
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Celkový rozpočet: 5 400 000 Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 900 014,- Kč
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Projekt je svými aktivitami zaměřen na jižní, centrální a severní oblast Moldavské republiky, kde
odborně podporuje pěstování zeleniny a ovoce u vybraných šesti skupin farmářů. V rámci projektu
bude ustaveno šest výrobně-odbytových kooperativních sdružení s celkovým počtem minimálně 60
farmářů. Farmáři získají proškolení v progresivních technologiích pěstování zeleniny a ovoce,
vytvoření strategického plánu rozvoje tržní produkce. Projekt je dále zacílen na podporu sdružení
dodávkami malé mechanizace, skleníků, zavlažovacích zařízení a zemědělského materiálu, pomoc
v analýze trhu a organizací školení v oblasti marketingu, sestavením marketinkových strategií a
business plánů i rozvinutím a adaptací Marketinkového informačního systému (MIS) pro potřeby
výrobců a zpracovatelů zeleniny a ovoce. Projekt hodlá organizovat celkem 18 dvoudenních školení
v Moldávii, 3 týdenní školní v České republice a 3 konference v Moldávii, které budou bilancovat
výsledky projektu a hodnotit jeho přínos pro moldavské zemědělství a celou společnost. V roce 2012
proběhla část školení a zásobování zemědělců osivem z ČR.
Rozšiřování úspěšného modelu inkluzívního předškolního vzdělávání v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2012/06
Sektor: Vzdělávání
Místo realizace: Regiony Jih a Sever
Doba realizace: 2012 – 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA o.s.
Celkový rozpočet: 16 600 658,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 975 500,- Kč
Dostupná data ukazují, že v Moldavsku žije více než 170.000 osob se zdravotním postižením. Stávající
přístup veřejné správy je zaměřený na zdravotní aspekty zdravotního postižení a otázka sociálního
začlenění byla až doposud přehlížená. Samostatným problémem je integrace postižených dětí do
vzdělávacího systému a společenského života. Přetrvávající stereotyp z časů Sovětského svazu je
vyloučení těchto dětí z běžné výuky v mateřských a základních školách a jejich umístění ve speciálních
internátních institucích. Díky tomuto přístupu se děti špatně adaptují na společenský i osobní život,
ztrácejí spojení s rodinami a většinová společnost je považuje za méněcenné. Vzniklo tak prostředí
diskriminace a mentálního stigmatu.
Připojení Moldavské republiky k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením odstartovalo
reformní proces v této oblasti, který se odráží v národní rozvojové strategii. V oblasti integrace dětí
s postižením do vzdělávacího systému je klíčové zapojení dětí předškolního věku do běžných
mateřských škol, kam ale mají postižené děti přístup buď velmi ztížený, nebo úplně nemožný. Vedení
mateřské školy samo rozhoduje, zda postiženého přijme, či nikoliv. Mezi hlavní příčiny, které vedou
k takové situaci, je nedostatečná technická vybavenost zařízení a nedostatečně proškolený personál,
kterému nejsou poskytnuty ani potřebné osnovy pro takový typ vzdělávání. V současné době již
proběhlo několik pokusů o vytvoření integrovaných mateřských škol, které odpovídají standardům
inkluzívní pedagogiky, nicméně jen v nedostatečném počtu, který se týká pouze asi 5 % postižených
dětí.
Cílem projektu realizovaného ve spolupráci s organizací Adra, o.s. je připravit dětí s postižením a se
speciálními vzdělávacími potřebami na výuku v běžné základní škole. V rámci projektu jsou nastaveny
mechanismy usnadňující přístup těchto dětí ke vzdělání. Přínosy projektu budou zejména normativní
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dokumenty: vnitřní manuál inkluzívní školky, vzdělávací kurikulum a standardy inkluzívního
předškolního vzdělávání. V rámci projektu dále probíhá modelový provoz inkluzívní mateřské školky
v městě Orhei, kde byl v nedávné době zrušený ústav pro postižené děti. Školka zajišťuje díky české
podpoře transport a odbornou péči (fyzioterapie, logopedie, aj.) pro děti se speciálními potřebami.
Součástí projektu jsou také školení zaměřené jak na personál školky, tak na rodiče postižených dětí.
Projekt pomáhá splnit mezinárodní závazky Moldavska tím, že poskytuje prováděcí mechanismy
inkluzívního předškolního vzdělávání a podporuje pilotní provoz inkluzívní mateřské školky. V roce
2012 probíhala rekonstrukce a pořizování vybavení pro obě vybrané mateřské školy.
Rozvoj podnikatelských dovedností malých a středních zemědělců zvýšením transferu znalostí
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2012-6-31181
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: území pod kontrolou vlády Moldavska
Doba realizace: 2012 – 2013
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (UZEI)
Celkový rozpočet: 2 346 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 846 000,- Kč
Cílem projektu je podpořit transfer znalostí malým a středním zemědělců v Moldavsku. Základní
strategií projektu je využit maximálně zkušeností z České republiky v zemědělském sektoru a při
budování zemědělského znalostního a inovačního systému a s přihlédnutím na kulturní rozdíly obou
zemí je přenést do Moldavska. Při volbě vhodné strategie se kladl důraz na inovativnost, vhodnost
pro další budoucí využití a možnosti navázání spolupráce mezi českými a moldavskými farmáři.
Transfer znalostí z České republiky se zaměří především na:
•

komunikaci s cílovou skupinou

•

příklady dobré zemědělské praxe

•

moderní marketingové přístupy

•

vytvoření prostředí pro budoucí obchodní partnerství

Jádrem projektu je vytvoření komunikační strategie pro Národní farmářskou federaci Moldavska
(FNFM) a na jejím základě připravit sérii vzdělávacích televizních pořadů. Po jejich odvysílání bude
prověřen a vyhodnocen ohlas mezi zemědělci a zjištěny názory na jejich možné úpravy tak, aby co
nejlépe naplňovaly potřeby malých a středních zemědělců v Moldavsku. Projekt byl zahájený v srpnu
2012.
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Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích - projekt „Podpora zvyšování kvality práce Státní agrární
moldavské university (SAUM) cestou spolupráce v rámci jejích hlavních činností“
Identifikační číslo: 03/2012/07
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kišiněv
Doba realizace: 2012 - 2013
Realizátor: Česká zemědělská univerzita
Celkový rozpočet: 1 250 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 200 475,- Kč
Projekt je relevantní současné situaci v moldavském vysokém školství, protože jeho dopad se má
projevit v řešení nízké kvality moldavského vysokého zemědělského školství a s ním svázaného
rozvoje venkova pomocí transferu know-how mezi českými zemědělskými universitami (Českou
zemědělskou univerzitou v Praze - ČZU) a Moldavskou státní zemědělskou v Chisinau (SAUM).
Záměrem projektu je podpora vzdělávacích procesů, výzkumu a mezinárodní činnosti na Moldavské
státní zemědělské universitě v Chisinau prostřednictvím řady organizačních, odborných a
materiálních vstupů, které povedou k přiblížení kvality jejích hlavních činností k evropským
standardům. Záměru projektu bude dosaženo realizací čtyř výstupů. Hlavní výstupy budou zaměřeny
na aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogických kompetencí pedagogů a kvality výuky na FMD/SAUM a
její propojení s výzkumem. Oba tyto výstupy naváží na v minulosti již realizovaný projekt rozvojové
spolupráce, který ČZU realizovala v létech 2006 – 2008 a který byl financován z fondů české rozvojové
spolupráce. Organizátoři chtějí podporovat činnost Vědecko-pedagogické Laboratoře (založené
minulým českým projektem), nabídnout partnerské universitě SAUM přednášky českých profesorů,
zpracovat návrh nového studijního oboru a další. V oblasti vědy a výzkumu jsou výstupy zaměřeny na
identifikaci společných výzkumných témat a formulaci společného výzkumného projektu, organizaci
odborného semináře a doplnění zařízení a literatury v Laboratoři Bioenergetiky (založené a vybavené
minulým českým projektem). Další výstupy se zaměří na mezinárodní spolupráci a propagaci
projektu: analýzu současného stavu a priorit mezinárodní činnosti SAUM, organizaci Letní školy
s názvem „Účast studentů na řízení university“ a podobně. Projekt hodlá založit webové stránky a
publikovat propagační články a informační materiály. Projekt byl zahájen na konci roku 2012.
Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD2012-8-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Hasičský záchranný sbor ČR
Celkový rozpočet: 7 600 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 550 000,- Kč
Cílem projektu je v letech 2012 - 2014 provést školení, výcvik moldavských hasičů a prezentaci
systému požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany
obyvatelstva ČR v České republice. Prezentovat moldavským hasičům prostředky požární ochrany
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dostupné a používané v České republice, předat jim zkušenosti českých odborníků, provést výcvik
a také jim materiálně vypomoci v rámci programového sektoru „Přenos zkušeností z transformace
státní správy a budování občanské společnosti“, který je jednou z priorit zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky s Moldavskem pro období let 2012 – 2014. Na konci roku proběhla
rekognoskační mise v Moldavsku.
Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a Rady regionálního rozvoje: Aktualizace strategie
regionálního rozvoje
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-4-15112
Sektor: vláda a občanská společnost
Místo realizace: Region Jih
Doba realizace: 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DHV CR s.r.o.
Celkový rozpočet: 1 546 000,-Kč
ČRA se podílela na společném programování EU 12, UNDP, Evropské komise, GIZ a moldavských
partnerů na projekty podporující regionální rozvoj Moldavska. Na základě tohoto společného
postupu se ČRA spolu s lotyšskými a německými partnery zaměřila na aktualizaci regionálních
strategií.
Cílem projektu je aktualizace regionální rozvojové strategie a prováděcího dokumentu, připravené ve
spolupráci s pracovníky regionální rozvojové agentury pro region Jih. Výstupem projektu budou tyto
dokumenty: regionální strategie rozvoje regionu Jih (pro léta 2013-2020) a příprava implementačního
dokumentu (pro léta 2013-2015). Na výstupy projektu budou navazovat projekty financované
Evropskou komisí.
Projekt byl ukončen předáním obou strategických dokumentů regionální rozvojové agentuře
v listopadu 2012.

MONGOLSKO
Systém identifikace hospodářských zvířat
Identifikační číslo: CzDA-MN-2010-1-31195
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Ulánbátar, centrální region
Doba realizace: 2010 – 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Celkový rozpočet: 14 200 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 500 000,- Kč
Základ mongolské zemědělské výroby a ekonomických aktivit na venkově představuje chov
hospodářských zvířat (pastevectví). Jeho význam pro omezování chudoby a zaměstnanost na
mongolském venkově je zásadní. Projekt byl zaměřen na zefektivnění chovu zvířat vytvořením
podmínek pro plemenářskou práci a zvýšením tržního uplatnění živočišných komodit. Projekt byl
realizovaný formou dvou veřejných zakázek: Předmětem plnění první zakázky byly služby a technická
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pomoc vedoucí k vytvoření jednoduchého a spolehlivého systému identifikace hospodářských zvířat v
podmínkách mongolského venkova, zavedení systematického sběru identifikačních údajů o
jednotlivých zvířatech a chovatelích včetně zajištění převodu těchto dat do centrální evidence. Po
odzkoušení celého systému v tomto regionu s příznivým výsledkem se očekává, že bude systém
rozšiřován postupně na celou zemi. Předmětem plnění druhé veřejné zakázky bylo dodání laserového
zařízení pro popis plastových ušních známek, nepopsaných plastových ušních známek a aplikačních
kleští.
Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Hargia, Ulánbátar
Identifikační číslo: CzDA-MN-2010-20-14050
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2010 – 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Celkový rozpočet: 20 364 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 8 384 000,- Kč
Záměrem projektu bylo zlepšení stavu pracovního a životního prostředí a snížení rizika poškození
zdraví obyvatel distriktu Khan-Uul Khoroo v hlavním městě Ulánbátar. Projekt přispěl k rozšíření
možností využití průmyslového areálu Hargia, snížil zdravotní rizika místních dělníků i obyvatel
využívajících bez úpravy vodu z řeky Tuul a poskytl nejvyšším správním orgánům úplné podklady pro
kompetentní rozhodování o vyčištění areálu včetně podzemních a povrchových vod. Výsledky
projektu v dlouhodobé perspektivě přispějí ke zdravému rozvoji města Ulánbátar a k ochraně
ekosystému řeky Tuul. Předmětem projektu byla analýza znečištění, instalace monitorovacích sond
v oblastech ohrožených kontaminací, testování vybraného způsobu sanace, návrh technického
provedení sanačního procesu, a odvoz kalů a kontaminovaných zemin a jejich bezpečné uložení na
skládce Morin Davá v Ulánbátaru.
Zajištění nových zdrojů vody pro venkovské oblasti Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města
Erdenet
Identifikační číslo: CzDA-MN-2010-15-14030
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOMIN družstvo a.s.
Celkový rozpočet: 14 183 370,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 5 189 014,- Kč
Cílem projektu bylo zajistit udržitelným způsobem zásobování pitnou i užitkovou vodou v oblastech
Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi, a to realizací šestnácti nových vrtaných studní. V každé ze dvou
jmenovaných oblastí bylo vyhloubeno 8 vrtů. Dalším cílem projektu bylo sestavení vodní bilance
zkoumaných území provincie Orchon a případně těsně přiléhajícího území v závislosti na
hydrogeologické stavbě oblasti a vytvoření vodohospodářského plánu pro další rozvoj pastvin,
pěstebních ploch a sídelních center. Ve svém důsledku tento projekt podpoří hospodářskou produkci,
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zlepší ekonomickou situaci obyvatelstva a omezí migraci místních do velkých sídel. Jeho dalším
dopadem je zpomalení procesu desertifikace oblasti.
Rozvoj institucinalizovaného odborného zemědělského poradenství v pouštním regionu Gobi
Identifikační číslo: 04/2011/07
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni
Celkový rozpočet: 11 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2012: 5 076 225,- Kč
Tento projekt navazuje na základě předchozího projektu “Variantní řešení rozvoje rostlinné výroby v
pouštních oblastech Mongolska” na dosavadní aktivity a průzkum regionu. Projekt je zaměřený na
rozvoj odborného poradenství a distribuci zemědělských vstupů. Konkrétní cíle projektu jsou: (1)
Vybudování/zajištění zázemí pro poradenské centrum (kancelář, sklad, technické zázemí a vybavení,
pěstební plochy, skleník, zdroj vody) na základě výběru místa s ohledem na dlouhodobou
udržitelnost, (2) ustanovení poradenského systému v Dornogobi s výhledem na institucionalizaci v
rámci státních či nevládních struktur, (3) zavedení konkrétních rozvojových, poradenských,
konzultačních či demonstračních aktivit centra.
Rozvoj managementu vodních zdrojů a zlepšení zásobování pitnou vodou v provincii Chovsgul
Identifikační číslo: CzDA-MN-2011-23-14020/2
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Charita ČR (studie proveditelnosti), GEOtest (1. fáze projektu)
Rozpočet: celková výše dosud neupřesněna
Rozpočet na rok 2012:2 340 000,- Kč
Cílem projektu je zlepšení systému zásobování pitnou vodou ve městě Murun, který by uspokojil
aktuální i výhledovou potřebu města a to jak z hlediska kvality dodávané vody, tak i jejího objemu. V
rámci projektu dojde k opravě vodovodní sítě, automatizaci čerpání a kontroly distribuce vody,
technických dodávek a zajištění pravidelných kontrol kvality vody. Projekt je implementován po
fázích. Na základě studie proveditelnosti s názvem „Zajištění parametrů pro zvýšení kapacity a kvality
zásobování vodou města Murun v provincii Chovsgul v Mongolsku“ (Charita ČR), byla v roce 2012
realizována první fáze projektu s názvem „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie
Chovsgul – přípravná část“, v rámci které byly provedeny hydrodynamické zkoušky na
hydrogeologických vrtech a sledování jejich provozu, byl proveden odběr vzorků podzemní vody,
fyzikálně chemická a bakteriologická analýza a zpracován projekt úpravy vody a návrh
systematického a udržitelného ověřování kvality pitné vody, dále byly detekovány a lokalizovány
úniky vody z tlakového vodovodního řadu a v neposlední řadě byly na základě požadavků partnera
dodány odpovídající kulové ventily a litinová šoupata.
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Rehabilitace nefunkčních vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou
Identifikační číslo: CzDA-MN-2011-22-14020
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Vodní zdroje a.s.
Celkový rozpočet: 15 176 300,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 5 413 000,- Kč
Projekt je zaměřený na zlepšení stavu 69 vrtaných studní představujících hlavní zdroj pitné vody pro
hlavní město Ulánbátar. Cílem projektu je zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro nové čtvrti města
prostřednictvím rehabilitací vodních zdrojů (více než třetiny z jejich celkového počtu) a předat
mongolskému příjemci know-how a potřebné technické vybavení. V rámci projektu bude také
zpracován návrh úpravy režimu ochrany vodních zdrojů. V samotném roce 2012 probíhaly práce na
35 studních, sestávající z mechanické a chemické regenerace vrtů, prohlídek ponornou TV kamerou,
hydrodynamických zkoušek a laboratorních analýz, vytvoření technické dokumentace nových profilů,
prověření a opravení údajů u všech vrtů a začlenění nových údajů do databáze. Za účelem zajištění
udržitelnosti výstupů projektu probíhá také průběžné školení zaměstnanců partnerské organizace
USUG.
Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (koně Převalského) v chráněných územích západního
Mongolska v kontextu sociálně ekonomického rozvoje
Identifikační číslo: 04/2012/07
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: ZOO Praha
Rozpočet: 7 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 408 000,- Kč
Projekt propojuje snahu Zoo Praha při záchraně koně Převalského a jeho návratu do původních
biotopů v západním Mongolsku a rozvojové aktivity ČR v regionu. Důležitou součástí projektu je
socio-ekonomická podpora obyvatelstva v regionálním pásu rezervace. Projekt má za cíl přispět k
větší efektivitě ochrany přírody, ochranu strážců před mrazy (výstavba strážních postů), a je součástí
mezinárodního úsilí nabídnout místním obyvatelům (převážně pastevcům) možnost alternativních
zdrojů obživy (rukodělná výroba, rozvoj turistiky). Podpora směřuje do západních mongolských
provincií Altaj-Gobi a Zavchan.
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Zlepšení mongolských standardů přesné frekvence a času, vytvoření základních národních
standardů pro měření délky
Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2011-5-25010
Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Celkový rozpočet: 17 500 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 6 000 000,- Kč
Přesný čas a informace o frekvencích jsou nezbytné pro společnosti vyrábějící elektrickou energii,
rozhlasové a televizní stanice, telefonní společnosti, systémy řízení letového provozu, počítačové sítě,
vědce, atd. Stejně tak přesné měření délky, rozměrů, geometrických vlastností či odchylek je klíčové
pro strojírenství i ostatní průmysl. Český realizátor projektu poskytne potřebné nástroje a školení.
Projekt zaměřený na zlepšení standardů přesné frekvence a času byl realizován v letech 2011-12,
projekt na vytvoření standardů pro měření délky bude potom v roce 2013.
Modernizace velínu a zařízení měření a regulace chemické úpravny vody pro elektrárnu č. 4 v
Ulánbátaru
Identifikační číslo: CzDA-MN-2011-7-23063
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Bohemia Müller s.r.o.
Celkový rozpočet: 36 417 340,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 12 005 980,- Kč
Odběry tepelné energie ve městě Ulánbátar se od roku 2007 zvýšily o 30 %. Topný systém města
Ulánbátar neustále čelí nedostatkům v důsledku špatného těsnění potrubí, které je zapříčiněno
korozí. To má za následek další dodatečné náklady na údržbu. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vody
instalací spolehlivého přístrojového vybavení pro chemickou úpravu vody a stabilizovat výkon
elektrárny a zajistit tím dostatečné množství vody do systému ústředního topení pro Ulánbátarský
region. Projekt zároveň zvýší podíl automatického fungování elektrárny, čímž budou nedostatky
způsobené manuální obsluhou zcela eliminovány. V roce 2012 proběhla dodávka a instalace
technologií a jejich uvedení do provozu, včetně funkčních zkoušek a zkušebního provozu. Práce
proběhly dle časového harmonogramu odsouhlaseného příjemcem v řádných termínech odstávek,
čímž nebyl narušen kontinuální provoz chemické úpravny vody. Zároveň bylo provedeno školení
pracovníků příjemce (specialistů z provozu chemické úpravy vody) v České republice, včetně návštěvy
relevantních českých chemických provozů.
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Rozvoj zemědělských a zpracovatelských oborů v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti
v Mongolsku
Identifikační číslo: 04/2012/05
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Selenge, Darchan-Uul, Tuv
Doba realizace: 2011 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 5 358 976,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 869 100,- Kč
Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci a možnost uplatnění se na trhu práce lidem v zemědělských a
zpracovatelských oborech v severní části Centrálního regionu Mongolska. Ačkoli makroekonomické
ukazatele Mongolska v posledních letech ukazují růst, obyvatelstvo na venkově chudne. Jen málo se
rozvíjí zemědělství a zpracovatelský průmysl, kde chybí nejen investice, ale především kvalifikovaní
lidé.
V rámci projektu byla zvýšena kvalita výuky na několika odborných učilištích v regionu, ve kterém
mezi tradiční odvětví patří především zemědělství a lesnictví, a kde je zároveň největší množství
nezaměstnaných mladých lidí z celého Mongolska. Učiliště získali finanční a odbornou podporu
zaměřenou na modernizaci a zavádění nových oborů tak, aby lépe odpovídaly trhu práce a
nevyužitému potenciálu rozvoje regionu. Podpořeny byly obory jako lesnictví, sadařství,
zahrádkářství, truhlářství, řezbářství, včelařství, farmaření, zemědělství nebo oprava zemědělských
strojů.
Pro starší nezaměstnané nebo nekvalifikované lidi byla zorganizována krátkodobá školení (např.
pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, zavlažování, včelařství), díky kterým snáze získají práci nebo
zvýší kvalitu a kvantitu produkce ze svých farem.
Podpora učňovského zemědělského vzdělávání v Centru odborného vzdělávání v Darkhanu,
Mongolsko
Identifikační číslo: 04/2012/03
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Darchan
Doba realizace: 2011 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita
Celkový rozpočet: 4 775 150,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 930 000,- Kč
Projekt přispěl k řešení problému nedostatku kvalifikovaných prakticky orientovaných odborníků v
oblasti zemědělské výroby. Projekt byl realizován s partnerskou organizací v zemi příjemce – Centrem
odborného vzdělávání v Darkhanu (dále COV). Cíl projektu spočíval ve zvýšení kapacity a zlepšení
kvality zemědělského učňovského školství a vzdělávání v Mongolsku s důrazem na kraj Darkhan Uul.
Cíle bylo dosaženo prostřednictvím realizace následujících výstupů. Byla provedena analýza stávající
situace v institucích poskytujících zemědělské vzdělávání na učňovské úrovni. Výsledky analýzy
přispěli nejen k realizaci dalších výstupů, ale i jako vědecký podklad pro národní a místní autority
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zabývající se rozvojem učňovského zemědělského vzdělávání. Byl zaveden 2,5-letý učňovský obor
zaměřený na opravu a údržbu zemědělské mechanizace a realizovány dva tříměsíční kurzy zaměřené
na pěstování zemědělských plodin a jejich skladování a zpracování. Oba edukační programy byly
podpořeny založením, vybavením a udržitelným provozem zázemí pro praktickou výuku. V rámci
projektu došlo k nastavení systému zemědělského vzdělávání na učňovské úrovni v COV. Byly
zajištěny školské a učební dokumenty, výukové materiály a materiální didaktické prostředky
podporující moderní přístupy ve výchovně-vzdělávacím procesu. Byli zajištěni učitelé odborných
předmětů, pro které byly pořádány odpovídající školení na zvýšení zejména didaktických kompetencí.
Školení se mohli účastnit též ostatní učitelé na COV. Byla navázána spolupráce s poradenským
centrem „Bussiness Incubator Center“ (dále jen BIC) v oblasti zemědělské výroby a pro zemědělské
poradce byla pořádána školení na aktuální témata. Během celé realizace projektu probíhaly řídící,
monitorovací a osvětové aktivity.
Podpora dostupného školícího systému pro pastevce
Identifikační číslo: 04/2012/06
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Chentí, Suchbátar
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 3 999 714,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 999 714,- Kč
Od roku 2012 přesunula Charita ČR na žádost mongolské strany své aktivity do regionu Chentí a
Suchbátar, kde probíhá projekt školení pastevců. Pastevectví se stále podílí cca 20 % na tvorbě HDP a
představuje hlavní zdroj obživy pro 30 – 40 % obyvatel Mongolska. Tento podíl bude v dalších letech
klesat jen pozvolna (vzhledem k omezené rychlosti tvorby nových pracovních míst v jiných
sektorech). Většinu osob zabývajících se pastevectvím tvoří drobní samostatně hospodařící pastevci.
Jimi provozované pastevectví se vyznačuje některými problémy; jedná se zejména o nízkou
produktivitu práce, používání ekologicky neudržitelných praktik přispívajících výraznou měrou k
degradaci pastvin a krajiny obecně a zranitelnost přírodními katastrofami. Uvedené problémy
vyplývají (kromě jiných faktorů) do značné míry z nedostatečných znalostí a zkušeností velké části
pastevců a z omezených možností vzdělávání, kterým by se tento deficit mohl řešit.
Projekt ZRS ČR ve spolupráci s místní partnerskou organizací Environment and Security Center of
Mongolia, Ministerstvem zemědělství a představiteli cílových provincií Chentí a Suchbátar na
východě Mongolska zajistí zvýšení odborných kapacit pracovníků venkovských zemědělských
podpůrných center, aby tito mohli následně poskytovat dostupná školení místním pastevcům.
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Zvýšení dostupnosti zdravotní péče ve venkovských oblastech západního Mongolska
Identifikační číslo: 04/2012/01
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni
Celkový rozpočet: 6 225 202,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 405 200,- Kč
Cílem projektu je zlepšit dostupnost kvalitní zdravotní péče v odlehlých oblastech západního a
případně jižního Mongolska. Základní zdravotní péče je i ve venkovských oblastech relativně
dostupná, lidé z těchto oblastí však nemají přístup k odborným lékařům, moderním diagnostickým
přístrojům ani k potřebné péči v případě potřeby akutní pomoci. Vzhledem k nízké hustotě obyvatel
by však bylo neefektivní a prakticky nemožné snažit se všechna zdravotnická zařízení na mongolském
venkově dostat na špičkovou úroveň. Řešením této situace je proto posílení schopnosti ústředních
nemocnic poskytovat odbornou zdravotní péči přímo na venkově.
V rámci projektu bude při celkem šesti ústředních nemocnicích zřízena mobilní ordinace, v podobě
terénního automobilu vybaveného potřebnými přístroji a materiálem, který bude v pravidelných
cyklech objíždět všechny okresy a podporovat hůře personálně obsazené i materiálně vybavené
venkovské nemocnice. Hlavní funkcí takové ordinace bude diagnostika, prevence, ale také
poskytování urgentní zdravotní péče. Zástupci mongolských institucí na všech úrovních od
ministerstva zdravotnictví po vesnické lékaře se jednoznačně shodli na potřebě této služby.
Zvýšení kvality a dostupnosti primární zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavchan
Identifikační číslo: 04/2012/02
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 6 050 605,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 991 378,- Kč
Záměrem navrhovaného projektu je zvýšení kvality života v populaci pasteveckých komunit v
provincii Zavchan prostřednictvím usnadnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám a posílení
diagnostických a terapeutických kapacit primární zdravotní péče v uvedených lokalitách.
Specifickým cílem projektu je posílení kvality a dostupnosti primárních zdravotnických služeb pro
6600 příslušníků venkovských a pasteveckých komunit v provincii Zavchan.
V rámci projektu jsou pořízovány a vybavovány mobilní ošetřovny, které slouží jako spádové
vyšetřovny a ošetřovny pro příslušníky okolních pasteveckých komunit a v průběhu roku mění dle
dohodnutého harmonogramu svá stanoviště.
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Personální pokrytí těchto ošetřoven je zajišťováno prostřednictvím lékařů – zaměstnanců příslušných
„somonních“ nemocnic, které dle své spádovosti spravují jednotlivé ošetřovny a po skončení projektu
je převezmou do vlastnictví a zajistí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jejich další provoz.
Těmto lékařům je v rámci projektu poskytováno školení v užívání nástrojů a přístrojového vybavení
mobilní ošetřovny.
Ošetřovny jsou za účelem dosažení mobility umístěny v jurtách. Jsou vybaveny základními
zdravotnickými nástroji a přístroji umožňujícími provádění diagnostických a terapeutických úkonů v
rozsahu služeb mírně překračujícím služby poskytované praktickým lékařem pro dospělé a děti a
dorost.
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích - projekt „Zvyšování kvality výuky na Mongolské státní
zemědělské univerzitě“
Identifikační číslo: 04/2012/08
Sektor: podpora vzdělávání
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátoři: Česká zemědělská univerzita
Celkový rozpočet: zatím neupřesněn
Rozpočet na rok 2012: 310 000,- Kč
Projekt bude přispívat ke zlepšení kvality mongolského vysokoškolského vzdělávání v oblasti
zemědělství a rozvoje venkova prostřednictvím přenosu know-how mezi Českou zemědělskou
univerzitou Praha (ČZU) a Mongolskou státní zemědělskou univerzitou (MSZU). Projekt bude založen
na přímém příspěvku českých univerzitních lektorů a manažerů k rozvoji Ekonomické a podnikatelské
fakulty (EPF) na MSZU. Projekt započne analýzou současné situace ve vzdělávání a bude pokračovat
výukou v oblasti mezinárodních vztahů a podporou vědeckého výzkumu. V oblasti kvality vzdělávání
bude kladen důraz především na budování pedagogických a didaktických kapacit místních
akademických pracovníků, zavedení moderních metod výuky (výuka používání případových studií,
diskuse, projektování a realizace, e-learningu atd.), zavedení systému managementu jakosti,
monitorování a hodnocení, podpory IT systémů pro studenty a lektory, a posílení schopností užití
angličtiny mongolských lektorů. V oblasti výzkumu bude kladen hlavní důraz na identifikaci a realizaci
společných výzkumných témat mezi ČZU a MSZU, podporu vědeckých aktivit EPF a podporu
talentovaných mongolských studentů a jejich výzkumných projektů. V oblasti zahraničních vztahů se
projekt zaměří na evaluaci akreditace společného dvoustupňového studijního programu mezi MSZU a
ČZU a zlepšení připravenosti studentů MSZU pro mezinárodní mobilitu. Důležitou součástí projektu
bude rovněž zlepšení vybraných předmětů prostřednictvím přímé účasti českých přednášejících v
Mongolsku a vybavení EPF nezbytným vybavením a učebním materiálem.

98

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v
partnerských rozvojových zemích - projekt „Inovace výuky elektrických pohonů v bakalářské a
magisterské etapě studia na Mongolian University of Science and Technology“
Identifikační číslo: 04/2012/09
Sektor: podpora vzdělávání
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2012 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátoři: České vysoké učení technické v Praze
Celkový rozpočet: zatím neupřesněn
Rozpočet na rok 2012: 703 092,- Kč
Projekt se týká modernizace předmětu Electric Drive v bakalářské etapě studia a předmětu
Technological Processing Automatic Control v magisterské etapě studia. Cílem je předat nejnovější
informace z oblasti elektrických pohonů, které jsou vyučované na ČVUT v Praze, formou nových
podkladů pro přednášky a vybraná cvičení profesorům a následně studentům Mongolian University
of Science and Technology (MUST).
Oba předměty jsou součástí akreditace, kterou MUST obdržela, a jejich modernizace posílí úroveň
evropského standardu.
Materiály vzniklé v průběhu realizace tohoto projektu seznámí studenty s moderními trendy v oblasti
průmyslové automatizace a elektrických pohonů a přiblíží jim aplikace těchto moderních technologií
v jejich budoucím profesním životě. Rozsah zahrne pohony stejnosměrnými motory, asynchronními i
synchronními motory a širokou škálu technik řízení od logického řízení, přes programovatelné
automaty až po kontinuální řízení včetně vektorového.
Studenti budou po absolvování výuky znát struktury moderních elektrických pohonů a jejich řízení.
Budou schopni posuzovat technické parametry pohonů a jejich komponent, budou znát detailně
funkce a obecnou obsluhu jednotlivých částí. Budou rozumět základním aplikacím a tím budou
schopni vytvářet studie potřeb daného technologického procesu, specifikovat požadavky na zařízení i
posuzovat nabídky dodavatelů.
Sekundárním, avšak neméně důležitým aspektem výsledků projektu je rozšíření odborných
jazykových znalostí studentů, neboť materiály budou předány mongolské straně v angličtině s
možností přímého použití ve výuce.

SRBSKO
Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija
Identifikační číslo: CzDA-RS-2010-7-12191
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Šumadija
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 10 500 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 552 936,- Kč
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Podle informací srbského „Sdružení pro boj s rakovinou prsu“ postihne v Srbsku rakovina každý rok
přibližně 30 000 lidí. Nejčastější formou rakoviny u žen je rakovina prsu spojená se zhoubným
nádorem. Každý rok je v Srbsku registrováno na 4 000 nových pacientek a kolem 1 300 žen ročně
umírá (což tvoří 18% ze všech úmrtí na rakovinu). Rakovina prsu je třetí nejčastější příčinou úmrtí žen
ve věku od 45 do 64 let, přitom většina onemocnění je odhalena až ve velmi pokročilém stádiu, jen
2% případů bývají podchyceny včas. Druhou nejběžnější formou rakoviny je ve světovém měřítku
rakovina děložního čípku, která představuje v Srbsku až 6,8% úmrtí z celkového počtu zemřelých na
rakovinu. Věk obětí onemocnění se pohybuje nejčastěji mezi 45-49 lety a 70-74 lety.
Projekt ČRA byl zaměřen na podporu prevence rakoviny u žen v srbském regionu Šumadije,
respektive ve 40 vesnicích ležících v odlehlých oblastech a tedy vzdálených od místní největší
nemocnice ve městě Kragujevac. Projekt byl realizován formou veřejné osvěty a zvyšování
informovanosti (letáky, semináře, TV a rozhlasové upoutávky) a to ve vzdálených, méně dostupných
oblastech. V rámci projektu byla vybavena mobilní jednotka a vyškolen personál, což nyní umožňuje
potřebná vyšetření ve vzdálených venkovských oblastech. Důležitou součástí projektu byl tzv.
„coaching“ poskytnutý místní organizaci ze strany českého realizátora projektu. Projekt byl realizován
ve spolupráci s místní nevládní organizací Oaza Sigurnosti.
V roce 2012 došlo k ukončení tohoto projektu, v rámci nějž bylo vyšetřeno více než plánovaných 4000
žen na rakovinu děložního čípku.
Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjeva
Identifikační číslo: CzDA-RS-2010-4-14050
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Valjevo
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení pro rozvoj odpadového hospodářství (VHS Brno, a.s., MEVOS, spol. s.r.o.)
Celkový rozpočet: 13 848 502,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 755 376,- Kč
Cílem projektu bylo zlepšit systém nakládání s komunálním odpadem v regionu Kolubara
prostřednictvím pilotního projektu výstavby překládací stanice se sběrným dvorem. Projekt podpořil
snahu srbské vlády zavést v souladu s Národní strategií odpadového hospodářství Regionální systémy
odpadového hospodářství, v jejichž rámci mají být vybudovány regionální zabezpečené skládky
odpadů, recyklační centra, předkládací stanice a další potřebná zařízení, splňující přísné mezinárodní
standardy. Celkem se předpokládá vybudování 26 regionálních skládek pro 160 municipalit a 44
překládacích stanic. Vytvořené regionální plány odpadového hospodářství zajistí decentralizaci a
rozvoj místních, unikátních systémů odpadového hospodářství přizpůsobených podmínkám
jednotlivých regionů.
V rámci české ZRS byla vybudována překládací stanice ve městě Valjevo, která bude sloužit ke
shromažďování a překládání komunálního a dalšího odpadu z města a přilehlé oblasti před jeho
odvozem ke zneškodnění či recyklaci.
Projektové aktivity byly zaměřeny na vypracování pilotního technického projektu pro překládací
stanici, podle kterého byly následně provedeny technické a stavební práce a vybavení stanice tak,

100

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012

aby se zajistila její plná funkčnost a v maximální míře se zefektivnil sběr, přeprava, využití druhotných
surovin a likvidace komunálního odpadu. Z projektu mělo prospěch cca 60 tis. obyvatel města Valjeva
a cca 20 tis. obyvatel spádové oblasti. V roce 2012 byly úspěšně dokončeny všechny plánované
aktivity.
Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče - nemocnice Arandjelovac
Identifikační číslo: CzDA-RS-2010-18-12230
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Arandjelovac
Doba realizace: 2010 - 2012
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: EDOMED a.s., BMT Medical Technology, s.r.o
Celkový rozpočet: 10 415 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 090 000,- Kč
Přesto, že Srbsko prochází v této době řadou společensko-ekonomických změn, oblast zdravotnictví
je stále nedostatečně podporována a financována. Nejsložitější situace je přitom ve vzdálenějších
vesnických oblastech jako je např. region Šumadija. Spádová oblast Zdravotnického centra
Arandjelovac, podpořeného v rámci tohoto projektu, představuje přibližně 100 tisíc obyvatel –
potenciálních pacientů a je značně vzdálená od nejbližší velké nemocnice ve městě Kragujevac.
Vybavení místního radiologického oddělení bylo značně zastaralé, rentgenové zařízení samo o sobě
bylo staré přes 25 let a již nevyhovovalo současným normám a standardům.
V rámci zakázky bylo do Zdravotnického centra Arandjelovac dodáváno radiologické vybavení: RTG a
PACS. V roce 2012 byly do Arandjelovce dodány dvě sterilizační jednotky včetně doplňujícího
vybavení. Zároveň proběhlo odborné proškolení personálu v obsluze dodaných přístrojů včetně
zajištění záručního i pozáručního servisu.
Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina-Belotič
Identifikační číslo: CzDA-RS-2011-9-14021
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Belotič
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: VHS a.s
Celkový rozpočet: 7 072 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 802 000,-Kč
Okres Osečina se nachází v severní části Srbska podél magistrální komunikace Valjevo – Loznica, 32
km severozápadně od města Valjeva. Okres Osečina má přibližně 15 000 obyvatel, z toho na město
Osečina připadá cca 4 5000 obyvatel. Rozloha okresu je cca 319 km2.
Cílem realizovaného projektu ZRS je napojení městské části Belotič na distribuční systém pitné vody
města Osečina. Městská část Belotič se nachází severně od města Osečina na komunikaci Osečina –
Pecka. Belotič se v současné době potýká se značnými problémy se zásobováním pitnou vodou z
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důvodu snížení hladiny podzemní vody ve studních, které jsou do nynějška jediným zdrojem pitné
vody pro místní obyvatelstvo.
Město Osečina čerpá vodu z podzemních studní (prameniště) a sběrným potrubím ji dopravuje do
hlavního rezervoáru odkud je pak pitná voda gravitačně distribuována do vodovodní sítě. Kvalita vody
odpovídá hygienickým normám platným v Srbsku. Realizací projektu dojde k napojení městské části
Belotič na městský vodovodní řád nově vybudovaným vodovodem v délce přibližně 3 km. Město
Osečina má na daný projektový záměr zpracovanou realizační projektovou dokumentaci z roku 2006.
Náplní českého projektu bude aktualizace a případné dopracování prováděcího projektu vodovodu
dle aktuálních informací, technická asistence partnerské organizaci při zajištění všech povolení k
realizaci stavby, dodávka materiálu a odborné technické a montážní práce včetně všech zkoušek,
dokumentace skutečného provedení a vypracování provozního řádu.
Město Osečina, které je předkladatelem projektu, se na jeho realizaci bude podílet formou
zabezpečení všech povolení, zabezpečení koordinátora a dozorů stavby dle srbského zákona a
zajištěním stavebních prací (zemní práce, vybudování šachet).
V roce 2012 došlo k navýšení projektu o montáž dvou čerpadel, neboť havarijní stav stávajících
ohrožoval úspěšné ukončení projektu.
Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica
Identifikační číslo: CzDA-RS-2012-3-14022
Sektor: voda a sanitace
Místo realizace: Opština Bela Crkva, obec Kruščica
Doba realizace: 2012 – 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.d.a Presskan systém, a.s.
Celkový rozpočet: 15 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 004 800,- Kč
Obec Kruščica, která územně spadá pod opštinu Bela Crkva, leží nedaleko hranic s Rumunskem,
severovýchodně od města Bela Crkva, se kterým je spojena asfaltovou silnicí. Město a opština Bela
Crkva leží v jihovýchodní části Vojvodiny a v jihovýchodní části Banátu.Kruščica za posledních sto let
rychle ztrácí svou populaci. V roce 1991 bylo při sčítání lidu roku zjištěno 1185 obyvatel. Nyní má
obec 270 nemovitostí s přibližně 1000 obyvateli. Průměrný věk obyvatel je 40,7 roků. Obyvatelstvo
tvoří Srbové, nicméně v obci se historicky vyskytuje také početná česká menšina, která má své
zastoupení jak v místním zastupitelstvu, tak ve městě a opštině Bela Crkva.
Odpadní vody v obci jsou splaškového charakteru. Protože v obci není vybudována splašková
kanalizace, jsou domovní splašky z rodinných domů obvykle svedeny do nedokonalých septiků, odkud
volně odtékají buď přímo do místních vodotečí, nebo do stávající dešťové kanalizace na krajnici
vozovky. Takto vypouštěné odpadní vody ohrožují zdraví obyvatel Kruščice a způsobují zejména
v letních horkých měsících zápach.
V rámci projektu bude poskytnuta technická pomoc vedoucí ke snížení znečištění obsaženého
v odpadních vodách a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami
v obci Kruščica. Po realizaci projektu se budou splaškové odpadní vody z celé obce (tj. 270
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nemovitostí) dopravovat tlakovou kanalizací do nové čistírny odpadních vod (ČOV). Splaškové
odpadní vody, které vznikají v domácnostech a komunálních službách, tudíž nebudou vypouštěny do
povrchových příkopů dešťové kanalizace, resp. do místních vodotečí. Realizací projektu dojde ke
snížení znečištění vodoteče splaškovými vodami při současném snížení zápachu a možnosti šíření
vodou přenosných chorob. Odvedení odpadních vod kanalizací mimo obec přispěje ke zlepšení
ekologické situace v exponované oblasti, čímž nepřímo přispěje také k rozvoji turistického ruchu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace tlakové kanalizace na odvedení odpadních vod mimo
obec Kruščica, dále vyškolení personálu na obsluhu kanalizace a provedení osvětové kampaně,
zdůrazňující význam odvedení odpadních vod do ČOV ve vztahu ke zlepšení životního prostředí.
Město a opština Bela Crkva přispěje k realizaci projektu zajištěním všech povolení v souladu
s právními předpisy Srbské republiky a zajištěním výkopových a zemních prací, které budou
financovány ve výši 50.000 EUR vládou Autonomní oblasti Vojvodina. Projekt tvoří nedílnou součást
rozsáhlejšího projektu, který zahrnuje také výstavbu ČOV v obci Kruščica, jež bude financována
Státním fondem na ochranu životního prostředí Srbské republiky a nakonec napojena na tlakovou
kanalizaci za účelem vytvoření plně funkčního systému odvádění a čištění odpadních vod v obci
Kruščica.
V roce 2012 byla zpracována kompletní projektová dokumentace a byla dodána část technologického
vybavení (jímky a jejich vybavení). V následujícím roce dojde k zahájení stavebních prací na projektu
včetně schválení projektové dokumentace pro tuto výstavbu.
Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo
Identifikační číslo: CzDA-RS-2011-10-23020
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Valjevo
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: MEVOS spol. s.r.o
Celkový rozpočet: 17 000 000,- Kč
Rozpočet v roce 2012: 9 170 000,- Kč
Město Valjevo se nachází v západním Srbsku, přibližně 90 km od hl. města Bělehradu. Město je
správním a hospodářským centrem okresu Kolubara a má přibližně 97 tis. obyvatel. Město se nachází
v dolině řeky Kolubary a z větší části je obklopeno vyvýšeninami, což způsobuje nedostatečnou
cirkulaci vzduchu. To má za následek, že zde, zvláště v zimních měsících, dochází ke značnému
znečištění ovzduší zplodinami z lokálních zdrojů tepla. Jako palivo se zde užívá nekvalitní hnědé uhlí –
lignit, dřevo, mazut, lehký topný olej, část obyvatel používá el. energii – přímotopy. Dostupnost
zemního plynu (jako alternativa) je vzhledem k hornatému terénu a vzdálenosti k nejbližšímu místu
napojení cca 80 km v blízké budoucnosti nereálná. Nekvalitní ovzduší má rovněž za následek výskyt
nemocí související s dýchacími cestami, rakovinou a atd.
Město Valjevo přistoupilo od roku 2003 k řešení těchto problémů zpracováním projektové studie na
centrální vytápění města. Doposud byla vybudována nová centrální kotelna na okraji města a
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výstavbou tepelných rozvodů byla dosažena 40% teplofikace města, v jejímž důsledku bylo zrušeno
cca 30 lokálních kotelen, které se výrazně podílely na znečištění ovzduší.
Cílem realizovaného projektu ZRS je napojení zrekonstruované městské nemocnice na systém
centrálního vytápění pomocí nově vybudované přípojky v délce cca 1 km z tepelného napáječe do
prostoru provozované parní kotelny v nemocnici. Ta doposud používala 2 kotle na mazut, jeden k
vytápění budovy a druhý k ohřevu vody. Oba kotle jsou velice zastaralé a představují jedny z hlavních
znečišťovatelů ovzduší města. Realizací projektu dojde k odstavení obou zastaralých kotlů na mazut
s tím, že stávající kotel zajišťující výtop budovy bude napojením nemocnice na CZT zrušen úplně a
kotel zajišťující ohřev vody bude nahrazen novým kotlem stejných parametrů. Součástí projektu bude
také provedení energetického auditu nemocnice s příslušnými doporučeními pro optimalizaci
energetické bilance budovy. Výstavbou nového horkovodního potrubí v délce cca 1 km dojde
současně k napojení sídliště Milorada Pavloviča na CZT.
V roce 2012 došlo k napojení geotermálního vrtu, který bude sloužit pro ohřev vody i vytápění
rehabilitačního bazénu.
Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak
Identifikační číslo: CzDA-RS-2011-12-32161
Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: Novi Pazar, Sjenica, Tutin
Doba realizace: 2011 - 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Pacovské strojírny trading (1. zakázka); MERCI, s.r.o. (2. zakázka)
Celkový rozpočet: 12 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 132 280,- Kč
Sandžak představuje multietnický region na jihozápadě Srbska sousedící na západě s Bosnou a
Hercegovinou a na jihovýchodě s Kosovem. Jedná se o oblast charakterizovanou vysokou
nezaměstnaností a s ní související migrací venkovského obyvatelstva do měst. Počet obyvatel
největšího města regionu Nového Pazaru stoupl jen od roku 2002 o 45 %. Nedostatek ekonomických
příležitostí na venkově je dán jeho agrární povahou zaměřenou na chov dobytka (krávy, ovce).
Převážná většina regionu se nachází v oblasti tzv. Peštarské vrchoviny, která poskytuje ekologicky
kvalitní prostředí s potenciálem pro „bio“ zemědělskou produkci či agroturistiku, avšak
nedostatečnou infrastrukturou pro jejich naplnění. Ekonomický potenciál naopak poskytuje výroba
zemědělských produktů s přidanou hodnotou jako je pršut, jehněčí maso, hovězí klobásky sudžuk a
hlavně sjenický bílý sýr, oblíbený i v ostatních zemích bývalé Jugoslávie. Většina farmářů představuje
drobné zemědělce vlastnící méně než 10 kusů dobytka. Stejně tak producenti potravin představují
spíše malovýrobce, mající problém dostát narůstajícím hygienickým a tržním požadavkům. Vzhledem
k omezeným skladovacím možnostem není možné uchovávat přebytky zemědělské produkce, což
platí jak pro farmáře dodávající mléko komerčním mlékárnám či malým výrobcům, tak i pro samotné
výrobce lokálních potravin.
Rozvojová intervence ČR reaguje na uvedené problémy projektem zacíleným na posílení konkurence
schopnosti lokálních producentů sýra a jejich schopnosti dostát hygienickým a tržním požadavkům.
Cílovou skupinu projektu představují také drobní farmáři poskytující mléko pro výrobu sýra. Ve
spolupráci s místní komunitou, farmáři, výrobci sýra, představiteli municipalit, veterinární správy a
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zástupci Ministerstva zemědělství byly definovány následující aktivity, které jsou klíčové pro rozvoj
ekonomického potenciálu regionu: dodávka chladících tanků na mléko pro drobné farmáře, školení
farmářů a výrobců sýra v oblasti hygienických předpisů, HACCP apod., vytvoření sdružení hájícího
zájmy zemědělců a výrobců, vybudování a vybavení akreditované laboratoře pro testování mléka a
mléčných výrobků, vybavení balících a skladovacích prostor, zajištění ochranné známky pro tzv.
Sjenický bílý sýr a konečně marketingové aktivity upevňující místo tohoto regionálního (ale i mimo
region známého) produktu na trzích v Srbsku i sousedních zemích. Rozvojová intervence je
plánována na období 2011-2013.
V roce 2011 byly lokálním zemědělcům dodány chladící tanky na mléko. V roce 2012 byla dodána 1.
část vybavení laboratoře pro testování kvality mléčných produktů. V roce 2013 je v plánu dodat
zbývající vybavení potřebné pro laboratoř, v případě dostupných finančních prostředků bude dodáno
i balicí zařízení pro laboratoř. V plánu je také uskutečnit studijní cestu do ČR pro srbské farmáře,
zástupce asociace farmářů i zástupce municipality a to v rámci spolupráce s USAID.
Na projektu se podílí i jedna z agencií OSN (UNOPS), která provádí výstavbu zemědělského centra
s laboratoří a balírnou a zajišťuje pro ČRA i monitoring a koordinaci aktivit. Do projektu je zapojen i
USAID, který poskytne svoji expertízu v oblasti marketingu a value chain analysis.
V roce 2012 byla dodána první část základního vybavení pro laboratoř a byly zahájeny aktivity
v oblasti získání GI pro místní zemědělce.

VIETNAM
Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR
Identifikační číslo: 13/2012/01
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: celostátně, zejména Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR
(MOLISA)
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Klub Hanoi, o.s.
Celkový rozpočet: 8 316 736,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 699 454,- Kč
Projekt je reakcí na potřebu zvýšit kvalitu sítě odborného (zejména učňovského) vzdělávání a posílit
tak celé odborné vzdělávání ve Vietnamu. Problémem Vietnamu totiž zůstává – i přes masivní
ekonomický růst - nízká vzdělanost a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
V rámci projektu proběhl základní výzkum potřeb a několik pracovních workshopů, jejichž výsledkem
bude zpráva o stavu odborného vzdělávání ve VSR. Následně budou připravena kurikula odborného
vzdělávání spolu s dalšími dokumenty, které se budou věnovat způsobu implementace poznatků
o posilování odborného vzdělávání a podpoře trhu práce do systému VSR. Bude vybrána a vyškolena
síť trenérů odborného vzdělávání z celého Vietnamu, včetně absolvování stáže do ČR. Pro tyto účely
jsou v rámci projektu vyhotovovány školící materiály. Vzniklá síť trenérů bude dále zkvalitňovat
systém odborného vzdělávání i po plánovaném ukončení realizace projektu.
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Obnovitelné zdroje energie pro venkovské oblasti provincie Thua-Thien Hue
Identifikační číslo: 13/2012/02
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: provincie Thua-Thien Hue
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut tropů a subtropů
Celkový rozpočet: 9 000 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 700 000,- Kč
Projekt má přispět k řešení nedostatku energie ve značné části vietnamského venkova. Dostupnost
energetických zdrojů ve venkovských oblastech má úzkou vazbu na produktivitu zemědělství a na
životní úroveň obecně. Přes nepopiratelný ekonomický růst Vietnamu a pokrok při elektrifikaci
(včetně využití obnovitelných zdrojů energie) je dostupnost energie (především elektřiny) ve
Vietnamu jedním ze základních problémů, který omezuje rozvoje země.
Záměrem projektu je zlepšit přístup venkovských obyvatel distriktu Phong Dien a A Luoi v provincii
Thua-Thien Hue ve středním Vietnamu k udržitelným energetickým zdrojům. Specifickým cílem je
pak využití obnovitelných zdrojů pro získávání tepelné a elektrické energie a budování kapacit v této
problematice. V rámci projektu je realizována výstavba rodinných anaerobních digestorů v distriktu
Phong Dien a A Luoi k produkci dostatečného množství bioplynu, který pokryje energetické nároky
domácnosti k vaření a případně i svícení. Dále jsou instalovány experimentální fotovoltaické jednotky
na výrobu a sledování produkce elektrické energie v místních budovách pro veřejnost. Implementaci
výše uvedených technologií doprovází informační kampaně s řadou odborných školení a workshopů
pro cílové skupiny a konečné příjemce projektu.
Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu
Identifikační číslo: CzDA-VN-2011-16-14015
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Hanoi, Phu Cat, Bien Hoa
Doba realizace: 2012 - 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení DEKONTA-ALS
Celkový rozpočet: 9 600 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 626 400,- Kč
Záměrem projektu je zmírnit ohrožení zdraví obyvatel a poškození životního prostředí následkem
masivní aplikace herbicidů v době americko-vietnamského vojenského konfliktu. Aktivity projektu
zahraniční rozvojové spolupráce přispějí k naplnění záměru především prostřednictvím podpory
rozvoje lidského a technického potenciálu pro řešení nápravy životního prostředí a zlepšování
zdravotního stavu populace v oblastech ohnisek znečištění horninového prostředí a sedimentů při
leteckých základnách v Bien Hoa a Phu Cat.
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Rozvoj sklářského průmyslu ve středním Vietnamu
Identifikační číslo: CzDA-VN-2011-19-32220/2
Sektor: průmysl, těžba surovin a stavebnictví
Místo realizace: Thua Thien Hue, Hanoi, Nghe An
Doba realizace: 2012 - 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GET, s.r.o.
Celkový rozpočet: 13 492 565,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 4 495 265,- Kč
Rozvojovým záměrem projektu je přispět k ekonomickému rozvoji regionu středního Vietnamu
prostřednictvím udržitelného rozvoje sklářského průmyslu. Projekt navazuje na předchozí aktivity
zahraniční rozvojové spolupráce ČR v letech 2006 - 2010 a 2012. Hlavním cílem projektu je vedle
ověření a komplexního vyhodnocení průmyslového významu lokálních surovin, nezbytných pro
výrobu sklářského kmene (živce, vápence a dolomity) v provincii Thua Thien Hue, zejména posílení
technických a odborných kapacit partnerské organizace státní geologické služby Vietnamu General
Department of Geology and Minerals of Vietnam (GDGMV) a její místně příslušné divize Vinh City
odborným zaškolením místních specialistů v rozsahu, který bude garantovat kvalifikovaný budoucí
rozvoj a odbornou podporu tohoto důležitého segmentu vietnamské ekonomiky a prostřednictvím
dodávky relevantního technického vybavení.
Projekt je koncipován na období tří let (2012 – 2014) s tím, že aktivity plánované na každý rok tvoří
navzájem provázaný ucelený segment prací, a to jak ve Vietnamu (terénní průzkumné práce, odborná
školení, dodávka technologie), tak v ČR (technologické zkoušky a testy, vyhodnocení terénních
a laboratorních dat, tvorba výstupů, specializované stáže vietnamských odborníků).

ZAMBIE
Učňovské vzdělávání pro sociálně ohrožené děti Katongo
Identifikační číslo: 14/2011/03
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Njovu o.p.s.
Celkový rozpočet: 5 234 000,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 116 000,- Kč
Projekt zřizuje, provozuje a zajišťuje řemeslné kurzy v oborech pekař, elektrikář a krejčí jako obdobu
evropského učňovského vzdělání přizpůsobeného specifickým podmínkám zambijského vzdělávacího
systému. Hlavní myšlenkou projektu je poskytnout absolventům základní školy, studentům střední
školy a další mládeži ve věku 13-25 let z rurálních komunit v Západní provincii Zambie odborné
učňovské vzdělání tak, aby měli po ukončení studia větší šanci uplatnit se na místním trhu práce.
Projekt reaguje na problém vrůstajícího počtu mladých lidí v Zambii, kteří právě dokončili své základní
nebo střední vzdělání, ale kvůli malému množství formálních zaměstnavatelů a nedostatečným
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praktickým dovednostem je jejich šance najít si práci velmi malá. Projekt podporuje trvale udržitelný
rozvoj venkovských komunit formou diversifikace a zvýšení ekonomických aktivit na lokálních trzích
a upuštění od konceptu obživy pouze zemědělstvím pro vlastní spotřebu. Velmi podstatným
principem projektu je také genderová vyrovnanost při náboru studentů do kurzů. Projekt vyškolí
přibližně 150 studentů ročně – 50 studentů v každém z oborů. Výuka kurzů probíhá ve spolupráci s již
existující vzdělávací institucí Katongo Basic School.
Během roku 2011 byly vybudovány a vybaveny učebny potřebným vybavením a byla zahájena výuka
prvních studentů. Do konce roku 2011 byly v Zambii úspěšně zaregistrovány učební obory elektrikář,
krejčí a na místo pekaře obor kuchař/číšník. Obor pekař teprve vzniká a k registraci dojde až po
schválení osnov místními úřady. Nicméně náhradní obor kuchař a číšník přináší studentům možnost
uplatnit se v pohostinství nebo hotelnictví. V roce 2012 proběhly dva nové nábory studentů. Výuka
probíhá podle plánu a realizátor ještě plánuje rozšíření aktivit za účelem zajištění udržitelnosti
projektu. Na základě monitoringu ze strany ČRA a pozitivní zpětné vazby od místních institucí
(Provinční úřad vzdělávání) byla tato iniciativa podpořena.
Udržitelná péče o sirotky v západní Zambii
Identifikační číslo: 14/2011/02
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s.
Celkový rozpočet: 5 998 809,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 1 999 572,- Kč
Okres Mongu v Západní provincii je zemědělskou oblastí s vysokou mírou (22%) výskytu HIV a AIDS.
Oficiální počet sirotků a dalších ohrožených dětí (orphaned and vulnerable children – OVC) v okrese
je 28 034. Cílem projektu je snížení zranitelnosti sirotků a dalších ohrožených dětí a jejich rodin
v okrese Mongu. Projekt pomůže 700 OVC a rodinám, v nichž žijí. Projekt zlepší přístup OVC ke
vzdělání, zlepší ekonomickou situaci rodin podporou drobného podnikání, poskytne OVC
a pěstounům psychosociální podporu a prostřednictvím osvětové kampaně v rádiu a na školách
vytvoří pro OVC příznivější atmosféru v komunitě. Projekt je realizován v úzké spolupráci s nevládní
organizací Concern Worldwide Zambia.
Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2009-03-12281
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu
Doba realizace: 2009 - 2012
Typ projektu: dotace
Realizátor: Arcidiecézní charita Praha
Celkový rozpočet: 21 559 700,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 3 500 000,- Kč
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Záměrem projektu bylo přispět ke snížení úmrtnosti matek a novorozenců v Západní provincii, která
zde patří mezi nejvyšší na světě. Jednou z významných příčin tohoto stavu je nízká dostupnost a
kvalita zdravotních služeb, kdy podstatným problémem je kritický nedostatek kvalifikovaného
zdravotního personálu a takřka neexistence specialistů, včetně porodních asistentek.
Projekt na tuto situaci reagoval rozšířením výuky o obor porodní asistentka na již existující Lewanika
Nursing School v Mongu, hlavním městě Západní provincie. Zároveň projekt přispěl k posilování
spolupráce oboru a jeho studentů s venkovskými zdravotními centry, která jsou základním článkem
zdravotní péče. Spolupráce proběhla formou odborných stáží studentů a zvyšováním odborných
schopností personálu v těchto partnerských zdravotních zařízeních.
Cílem projektu balo, aby založený studijní obor Porodní asistentka řádně fungoval a produkoval
kvalifikovanou pracovní sílu, která najde uplatnění zejména ve venkovských oblastech Západní
provincie. Svými přidruženými aktivitami tedy obor působí jako šiřitel odborných znalostí v oblasti
péče o matku a dítě mezi existujícím zdravotním personálem a komunitami v okolí partnerských
zdravotních zařízení.
Projekt byl zahájen v roce 2009 prostřednictvím zakázky „Založení studijního oboru Porodní
asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu“, která byla realizována v letech 2009 - 2010. Tato
zakázka byla v roce 2010 doplněna o tři zakázky malého rozsahu. Jednalo se o dodávku
zdravotnického materiálu a vybavení do partnerských zdravotnických zařízení a nákup vybavení pro
školní knihovnu a budoucí ubytovnu pro studenty. Na podzim 2010 byla také zahájena výstavba
studentské ubytovny, která byla dokončena na konci roku 2011. Jelikož novému studijnímu oboru se
do konce roku 2010 nepodařilo získat oficiální registraci od Ministerstva zdravotnictví a obor tedy
neměl finance na svůj provoz, byl projekt ze strany ČRA prodloužen až do roku 2012, aby byla
zajištěna udržitelnost. V průběhu roku 2011 proběhly aktivity, které postupně vedly k převedení
chodu oboru pod Ministerstvo zdravotnictví, které projekt úspěšně převzalo a tak v roce 2012 byly již
všechny náklady spojené s novým oborem hrazeny plně Ministerstvem zdravotnictví. V loňském roce
byla dále dovybavena Lewanika Nursing School o výukové materiály a došlo k předání terénní sanitky.
Podpora umělé inseminace a zvýšení užitkovosti místních plemen skotu
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2011-1-31195
Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov
Místo realizace: Mazabuka
Doba realizace: 2011 - 2013
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls, družstvo
Celkový rozpočet: 8 418 870,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 250 040,- Kč
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb v oblasti umělé inseminace skotu a podpora obnovy
genofondu místních plemen. Ve spolupráci s místním partnerem, Ministerstvem zemědělství
a rozvoje hospodářských zvířat (Ministry of Agriculture and Livestock), dojde k založení inseminační
stanice býků produkující fertilní mražené inseminační dávky, je vybavena a zprovozněna laboratoř na
zpracování vzorků, založena genetická banka s genetickým materiálem místních plemen, vyškolen
personál inseminační stanice a laboratoře a zaveden systém terénní inseminace.
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V uplynulém období (2011 – 2012) bylo dodáno a zprovozněno vybavení pro odběr a mražení
semene a dodáno vybavení pro zdravotní analýzy, byly vytvořeny postupy pro výrobu inseminačních
dávek, byl také vytvořen provozní řád inseminační stanice a laboratoře. V příštím roce se plánuje
oficiální otevření inseminačního centra.
Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře v Zambii
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2012-9-31195
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Jižní provincie
Doba realizace: 2012-2014
Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls
Celkový rozpočet: 6 779 030,- Kč
Rozpočet na rok 2012: 2 046 666,- Kč

Projekt realizovaný v letech 2012 až 2014 navazuje na předchozí aktivity ČRA v Zambii. Systém umělé
inseminace bude zaveden skrze nastavení metodologie, distribučních kanálů a podpory marketingu
inseminačních dávek a tekutého dusíku produkovaných v National Collection Center v Mazabuce. Za
účelem zavedení systému distribuce a kontroly umělé inseminace budou dovybavena inseminační
centra (cca 6) a vyškolen zodpovědný personál na různých úrovních státní správy. Během projektu
budou zorganizována školení pro místní zemědělské asistenty a poskytnuta oborná a organizační
podpora při šíření znalostí mezi místní farmáře. Farmáři se budou moci zúčastnit školení, případně
jim budou poskytnuty odborné konzultace.
Projekt bude také zahrnovat legislativní a metodologickou podporu při kontrole a registraci dobytka
zvláště s ohledem na umělou inseminaci, především na státní úrovni, ale také na úrovni provincií
a okresů. Realizace projektu bude zaměřena zejména na Jižní provincii, přičemž hlavním partnerem je
zambijské Ministerstvo zemědělství a hospodářských zvířat.
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Věděli jste, že v roce 2012 ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

byli z pražské ZOO do Mongolska převezeni čtyři koně Převalského a vypuštěni do volné přírody?
v Gruzii začala příprava tvorby plánu péče chráněné krajinné oblasti Tušsko?
v Afghánistánu podpořila Česká republika bezmála 80 zemědělských škol, které poskytují vzdělání a
poradenství tisícovkám místních zemědělců?
v severovýchodní Bosně získali chovatelé skotu díky české rozvojové intervenci možnost zvýšit svou
produkci mléka?
jižní region Moldavska získal aktualizovanou regionální strategii rozvoje a operační plán rozvoje?
v Etiopii byli místní zemědělci školeni o udržitelném využívání přírodních zdrojů, ochraně půdy a
využívání alternativních zdrojů energie?
v Jemenu na ostrově Sokotra pomohli čeští experti místním chudým zemědělcům se zlepšením
kvality i výnosů zemědělské produkce?
v Kambodži se Česká republika podílela na výstavbě více jak pěti set domácích bioplynových stanic
ve venkovských oblastech země?
mělo mongolské hlavní město Ulánbátar již dostatek pitné vody z vrtů rehabilitovaných v rámci
projektu české rozvojové spolupráce?
v provinciích Samegrelo a Šida Kartli v Gruzii bylo vyšetřeno více než 1250 žen na rakovinu
děložního čípku a prsu?
v Moldavsku na řece Prut začala fungovat hydrologická síť monitorovacího systému včasného
varování před povodněmi?
ve Vietnamu se čeští odborníci a firmy podíleli na odstraňování následků působení toxických látek –
zejména dioxinů?
zaměstnanci nemocnice v etiopské Alabě byli vyškoleni týmem českých lékařů?
v západní provincii Zambie mělo díky učňovskému vzdělávání 160 mladých lidí možnost získat
uplatnění na pracovním trhu?
v Palestině v regionu Tubás vznikla za české finanční podpory nová fotovoltaická elektrárna?
v Kosovu se díky českým učitelům zkvalitnila výuka nevidomých?
v Moldavsku proběhlo národní sčítání opuštěných nebo částečně opuštěných dětí a byly tak získány
informace o potřebách více než 168 000 těchto dětí?
v Zambii ve venkovských zdravotních centrech bylo vyškoleno 30 nových porodních asistentek?
na jemenské Sokotře byly vybudovány zahrady pro praktickou výuku zemědělství u 12 místních
škol?
v poušti Gobi se díky českým skleníkům začalo pěstovat ovoce a zelenina?
v srbském regionu Kolubara pomohli čeští experti zlepšit situaci v zásobování vodou, nakládání s
odpady i snížení znečištění ovzduší?
bosenští zemědělci z regionu Bratunac získali nové poznatky a rady při pěstování bobulovin i
ovocnářství?
v Gruzii začala fungovat hydrologická síť monitorovacího systému včasného varování před
povodněmi?
v moldavském hlavním městě Kišiněv centrum domácí péče poskytlo zdravotní a sociální péči více
než 530 seniorům?
v srbském regionu Šumadija získalo 4000 žen lepší informace o péči o svoje zdraví a podstoupilo
preventivní gynekologické vyšetření s cílem detekce rakoviny děložního čípku?

To jsou jen některé z úspěchů, kterých Česká rozvojová agentura dosáhla v roce 2012. Podrobný
přehled všech aktivit ČRA Vám přináší tato výroční zpráva.
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