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Programové země

Ostatní země

Ukrajina není na mapě vyznačená, neboť nepatří mezi stálé příjemce zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Projekty zde byly realizovány jako mimořádné pomoc na základě usnesení vlády č. 167/2014.

Projektové země

PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR

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).
Zřizovatelem ČRA je Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV), v rámci kterého
ČRA organizačně spadá do sekce ekonomické diplomacie a mimoevropských
zemí.
Hlavními úkoly agentury jsou 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 koncepcí
ZRS a metodikou projektového cyklu.
V rámci projektového cyklu 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. V roce 2014 činnost
organizace plně reflektovala usnesení vlády č. 403/2013 k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok
2014 (dále jen UV 403/2013) a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2016.
Tato výroční zpráva představuje realizaci projektů ZRS v roce 2014 v rámci programových, prioritních a
ostatních partnerských zemí. Zvláštní kapitola je věnována tuzemským a trilaterálním dotacím, dalším
rozvojovým aktivitám (jako je spolupráce se soukromým sektorem, předávání transformačních
zkušeností, spolupráce s ostatními dárci a osvěta) a administrativním otázkám činnosti ČRA. Přílohy
sumarizují finanční čerpání bilaterální, tuzemské a trilaterální projektové spolupráce v roce 2014 a jsou
uzavřeny přehledem abstraktů realizovaných bilaterálních projektů.
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dovolte, abychom Vás opět informovali o aktivitách ČRA. V souladu s vládní
politikou rozvojové spolupráce jsme vloni působili ve čtrnácti transformačních a
rozvojových zemích. Nově do našeho portfolia přibyla Ukrajina, kde jsme začali
pomáhat při demokratické transformaci a obnově země. Jak se dočtete v naší
výroční zprávě, z přiděleného rozpočtu ve výši 484 milionů korun jsme byli schopni
po započtení tzv. rozpočtových opatření vyčerpat plných 98 %. Daleko důležitější
než samotné peníze jsou však výsledky naší pomoci, kterých také nebylo málo. Posuďte sami.
Tisíce obyvatel v Kambodži mohou díky domácím bioplynárnám využívat obnovitelné zdroje energie.
Stovky žen v Srbsku a v Gruzii se nechaly vyšetřit v rámci projektu na prevenci rakoviny, čímž se zvýšila
celonárodní osvěta o této záludné nemoci. Vybudováním čistíren odpadních vod a odstraněním
pesticidů jsme výrazně zlepšili životní prostředí ve venkovských oblastech Moldavska. Díky pomoci
českých veterinářů mohou bosenští zemědělci nadále vyvážet certifikované živočišné produkty na
evropský trh. Farmáři v Etiopii a Zambii zase umějí lépe a intenzivněji hospodařit se svým dobytkem,
který je jejich hlavním živobytím. Stovky kosovských dětí ze znevýhodněných menšin získaly díky české
pomoci přístup ke vzdělání, což jim pomůže se uplatnit na trhu práce. Desetitisíce obyvatel v jižním
regionu Etiopie mají poprvé přístup k nezávadným zdrojům pitné vody, o jejichž provoz se dovedou sami
postarat.
ČRA přitom neustále rozšiřuje způsoby poskytování pomoci, abychom lépe reagovali na měnící se
potřeby partnerských zemí. V roce 2014 úspěšně pokračoval nový program na vysílání vysokoškolských
učitelů, kteří pomáhají modernizovat výuku přímo v partnerských zemích. Vloni jsme také podpořili
prvních šest studií proveditelnosti, které jsou předpokladem pro to, aby se české firmy mohly ucházet o
návazné financování z mezinárodních zdrojů (jako je EU, EBRD a další). Podobné schéma již existuje pro
nevládní neziskové organizace v podobě trilaterálních projektů, které mají výrazný pákový efekt, neboť
za každou korunu z českého rozpočtu jsme schopni podpořit až čtyřikrát větší projekty ze zdrojů
Evropské komise a jiných dárců.
Poslední, neméně důležitou, novinkou se stal dotační program na podporu informačních a osvětových
aktivit v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015. V roce 2014 probíhala přípravná fáze programu, na
kterou v roce letošním navážeme řadou dalších aktivit. Evropská unie, která kolektivně poskytuje 55 %
celosvětové pomoci, totiž rok 2015 vyhlásila Evropským rokem pro rozvoj 2015. Na podzim se v New
Yorku sejdou státníci, aby zhodnotili pokrok v naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a schválili nové
rozvojové cíle na období po roce 2015.
Jsem hrdý, že i Česká republika (ČR) přispívá k řešení globálních rozvojových problémů a děkuji všem
našim partnerům za spolupráci, která bude, jak pevně věřím, pokračovat i v letech následujících.
Michal Kaplan
ředitel ČRA
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1. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V ROCE 2014
1.1 PLNĚNÍ ÚKOLŮ ČRA V RÁMCI PROJEKTOVÉHO CYKLU
Nejvýznamnější část činnosti ČRA je tradičně zaměřena na přípravu a realizaci bilaterálních rozvojových
projektů v partnerských zemích české ZRS. Tak jako v uplynulých letech ČRA v roce 2014 zajišťovala fáze
identifikace, formulace, realizace a monitoringu projektů ZRS, jak jí ukládá Metodika projektového cyklu
dvoustranných projektů ZRS. Za tímto účelem je ČRA vnitřně členěna na dvě oddělení: oddělení
identifikace a monitoringu (OIM) a oddělení formulace projektů (OFP).
ČRA působila v roce 2014 ve čtrnácti partnerských zemích. Prioritní země české ZRS se podle Koncepce
ZRS na období 2010–2017 (dále jen Koncepce ZRS) 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).
Zatímco v Angole již česká ZRS skončila v roce 2012, v Jemenu a Vietnamu v roce 2014 skončily poslední
projekty v gesci ČRA. V ostatních 11 partnerských zemích bude bilaterální ZRS pokračovat minimálně do
konce roku 2017 v souladu se střednědobým vyhodnocením Koncepce ZRS, které připravilo MZV ve
spolupráci s členy Rady pro ZRS. Nad rámec Koncepce ZRS byla v roce 2014 zahájena mimořádná pomoc
Ukrajině při její demokratické transformaci a obnově, na které se podílí i ČRA.
Rozpočet a sektorové zaměření projektů stanovil Plán dvoustranné ZRS na rok 2014, který byl schválen
vládou v květnu 2013. O konkrétní formě zpracování projektů rozhodla ČRA na základě schválených
sektorových témat, případně informací získaných v průběhu identifikační mise. Jejím cílem bylo určit
nejen sektorová témata, ale také přímo projektové náměty rozvojové spolupráce, které jsou v souladu
s rozvojovými prioritami partnerských zemí. Aby posílila střednědobé plánování a synergie jednotlivých
nástrojů, začala ČRA zpracovávat tzv. sektorové programy. V roce 2014 byly zpracovány první dva pilotní
programy pro sektor vody a sanitace v Moldavsku a zemědělství v Etiopii.
V případě programových zemí vycházela identifikace ze zpracovaných střednědobých Programů
spolupráce mezi ČR a těmito zeměmi. V případě partnerských zemí bez programu spolupráce pak
sloužily pro identifikaci relevantní strategické dokumenty, zejména Koncepce ZRS, a strategické
dokumenty na úrovni partnerské země (např. sektorové strategie, strategický dokument pro snižování
chudoby). Za účelem upřesnění identifikace probíhala průběžná komunikace se zainteresovanými
subjekty, zejména MZV, zastupitelskými úřady, partnerskými institucemi, neziskovým a podnikatelským
sektorem, atd.
Projektové náměty, které byly na základě objektivních kritérií vyhodnoceny jako vhodné, byly
postoupeny do fáze formulace. Během této fáze došlo k přípravě technické specifikace a zadávací
dokumentace pro výběrová řízení na realizátory projektů. ČRA vedla výběrová řízení podle zákona
o veřejných zakázkách a uzavírala smlouvy s vítěznými realizátory. V případě návrhů předkládaných
nevládních neziskových organizací (NNO) a dalšími oprávněnými subjekty zodpovídala ČRA za vypsání
dotačních výběrových řízení a udělení rozhodnutí o dotaci. Specifickou formou realizace ZRS, která byla
v roce 2014 využívána, byla rozpočtová opatření v rámci spolupráce s ostatními orgány státní správy ČR.
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Po uzavření smluv s realizátory projektů ZRS, resp. vydání rozhodnutí o udělení dotace, probíhal
monitoring projektů. ČRA při něm spolupracovala s teritoriálně příslušnými zastupitelskými úřady ČR a
podnikala vlastní monitorovací mise. Během monitoringu ČRA zejména kontrolovala plnění jednotlivých
projektových aktivit a hodnotila jejich výsledky. V případě potřeby vzešlé z monitoringu ČRA ve
spolupráci s realizátory a místními partnery přijímala opatření na změny v realizaci projektů.
Oddělení identifikace a monitoringu (OIM) v souladu s platnou metodikou projektového cyklu a
harmonogramem přípravy nových projektů dokončilo v prvním čtvrtletí roku 2014 identifikaci
projektových námětů pro projekty s plánovaným zahájením ještě v roce 2014. V souvislosti s tím
probíhala v prvních měsících roku 2014 také analýza ročních zpráv u pokračujících projektů, resp.
závěrečných zpráv u končících projektů, jejichž realizace skončila v roce 2013. Analogicky se pracovníci
OIM podíleli v období srpen až září a znovu v prosinci 2014 na analýze průběžných a etapových zpráv
všech probíhajících projektů. V případě nutnosti byly údaje uvedené v těchto zprávách ověřeny během
monitorovacích misí pracovníků OIM do partnerských zemí ZRS ČR.
Jako každoročně se OIM v prvním pololetí roku podílelo na přípravě Plánu ZRS pro rok 2015, zejména
pokud jde o upřesnění sektorových témat. Po schválení Plánu ZRS na rok 2015 vládou ČR bylo následně
přistoupeno k identifikaci jednotlivých schválených témat formou příjmu a posuzování projektových
návrhů. Při těchto aktivitách pracovníci OIM úzce spolupracovali se ZÚ v cílových zemích a s příslušnými
místními institucemi – předkladateli projektových návrhů. Za účelem transparentnějšího procesu výběru
projektových námětů vytvořila ČRA novou metodiku jejich hodnocení podle objektivních kritérií
(relevance, analýza rizik a kapacit partnerů, synergie s ostatními aktivitami, stanovisko ZÚ).
Oddělení formulace projektů (OFP) se v prvním pololetí roku 2014 věnovalo zpracování projektových
dokumentů a zadávacích dokumentací (zadáno bylo 63 zakázek) pro aktuální rok. ČRA věnovala
pozornost stanovení zadávacích kritérií tak, aby zajistila nezbytnou kvalitu projektů ZRS a přitom
umožnila co nejširší soutěž nabídek. Ve druhém pololetí se OFP soustředilo na formulaci projektů pro
rok 2015, v návaznosti na schválení Plánu ZRS pro rok 2015 a výsledky identifikace. Důraz byl kladen na
důkladnou analýzu rozvojového problému a stanovení měřitelných indikátorů důležitých pro průběžný
monitoring i následnou evaluaci projektů.
Nad rámec spolupráce s experty z gesčně příslušných rezortních ministerstev došlo v roce 2014 také
k zapojení vybraných státních institucí do procesu přípravy i následné realizace rozvojových projektů
formou rozpočtových opatření. Pracovníci OFP přitom spolupracovali s experty těchto institucí na
přípravě projektových dokumentů. Kromě tradičních velkých projektů ZRS byly v roce 2014 využity také
zakázky malého rozsahu, které do stanoveného limitu umožnily přímý nákup zboží a služeb pro příjemce
v partnerských zemích.

1.2 OBJEM A STRUKTURA REALIZOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ ZRS
V roce 2014 ČRA realizovala v partnerských zemích 123 bilaterálních projektů, přičemž 74 projektů bylo
pokračujících a 49 projektů nově zahajovaných. Celkový objem bilaterálních zahraničních projektů ČRA
činil 358 261 486,23 Kč, přičemž formou veřejných zakázek objem 182 670 941,23 Kč, dotací
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129 623 059 Kč a rozpočtových opatření 45 967 486 Kč1. Podíl finančního čerpání dle formy projektů
znázorňuje Graf 1.
13%

Veřejné zakázky
Dotace
Rozpočtová
opatření

36%

51%

Graf 1 – Podíl skutečného finančního čerpání prostředků dle formy projektů
Grafy 2 a 3 představují podíl finančních prostředků na bilaterální projekty realizované ČRA v roce 2014
podle zemí a sektorů. Tabulka 1 znázorňuje sektorové rozdělení projektových aktivit dle jednotlivých
zemí. Následující kapitoly přinášejí ucelený přehled aktivit ČRA v jednotlivých programových,
projektových a ostatních zemích české ZRS. Úplný přehled realizovaných zahraničních projektů je
sumarizován v přílohách (viz kapitola 5).
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Graf 2 – Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty realizované v jednotlivých zemích

1

Částka zahrnuje pouze rozpočtová opatření za účelem realizace bilaterálních projektů, nezahrnuje následující položky: 7 000 000,- Kč
převedeno na MZV za účelem řízení projektů na ZÚ; 26 500 000,- Kč převedeno na MZV za účelem navýšení rozpočtu „Czech-UNDP Trust
Fundu“ a na další rozvojové aktivity.
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1.3 PRIORITNÍ ZEMĚ ČESKÉ ZRS S PROGRAMEM SPOLUPRÁCE
AFGHÁNISTÁN
Celková situace země zůstala i v roce 2014 problematická, a to zejména s ohledem na nelepšící se
bezpečnostní situaci. Po odchodu zahraničních vojenských sil
přebírají afghánské složky plnou odpovědnost za bezpečnost
země. Jistou naději pro politickou stabilitu dal výsledek
prezidentských voleb z dubna 2014 a následná dohoda
o dělbě moci. Ekonomika Afghánistánu po několika slibných
letech (cca 2009–2012, kdy se růst hrubého domácího
produktu – HDP blížil 10 % ročně) nyní spíše stagnuje (odhad
růstu v roce 2014 činí mezi 2 až 3 %), přičemž dominantním
sektorem zůstává tradičně zemědělství. Podíl zahraniční rozvojové pomoci realizované mezinárodní
donorskou komunitou zejména formou přímé a sektorové rozpočtové podpory na HDP Afghánistánu
mírně klesá (32,6 % v roce 2013 oproti 40 % v roce 20112), nicméně vnější pomoc je stále pro tuto
zemi zcela zásadní. V Indexu lidského rozvoje3 Afghánistán nezaznamenává prakticky žádný pokrok
(169. místo v roce 2013, stejně jako v roce 2012).
V rámci ZRS ČR patří Afghánistán mezi prioritní země, což je projevem dlouhodobého angažmá ČR při
řešení
místních
bezpečnostních
problémů
(účast
v International Security Assistance Force – ISAF a Provincial
Reconstruction Team – PRT Lógar). Objem finančních
prostředků na rozvojové projekty v roce 2014 činil dle UV
403/2013 24 mil. Kč. Skutečné čerpání za rok 2014
představuje částku 25,7 mil. Kč (tedy 107 %). Sektorové
zaměření odpovídalo Střednědobému programu spolupráce
mezi ČR a Afghánistánem a pokračovala tak pomoc ČR
v klíčových oblastech vzdělávání a zemědělství. Jednalo se zejména o zvyšování praktických znalostí a
dovedností místních farmářů, posilování odborných kapacit afghánských vládních institucí a probíhala
také podpora zemědělského školství. Nově byla v roce 2014 zahájena spolupráce v oblasti vzdělávání
afghánských specialistů na drogovou prevenci (v souladu s Akčním plánem protidrogové politiky
2013–2015, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 219/2013). Vzhledem ke složité bezpečnostní
a politické situaci Afghánistánu jsou české rozvojové projekty
soustředěny zejména v klidnějším severu země a v hlavním
městě Kábul.
ČRA v zemi dosud přímo nespolupracuje s dalšími
zahraničními donory (zejména z důvodů špatné bezpečnostní
situace a omezené možnosti pohybu). Na úrovni jednotlivých
projektů a jejich realizátorů ovšem k zapojení do
mezinárodních struktur dochází (např. úspěšné čerpání grantů Evropské komise – DG DEVCO a DG
ECHO). Vedle rozvojových projektů v gesci ČRA přispívá ČR také prostřednictvím MZV přímo do

2
3

http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table

11 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

mezinárodních trust fundů, které jsou vázány na podporu jednotlivých národních programů
afghánské vlády.
BOSNA A HERCEGOVINA
I po téměř dvaceti letech od ukončení válečného konfliktu je Bosna a Hercegovina (BiH) jednou
z nejméně rozvinutých zemí v Evropě. V roce 2014 se umístila na
86. místě v Indexu lidského rozvoje a z evropských zemí je tak
třetím nejméně rozvinutým státem4. Téměř 18 % z 3,8 milionu
obyvatel žije pod hranicí chudoby a nezaměstnanost se v roce
2014 pohybovala kolem 30 %. Hospodářský růst se v roce 2014
podařilo udržet v kladných číslech (0,2 %), a to i navzdory ničivým
povodním, které zemi zasáhly. Hlavní složku ekonomiky
představuje sektor služeb (65 %), dále průmysl (26 %) a
zemědělství (7 %). Pomalý ekonomický rozvoj v BiH je způsoben především nedostatečnou
transformací ekonomiky, problematickou privatizací státních podniků a přetrháním dřívějších
ekonomických vazeb v důsledku válečného konfliktu.
Ekonomické problémy BiH jsou komplikovány složitým politickým uspořádáním země, které vychází
z Daytonské mírové smlouvy, jež ukončila válečný konflikt v roce
1995. Tento systém se projevuje nepřehledností rozdělení
kompetencí, složitými principy schvalování zákonů a prostorem
pro korupci na všech úrovních administrativy. Celková
nespokojenost společnosti s tímto uspořádáním se v roce 2014
projevila občanskými nepokoji a protesty v Sarajevu a několika
dalších významných městech. EK, která je největším dárcem,
reagovala na neuspokojivou politickou situaci a neefektivní
koordinační mechanizmy hrozbou pozastavením části pomoci z fondů Nástroje předvstupní pomoci
(IPA).
V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno pro bilaterální projekty v BiH 65,5 mil. Kč, přičemž
skutečně bylo vyčerpáno 50,3 mil. Kč (76,7 %). Na nižším čerpání
se podepsaly povodně, které donutily ČRA po dohodě
s realizátory posunout implementaci některých projektů. Tyto
prostředky směřovaly v souladu s Programem pro rozvojovou
spolupráci mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou pro období 2011—
2017 do sektorů zemědělství, zdravotnictví, vody a sanitace,
energetiky a státní správy a občanské společnosti. V rámci těchto
sektorů se ČRA zaměřovala především na přenos know-how,
technologií a standardů Evropské unie. V roce 2014 bylo rovněž uvolněno z dané alokace 3,8 mil. Kč
na technickou asistenci a obnovu po povodních, které zasáhly balkánské země v květnu 2014.
V rámci několika projektů se podařilo navázat kontakt s ostatními donory (Agentura Spojených států
amerických pro mezinárodní rozvoj USAID, Švédská rozvojová agentura SIDA a Rozvojový program

4

Níže je již pouze Albánie a Moldavsko, viz http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
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OSN UNDP), ať už formou konkrétní spolupráce, nebo vzájemnou koordinací a komplementaritou
aktivit.
ETIOPIE
Etiopie zaujímá vzhledem ke své populaci a ekonomické síle významnou geopolitickou pozici
v regionu Afrického rohu i Afriky obecně. V roce 2014 byla Etiopie
jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Africe. Na cca 10 %
růstu se největší měrou podílel sektor zemědělství, které
v současné době zaměstnává až 80 % populace. V posledních
letech ale také získává na síle i sektor služeb a průmyslu. I přes
tento růst se Etiopie stále řadí k nejchudším zemím světa. Míra
chudoby dosahuje v průměru 29,6 % (25,7 % ve městech a 33,6 %
ve venkovských oblastech). Dle hodnocení Indexu lidského
rozvoje se Etiopie v roce 2013 umístila na 173. místě ze 187 zemí. Obyvatelé se dále potýkají
s nedostatečnou infrastrukturou, vysokou negramotností, špatným přístupem k pitné vodě a dalšími
problémy. Na tyto výzvy reaguje etiopský pětiletý Plán růstu a transformace („Growth and
Transformation Plan for 2010/11−2014/15”).
Etiopie je prioritní zemí ZRS ČR. V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na bilaterální projekty
59 mil. Kč, přičemž bylo skutečně vyčerpáno 58 mil. Kč (98,3 %).
Tyto prostředky směřovaly v souladu s Programem rozvojové
spolupráce mezi ČR a Etiopskou federativní demokratickou
republikou pro období 2011–2017 do sektorů vzdělávání,
zemědělství a lesnictví, zdravotnictví, voda a sanitace a prevence
katastrof. V rámci těchto sektorů se ČRA zaměřovala především
na zvyšování kapacit učitelů a zvýšení kvality vysokoškolského a
odborného vzdělávání, podporu zdravotnických služeb, zajištění
přístupu k pitné vodě pro obyvatele malých měst, podporu zemědělských poradenských služeb a
udržitelné nakládání s přírodními zdroji. Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část
aktivit ZRS ČR, je Region jižních národů, národností a lidu
(SNNPR). ČRA během roku 2014 úspěšně řešila problém
způsobený nutností daňové registrace českých realizátorů
v Etiopii.
ČR je prostřednictvím ZÚ zapojena do koordinace a dělby práce
v rámci EU a na úrovni některých programů spolupracuje i s
neevropskými dárci (izraelská agentura MASHAV). Během
dubnové návštěvy v Etiopii navštívil ředitel ČRA několik probíhajících projektů společně se dvěma
členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

MOLDAVSKO
Moldavsko je stále nejchudší zemí Evropy. Přes masívní
zahraniční pomoc téměř polovina populace žije pod hranicí
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chudoby. V roce 2014 se země umístila na 114. místě v Indexu lidského rozvoje, což je o jeden stupeň
horší umístění než v roce 2013.5 Ekonomika zaznamenala
v prvním pololetí roku růst přibližně o 4 %. Země se
vyrovnávala s vlivy krize na Ukrajině i s vypjatou předvolební
kampaní. Ve volbách zvítězily strany orientované na
Evropskou unii. K významným událostem se řadí
implementace asociační dohody Moldavska s EU a dohoda
o bezvízovém styku se zeměmi Schengenského prostoru,
která začala platit v dubnu 2014.
Ekonomická a sociální situace země je poznamenána dlouhodobým propadem průmyslové výroby,
nezaměstnaností a odchodem značné části (odhadem 1/3) práceschopného obyvatelstva do
zahraničí. Dominantním hospodářským sektorem země je zemědělství a potravinářský průmysl. Tyto
sektory však znatelně po podpisu asociační dohody s EU zasáhlo embargo Ruské federace na dovoz
hlavních komodit. Moldavští producenti i zpracovatelé jsou nuceni hledat odbytiště na nových trzích,
což se do značné míry daří díky vývozu vína do Číny nebo do EU.
ČR je v Moldavsku jedním z nejvýznamnějších donorů v sektorech voda a sanitace a důležitým
donorem v sektoru sociální infrastruktura a jiné sociální služby.
Mezi hlavní témata ZRS ČR v Moldavsku patří sanace
ekologických škod, rozvoj cílené sociální péče, inkluzívní
vzdělávání, podpora drobných a středních zemědělců, ochrana
vodních zdrojů a sanitace. V roce 2014 měla ČRA na realizaci
projektů v této zemi dle UV 403/2013 částky 83 mil. Kč, přičemž
skutečně bylo vyčerpáno 79 mil. Kč (95 %). Stejně jako
v předchozích letech ČRA aktivně spolupracovala s významnými
multilaterálními a bilaterálními donory působícími v Moldavsku. Spolupráce na různé úrovni intenzity
probíhala s Německou agenturou pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (GIZ), Rakouskou rozvojovou
agenturou (ADA), USAID, Švýcarskou agenturu rozvoje a spolupráce (SDC), Populačním Fondem OSN
(UNFPA) a UNICEF.
ZRS ČR je pravidelně prezentovaná na setkáních donorů díky aktivní účasti ZÚ Kišiněv. Dohoda
o rozvojové spolupráci (podepsaná v roce 2013) mezi ČR a Moldavskem měla v roce 2014 významný
dopad na řadu projektů i na upevnění pozice ČR vůči ostatním donorům i moldavským institucím.
V tomto roce bylo zahájeno celkem sedm nových projektů a v rámci ZRS ČR byly také realizovány tzv.
trilaterální projekty s podporou dalších donorů a program vysílání českých VŠ učitelů. Vzhledem k výši
alokace prostředků ZRS ČR na Moldavsko je možné aplikovat řadu modalit projektů rozvojové
spolupráce počínaje dotačními projekty zacílenými na
pomoc znevýhodněným skupinám, přes velké investiční
nebo infrastrukturní projekty až po technickou asistenci a
expertní podporu. Průřezovými principy ZRS ČR

5

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
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v Moldavsku jsou úsilí o budování místních kapacit a předávání transformačních zkušeností.
Během oficiální návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana v Moldavské republice dne 22. května 2014
podepsal ředitel ČRA s ministrem zemědělství Moldavska memorandum o porozumění k novému
projektu na vytvoření vinařského registru. Celkový rozpočet projektu je přibližně 22 mil. Kč, přičemž
polovinu nákladů bude hradit ČRA USAID.
MONGOLSKO
Mongolsko již několik let v řadě zaznamenává pozitivní postup v žebříčku Indexu lidského rozvoje.
Obsazení 103. pozice v roce 2013 dostalo tuto zemi až na
rozhraní středně rozvinutých a vysoce rozvinutých států
světa. I přes tento ukazatel ve stejném období v Mongolsku
zůstávalo v průměru 27,4 % obyvatel pod hranicí chudoby.6
Růst HDP v roce 2014 se oproti dvouciferným číslům
z minulých let zpomalil, neboť se potvrdila značná závislost
na exportu nerostných surovin (který činí 90 % z celého
vývozu země). Vnitropolitická situace zaznamenala ke konci
roku prudší vývoj v podobě reorganizace vlády včetně nejvyšších postů. Obešla se však bez
razantnějších opatření.
UV 403/2013 bylo na rozvojovou spolupráci s Mongolskem alokováno 44 mil. Kč, a sice se
zaměřením na sektory voda a sanitace, výroba a dodávky
energie, zemědělství a obchod a další služby. Celá tato částka
byla v roce 2014 skutečně čerpána, tedy celých 100,6 % alokace
bylo účelně využito. Největší objem prostředků byl vynaložen na
zajišťování pitné vody pro obyvatele ve vzdálenějších oblastech
země a na analýzu ekologických zátěží v centrálním, hustěji
osídleném regionu. Značná část pomoci byla využita na
započetí rekonstrukce
zastaralé
technologie
jedné
z významných ulánbátarských elektráren. Dále se ZRS zaměřila na zlepšení užitkovosti skotu či na
geologické mapování odlehlých oblastí. V neposlední řadě
byla podpořena kvalita vysokého školství na ulánbátarských
univerzitách, a to prostřednictvím vysílání českých
vysokoškolských učitelů.
V rámci přípravy nového projektu v oblasti lesnictví byla
navázána spolupráce s GIZ, která má v Mongolsku
dlouhodobě významné zastoupení. Ve shodě se
střednědobým vyhodnocením Koncepce ZRS budou velké grantové projekty ZRS do konce roku 2017
ukončeny a česká pomoc Mongolsku bude poskytována jinými formami.

6
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1.4 PRIORITNÍ ZEMĚ ČESKÉ ZRS BEZ PROGRAMU SPOLUPRÁCE
GRUZIE
Rok 2014 byl pro Gruzii relativně poklidným obdobím, což se
projevilo v hospodářském růstu (přibližně 6 % HDP v prvním
pololetí 2014)7. Gruzie také zaznamenala mírný růst v Indexu
lidského rozvoje (79. místo v roce 2013 oproti 81. místu o rok
dříve)8. Podpis asociační dohody s EU v polovině roku se stal
významným milníkem evropského směřování země. Složení vlády
zaznamenalo odchod několika ministrů a komunální volby, které
vyhrála vládní koalice Gruzínský sen. Tenze spojené s okupováním
oblastí Abcházie a Jižní Osetie i nadále přetrvávají.
Nejvíce dynamickou složkou gruzínské ekonomiky jsou služby vázané na turistiku. Nicméně největší
díl pracovního trhu pokrývá i nadále zemědělství a související zpracovatelský průmysl, tj. téměř
polovina pracovní síly země. Sektor dostal pozitivní stimul otevřením ruského trhu pro gruzínskou
zemědělskou produkci. Mezi další významné sektory hospodářství země patří energetika, transport,
těžební průmysl (ropa, barevné kovy, nerosty) s návazným zpracovatelským průmyslem.
ZRS ČR navazuje na předchozí zkušenosti v sektorech zdravotnictví, vláda a občanská společnost,
sociální infrastruktura a prevence katastrof. V roce 2014 měla
ČRA na realizaci projektů v této zemi dle UV 403/2013 částku
33,5 mil. Kč, přičemž skutečně bylo vyčerpáno 27,6 mil. Kč
(82 %). V tomto roce bylo zahájeno celkem sedm nových
projektů a v rámci ZRS ČR byly také realizovány tzv. trilaterální
projekty s podporou dalších donorů a program vysílání českých
vysokoškolských učitelů. Projekty v Gruzii lze charakterizovat ve
dvou kategoriích. První množina projektů je zacílená na zlepšení
životních podmínek vybraných skupin, jako jsou např. znevýhodnění lidé, obyvatelé odloučených
horských komunit, drobní farmáři, děti nemocné leukémií apod. Druhá varianta projektů je zacílená
na systémovou změnu, a to především s ohledem na plnění
závazků Gruzie zanesených v asociační dohodě s EU jako je např.
aproximace evropské legislativy a decentralizace veřejné správy.

projektů

7
8

ZRS,

včetně

Díky efektivní realizaci projektů je ČR pozitivně zapsána mezi
místní donorskou komunitou a prostřednictvím ZÚ facilituje
proces dělby práce v sektoru zemědělství. Během červencové
návštěvy ředitele ČRA v Gruzii bylo zahájeno několik nových
společného projektu ČRA a USAID v oblasti adiktologie.

http://www.adb.org/countries/georgia/economy
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
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KAMBODŽA
I přes trvající politické problémy a časté střety vlády s opozicí pokračuje Kambodža v ekonomickém
růstu (kolem 7 % HDP ročně9) a došlo i k mírnému pokroku
v Indexu lidského rozvoje (136. místo v roce 2013 oproti 137.
místu o rok dříve10). Hlavní složkou ekonomiky zůstává tradičně
zemědělství, nicméně výrazně roste podíl sektoru služeb
(turistika) a rovněž zahraniční investice do průmyslových a
zpracovatelských podniků. To ovšem na druhé straně způsobuje
značné sociální problémy, zejména v souvislosti s častým
zabíráním půdy a vysídlováním chudých obyvatel ve prospěch
místních i zahraničních ekonomických struktur. Kambodža však stále patří k nejchudším zemím
regionu Jihovýchodní Asie a míra potřebnosti zahraniční pomoci je vysoká.
ZRS ČR se v Kambodži již několik let soustředí primárně na sektory zdravotnictví, sociálního rozvoje a
na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie na lokální
úrovni. V roce 2014 disponovala ČRA na realizaci projektů v této
zemi dle UV 403/2013 částkou 16 mil. Kč, přičemž reálné čerpání
činilo 16,2 mil. Kč (tedy 101 % plánované alokace). V rámci ZRS
ČR byly realizovány rovněž tzv. trilaterální projekty s podporou
dalších donorů a program vysílání českých VŠ učitelů). Všechny
realizované projekty si kladou za cíl zlepšit situaci zejména
ohrožených a marginalizovaných skupin obyvatel. K těmto
skupinám typicky patří matky a děti v chudých venkovských
oblastech země, kam se také české projekty soustřeďují.
Od roku 2013 působí v Kambodži ZÚ ČR, což významným
způsobem pomáhá především v koordinaci rozvojových aktivit ČR
s dalšími aktéry (zejména místními úřady). ZRS ČR je
prostřednictvím tzv. trilaterálních projektů zapojena do
rozvojových aktivit EK a dochází rovněž k propojení s některými
významnými zahraničními realizátory (zejména s mezinárodní sítí
Caritas).
KOSOVO
Kosovská republika je nejmladší a zároveň jednou z nejchudších zemí Evropy. Její společnost
i hospodářství jsou silně poznamenány složitým historickým
vývojem, zejména dlouhodobými spory mezi kosovskými
Albánci a Srby, které vyústily na konci 90. let v ozbrojené střety
ukončené vojenskou operací sil Severoatlantické aliance
(NATO). V únoru roku 2008 Kosovo jednostranně vyhlásilo
nezávislost na Srbsku, které však samostatné Kosovo neuznalo.

9
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OSN prozatím nezařazuje Kosovo do statistik Indexu lidského rozvoje, nicméně na základě
kvalifikovaných odhadů, by za současné situace Kosovo obsadilo 97. – 98. příčku, což by znamenalo
obsazení druhé nejméně rozvinuté země v Evropě.11 Ekonomickému růstu brání silně zakořeněná
korupce, nedokončená transformace ekonomiky a obtížná poválečná rekonstrukce země.
Přestože v roce 2013 podepsaly Bělehrad a Priština pod dohledem EU přelomovou dohodu,
mezinárodní situace kosovské vlády je stále složitá a země není
členem většiny mezinárodních organizací. Centrální vláda nemá
plnou suverenitu nad celým územím. Na severu Kosova žije
kompaktnější srbská menšina a jsou na lokální úrovni vytvářeny
paralelní struktury samosprávy. Nevyjasněný status komplikuje
politickou integraci Kosova i jeho socioekonomický rozvoj.
V roce 2014 bylo pro ZRS v Kosovu alokováno 13 mil. Kč, ze
kterých bylo skutečně vyčerpáno 6,9 mil Kč (53,3 %). Nižší
čerpání
bylo
způsobenou
zpožděním
v
realizaci
infrastrukturního projektu v sektoru vody a sanitace, který
bude realizován od roku následujícího. Aktivity ČRA směřovaly
do sektorů sociální infrastruktury a služeb a voda a sanitace.
Projekty v sektoru ostatní sociální infrastruktury a služeb byly
zaměřeny především na podporu integrace menšin, tělesně
postižených a dalších ohrožených skupin společnosti.
V sektoru voda a sanitace se česká pomoc zaměřovala na
přenos technologií a standardů EU.

PALESTINA
Palestina sice již nepatří mezi nejméně rozvinuté země světa, nicméně problémy s chudobou a nízkou
úrovní sociálního a ekonomického rozvoje stále přetrvávají.
Situace palestinské správy je komplikovaná jak izraelskoarabskými spory, tak vnitřní nestabilitou. V dubnu 2014 nicméně
Fatah a Hamas podepsaly dohodu o usmíření, která otevřela
cestu k nové vládě. Rok 2014 byl poznamenán další sérií
ozbrojených konfliktů mezi palestinskými radikály a Izraelem a s
tím spojenými vojenskými zásahy Izraele v Gaze. V Indexu
lidského rozvoje zaujímá Palestina 107. místo12.
V roce 2014 byl částečně změněn model rozvojové spolupráce s Palestinou a došlo k ukončení
financování aktivit v sektoru voda a sanitace, přičemž takto uvolněné prostředky byly na základě
žádosti Styčného úřadu ČR v Ramalláhu a se souhlasem MZV převedeny do sociálního sektoru, kde
byly následně využity k přímé podpoře některých místních nevládních organizací. Důvodem k tomuto

11
12

Dle UNDP činil HDI v roce 2013 0,714. Viz http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/countryinfo/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
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kroku byla dlouhodobě neuspokojivá kvalita spolupráce s hlavním partnerem na palestinské straně –
Palestinian Water Authority (PWA – ministerstvo pro vodní zdroje), což prokázala i evaluace.
V ostatních sektorech (energetiky a zemědělství) pokračovaly aktivity započaté již v minulých letech
(výstavba lokálních zdrojů elektrické energie na bázi fotovoltaiky), které jsou financovány
prostřednictvím přímých finančních darů příslušným palestinským úřadům.
Z důvodu vypršení platnosti memoranda o porozumění z roku 2011 a včasného nedodání vhodných
námětů pro nové rozvojové projekty z palestinské strany nebyly
v roce 2014 převedeny formou daru žádné nové finanční
prostředky a běžící projekty byly financovány převážně
z nespotřebovaných rezerv z předchozích finančních darů. ČRA
nicméně převedla příslušné prostředky formou rozpočtového
opatření na MZV, aby mohly být poskytnuty formou peněžního
daru po uzavření nových memorand o porozumění. Dle UV
403/2013 činil disponibilní rozpočet pro ZRS s Palestinou
13,5 mil. Kč, přičemž včetně uvedeného rozpočtového opatření
bylo z rozpočtu ČRA čerpáno 12,9 mil. Kč (což představuje 95 %
plánované alokace).
Díky zahájení projektů v novém sociálním sektoru mohla ČR
navázat spolupráci s novými partnery a zahraničními dárci. V říjnu
2014 bylo v Praze podepsáno memorandum o společné podpoře
projektů mezi ČRA a Suverénním řádem maltézských rytířů. ČRA
společně s An-Najan National University uspořádala ve dnech v listopadu 2014 v Nabulusu akci
„Czech-Palestinian Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management“ na téma
využívání a managementu zdrojů podzemních vod.
SRBSKO
Z ekonomického hlediska patří Srbsko, navzdory postupnému sbližování s EU, stále mezi méně
rozvinuté země evropského kontinentu. Dle Indexu lidského
rozvoje se v roce 2014 umístilo na 64. místě.13 Vývoj HDP
zaznamenal v roce 2014 pokles o 0,2 % v prvním kvartálu a
2,6 % ve čtvrtém kvartálu.14 Zhruba 9,2 % ze 7,2 milionu
obyvatel žije pod hranicí chudoby a nezaměstnanost
aktuálně činí 17,6 %. Příčinou slabší ekonomiky Srbska je
nedostatečný rozvoj v devadesátých letech, který byl
způsoben sérií válečných konfliktů při rozpadu Jugoslávie a
politickým režimem, který se vyznačoval korupcí a omezováním demokracie. Mezi nejvýznamnější
sektory srbského hospodářství patří služby (60 %), průmysl (31 %) a zemědělství (8 %).
Současná vláda Srbska, která byla ustanovena v dubnu 2014, je spíše proevropsky orientována a
podporuje další integrační proces Srbska směrem k EU. Na mezivládní konferenci v lednu 2014

13
14

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table
Zdroj: Národní banka Srbska, viz http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html
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v Bruselu byly slavnostně zahájeny přístupové rozhovory s EU. I přes relativně kvalitní státní správu
z toho vyplývá řada potřeb v oblasti budování kapacit a aproximace legislativy s evropskými normami.
V roce 2014 v souladu s UV 403/2013 bylo v Srbsku alokováno
19 mil. Kč, přičemž skutečně čerpáno bylo 14 mil. Kč (73,7 %).
V rámci dané alokace bylo také uvolněno 1,9 mil. Kč na
technickou asistenci a pomoc s obnovou po povodních, které
zasáhly balkánské země v květnu 2014. Aktivity ČRA směřovaly
do sektorů zdravotnictví, voda a sanitace, energetika a obchod a
další služby. Projekty byly zaměřeny na přenos know-how,
standardů EU a vhodných technologií.
ČRA pokračovala i v roce 2014 ve spolupráci s ostatními donory buď formou konkrétní spolupráce
(USAID), nebo vzájemným doplňováním a komplementaritou
aktivit (Projekční kancelář OSN – UNOPS). Vzhledem k tomu,
že země již zahájila jednání o vstupu do EU, bude rozvojová
spolupráce mezi ČR a Srbskem postupně snižována a
transformována do vysílání expertů a jiných relevantních
forem ZRS. Během listopadové návštěvy v Bělehradě ředitel
ČRA jednal se zástupci srbského úřadu evropské integrace a
dalších ministerstev, stejně jako se zástupci delegace EU,
USAID a dalších donorů.

1.5 OSTATNÍ PARTNERSKÉ ZEMĚ
JEMEN
V roce 2014 pokračovalo v Jemenu zhoršování bezpečnostní situace, které bylo provázeno politickou
nestabilitou a ekonomickými potížemi. Umístění Jemenu v Indexu
lidského rozvoje na 154. místě se v posledních letech prakticky
nemění15. V souladu s plánem ZRS ČR byla v roce 2014 ukončena
bilaterální projektová spolupráce, která se v posledních letech
soustředila na oblast zemědělství a zemědělského vzdělávání na
ostrově Sokotra (kde je bezpečnostní situace o poznání lepší než
ve zbytku země). Objem finančních prostředků na bilaterální ZRS
v gesci ČRA činil 2 mil. Kč. Skutečné čerpání činilo 2,7 mil. Kč
(135 % plánované alokace), přičemž k navýšení došlo v souvislosti s ukončováním přímých
projektových aktivit ZRS ČR a s cílem zvýšení udržitelnosti dopadů realizovaných projektů.
VIETNAM
V roce 2014 byla rozvojové spolupráce ČR s Vietnamem
ukončena v souladu se závěry Koncepce ZRS. Vietnam zažívá
v posledních 15 letech velmi rychlý ekonomický rozvoj. Roční
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http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table

20 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

růst HDP se stabilně pohybuje okolo 6 %. Celkové HDP za rok 2014 se odhaduje na 171 miliard USD.
Tento pozitivní vývoj však nemá rovnoměrný vliv na celou populaci, což se významně projevuje
na Indexu lidského rozvoje, kde Vietnam stále zaujímá 121. příčku16. Jak ve sféře obchodní, tak i
rozvojové, jsou zcela dominantními partnery Vietnamu ostatní asijské země (Čína, Japonsko a Jižní
Korea). ZRS ČR byla v posledních letech soustředěna zejména do dvou sektorů – ochrana životního
prostředí před následky působení toxických látek a průzkum ložisek nerostných surovin. Finanční
alokace dle UV 403/2013 činila pro rok 2014 celkem 7,5 mil. Kč, přičemž čerpáno bylo 7,4 mil. Kč (99
%).
ZAMBIE
Zambijská ekonomika se řadí do skupiny rychle ekonomicky se vyvíjejících „afrických lvů“, nicméně
i přes svůj ekonomický růst, který v roce 2013 dosáhl téměř 7 %,
patří mezi nejchudší země světa. Země se musí vyrovnat
s poklesem světových cen nerostných surovin (cca 80 % exportu
tvoří měď). Na základě Indexu lidského rozvoje se Zambie řadí na
141. místo žebříčku 187 zemí. Více než 50 % obyvatel závisí na
zemědělství, ve kterém je zaměstnáno na 67 % pracovní síly.
Úmrtí zambijského prezidenta v říjnu 2014 nezpůsobilo výraznou
nestabilitu. Dle Koncepce ZRS patří Zambie mezi tzv. ostatní
země a spolupráce s ní pokračuje v jiném rozsahu a odlišném zaměření než v předchozím
programovém období. V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na bilaterální projekty v Zambii
10,5 mil. Kč. Z plánované alokace bylo vyčerpáno 11,2 mil Kč (106,4 %). Bilaterální projekty ČRA
v Zambii jsou zaměřeny na sektory zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. V rámci těchto sektorů se
ČRA v roce 2014 zaměřovala především na zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě,
učňovské vzdělávání a podporu chovu skotu. Projekty jsou realizovány v Západní a Jižní provincii.
Střednědobé vyhodnocení Koncepce ZRS v roce 2014 potvrdilo, že na rozdíl od ostatních phase-out
zemí bude ZRS v Zambii minimálně do konce roku 2017 pokračovat v obdobném rozsahu a zaměření
jako dosud.
UKRAJINA
Ukrajina nepatří mezi stálé příjemce zahraniční rozvojové spolupráce ČR, avšak vzhledem
k neutichajícímu válečnému konfliktu na východě
země se vláda rozhodla vyjádřit svou solidaritu
a usnesením č. 167/2014 přidělila ČRA rozpočet na
realizaci mimořádné pomoci Ukrajině. Projekty ZRS
budou realizovány ve třech letech (2014−2016).
V r. 2014 byly zrealizovány první dva projekty (bylo
čerpáno 2,1 mil. Kč), představující okamžitou
a účinnou pomoc v návaznosti na humanitární fázi
pomoci, kterou zajišťovalo MZV. Jedním z akutních problémů je nedostatečná dostupnost zdravotní
péče v oblasti Doněcka a Luhanska, kde ČR podpořila vybudování Mobilních týmů zdravotnických
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jednotek Ukrajinského červeného kříže. Druhým projektem, nad rámec UV 403/2013, umožnila
asistenci českých expertů při přípravě místních výrobců na vstup na trh EU.

1.6 SEKTORY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V roce 2014 disponovala ČRA na realizaci projektů v sektoru obecné ochrany životního prostředí dle
UV 403/2013 finanční částkou 6 mil. Kč. Hlavní přijímající zemí
byla Gruzie, přičemž podle klasifikace OECD/DAC byly projekty
v tomto sektoru realizovány také v Afghánistánu a Mongolsku.
Aktivity ČRA se především zaměřily na budování systému
včasného varování před dopady extrémních výkyvů počasí,
konkrétně před povodněmi v Gruzii. V této zemi probíhaly v roce
2014 dva projekty zaměřené na budování místních kapacit pro
řízení chráněných území. Dále byla pozornost věnována budování
kapacit místní veřejné správy v oblasti nakládání se starými ekologickými zátěžemi. Aktivity v rámci
sektoru přispívají k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDGs) č. 7 „zajistit trvalou udržitelnost životního
prostředí“ a patří také mezi priority během přípravy nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
OBCHOD A DALŠÍ SLUŽBY
V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na sektor obchodu a služeb celkem 14 mil. Kč. Mezi
hlavní přijímací země patřily Mongolsko, Afghánistán a Srbsko.
V oblasti podpory obchodu se v roce 2014 projekty zaměřovaly
především na výuku obchodních dovedností v oblasti
zemědělství na středních školách, podporu malých a středních
podnikatelů a obecně na podporu podnikatelského prostředí.
ČRA v rámci sektoru usiluje o synergie s projekty „Aid for Trade“
realizovanými v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud
jde o globální prostředí, podmínky pro mezinárodní obchod se v
roce 2014 mírně zlepšily díky ekonomickému oživení v USA, nicméně někteří exportéři byli negativně
postiženi poklesem světových cen ropy a ostatních komodit. Co se Rozvojových cílů tisíciletí týče,
přispívají projekty v tomto sektoru zejména k cíli č. 8 „vytvořit globální partnerství pro rozvoj“.
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY
V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na sektor ostatní
sociální infrastruktury a služby celkem 35 mil. Kč. Mezi hlavní
přijímací země patřily Moldavsko, Gruzie, Kambodža a Kosovo.
Dle klasifikace OECD/DAC byly projektu v tomto sektoru
realizovány také v Palestině. V rámci sektoru se česká pomoc
zaměřila zejména na začleňování znevýhodněných skupin (nevidomých, neslyšících nebo jinak
zdravotně postižených, dále seniorů a sirotků) do společnosti, dále na vzdělávací systém a na trh
práce. V rámci sociálního sektoru usilujeme o pozitivní systémové změny a budování místních kapacit
v oblasti poskytování sociální péče a ochrany. ZRS ČR rovněž tímto sektorem přispívá k naplňování
Rozvojových cílů tisícletí, zejména MDG č. 2: „dosažení základního vzdělávání pro všechny“ a č. 3. cíl:
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„prosazování rovnosti mužů a žen“. Většina projektů ČRA v sociálním sektoru tak zároveň přispívá k
průřezovému tématu „gender“.
PREVENCE KATASTROF A PŘIPRAVENOSTI NA JEJICH ŘEŠENÍ
V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na sektor prevence katastrof a připravenosti na jejich
řešení 4 mil. Kč. Hlavní přijímající zemí byla Etiopie, přičemž
podle klasifikace OECD/DAC byly projekty v tomto sektoru
realizovány také v Gruzii. V reakci na povodně, které zasáhly
balkánské země, rovněž ČRA v roce 2014 podpořila jednorázové
projekty v Bosně a Hercegovině a Srbsku. Aktivity ZRS ČR se
v rámci sektoru zaměřily především na témata související
s ochranou před sesuvy půdy, erozí, dále ochranou vodních
zdrojů a ostatních přírodních surovin. Významnou průřezovou
prioritou, která ovlivňuje tento sektor, jsou dopady klimatických změn. Projekty realizované v sektoru
pomáhají chránit lidské životy a majetek a zajišťují předpoklady pro lepší životní podmínky populace
žijící v cílových oblastech, což v důsledku vede k omezení vysidlování, růstu ekonomiky a životní
úrovně obyvatel. ČR svými aktivitami v rámci toho sektoru přispívá k naplnění 7. rozvojového cíle
tisíciletí: „zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí“.
STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Jednou ze silných stránek ČR jsou bohaté zkušenosti s politickou, ekonomickou a společenskou
transformací. Díky tomu se projekty v rámci sektoru státní
správy a občanské společnosti dostávají každým rokem čím dál
tím více do popředí. V roce 2014 bylo dle UV 403/2013
alokováno na sektor státní správy a občanské společnosti
celkem 25 mil. Kč. Mezi hlavní přijímající země patřily Bosna a
Hercegovina, Gruzie a Moldavsko. Dle OECD/DAC byl jeden
projekt z tohoto sektoru realizován také na Ukrajině v rámci
mimořádné pomoci. ČRA při realizaci projektů v tomto sektoru
úzce spolupracuje s ostatními resorty a specializovanými institucemi státní správy, ať již formou
najímání jejich expertů nebo realizací tzv. rozpočtových opatření.
VODA A SANITACE
V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na sektor finanční alokaci 109,5 mil. Kč. Mezi hlavní
přijímající země patřily Afghánistán, Bosna a Hercegovina,
Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Kosovo, Palestina, Srbsko a
Vietnam. V rámci sektoru se ZRS ČR v roce 2014 zaměřila
především na zlepšení situace týkající se zásobování pitnou
vodou a managementu vodních zdrojů, dále se věnovala
nakládání s odpadní vodou a jejímu čištění, zacházení
s komunálním odpadem a dalším formám prevence znečišťování
vodních zdrojů, včetně odstraňování starých ekologických zátěží.
Při realizaci infrastrukturní projektů v sektoru vody a sanitace ČRA obvykle vyžaduje spolufinancování
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partnerské strany. Důraz klademe také na nezbytné zaškolení a schopnost údržby a oprav, aby byla
zajištěna dlouhodobá udržitelnost projektů. Vhodným doplňkem infrastrukturních projektů jsou
aktivity zaměřené na osvětu, hygienu a úsporné zacházení s vodou. ČR svými aktivitami v rámci
tohoto sektoru přispívá především k naplnění 7. rozvojového cíle tisíciletí, a to „zajistit udržitelný
rozvoj životního prostředí“, nicméně pozitivní vedlejší efekty lze zaznamenat i v rámci MDG č. 1
„odstranit extrémní chudobu a hlad“ (zejména efektivnějším využití vody při zavlažování zemědělské
produkce) a dalších cílů souvisejících se zdravím dětí a matek.
VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE
V oblasti výroby a dodávky energie může ZRS ČR čerpat z bohatých zkušeností českých firem v tomto
sektoru. Reference z úspěšných projektů ZRS zároveň otevírají
českým realizátorů možnost usilovat o komerčně či mezinárodně
financované projekty. V roce 2014 bylo dle UV 403/2013
alokováno na sektor výroba a dodávky energie celkem
52,5 mil. Kč. Mezi hlavní přijímající země patřily Bosna
a Hercegovina, Mongolsko, Palestina, Kambodža a Srbsko. Mezi
hlavní téma patřilo především využívání obnovitelných
a alternativních energetických zdrojů, jako geotermální zdroje,
bioplyn nebo kotle na biomasu. V Mongolsku pak byl realizován projekt zaměřený na zvyšování
energetické účinnosti pomocí modernizace stávajících energetických systémů. U většiny projektů
v sektoru energetiky ČRA vyžaduje účast partnerské strany formou spolufinancování či „in-kind
vstupů“. Co se Rozvojových cílů tisíciletí týče, veškeré projekty realizované v roce 2014 v tomto
sektoru se váží nejvíce k cíli č. 7: „zajištění ekologické udržitelnosti“.
VZDĚLÁVÁNÍ
Finanční alokace na sektor vzdělávání dle UV 403/2013 činila 35 mil. Kč. Mezi příjemce patřily Etiopie,
Afghánistán a Zambie. Dle klasifikace OECD/DAC byly projektu
v tomto sektoru realizovány také v Moldavsku, Kosovu a
Kambodži. Aktivity ČRA se zaměřily především na podporu
základního a učňovského školství, posílení segmentu praktického
vyučování, sdílení a tvorbu učebních materiálů, školení a
workshopů pro pedagogické pracovníky, zavádění moderních
metod vyučování, odborné přípravy k zakládání podniků
a nácviku podnikatelských dovedností, praxí studentů ve firmách
a institucích, poskytováním řemeslných kurzů atd. Česká rozvojová pomoc v sektoru vzdělávání
i v roce 2014 přispívala k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, a to především 2. cíle: „zpřístupnit
základní vzdělání pro všechny“. Projekty v tomto sektoru však mají přesah i do oblasti dalších cílů
například do cíle 1: „odstranit extrémní chudobu a hlad“ (zvýšením možnosti uplatnění na trhu práce,
vzděláváním v oblasti zemědělství dosáhnout zvýšení produkce potravin), cíle 3: „prosazovat rovnost
pohlaví a posílit postavení žen“ (zapojováním žen do vzdělávání a rovným přístupem žen a mužů) a
cíle 7: „zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí“ (vzděláváním v oblasti zemědělství uplatňovat
trvale udržitelný způsob hospodaření v krajině, vzděláváním ve školách a komunitách prosazovat
ochranu životního prostředí).
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ZDRAVOTNICTVÍ
V roce 2014 bylo dle UV 403/2013 alokováno na sektor zdravotnictví celkem 39 mil. Kč. Mezi hlavní
přijímající země patřily Etiopie, Bosna a Hercegovina, Zambie,
Kambodža, Srbsko a Gruzie. Dle klasifikace OECD/DAC byly
projektu v tomto sektoru realizovány také v Moldavsku a na
Ukrajině. V rámci sektoru zdravotnictví se česká pomoc
zaměřila na prevenci dětské podvýživy, snížení dětské a
mateřské úmrtnosti v méně rozvinutých zemích jako je Etiopie,
Zambie a Kambodža. V dalších partnerských zemích (Gruzie,
Bosna a Hercegovina a Srbsko) se česká pomoc zaměřila na další
relevantní témata jako je prevence a včasná diagnostika onkologických onemocnění, rozvoj kapacit
v oblasti cévní chirurgie, modernizace nemocničních zařízení a vzdělávání místního zdravotnického
personálu. Pokud ČRA v rámci sektoru realizuje dodávky zdravotnického zařízení, jedná se vždy
o součást komplexních projektů, jejichž cílem je zkvalitnění zdravotní péče a zvyšování kapacit
lékařského personálu. ZRS ČR v sektoru zdravotnictví rovněž přispívá k naplňování Rozvojových cílů
tisíciletí, a to zejména v nejméně rozvinutých zemích. Jedná se především o 4. (snížení dětské
úmrtnosti) a 5. cíl (zlepšení zdraví matek).
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, RYBOLOV
Finanční alokace pro rok 2014 na sektor zemědělství dle UV 403/2013 činila 66,5 mil. Kč. Mezi
příjemce patřily Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko,
Mongolsko, Gruzie, Palestina a Zambie. Česká rozvojová pomoc
v tomto sektoru i v roce 2014 přispívala k naplňování
Rozvojových cílů tisíciletí. Především 1. cíle: „odstranit extrémní
chudobu a hlad“, a 7. cíle: „zajistit trvalou udržitelnost životního
prostředí“. Projekty české rozvojové pomoci se zaměřovaly na
zvyšování efektivity zemědělské produkce a hospodaření
drobných zemědělců a kooperativ, zlepšování zemědělského
vzdělávání a poradenských služeb, podporu certifikace a kontroly rostlinného materiálu či rozvoj
chovu masného skotu, včetně zavádění systému inseminace. Aktivity se zároveň řídí průřezovými
principy, mezi které patří např. udržitelné nakládání s přírodními zdroji a zlepšování potravinové
bezpečnosti. Projekty, řazené dle klasifikace OECD/DAC do sektoru lesnictví, se zabývaly především
problematikou trvale udržitelného hospodaření s lesy.

2. REALIZACE TUZEMSKÝCH A TRILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ
V souvislosti s platností zákona o rozvojové spolupráci realizuje ČRA od roku 2010 dotační výběrová
řízení na projekty ZRS ČR. Dotace jsou zaměřené na zahraniční bilaterální rozvojové projekty a od
roku 2011 také na projekty realizované v ČR (tuzemské) a projekty trilaterální spolupráce. V souladu
s UV 403/2013 byly v roce 2014 tuzemské dotační tituly zaměřeny na globální rozvojové vzdělávání a
osvětu, včetně přípravné fáze na Evropský rok pro rozvoj 2015, dále na podporu kapacit rozvojových
platforem a nevládních organizací, stejně jako na podporu rozvojových aktivit krajů, měst a obcí.
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V rámci tuzemských dotačních titulů bylo podpořeno celkem 44 projektů, detailní přehled je uveden
v příloze. Během roku 2014 proběhl audit a monitoring vybraných tuzemských dotací a v následujícím
roce se bude v této činnosti pokračovat u dalších projektů.

2.1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
V rámci tohoto dotačního titulu byly podpořeny projekty, které se zaměřují především na zvyšování
odborných znalostí pedagogických pracovníků a dalších relevantních
cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové
spolupráce, zlepšení kvality a dopadů české ZRS, přípravu vzdělávacích
materiálů a programů, organizaci a realizaci vzdělávacích a tréninkových
akcí – seminářů, workshopů, školení, konferencí, studijních cest, budování
konzultačních a vzdělávacích center, poradenství apod.
Příkladem je projekt HUMR (Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
ve školách), který je zaměřen na zvyšování povědomí o globálních
rozvojových tématech na vybraných projektových základních školách či
víceletých gymnáziích. Toho je dosahováno především pomocí školení pro
pedagogické pracovníky škol, tvorby metodických materiálů pro výuku, workshopů pro žáky a
studenty.
Dalším typem projektů v tomto dotačním titulu jsou ty, které mají za cíl zvýšení zájmu i podpory
české veřejnosti pro oblast ZRS, organizaci osvětových,
informačních, kulturních a sportovních akcí s tématikou ZRS pro
veřejnost, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika,
multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a
k problematice ZRS, informační centra (i virtuální) apod.
Příkladem je projekt „Země na talíři“, který se prostřednictvím
filmového festivalu Alimenterre snaží aktivně zapojovat širokou
veřejnost a studenty do debat o zodpovědné spotřebě,
tj. znalosti dopadů našich spotřebních návyků na místa jejich produkce v rozvojových zemích a
základní povědomí o těchto souvislostech. Hlavní náplní festivalu je promítání tematických filmů a
workshopy. V roce 2014 se do tohoto dotačního výběrového řízení přihlásilo celkem 42 projektů,
z nichž bylo podpořeno 22 projektů v celkovém objemu 14,98 mil. Kč.

2.2 POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
V rámci tohoto dotačního titulu bylo podpořeno budování
organizačních a administrativních struktur NNO a posilování
jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS.
Projekty vychází z potřeb jednotlivých žadatelů. Jedná se
o zvyšování odbornosti lektorských či manažerských
schopností, podpora PR o organizaci a zlepšení
fundraisingových aktivit organizace, zlepšení technického a
administrativního zázemí, tvorbu odborných knihoven a
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databází, výměnu informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (např. účast na národních
i mezinárodních odborných kurzech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, atd.).
Příkladem je projekt „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“. Projekt
měl za cíl především zvýšit informovanost místních samospráv o ZRS ČR a o dotačních možnostech na
národní a nadnárodní úrovni a dále posílit kapacitu Svazu měst a obcí ČR v poskytování podpory
místním samosprávám v této problematice. V roce 2014 se do této výzvy přihlásilo celkem
27 projektů, podpořeno bylo 11 projektů v celkovém objemu 2,96 mil Kč.

2.3 POSILOVÁNÍ KAPACIT PLATFOREM NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ PRO ROZVOJOVOU
SPOLUPRÁCI
Další dotační titul je zaměřen na podporu platforem nestátních aktérů ZRS, v němž byly podpořeny
projekty předložené zastřešujícími organizacemi NNO. Projekty se zaměřují na zvyšování povědomí
o rozvojové spolupráci ČR prostřednictvím seminářů, kampaní, publikace dokumentů týkajících se
rozvojové problematiky, provádění průzkumů a navázání partnerství v rámci nadnárodních
organizací.
Příkladem je projekt „Provázání partnerů na poli fair trade“ a využití multiplikačního efektu při
zvyšování povědomí o fair trade v ČR, který měl za cíl přispět ke zvýšení povědomí o fair trade v ČR.
Náplní projektu byla podpora aktivit kampaně Fairtradová města, školy a církevní instituce. Projekt
zahrnoval i spolupráci s maloobchodními řetězci prodávajícími tyto produkty k podpoře povědomí a
zvýšení prodeje. V roce 2014 se do výzvy přihlásily tři projekty a všechny byly podpořeny v celkovém
objemu 1,8 mil Kč.

2.4 PODPORA ROZVOJOVÝCH AKTIVIT KRAJŮ A OBCÍ V PRIORITNÍCH ZEMÍCH ZRS
ČR
Předmětem tohoto dotačního titulu je podpora projektů realizovaných územními samosprávnými
celky (kraji a obcemi) v jedné nebo více z prioritních zemí programu ZRS ČR. Cílem projektů je
primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora
subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a
výzkumného charakteru. Aktivity a výstupy projektů jsou zaměřeny na přenos know-how, sdílení
zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu
veřejných věcí.
Projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi
studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva (Srbsko) a Ústeckém kraji“ měl za cíl zvýšit
odborné dovednosti zdravotnického personálu nemocnice ve zmíněných městech a seznámit českou
veřejnost s kulturním prostředím Srbska a naopak. Ústecký kraj umožnil absolvovat stáž srbskému
zdravotnickému personálu s cílem zvýšit jejich kvalifikovanost. Dále se uskutečnily výměnné návštěvy
českých gymnazijních studentů na gymnáziu v Bela Crkva a srbských studentů na gymnáziu
v Teplicích. V roce 2014 se do této výzvy přihlásilo pět projektů a dva byly podpořeny v celkovém
objemu 600 tis. Kč.
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2.5 EVROPSKÝ ROK PRO ROZVOJ 2015 – PŘÍPRAVNÁ FÁZE
Předmětem tohoto dotačního titulu byla podpora projektů, které se zaměří na osvětové a edukační
aktivity směřující k propagaci Evropského roku pro rozvoj 2015
(European Year of Development 2015 – EYD 2015) a témat
souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti
„post-MDG“. Příkladem je projekt „Jak vidí EYD 2015 mladí“,
který si kladl za cíl informovat děti a mládež o EYD 2015 a aktivně
je zapojit do debaty o nových prioritách, jak na mezinárodní
úrovni, tak na místní. V rámci projektu vznikly propagační a
informační materiály o stávajících a nových rozvojových cílech,
proběhly odborné přednášky či interaktivní vzdělávací programy. V roce 2014 se do dotačního
výběrového řízení přihlásilo 16 projektů, z nichž bylo 6 projektů podpořeno v celkovém objemu
1,9 mil. Kč.

2.6 TRILATERÁLNÍ DOTAČNÍ TITULY
ČRA každoročně financuje projekty trojstranné neboli trilaterální spolupráce, a to v rámci dotačního
titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“.
Podmínkou tohoto dotačního titulu je vždy spolufinancování
projektu z jiného zdroje – například EK, agencií OSN, bilaterálním
donorem – minimálně ve výši 50 % celkových nákladů projektu.
Projekty umožňují českým realizátorům nejen získat cenné
zkušenosti při realizaci společných aktivit se zahraničními
partnery, ale představují i z ekonomického hlediska poměrně
významný multiplikační přínos. Díky trojstranné spolupráci je celkový objem prostředků na
rozvojovou spolupráci 3-4 krát vyšší, než kdyby byl projekt financovaný pouze ČRA. Smyslem
trojstranných projektů je spolupráce mezi subjekty z České republiky, dalšími vyspělými zeměmi a
rozvojovými zeměmi a jsou primárně zaměřeny na plnění Rozvojových cílů tisíciletí, zejména na boj
s globální chudobou, podporu vzdělávání a transfer know-how.
Témata projektů jsou různá – od osvěty české společnosti ohledně rozvojových problémů až po
konkrétní projekty spolupráce v rozvojových zemích. Příkladem je
projekt „Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir Daru/Etiopie“,
jehož záměrem je přispění k ekonomické a sociální nezávislosti
žen, dětí a mladých lidí ve městě Bahir Dar. Hlavní náplní
projektu je zajištění základních životních potřeb, poskytnutí
praktického vzdělání, zejména v oblasti drobného podnikání či
finanční a odborné podpory jednotlivců i skupin při zakládání
vlastních živností.
Dalším příkladem úspěšného trilaterálního projektu je kampaň „European Youth Against Worldwide
Hunger“, která měla za cíl rozšířit mezi veřejností povědomí o problematice hladu, podvýživy a
chudoby v rozvojových zemích, a to celkem v pěti členských zemích EU. Mezi hlavní aktivity kampaně
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patřily vzdělávací akce Naše posvícení, promítání filmů, vypracování Globálního indexu hladu,
studentské analýzy či semináře mezi studenty a učiteli.
Mezi častými tématy jsou také kampaně zaměřené na vzdělávání.
Příkladem je projekt s názvem „Vzdělání pro etiopské děti s vadou
sluchu“, jehož cílem je zlepšení přístupu ke vzdělání dětí s vadou
sluchu a posílení prevence vzniku hluchoty etiopských dětí.
Hlavními aktivitami byly především školení ve znakovém jazyce,
lékařské vyšetření pro děti s vadami sluchu, dále pak zvyšování
povědomí veřejnosti o problematice sluchově postižených a o
reprodukčním zdraví a problematice HIV/AIDS mezi dospělou komunitou neslyšících.
Další oblastí, na kterou se mnoho projektů soustředí, je sektor zemědělství. Příkladem je projekt
„Zajištění udržitelných zdrojů obživy v Kedida Gamela, SNNPR“, který má za cíl přispět k udržitelnému
zlepšování zdrojů obživy pro venkovskou populaci ve vybraných oblastech v Etiopii. Centrem
pozornosti je dlouhodobá spolupráce s komunitami vedoucí k jejich postupné nezávislosti
a samostatnosti v oblasti zabezpečení své potravinové soběstačnosti, a to konkrétně zvyšováním
zemědělské produkce a produktivity farmářů, zajištění udržitelného přístupu k vodě a diverzifikace
příjmů farmářů s cílem jejich zvýšením.
V roce 2014 se do tohoto dotačního výběrového řízení přihlásilo celkem 63 projektů, z nichž 47 bylo
podpořeno. Celkový objem prostředků ČRA na trilaterální projekty činil 33,5 mil. Kč. Seznam
trilaterálních projektů podpořených v roce 2014 je uveden v tabulkové příloze.

2.7 VYSÍLÁNÍ VŠ UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ
Cílem tohoto dotačního titulu je zvýšit úroveň a odbornost výuky v programových a prioritních
zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory
meziuniverzitní spolupráce. Projekty předložené v rámci tohoto dotačního výběrového řízení se
zaměřují na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím (zapojeným do VŠ výuky)
v partnerských zemích (Etiopie, Gruzie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Kambodža a Mongolsko)
prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů, kteří následně působí přímo
v partnerských institucích a realizují výuku a vědeckou práci s cílem zvýšit odbornost a kvalitu VŠ
studia v partnerských zemích.
Poskytování dlouhodobých stipendijních studijních pobytů studentům z partnerských zemí není
v rámci tohoto dotačního titulu podporováno, nicméně ve výjimečných a odůvodněných případech
mohou být kratší stáže v ČR pro pedagogy a studenty z partnerských zemí do projektů zahrnuty.
Česká rozvojová pomoc v tomto dotačním programu i v roce 2014 přispívala k naplňování
Rozvojových cílů tisíciletí. Především cíle 8 „vytvořit globální partnerství pro rozvoj“, cíle 3
„prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen“ (zapojováním žen do terciálního vzdělávání) a
cíle 7 „zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí“ (vzděláváním v oblasti zemědělství uplatňovat
trvale udržitelný způsob hospodaření v krajině). Celkový objem prostředků na vysílání VŠ učitelů činil
5,8 mil. Kč. Seznam projektů podpořených v roce 2014 je uveden v tabulkové příloze.
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3. DALŠÍ AKTIVITY ČRA
3.1 SPOLUPRÁCE V RÁMCI SOUKROMÉHO SEKTORU
Spolupráce se soukromým sektorem a jeho zapojování do rozvojové spolupráce je důležitou součástí
snah o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí. Podnikatelské subjekty mohou přinést nové technologie a
inovativní přístupy při řešení rozvojových problémů. Při dodržení základních principů a pravidel může
spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem přispět k větší udržitelnosti projektů
ZRS a zároveň ke zvyšování konkurenceschopnosti zainteresovaných subjektů.
ČRA i v roce 2014 pokračovala ve spolupráci se soukromým sektorem v rámci výběrových řízení na
realizaci bilaterálních projektů ZRS Zároveň ČRA přikročila k přípravě a spuštění nových specifických
nástrojů v duchu nového partnerství se soukromým sektorem. Za tímto účelem došlo k navázání
spolupráce s experty v oblasti společenské odpovědnosti firem. Aktivity ČRA se pak také zaměřily na
šíření povědomí o nových nástrojích mezi podnikatelskou obcí a dalšími aktéry.
Nové nástroje pro zapojování soukromého sektoru do ZRS
V červnu 2014 došlo prvnímu vyhlášení výběrového řízení „Programu studie proveditelnosti“. Cílem
tohoto programu je přispět k většímu zapojení soukromého sektoru do evropských a jiných
mezinárodních nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce financováním nákladů potřebných
pro vypracování studií, které mají identifikovat a ověřit proveditelnost takových projektových
záměrů. ČRA se snažila podpořit takové studie, které neskončí v šuplíku, nýbrž prakticky přispějí
k řešení rozvojových problémů a zároveň budou představovat udržitelnou podnikatelskou příležitost
pro české subjekty a jejich partnery v rozvojových zemích.
V roce 2014 bylo podpořeno 6 projektových námětů, z toho 4 na Balkáně a 2 v subsaharské Africe.
Studie se týkaly různých návazných projektů, nejčastěji v sektorech ochrany životního prostředí,
výroby a dodávek energie, voda a sanitace a zemědělství. O konkrétní využití studií k následnému
zapojení českých subjektů do fondů vnější spolupráci EU se již musí zasadit samotní realizátoři.
Vedle studií proveditelnosti se ČRA v roce 2014 připravovala na převzetí „Programu rozvojověekonomického partnerství“, který byl doposud řízen MZV ČR. Cílem tohoto programu je podpořit
takové projekty, které prostřednictvím udržitelných podnikatelských záměrů přispějí k řešení
rozvojových problémů v prioritních zemích české ZRS. V převzetí programu do své gesce vidí ČRA také
příležitost pro větší synergie a propojení projektů soukromých subjektů s ostatními rozvojovými
aktivitami ČRA.
Zvyšování informovanosti soukromého sektoru o ZRS ČR
V roce 2014 pokračovali zaměstnanci ČRA v budování kapacit a šíření povědomí o ZRS mezi
potenciálními realizátory rozvojových projektů. Zároveň došlo k šíření informací o nových nástrojích
pro spolupráci se soukromým sektorem a jejich komplementaritě se stávajícími nástroji. ČRA úzce
spolupracovala s MZV ČR, které za tímto účelem organizovalo kulaté stoly a konference. Sama ČRA
uspořádala v souvislosti s převzetím Programu rozvojově-ekonomického partnerství do své gesce
v listopadu 2014 osvětový seminář. Zvyšování povědomí soukromého sektoru pak probíhalo
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i prostřednictvím pokračující komunikace s tradičními partnery jakými jsou Platforma podnikatelů pro
ZRS (PPZRS), Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Hospodářská komora ČR.
Činnost ČRA v rámci pracovní skupiny Exportní strategie
V roce 2014 se pracovní tým č. 6 (PT6) sešel jednou. Za uplynulý rok se podařilo dosáhnout hned
několika stanovených cílů. Program Studie proveditelnosti převzala do gesce ČRA. Pod patronátem
MZV ČR se uskutečnil seminář o zapojování českých subjektů do rozvojové spolupráce EU s názvem
„Fondy vnější spolupráce EU – jak se stát dodavatelem EU?“. Dále byla vypracována Strategie
zapojení českých subjektů do projektů financovaných v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF)
pro období 2014–2015. V červnu odeslala ČRA prostřednictvím MZV žádost EK o proces tzv.
pilířového hodnocení pro delegovanou spolupráci. V neposlední řadě pokračovala ČRA také ve svém
působení jako pozorovatel v síti evropských implementačních agentur EUNIDA.
K tématu informačních kanálů a platformy proběhla diskuse o možném vytvoření jednoho
centrálního portálu. Objevila se tak návrh na vytvoření samostatného střediska, které by kromě
správy portálu poskytovalo i další konzultační a poradenské služby. Toto středisko by mohlo být
spravováno státní institucí nebo zajištěno komerční službou. Budoucí existence a činnost PT6 se bude
odvíjet od dohody MZV ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) o dalším pokračování
v implementaci Exportní strategie ČR a případné restrukturalizace jednotlivých projektových týmů.

3.2 PŘEDÁVÁNÍ TRANSFORMAČNÍCH ZKUŠENOSTÍ
Jednou ze silných stránek ČR jsou bohaté zkušenosti s politickou, ekonomickou a společenskou
transformací. Díky tomu se právě budování kapacit státních správy a předávání transformačních
zkušeností dostává každým rokem čím dál tím více do popředí ZRS ČR. Představitelé partnerských
zemí během různých jednání s MZV a ČRA o tento typ asistence projevují stále větší zájem. To se týká
zejména zemí západního Balkánu s evropskou perspektivou (Bosna a Hercegovina a Srbsko) ale i zemí
Východního partnerství, které podepsaly asociační dohody (Moldavsko, Gruzie a Ukrajina).
Projekty posilování kapacit státní správy a předávání transformačních zkušeností se realizují
především přímým rozpočtovým opatřením mezi ČRA a příslušným českým ministerstvem, které
projekt realizuje buďto přímo, nebo prostřednictvím jemu podřízeného orgánu či příspěvkové
organizace. Zaměstnanci ČRA přitom poskytují partnerské organizaci nezbytnou metodickou podporu
a provádějí standardní monitoring projektů. V roce 2014 navíc ČRA připravila metodiku pro nový
mechanizmus vysílání českých expertů v rámci předávání transformačních zkušeností institucím v
partnerských zemích. Vyslání expertů do prvních partnerských zemí (Srbsko, Moldavsko, Gruzie) bude
realizováno v roce 2015.
V roce 2014 probíhala spolupráce s mnoha českými ministerstvy, nejvíce s následujícími resorty:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), MPO, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV),
Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo vnitra (MV). Resorty či jejich odborníci se podíleli
buďto na formulaci projektů nebo přímo na jejich realizaci. Projekty byly realizovány jimi podřízenými
orgány či příspěvkovými organizacemi, a to jmenovitě Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví - ÚNMZ (projekt v Bosně a Hercegovině a projekt v Mongolsku), Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský - ÚKZÚZ (projekt v Bosně a Hercegovině a v Moldavsku), Česká
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geologická služba - ČGS (projekt v Gruzii, Etiopii a v Mongolsku), Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky - AOPK (projekt v Gruzii), Správa jeskyní České republiky - SJČR (projekt v Gruzii),
ČHMÚ (projekt v Gruzii a Moldavsku), Státní veterinární ústav Praha - SVÚ (projekt v Bosně a
Hercegovině a v Srbsku), Institut pro veřejnou správu Praha (projekt v Gruzii) a Hasičský záchranný
sbor České republiky - HZS ČR (projekt v Moldavsku). MPSV, MS, MZe a MV (Archivní správa, Policie
ČR) se podíleli zejména expertní podporou při přípravě nových projektů a monitoringu probíhajících
projektů.
Kromě budování kapacit centrální vlády klade ČRA důraz také na decentralizaci, podporu samospráv a
rozvoj občanské společnosti. V posledně jmenované oblasti jsou projekty ČRA komplementární
s programem Transformační spolupráce ČR, který realizuje MZV.

3.3 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI DÁRCI
V souladu s mezinárodními principy efektivnosti pomoci a dělby práce mezi dárci prohloubila ČRA
spolupráci s dalšími mezinárodními dárci v rámci EU i mimo ni. V rámci koordinace EU se ČR účastní
procesu dělby práce v Etiopii, Gruzii a Moldavsku. ČR je již od roku 2013 plnoprávným členem výboru
OECD/DAC, kde se i zástupci ČRA účastní během roku několika odborných seminářů zaměřených
zejména na každoroční statistické výkaznictví ODA. Ředitel ČRA se v prosinci 2014 zúčastnil
hodnocení OECD/DAC rozvojové spolupráce Rakouska, s nímž má ČR několik společných projektů.
Mezinárodní sdružení rozvojových agentur
ČRA je již několik let členem sítě evropských dárcovských agentur Practitioners‘ Network for
European Development Cooperation (dále jen PN). 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). Výroční zasedání PN se
v květnu 2014 konalo ve Vídni a v prosinci 2014 pak došlo
v Bruselu k setkání šéfů členských agentur s generálním
ředitelem DG DEVCO Evropské komise. S ostatními evropskými kolegy ČRA průběžně konzultuje
naplňování Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci, Evropského konsensu o rozvoji a Evropského
kodexu o dělbě práce a sleduje možnosti pro inovační nástroje vhodné pro ZRS ČR, 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. Tradičně zde hraje ČR úlohu propojení mezi vyspělými dárci a
skupinou V4.
Od prosince 2013 je ČRA také pozorovatelem v síti evropských agentur EUNIDA. Na rozdíl od
Practitioners‘ Network je EUNIDA více zaměřená na implementaci rozvojové spolupráce financované
ze zdrojů EK. Pozorovatelský status v EUNIDA je pro ČRA příležitostí tyto implementační postupy blíže
poznat, neboť většina členů EUNIDA již byla akreditována pro tzv. delegovanou spolupráci ze strany
EK. Sama ČR během roku 2014 za tímto účelem vedla s EK průzkumná jednání. Předpokladem pro
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úspěšnou akreditaci pro delegovanou spolupráci nicméně zůstává posílení kapacit ČRA v ústředí
i v terénu.
Vybrané stykové akce se zahraničními dárci
Během roku přivítal ředitel ČRA několik zahraničních návštěv, jejichž hlavním zájmem byla výměna
zkušeností z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a získání informací o činnosti a aktivitách ČRA.
V první polovině roku navštívil agenturu zástupce rakouské Agentury pro evropskou integraci
a ekonomický rozvoj (AEI – Agency for European Integration and Economic Development).
Jednání se týkalo zejména zkušeností AEI s realizací rozvojových projektů v rámci EUNIDA.
Dále ČRA v březnu 2014 navštívily zástupkyně slovenské rozvojové agentury (SlovakAid),
které hledaly inspiraci v postupech a formách
realizace české ZRS.
V červnu 2014 navštívila ČRA také korejská delegace
vedená paní OH Youngju. Během setkání se jednalo
zejména o hlavních činnostech české a korejské
rozvojové spolupráce.
V červenci 2014 navštívili ČRA experti z GIZ a ADA, kteří přijali pozvání na seminář o Result
Based Management, kde se podělili o své cenné zkušenosti.
V říjnu 2014 navštívili Prahu zástupci Maďarska, aby studovali český systém ZRS jako možný
model pro vytvoření maďarské rozvojové agentury.
V prosinci 2014 se uskutečnilo jednání ČRA se zástupci regionálního centra UNDP o možné
budoucí spolupráci.
Spolupráce se zahraničními dárci při implementaci projektů
V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA i během roku 2014 spolupracovala s řadou
zahraničních dárců jako například s USAID, švédskou
rozvojovou agenturou (Sida), rakouskou rozvojovou
agenturou (ADA), německou rozvojovou agenturou (GIZ),
japonskou agenturou pro mezinárodní rozvoj (JICA),
izraelskou agenturou MASHAV a dalšími. Spolupráce
probíhá také s mezinárodními organizacemi jako UNDP
nebo UNOPS. Mezi nové partnery, které ČRA získala, patří
Suverénní řád maltézských rytířů, se kterým jsme v říjnu
2014 podepsali memorandum o společných projektech v Palestině.
Při realizaci zemědělských projektů v Moldavsku a Bosně a Hercegovině ČRA nadále spolupracovala
s USAID v rámci programu „Emerging Donors Challenge Fund“. V Bosně a Hercegovině je do
společného projektu zapojena rovněž švédská Sida. Projekt se zaměřuje zejména na posilování
kapacit veterinárních inspektorů, laboratorních pracovníků a na vytvoření efektivního systému
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certifikace sadebního materiálu. V Moldavsku byla zahájena opětovná spolupráce s USAID v rámci
nového společného projektu „Zavedení vinařského registru“. V březnu 2014 zahájila ČRA společný
projekt s USAID v Srbsku zaměřený na posílení poskytovaných služeb v rámci technologické agentury
Impuls Kraljevo. Tato agentura působí v oblasti zavádění nových technologií v oblasti reverzního
inženýrství pro malé a střední podniky. Další nový projekt s USAID v oblasti adiktologie byl zahájen
v Gruzii. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům projektů projevil USAID zájem o spolupráci s ČRA
v rámci „Emerging Donors Challenge Fund“ i v roce 2015.
ČRA nadále pokračuje v Moldavsku v sektoru voda a sanitace v úspěšné spolupráci s rakouskou
rozvojovou agenturou (ADA). Dále byla také zahájena spolupráce s EIB, která by ráda čerpala
z výsledků české ZRS při svých investičních aktivitách. V Etiopii nadále probíhala úspěšná spolupráce
s izraelskou agenturou MARSHAV v rámci níž dochází k výměně zkušeností mezi českými a izraelskými
neziskovými organizacemi v oblasti zemědělského vzdělávání. V Gruzii dále probíhá komunikace
s japonským zastupitelským úřadem o možné spolupráci v rámci nově připravovaného
zdravotnického projektu zaměřeného na prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu onkologických
onemocnění. V Bosně a Hercegovině byla zahájena spolupráce s UNDP v oblasti energetiky a v Srbsku
ČRA ve spolupráci s UNOPS realizovala projekt zaměřený na produkci sýrů.

3.4 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Posilování povědomí veřejnosti o záměrech, cílech a výstupech ZRS ČR měla za cíl vnější prezentace
ZRS. Její činnost je v rámci bilaterální ZRS řízena Metodickým pokynem ČRA k vnější prezentaci
zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Tento dokument stanovil pravidla publicity a doporučení pro
zviditelnění aktivit zahraniční rozvojové spolupráce ČR a upřesnil role jednotlivých aktérů při jejich
naplňování. Pro zjednodušení praktického užívání sloužil realizátorům a ZÚ konkrétní výčet a
podrobné popisy povinností a doporučení.
V uplynulém roce byly průběžně aktualizovány nejen informace k jednotlivým projektům, ale také
fotodokumentace, která byla dále využívána k prezentaci projektových aktivit. Při získávání nových
informací ČRA spolupracovala jak s realizátory jednotlivých projektů (zakázek a dotací), tak i s
příslušnými zastupitelskými úřady a dalšími institucemi. Na kontrolu dodržování pravidel prezentace
či viditelnosti projektů ZRS dohlíželi zaměstnanci ČRA během svých monitorovacích misí.
Ve spolupráci s příslušnými ZÚ byl kladen důraz na zviditelnění významných milníků v rámci realizace
projektů zahrnující oficiální zahájení aktivit, podpisy memorand o porozumění k projektům (např.
trojstranné memorandum z března 2014 podepsané Rozvojovým programem OSN (UNDP),
Kantonální nemocnicí v Bihaći, Bosna a Hercegovina a ČRA k realizaci projektu zajišťující energetickou
efektivnost místní nemocnice) a předávání konkrétních výstupů. Z četných příkladů lze jmenovat
Státní archiv Bosny a Hercegoviny, který obdržel expertní i materiální pomoc pro záchranu cenných
dokumentů z období Rakouska-Uherska a meziválečného Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. České
nemocnice poskytly zázemí pro školení zdravotnického personálu z Gruzie a z Bosny a Hercegoviny
v oblasti léčebných a diagnostických metod v hematologii či cévní chirurgii. Etiopská farmářská
tréninková centra pro poskytování poradenské a vzdělávací činnosti místním farmářům využívají nové
zázemí a demonstrační chovy.
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ČRA podporovala povědomí o ZRS mezi českou a zahraniční veřejností díky prezentaci důležitých
jednání a významných událostí v rámci svých aktivit primárně prostřednictvím webové prezentace
ČRA (www.czda.cz). V roce 2014 webové stránky zaznamenaly v průměru více jak 4 000 přístupů
každý měsíc. Informace byly dále šířeny také mezi okruh zainteresovaných aktérů (např. platforma
NNO – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, PPZRS). Internetové stránky prezentovaly zejména
informace týkající se realizovaných rozvojových projektů a spolupráce s ostatními dárci. Dále však
také sloužily k uveřejňování jednotlivých výzev k výběrovým řízením veřejných zakázek či dotačních
titulů. V případě zájmů širší odborné veřejnosti zaměstnanci ČRA odpovídali na dotazy týkající se
rozvojové problematiky. V roce 2014 ČRA nezaznamenala žádnou žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
ČRA věnovala pozornost také úplnosti a srozumitelnosti svých webových stránek. Na základě
hodnocení nevládních organizací Aid Transparency Index 2014 byla ČR hodnocena na desátém místě
z 28 evropských dárců, pokud jde o transparentnost a informace o ZRS. Oproti roku 2013 tak bodové
hodnocení zaznamenalo 5% nárůst. V dalším období hodlá ČR ještě více zkvalitnit své webové
stránky, včetně anglické verze, a další zdroje informací v souladu s mezinárodními standardy IATI
(International Aid Transparency Initiative).
ČRA ve spolupráci s MZV, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a nevládními
organizacemi aktivně podporovala zavádění globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacího
systému ČR a podílela se na implementaci příslušné národní strategie (zejména prostřednictvím
dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“).
V září 2014 odeslala ČRA přihlášku ČR k čerpání grantu Evropské komise k EYD 2015. Plánované
aktivity v rámci EYD 2015 budou v roce 2015 cílit na informovanost široké veřejnosti v ČR o rozvojové
spolupráci a o roli EU jako největšího dárce rozvojové spolupráce ve světě. Zvyšování povědomí
o unijní rozvojové spolupráci totiž i nadále zůstává výzvou.

Výběr ze stykových akcí ČRA s veřejností
Ředitel ČRA Michal Kaplan se v lednu 2014 vyjádřil ve zpravodajství České televize k činnosti
ČRA a efektivitě realizovaných projektů ZRS ČR.
Zástupci ČRA, Ústavu pro mezinárodní vztahy a EK diskutovali v dubnu 2014 o podpoře
participativní demokracie v Bosně a Hercegovině.
Ředitel ČRA vystoupil na mezinárodní konferenci o
demokracii
a
rozvoji
pořádané
v Budapešti
Mezinárodním
centrem
pro
demokratickou
transformaci.
ČRA se jako tradičně zúčastnila Letní školy rozvojové
spolupráce pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci
v srpnu 2014.

35 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

ČRA uspořádala panelovou diskusi v rámci mezinárodní zemědělské konference Troptentag
hostované v září 2014 Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
ČRA se zúčastnila Afrického dnu, který uspořádal Africký informační portál v prostorách s
Magistrátu Hlavního města Prahy v prosinci 2014.
ČRA se stala partnerem soutěže Miss Vietnam ČR, která má i významný rozvojový kontext.
Výtěžek veřejné sbírky prostřednictvím občanského
sdružení DWW směřuje na podporu boje s následky
dioxinů ve Vietnamu. Ředitel Michal Kaplan se v říjnu
2014 zúčastnil diskuse na Metropolitní univerzitě
s profesorem
Harvardské
univerzity
Lantem
Pritchettem v rámci série přednášek „Kapucsinski
Lectures“.

4. MANAŽERSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ OTÁZKY
4.1 STRATEGIE ŘÍZENÍ ČRA
V září 2013 předložil nový ředitel ČRA vedení MZV a Radě pro ZRS „Strategii řízení ČRA na období
2013-2017“, která si vytyčila pět strategických cílů: 1. Zlepšit kvalitu práce ČRA v mezinárodním
srovnání a její relevantnost na domácí scéně; 2. Zvýšit odborné znalosti, motivaci a pracovní
podmínky zaměstnanců ČRA; 3. Zefektivnit řízení procesů v ČRA za účelem zlepšení udržitelnosti a
dopadu projektů ZRS; 4. Zintenzivnit partnerství s realizátory ZRS a ostatními donory včetně
multilaterální ZRS; 5. Zprůhlednit informace o práci ČRA a zvýšit informovanost a osvětu o české ZRS.
Během roku 2014 začala implementace konkrétních aktivit směřujících k naplnění jednotlivých
strategických cílů. Jednotlivé aktivity jsou blíže popsány v „Plánu činnosti ČRA na rok 2014“. Práce na
aktivitách většinou probíhala v mikrotýmech zainteresovaných pracovníků ČRA v úzké spolupráci
s externími spolupracovníky, pracovníky MZV ORS, rozvojovými diplomaty na ZÚ a dalšími partnery.
Ke dni 28. 2. 2015 bylo splněno 74 % plánovaných aktivit mikrotýmů. Podrobný seznam všech aktivit,
včetně použité metodiky pro jejich výpočet, je obsažen v příloze 5.8. Jako pomocné měřítko pro
plnění strategických cílů začaly být sledovány vybrané kvantitativní indikátory, které jsou blíže
rozvedeny v příloze 5.9. Následuje komentář k jednotlivým částem strategie.
Mezinárodní a domácí kontext
ČRA dokázala během roku 2014 konkrétně přispět k zahraničně-politickým cílům ČR a reagovat na
měnící se mezinárodní kontext. V reakci na UV 403/2013 začala ČRA ještě v roce 2014 realizovat první
projekty v rámci mimořádné pomoci Ukrajině. ČRA také prostřednictvím nově vyvinuté metodiky pro
přímé nákupy v místě dokázala rychle a efektivně reagovat na povodně, které postihly Bosnu a
Hercegovinu a Srbsko. ČRA ve spolupráci s MZV požádala Evropskou komisi o započetí screeningu pro
delegovanou spolupráci. Předpokladem pro úspěšnou akreditaci je však další posílení kapacit ČRA, jak
v ústředí, tak v terénu. V rámci užší spolupráce s MZV předložila ČRA návrh rámcové dohody mezi
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MZV a ČRA, která však nebyla formalizována. ČRA rovněž zahájila revizi vnitřních směrnic, k čemuž
přispěje i veřejnoprávní kontrola ze strany MZV, zahájená v listopadu 2014.
Aktivity přispívající ke strategickému cíli č. 1 „Zlepšit kvalitu práce ČRA v mezinárodním srovnání a její
relevantnost na domácí scéně“ byly splněny na 71 %. Doplňkový indikátor počtu referencí o ČRA
v českých médiích se meziročně zvýšil o 53 %.
Odbornost a motivace pracovníků
Ředitel ČRA předložil MZV návrh na personální posílení a reorganizaci ČRA, k jeho realizaci však zatím
nedošlo. Proto proběhla jen částečná reorganizace s důrazem na logičtější rozdělení agend
jednotlivých zaměstnanců, a ČRA pokračovala v praxi najímání externích spolupracovníků. V únoru
2014 byl uspořádán teambuilding pracovníků ČRA, který přispěl k lepší motivaci a participaci
pracovníků na strategických rozhodnutích ČRA. Na základě nové směrnice bylo pracovníkům
umožněno absolvovat jazykové kurzy a jiná školení s finanční podporou zaměstnavatele. Ke zlepšení
pracovních podmínek rovněž přispělo rozšíření kancelářských prostor a částečná odměna
kancelářského a IT vybavení. ČRA dále vytvořila zaškolovací balíček pro nové zaměstnance a stážistky
a splnila úkol realizovat jednu stáž u vyspělé dárcovské agentury (stáž referenta pro soukromý sektor
v rakouské ADA).
Aktivity přispívající ke strategickému cíli č. 2 „Zvýšit odborné znalosti, motivaci a pracovní podmínky
zaměstnanců ČRA“ byly splněny na 90 %. Doplňkový indikátor průměrné délky pracovního poměru
v ČRA se meziročně zvýšil o 2 měsíce.
Efektivita procesů a výsledky projektů ZRS
ČRA se podílela na úpravě Metodiky projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS, vzhledem
k proběhlým a očekávaným změnám v organizační struktuře MZV však metodika zatím nebyla
předložena ke schválení. ČRA přesto již začala nové prvky metodiky aplikovat. Zejména došlo
k transparentnějšímu procesu identifikace projektových námětů na základě objektivních kritérií
(relevance, analýza rizik a kapacit partnerů, stanovisko ZÚ). Rovněž byl upraven monitorovací
formulář, aby mohl být monitoring více zaměřen na výsledky a dopady jednotlivých aktivit. Dále byl
přijat nový metodický manuál pro řízení dotací. Ve spolupráci s FoRS uspořádala ČRA brainstorming
na téma zlepšení udržitelnosti projektů a rovněž se zúčastnila vyhodnocení evaluací projektů ZRS.
Doporučení z evaluací jsou zpětně promítány do jednotlivých činností ČRA, o čemž mj. svědčí
vypracování prvních dvou pilotních sektorových programů (pro vodu a sanitaci v Moldavsku a pro
zemědělství v Etiopii). Významný pokrok z hlediska vnitřních procesů byl učiněn směrem k rozšíření
informačních systému CEDR-dotace i na další projektové aktivity. ČRA rovněž předložila MZV návrh
na zlepšení čerpání rozpočtu včetně postupného snižování nároků nespotřebovaných výdajů.
Aktivity přispívající ke strategickému cíli č. 3 „Zefektivnit řízení procesů v ČRA za účelem zlepšení
udržitelnosti a dopadu projektů ZRS“ byly splněny na 73 %. Doplňkový indikátor kvantifikovaného
výsledu evaluací stagnoval na nadprůměrné hodnotě 3,0 (z maxima 4,0 bodů).
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Partnerství s realizátory a donory
ČRA v roce 2014 úspěšně rozběhla nový program „Studie proveditelnosti“. Dialog o spolupráci
s Českou exportní bankou (ČEB) zatím nevyústil ve společný projekt kombinující granty a půjčky,
nicméně ČEB se aktivně podílela na přípravě a realizaci programu studií proveditelnosti. V rámci
předsedání pracovního týmu č. 6 Exportní strategie iniciovala ČRA propojení informačních portálů za
účelem efektivnější podpory českých subjektů usilujících o zapojení do ZRS financované z prostředků
EU. V rámci spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi se ČRA aktivně zapojila do činnosti
Rady vlády pro NNO. Během roku 2014 byly dokončeny přípravy na spuštění nového programu
vysílání expertů včetně aktualizované databáze expertů. V rámci spolupráce se zahraničními dárci
ČRA zahájila několik nových projektů s USAID v rámci „Emerging Donors Challenge Fund“. Rovněž
pokračovaly přípravy na společný projekt s ADA v sektoru vody a sanitace v Moldavsku.
Aktivity přispívající ke strategickému cíli č. 4 „Zintenzivnit partnerství s realizátory ZRS a ostatními
donory včetně multilaterální ZRS“ byly splněny na 65 %. Doplňkový indikátor počtu českých subjektů
hlásících se do projektů ČRA meziročně vzrostl mírně o 4 %.
Informovanost a transparentnost
ČRA dokázala během roku 2014 zlepšit transparentnost o svých aktivitách. Došlo ke zpřehlednění
struktury webových stránek, které průměrně
zaznamenaly 4 tisíce přístupů měsíčně. ČRA také
spolupracovala s MZV na spuštění nové statistické
databáze pro OECD/DAC. Výstupy ze statistické
databáze, stejně jako vnitřního informačního systému
ČRA, budou kompatibilní s mezinárodními standardy
IATI. ČRA v průběhu roku vytiskla nové informační
brožurky a letáky a účastnila se řady veřejných akcí,
včetně mezinárodní konference Tropentag. Došlo ke katalogizaci fotografického materiálu, který
bude využíván v dalších PR aktivitách.
Aktivity přispívající ke strategickému cíli č. 5 „Zprůhlednit informace o práci ČRA a zvýšit
informovanost a osvětu o české ZRS.“ byly splněny na 83 %. Doplňkový indikátor mezinárodního
hodnocení „Publish what you fund“ se meziročně zvýšil o 5,1 procentního bodu.

4.2 PERSONÁLNÍ OTÁZKY ČRA
ČRA jako organizační složka státu vznikla ke dni 1. ledna 2008 s počátečním počtem 10 funkčních
míst, která 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 s celkovým počtem 19
pracovníků (dalších 9 funkčních míst bylo převedeno z rezerv jednotlivých resortů zapojených do
zajišťování ZRS). Vzhledem k nízkým platovým tarifům a omezeným mzdovým prostředkům však
všechny systemizovaná místa nemohla být nikdy plně obsazena. Ke dni 31. 12. 2014 v ČRA pracovalo
17 zaměstnanců, z toho 14 na úplný a 3 na částečný pracovní úvazek. Některé specificky definované
činnosti (např. vedení účetnictví, poskytování právních a expertních služeb) byly zajišťovány externími
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spolupracovníky. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců ČRA včetně osobních a mimořádných příplatků
v roce 2014 činila 27 403 Kč měsíčně.
ČRA se v souladu se svým organizačním řádem ze dne 5. ledna 2009 dělí
na oddělení sekretariátu ředitele a centrálních služeb (5 zaměstnanců), oddělení identifikace a
monitoringu projektů (6 zaměstnanců) a oddělení formulace projektů (6 zaměstnanců). Organizační
řád dále upravuje pracovní náplň jednotlivých oddělení ČRA, včetně vzájemných vztahů těchto
oddělení. Od září roku 2013 stojí v čele ČRA Michal Kaplan. Roli zástupce ředitele a vedoucího
oddělení identifikace a monitoringu projektů plní od roku 2008 Martin Náprstek. Oddělení formulace
projektů pracuje od roku 2013 pod vedením Hynka Cibocha. Z celkového počtu 17 pracovníků ČRA
tvořilo ke konci roku 2014 41 % mužů a 59 % žen.
V průběhu roku 2014 došlo k personálním změnám na třech postech. Blanka Křivánková (agenda
zemědělství) byla nahrazena Lukášem Svatkem. Jan Pejřil (agenda soukromého sektoru) byl nahrazen
Ivanem Lukášem. Andrea Miková (agenda Afriky) byla nahrazena Monikou Pham. Posledně
jmenovaná pracovnice se vrátila po rodičovské dovolené, zbylá místa byla obsazena novými
zaměstnanci v rámci otevřených výběrových řízení. V souvislosti s realizací mimořádné pomoci
Ukrajině ČRA najala novou externí spolupracovnici Janu Kačírkovou. Úplný seznam zaměstnanců a
externích spolupracovníků, včetně popisu zastávaných agend, emailových a telefonických kontaktů,
je k dispozici na webových stránkách ČRA
Nová vnitřní směrnice ČRA, vydaná v únoru 2014, stanovila principy pro podporu školení.
Zaměstnanci ČRA měli možnost se vzdělávat v rámci jazykových kurzů Diplomatické akademie MZV
ČR i tematicky zaměřených odborných konferencí a kurzů (např. školení k zákonu o veřejných
zakázkách, monitoringu a evaluaci ZRS ČR, strategického plánování či školení osobního rozvoje).
K rozvoji nového programu pro zapojení soukromého sektoru využil referent ČRA Ivan Lukáš
dvoutýdenní pracovní stáž v Rakouské rozvojové agentuře, kde měl možnost načerpat zkušenosti
s řízením rakouského programu „Business-Partnerships“. V prosinci 2014 proběhla pravidelná série
osobních pohovorů zaměstnanců s ředitelem ČRA v rámci systému pro hodnocení a kariérní rozvoj
zaměstnanců ČRA.
V případě zpracovávání specifických dokumentů či řešení vysoce expertní problematiky, zejména
v rámci přípravy technických částí zadávacích dokumentací, bylo v roce 2014 obdobně jako
v minulém období preferenčně využíváno expertů z vybraných rezortních ministerstev či státních
institucí, akademické sféry, případně služeb nezávislých externích specialistů pro danou oblast či
teritorium.
Během uplynulého roku ČRA vypsala dvakrát půlroční stáž pro studenty vysokých škol se zájmem
o rozvojovou problematiku. Celkem 8 studentů tak získalo možnost rozšířit si své dosavadní
zkušenosti díky spolupráci s pracovními týmy identifikačního či formulačního oddělení.

4.3 KOMPLEXNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ČRA V ROCE 2014
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
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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
ČR 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 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 2014 a nebyla vykázaná manka a způsobené škody.
V návaznosti na UV 403/2013 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2014 byl v rámci rozpočtové
kapitoly MZV pro ČRA stanoven rozpočet 484 366 000,- Kč17. Disponibilní prostředky byly ze strany
ČRA v roce 2014 po zohlednění rozpočtových opatření a použití nároků z nespotřebovaných výdajů
407 038 282,- Kč. tj. z 98 %. Nevyčerpané prostředky pak činily 2 %. (Tab. 2). Důvodem pro
nevyčerpání části prostředků byla jednak vysoká časová a administrativní zátěž spojená s
vyhlašováním veřejných zakázek, jednak zpoždění realizace kvůli klimatickým a jiným faktorům,
včetně finančních, institucionálních a kapacitních problémů na straně partnerů v rozvojových zemích.

Tab. 2 – Rozbor hospodaření ČRA
Finanční prostředky
Počáteční rozpočet ČRA k 1.1 2014
18
Rozpočtová opatření
Čerpání nespotřebovaných nároků
Skutečný rozpočet po úpravách vycházejících z rozpočtových opatření a využití
nespotřebovaných nároků
Skutečně čerpané prostředky
Čerpané prostředky v roce 2014 (%)
Nevyčerpané prostředky v roce 2014 (%)

484 366 000 Kč
79 423 718 Kč
2 096 000 Kč
407 038 282 Kč
398 207 652 Kč
98 %
2%

Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2014
Tabulka 3 uvádí plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů ZRS ČR v gesci
ČRA podle jednotlivých cílových zemí. V průběhu roku došlo k úpravám předchozího plánu realizace
(který vycházel z usnesení vlády č. 413 ze dne 13. června 2012 k zahraniční rozvojové spolupráci
v roce 2013) 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 s MZV ORS a neměly vliv na
celkovou výši rozpočtu ČRA.

17

UV 403/2013 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2014 předpokládalo rozpočet ČRA ve výši 486 366 000,- Kč,
nicméně skutečně schválené a přidělené prostředky ze státního rozpočtu byly o 2 000 000,- Kč nižší.
18
Blíže seznam rozpočtových opatření v Příloze 5.2
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Tab. 3 - Plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů ZRS ČR v gesci ČRA
Položka

Rozpočet dle UV

19

Skutečné čerpání

Čerpáno formou RO

20

Vyčerpáno v %

Afghánistán

24 000 000 Kč

25 683 313,29 Kč

0 Kč

107,01

Bosna a Hercegovina

65 500 000 Kč

33 528 180,36 Kč

16 734 146,00 Kč

76,74

Etiopie

59 000 000 Kč

53 998 659,00 Kč

3 999 700,00 Kč

98,30

Gruzie

33 500 000 Kč

23 476 144,95 Kč

4 076 740,00 Kč

82,25

Jemen

2 000 000 Kč

2 700 000,00 Kč

0 Kč

135,00

Kambodža

16 000 000 Kč

16 209 740,00 Kč

0 Kč

101,31

Kosovo

13 000 000 Kč

6 931 785,00 Kč

0 Kč

53,32

Moldavsko

83 000 000 Kč

72 584 628,14 Kč

6 407 300,00 Kč

95,17

Mongolsko

44 000 000 Kč

38 158 621,00 Kč

6 115 000,00 Kč

100,62

21

95,23

Palestina

13 500 000 Kč

4 355 818,99 Kč

Srbsko

19 000 000 Kč

13 998 647,50 Kč

0 Kč

73,68

Vietnam

7 500 000 Kč

7 449 050,00 Kč

0 Kč

99,99

Zambie

10 500 000 Kč

11 169 412,00 Kč

0 Kč

106,38

0 Kč

22

134 600 Kč

neaplikovatelné

20 500 000 Kč

22 289 623,12 Kč

0 Kč

109,00

6 500 000 Kč

5 805 324,00 Kč

0 Kč

89,00

34 000 000 Kč

33 512 957,00 Kč

0 Kč

99,00

2 000 000 Kč

2 653 325,00 Kč

0 Kč

133,00

5 000 000 Kč

5 000 000,00 Kč

0 Kč

100,00

7 000 000 Kč

0 Kč

7 000 000,00 Kč

100,00

18 866 000 Kč

23

24

89,00

Ukrajina
Tuzemské dotace
Vysílání učitelů
Trilaterální
spolupráce
Zapojení soukromého
sektoru do ZRS
Formulace
Řízení projektů na ZÚ
Provoz
Převod na MZV
CELKEM

2 000 000 Kč

16 652 422,61 Kč

8 500 000,00 Kč

-43 768,00 Kč

0 Kč

0 Kč

26 500 000 Kč

neaplikovatelné

25

398 207 651,96 Kč

79 423 718 Kč

97,83

484 366 000 Kč

19

Přidělené prostředky k 1. 1. 2014 (ponížené o 2 mil. Kč oproti UV 403/2013)
K čerpání více než 100 % prostředků u některých položek došlo za účelem využít průběžně vzniklé zbytky jiných rozpočtových kapitol, a to
v souladu s pravidly pro vnitřní rozpočtová opatření ČRA
21
Finanční prostředky převedené na MZV za účelem poskytnutí peněžního daru Palestině
22
Čerpáno z nespotřebovaných nároků
23
Včetně čerpání 96 000 Kč z nespotřebovaných nároků
24
Navýšení platů zaměstnanců ČRA na listopad a prosinec
25
Nezahrnuje čerpání nespotřebovaných nároků ve výši 2 096 000 Kč
20
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5. Přílohy
5.1 Přehled čerpání bilaterální projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2014
Země

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

Název projektu
Podpora afghánského Ministerstva školství
v efektivním řízení a monitorování středního
zemědělského školství
Podpora praktické výuky v oblasti
zemědělské produkce a obchodních
dovedností na středních zemědělských
školách v Afghánistánu
Podpora zkvalitňování výuky na středních
zemědělských školách

Skutečné
čerpání

Afghánistán

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

2 999 964,00 Kč

Afghánistán

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

Afghánistán

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

Afghánistán

Státní správa a
občanská
společnost

Afghanistan Women
Council

Improvement of Office Facilities

Afghánistán

Obchod a další
služby

Člověk v tísni, o.p.s.

Podpora rozvoje zpracování zemědělské
produkce a drobných živností v okresu Zare

3 800 000,00 Kč

Afghánistán

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

Zvýšení kvality zemědělské produkce
v okresu Zare

5 130 000,00 Kč

Afghánistán

Obecná ochrana
Člověk v tísni, o.p.s.
životního prostředí

Zefektivnění využití přírodních zdrojů ve
spolupráci s místními komunitami

1 200 000,00 Kč

Afghánistán

Zdravotnictví

Společnost Podané
ruce, o.p.s.

Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu

2 972 792,00 Kč

3 000 000,00 Kč

5 800 000,00 Kč
780 557,29 Kč

CELKEM AFGHÁNISTÁN 25 683 313,29 Kč

Bosna a
Hercegovina

Zdravotnictví

Bosna a
Hercegovina

Voda a sanitace

Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina

Bosna a
Hercegovina

Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina

Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost
Výroba a dodávky
energie
Výroba a dodávky
energie

Nemocnice na
Homolce, Nemocnice
Sv. Anny Brno, AMCA
spol. s r. o., Vexim
s.r.o., Glomex MS,
s.r.o.
Geotest d.o.o.
Sarajevo
František Harant

Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve
vybraných zdravotnických zařízeních v BiH

Rozvoj odpadového hospodářství
v municipalitách Doboj a Maglaj
Podpora budování kapacit a technická
asistence pro potápěčskou jednotku SIPA
v Bosně a Hercegovině

5 927 415,00 Kč

501 836,88 Kč
144 358,00 Kč

Podpora kapacit Státního archivu Bosny a
Hercegoviny

72 545,00 Kč

Regionální rozvojová
agentura Střední
Podpora rozvojových oddělení městských
Čechy - Praha, s.p.o., částí a města Sarajevo
Czech Point, d.o.o.

1 166 627,33 Kč

Emba spol. s r.o.

CARITAS Vyšší
odborná škola
sociální Olomouc
GEOtest a.s.
MEVOS, spol. s r. o.
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Podpora zaměstnávání osob s mentálním
postižením v Bosně a Hercegovině
Využití obnovitelné geotermální energie
v municipalitě Doboj
Využití obnovitelných zdrojů energie pro
systém CZT v obci Nemila

186 685,00 Kč
5 300 000,00 Kč
962 800,00 Kč

Země

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

Název projektu

Skutečné
čerpání

Bosna a
Hercegovina

Zemědělství

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
N.O.P.O.Z.M. spol. s r.
o., AGROMONT
VIMPERK spol. s r. o.

Bosna a
Hercegovina

Zemědělství

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Vybavení a zavedení pracoviště pro
posuzování kvality inseminačních dávek na
Univerzity of Banja Luka

Bosna a
Hercegovina

Lesnictví

GEOtest a.s.

Rozvoj ekologické těžby dřeva a lesního
hospodaření v Bosně a Hercegovině

Bosna a
Hercegovina

Voda a sanitace

Bosna a
Hercegovina

Voda a sanitace

JKP "Bioštica" d.o.o.
Olovo
Communal company
JKP "Zelenilo i Čistoća"
Šekovići

Purchase of Used Equipment for Trash
Disposal in Town of Olovo
Procurement of the Equipment for the
Repair of Damage Caused Due to Floodings
for Town of Šekovići

Doboj Public Library

Equipping Doboj Public Libray After Flood

898 842,00 Kč

Local Action group
Doboj

Procurement of Equipment for Civil
Protection of Gračanica Municipality

498 123,81 Kč

CRP, Tuzla

Reconstruction of heating system demaged
by floodings in May 2014, School Grebnica,
Domaljevac municipality, BiH

561 911,56 Kč

Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina

Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost
Výroba a dodávky
energie

Rozvoj systému šlechtění masného skotu
v Bosně a Hercegovině

4 492 050,00 Kč

984 325,00 Kč

10 000 000,00 Kč
956 430,00 Kč
874 230,78 Kč

CELKEM BOSNA A HERCEGOVINA 33 528 180,36 Kč
Moderními vyučovacími metodami ke
3 500 000,00 Kč
kvalitnímu vzdělávání
Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání
v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na
969 000,00 Kč
aplikované obory zaměřené na boj s
geohazardy
Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti
zpracování kůže a kožedělné produkce
4 000 000,00 Kč
v Etiopii
Podpora rozvoje zdravotnických služeb a
odborného vzdělávání v zóně Sidama,
8 900 000,00 Kč
Etiopie
Posílení kapacity nemocnice Karat
4 574 500,00 Kč

Etiopie

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

Etiopie

Vzdělávání

Česká geologická
služba

Etiopie

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

Etiopie

Zdravotnictví

ADRA o.p.s.

Etiopie

Zdravotnictví

ADRA o.p.s.

Etiopie

Voda a sanitace

Sdružení Sidama
Water Supply III (Ircon
s.r.o., Aquatest, a.s.,
GEOtest, a.s.)

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

6 600 000,00 Kč

Etiopie

Voda a sanitace

Člověk v tísni, o.p.s.

Zajištění přístupu k pitné vodě pro
obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a
Huluka v zóně Sidama

1 460 000,00 Kč

Etiopie

Voda a sanitace

Člověk v tísni, o.p.s.

Zajištění udržitelného přístupu k pitné vodě
v Alaba Special Woreda, SNNPR Ethiopia

5 066 000,00 Kč

Etiopie

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

Etiopie

Zemědělství

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Etiopie

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.
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Podpora drobných zemědělců a
zemědělského vzdělávání v okrese Alaba,
Region Jižních národů, Etiopie
Podpora kvality a rozsahu poradenských
služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata
Temboro
Podpora rozvoje zemědělského poradenství
v Etiopii

2 655 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč
4 768 930,00 Kč

Země

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

Etiopie

Zemědělství

Mendelova univerzita
v Brně

Etiopie

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

Etiopie

Lesnictví

Mendelova univerzita
v Brně

Název projektu
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou
zemědělskou produkci v zóně Kembata
Tembara
Podpora zemědělských živností a
udržitelného nakládání s přírodními zdroji
v zóně Sidama
Sanace a rekultivace degradovaných půd
jako základ udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji ve vybraném povodí
Awassa Zuriya Woreda

Skutečné
čerpání
3 832 229,00 Kč

2 173 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč

CELKEM ETIOPIE 53 998 659,00 Kč
Moldavsko

Populační politiky /
Přírodovědecká fakulta Komplexní podpora rozvoje statistiky
programy a
UK
obyvatelstva a demografie v Moldavsku
reprodukční zdraví

Moldavsko

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

Rozvoj vinařských oborů na středních
zemědělských školách v Moldavsku

285 369,00 Kč

Moldavsko

Vzdělávání

ADRA o.p.s.

Rozšiřování úspěšného modelu inkluzivního
předškolního vzdělávání v Moldavsku

249 000,00 Kč

Moldavsko

Voda a sanitace

Vodní zdroje, a.s.

Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů
pitné vody v jižním Moldavsku

Moldavsko

Voda a sanitace

Sdružení "Solid Waste
Management Southern Technická a institucionální podpora v oblasti
Moldova", Ircon, s.r.o., nakládání s pevnými odpady v jižním
SWECO Hydroprojekt
Moldavsku
a.s.

9 123 000,00 Kč

Moldavsko

Voda a sanitace

Dekonta, a.s.

Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami
v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku

9 250 000,00 Kč

Moldavsko

Voda a sanitace

Dekonta, a.s.

Náprava ekologických zátěží způsobených
pesticidy v Moldavsku II

Moldavsko

Voda a sanitace

Moldavsko

Voda a sanitace

Moldavsko

Voda a sanitace

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost
Státní správa a
občanská
společnost

Sdružení "Waste
Water Treatment
Cimişlia", Ircon s.r.o. a
Topol Water s.r.o.
Sdružení Nisporeni
(CIR o.s., Topol Water
s.r.o., Kubíček VHS
s.r.o.)

2 992 193,00 Kč

6 065 383,00 Kč

16 218 030,00 Kč

Obnova systému nakládání s odpadními
vodami ve městě Cimişlia

287 000,00 Kč

Obnova systému nakládání s odpadními
vodami ve městě Nisporeni

50 000,00 Kč

NIREN

Obnova monitorovací staniční sítě v povodí
řeky Prut - modernizace informačního
systému protipovodňové ochrany

125 476,46 Kč

GEOtest a.s.

Rozvoj územního plánování - Sever

249 600,00 Kč

Haskoning DHV Czech
Republic, spol. s r. o.

Posilování kapacit státní správy v Moldavsku
– region Jih

915 555,20 Kč

S.R.L. „Ceventa”

Zlepšení akceschopnosti a odborné
způsobilosti moldavských hasičů

730 422,52 Kč

Dattab s.r.o.

Zvyšování efektivity a posilování
transparentnosti procesů Národní agentury
zaměstnanosti Moldavska (ANOFM) –
zavedení elektronické spisové služby
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1 028 500,00 Kč

Země
Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Moldavsko

Sektor dle OECD
DAC
Ostatní sociální
infrastruktura a
služby
Ostatní sociální
infrastruktura a
služby
Ostatní sociální
infrastruktura a
služby
Ostatní sociální
infrastruktura a
služby

Moldavsko

Zdravotnictví

Moldavsko

Zemědělství

Realizátor

Název projektu

Skutečné
čerpání

Charita ČR

Posílení systému sociální ochrany
zranitelných skupin dětí v Moldavsku

1 804 787,00 Kč

Charita ČR

Posílení rozvoje domácí péče v Moldavsku

3 500 000,00 Kč

IOM Mezinárodní
organizace pro migraci

Krizové centrum pro migranty v Moldavsku

1 359 165,00 Kč

Charita ČR

Rozvoj služeb domácí péče na severu
Moldavska

3 000 000,00 Kč

Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě

4 500 000,00 Kč

Charita ČR
Lindec Romania SRL,
Člověk v tísni, o.p.s.,
Glomex MS, s.r.o.

Podpora produkce ovoce a zeleniny s
přidanou tržní hodnotou

10 851 146,96 Kč

CELKEM MOLDAVSKO 72 584 628,14 Kč
Voda a sanitace

Sdružení "GEOtest Ircon, Water Supply
Murun" (GEOtest, a.s.,
Ircon, s.r.o.)

Rozvoj vodovodního systému ve městě
Murun, provincie Chuvsgul

4 229 600,00 Kč

Mongolsko

Voda a sanitace

sdružení "Zavchan
Mongolsko" (Vodní
Zdroje, a.s., Geomin
s.r.o.)

Realizace hydrogeologických jímacích
objektů v provincii Zavchan, Mongolsko

8 856 366,00 Kč

Mongolsko

sdružení "GEOMIN Obecná ochrana
DEKONTA" (Geomin,
životního prostředí
s.r.o., Dekonta, a.s.)

Přenos know-how v přístupu k odstraňování
ekologických zátěží

9 780 340,00 Kč

Mongolsko

Výroba a dodávky
energie

Bohemia Müller s.r.o.

Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3
v Ulánbátaru

Mongolsko

Zemědělství

CIRA CZ spol. s r. o.

Zefektivnění systému umělé inseminace
skotu v Mongolsku

Mongolsko

11 190 591,00 Kč
4 101 724,00 Kč

CELKEM MONGOLSKO 38 158 621,00 Kč
Gruzie

Zdravotnictví

Charita ČR

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

412 546,50 Kč

Gruzie

Zdravotnictví

LTD Caucasus Motors
Aghmashenebeli Allay

Zajištění první pomoci pro ambulanci
v Omalu

814 461,00 Kč

Gruzie

Zdravotnictví

Therao-Tilia, s.r.o.

Rozvoj a podpora gruzínského lázeňství

420 000,00 Kč

Gruzie

Zdravotnictví

Glomex MS, s.r.o.,
AMCA spol. s r. o.,
Charita ČR, CANCER
PREVENTION CENTRE

Podpora včasné diagnostiky, prevence a
léčby onkologických onemocnění v Gruzii

Gruzie

Obecná ochrana
Dekonta, a.s.
životního prostředí

Budování kapacit v oblasti prevence
závažných havárií v Gruzii

Gruzie

Obecná ochrana
Správa jeskyň ČR
životního prostředí

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné
oblasti Imereti (ICPAs) II

Gruzie

Státní správa a
občanská
společnost

Equipment for Kindergarden in Jalaurta

N.L.P Sachkhere
United Kindergarten
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4 449 089,00 Kč

529 525,00 Kč
98 214,00 Kč

438 574,84 Kč

Země

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

Název projektu

Skutečné
čerpání

Gruzie

Ostatní průřezové
aktivity

1. Lékařská fakulta UK

Rozvoj udržitelných výzkumných a
informačních kapacit oboru adiktologie
v Gruzii

Gruzie

Státní správa a
občanská společnost

Fakulta sociálních věd,
UK v Praze, Univerzita
J. E. Purkyně VYCCERO

Podpora reformy veřejné správy v Gruzii

Gruzie

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Člověk v tísni, o.p.s.

Podpora ohrožené mládeže a
mnohočetných a neúplných rodin ve
vybraných regionech západní Gruzie

2 499 520,00 Kč

Gruzie

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Charita ČR

Lidé s postižením: samozřejmá a
respektovaná skupina společnosti

2 059 586,00 Kč

Gruzie

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Organizace pro pomoc
uprchlíkům

Denní centrum služeb pro seniory v regionu
Khashuri

1 926 000,00 Kč

Gruzie

Zemědělství

Zemědělské potřeby
M+S s.r.o., The
Government of
Akhmeta Municipality,
Charita ČR, Glomex
MS, s.r.o.

Podpora tradičního způsobu zemědělské
obživy v Tušsku

2 260 472,61 Kč

Gruzie

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

Gruzie

Zemědělství

Charita ČR

Gruzie

Obecná ochrana
životního prostředí

Glomex MS, s.r.o.

Podpora efektivního hospodářství družstev
v kraji Imereti
Podpora zemědělských servisních center v
Dioknisi a Didachara, Autonomní republika
Adžárie, Gruzie
Posílení připravenosti Gruzie na extrémní
výkyvy počasí

2 599 966,00 Kč

897 190,00 Kč

3 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

71 000,00 Kč

CELKEM GRUZIE 23 476 144,95 Kč

Kambodža

Zdravotnictví

Magna, Děti v tísni

Komplexní přístup v prevenci akutní
podvýživy dětí pomocí integrovaného
managementu řízení akutní podvýživy u dětí
do 5 let v provinciích Takeo, Kandal,
Kampong, Chhnang a Kampong Speu
v Kambodži

Kambodža

Zdravotnictví

Člověk v tísni, o.p.s.

Zlepšení zdraví pro matku a dítě v Kambodži
s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy

Kambodža

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Charita ČR

Kambodža

Výroba a dodávky
energie

Člověk v tísni, o.p.s

Kambodža

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s

Tržní rozvoj služeb pro komunitní živočišnou
výrobu v Kambodži

1 200 000,00 Kč

Kambodža

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

Zvyšování kvality vysokého zemědělského
školství v Kambodži

1 000 000,00 Kč

Program sociální péče a inkluzivního
vzdělávání dětí s postižením v provincii
Takeo, Kambodža
Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro
zajištění udržitelných zdrojů energie
v Kambodži (ROBI)

1 500 000,00 Kč

5 531 140,00 Kč

3 000 000,00 Kč

3 978 600,00 Kč

CELKEM KAMBODŽA 16 209 740,00 Kč
Kosovo

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s

Podpora školy pro zrakově postižené v Peji

1 817 000,00 Kč

Kosovo

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Charita ČR

Vzděláním k rovným příležitostem

1 226 925,00 Kč

Kosovo

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Člověk v tísni, o.p.s

Podpora integrace nevidomých v Kosovu
pomocí vzdělávání
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570 000,00 Kč

Země

Sektor dle OECD
DAC

Realizátor

Název projektu

Skutečné
čerpání

Kosovo

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Charita ČR

Celoživotní vzdělávání pro 21. století

1 000 000,00 Kč

Kosovo

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s

Inkluzivní vzdělávání v Kosovu

2 317 860,00 Kč

CELKEM KOSOVO

Palestina

Voda a sanitace

Zbyněk Hrkal, VÚV
Paha, Doc. Ing. Naďa
Rapantová CSc.,
Výzkumný ústav
vodohospodářský
TGMm, v.v.i.,
Organizace workshopu "Voda"
Přírodovědecká fakulta v Nabulus/Palestina
UK, Česká zemědělská
univerzita v Praze, AlNajah National
University, Nabulus,
Palestina

Palestina

Zdravotnictví

Future for Palestine

Palestina

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Moravian Mission
Society – Moravian
Church

Palestina

Zdravotnictví

Marda Association for
Development

Palestina

Zdravotnictví

Holy Family Hospital,
Palestine

Srbsko

Zdravotnictví

Vexim s.r.o., Olympus
Czech Group s.r.o.,
Getinge Czech
Republic, s.r.o.

Srbsko

Voda a sanitace

MEVOS, spol. s r. o.

Srbsko

Voda a sanitace

GEOtest a.s.

Srbsko

Výroba a dodávky
energie

Glomex MS, s.r.o.

Modernizace systému CZT s využitím
obnovitelných zdrojů energie ve městě
Srbobran

Srbsko

Nerostné zdroje a
těžba

Báňské projekty
Ostrava, a.s.

Studie technického řešení rozvoje těžby na
lignitovém dole Ćirikovac v Srbsku

Srbsko

Průmysl

Ing. Jan Rosmus, Státní
Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter
veterinární ústav Praha

Srbsko

Obchod a další služby

Srbsko

Voda a sanitace

Srbsko

Výroba a dodávky
energie

Centrum podpory
inovací VŠB-TU
Ostrava
VHS Moravia d.o.o.
AŽD Praha s.r.o.

Provision for Medical Equipment to Small
Medical Centers in the West Bank
Acquiring New Furniture and Tools for Star
Mountain Rehabilitation Center’s Kitchen
and Dining Room
Portable Ultrasound Machine and
Associated Equipment to Serve Marda and
Surrounding Areas in the Salfit Governorate

6 931 785,00

692 181,75 Kč

1 046 831,00 Kč

981 691,70 Kč

566 456,00 Kč

Cardiovascular Clinic at Holy Family Hospital

1 068 658,54 Kč

CELKEM PALESTINA

4 355 818,99 Kč

Modernizace a posílení kapacit chirurgické
jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot
Zavedení udržitelného systému zásobování
pitnou vodou municipality Bela Crkva,
Srbsko
Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica

4 788 899,00 Kč

1 850 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
51 700,00 Kč

1 815 000,00 Kč
650 200,00 Kč

Zefektivnění využívání technologií pro malé
a střední podniky v regionu Kraljevo

946 003,50 Kč

Reconstruction of Pump Station Gradac

979 695,00 Kč

Point Machine Replacement Damaged
During Floods at Railway Station Vreoci

917 150,00 Kč

CELKEM SRBSKO 13 998 647,50 Kč
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Země
Jemen

Sektor dle OECD
DAC
Vzdělávání

Realizátor
Mendelova univerzita
v Brně

Název projektu
Podpora drobných zemědělců a
zemědělského vzdělávaní na ostrově
Sokotra

CELKEM JEMEN
Vietnam

Voda a sanitace

„Sdružení DEKONTA –
ALS“ (Dekonta, a.s.,
ALS CZECH Republic,
s.r.o.)

Vietnam

Nerostné zdroje a
těžba

G E T s.r.o.

2 700 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč

Rozvoj sklářského průmyslu ve středním
Vietnamu

3 999 050,00 Kč
7 499 050,00 Kč

Centrum učňovských kurzů pro sociálně
ohroženou mládež Mongu

2 000 000,00 Kč

Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku
a dítě v Západní provincii Zambie

4 000 000,00 Kč

Mendelova univerzita
v Brně

Zajištění udržitelné a stabilní produkce
krmiva pro dojný skot drobných farmářů

2 679 412,00 Kč

Chovatelské družstvo
Impuls

Zavedení kontrolovaného systému umělé
inseminace skotu pro drobné farmáře
v Zambii

2 490 000,00 Kč

Zambie

Vzdělávání

Zambie

Populační politiky /
programy a
Charita ČR
reprodukční zdraví

Zambie

Zemědělství

Zambie

Zemědělství

Njovu, o.p.s.

CELKEM ZAMBIE
Zdravotnictví

2 700 000,00 Kč

Podpora překonávání následků působení
herbicidů/dioxinů ve Vietnamu

CELKEM VIETNAM

Ukrajina

Skutečné
čerpání

Český červený kříž
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Mobilní týmy Zdravotnických jednotek
Ukrajinského červeného kříže

11 169 412,00 Kč
2 000 000,00 Kč

CELKEM UKRAJINA

2 000 000,00 Kč

CELKEM BILATERÁRNÍ PROJEKTY

312 294 000,23 Kč

5.2 Přehled provedených rozpočtových opatření v roce 2014
Země

Sektor dle
OECD DAC

Bosna a
Hercegovina

Státní správa a
občanská
společnost

Ústav pro technickou
Podpora kapacit bosenského Institutu pro
normalizaci,
standardizaci v oblasti zavádění
metrologii a státní
EUROCODŮ
zkušebnictví

3 610 100,00 Kč

Bosna a
Hercegovina

Státní správa a
občanská
společnost

Český metrologický
institut

Rozšíření kapacit Metrologického institutu
v Bosně a Hercegovině

5 594 857,00 Kč

Bosna a
Hercegovina

Státní správa a
občanská
společnost

Ministerstvo
spravedlnosti ČR

Posílení efektivity práce soudů v Bosně a
Hercegovině

Bosna a
Hercegovina

Státní správa a
občanská
společnost

Státní veterinární
ústav Praha

Posilování kapacit veterinárních laboratoří
pro implementaci Národního programu
pro monitoring residuí v souladu se
standardy EU v BiH

2 065 297,00 Kč

Bosna a
Hercegovina

Zemědělství

Ústřední kontrolní a
zkušební ústav
zemědělský

Institucionální podpora certifikace a
kontroly rostlinného materiálu

5 417 600,00 Kč

Etiopie

Prevence
katastrof a
připravenost na
jejich řešení

Česká geologická
služba

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

3 999 700,00 Kč

Moldavsko

Státní správa a
občanská
společnost

Hasičský záchranný
sbor ČR

Zlepšení akceschopnosti a odborné
způsobilosti moldavských hasičů*

1 011 800,00 Kč

Moldavsko

Zemědělství

Ústřední kontrolní a
zkušební ústav
zemědělský

Elaboration and Implemenatation of the
Vine and Wine Register in the Republic of
Moldava

5 395 500,00 Kč

Mongolsko

Nerostné zdroje
a těžba

Česká geologická
služba

Geologické mapování 1:50 000 a
zhodnocení ekonomického potenciálu
vybrané oblasti Západního Mongolska

6 115 000,00 Kč

Gruzie

Obecná ochrana
životního
prostředí

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

Realizace vybraných opatření z plánu péče
pro CHKO Tušsko

915 300,00 Kč

Gruzie

Státní správa a
občanská
společnost

Institut pro veřejnou
správu Praha

Realizace studijních cest a vytvoření elearningu*

270 000,00 Kč

Gruzie

Prevence
katastrof a
připravenost na
jejich řešení

Česká geologická
služba

Hodnocení náchylnosti k sesouvání
v hornatých částech Gruzie na příkladu
ohrožených sídel, mezinárodní silnice a
energovodů v municipalitě Dusheti

2 891 440,00 Kč

Ukrajina

Státní správa a
občanská
společnost

Ústav pro technickou
normalizaci,
Prezentace pro ukrajinské výrobní firmy
metrologii a státní
zkušebnictví

Realizátor

Název projektu

* Toto Rozpočtové opatření je součást komplexního projektu.
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Skutečné
čerpání

46 292,00 Kč

134 600,00 Kč

Země

Sektor dle
OECD DAC

Realizátor

Název projektu

Skutečné
čerpání

Partnerské
země

(neaplikovatelné) MZV ČR

Řízení projektů na ZÚ

7 000 000,00 Kč

Palestina

(neaplikovatelné) MZV ČR

Finanční prostředky převedené za účelem
poskytnutí peněžního daru Palestině

8 500 000,00 Kč

(neaplikovatelné)

(neaplikovatelné) MZV ČR

Příspěvek do Czech-UNDP Trust Fundu

1 500 000,00 Kč

Partnerské
země

(neaplikovatelné) MZV ČR

Finanční prostředky na další rozvojové aktivity

(neaplikovatelné) ČRA

Navýšení platů o 3,5 % v měsících listopad a
prosinec

(neaplikovatelné)

25 000 000,00 Kč
-43 768,00 Kč

CELKEM ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 79 423 718,00 Kč
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5.3 Přehled čerpání projektů Studie proveditelnosti v gesci ČRA v roce 2014
Země

Sektor dle
OECD DAC

Realizátor

Název projektu

Skutečné
čerpání

Obecná ochrana
Bosna a
životního
GEOtest, a.s.
Hercegovina
prostředí

Regionální recyklační linka

321 000,00 Kč

Bosna a
Výroba a
EVECO Brno,
Hercegovina dodávky energie s.r.o.

Studie proveditelnosti projektu výstavby moderního
zařízení pro energetické využití komunálních
odpadů

483 800,00 Kč

Centrum výběrové kávy v Etiopii

455 000,00 Kč

Studie proveditelnosti zmírnění následků
katastrofálních povodní na energetickém komplexu

490 000,00 Kč

Mamacoffee,
s.r.o.

Etiopie

Zemědělství

Srbsko

Výroba a
VODNÍ ZROJE,
dodávky energie a.s.

Srbsko

Voda a sanitace

MEVOS spol. s r.
o.

Studie proveditelnosti systému čištění odpadních
vod ve městě Osečina

463 050,00 Kč

Zambie

Zemědělství

CIRA CZ spol. s. r
o.

Vytvoření zákaznické sítě pro uplatnění
chovatelského servisu

440 475,00 Kč

CELKEM STUDIE PROVEDITELNOSTI
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2 653 325,00 Kč

5.4 Přehled čerpání tuzemské projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2014
Dotační titul
Posilování kapacit platforem
nestátních subjektů pro
rozvojovou spolupráci
Posilování kapacit platforem
nestátních subjektů pro
rozvojovou spolupráci
Posilování kapacit platforem
nestátních subjektů pro
rozvojovou spolupráci

Realizátor
Fairtrade Česká
republika
Platforma podnikatelů
pro zahraniční
rozvojovou spolupráci
České forum pro
rozvojovou spolupráci
FoRS

Název projektu

Rozpočet 2014

Provázání partnerů na poli fair trade a
využití multiplikačního efektu při
zvyšování povědomí o fair trade v ČR
Posilování kapacit členské základny PPZRS:
Expertní dobrovolnictví v zahraniční
rozvojové spolupráci
Posilování kapacit a efektivnosti platformy
FoRS – Českého fóra pro rozvojovou
spolupráci v roce 2014

Celkem
Podpora rozvojových aktivit
krajů a obcí v prioritních zemích
ZRS ČR
Podpora rozvojových aktivit
krajů a obcí v prioritních zemích
ZRS ČR

390 000,00 Kč

425 000,00 Kč

999 800,00 Kč

1 814 800,00 Kč

Královehradecký kraj

Přenos zkušeností s čerpáním prostředků
z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)

250 000,00 Kč

Ústecký kraj

Zvyšování kompetencí pracovníků ve
zdravotnictví a navázání dlouhodobé
spolupráce mezi studenty středních škol
ve městech Vršac a Bela Crkva (Srbsko) a
Ústeckém kraji

350 000,00 Kč

Celkem

600 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Neslyšící s nadějí

Posílení kapacit organizace Neslyšící s
nadějí a rozvoj partnerské spolupráce

160 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Nesehnutí

Rozvoj individuálního dárcovství a
systematické evaluace

250 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Svaz měst a obcí

Podpora zapojení měst a obcí ČR do
zahraniční rozvojové spolupráce

290 533,62 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

MOST

Fundraising jako cesta k rozvoji obecně
prospěšné společnosti MOST

300 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Diecézní charita
ostravsko-opavská

Partnerství pro Důstojný život

350 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Salesiánská asociace
Dona Boska, o.s.
(SADBA)

SADBA budoucnosti – rozvoj řízení,
strategického plánování a individuálního
fundraisingu

330 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Glopolis, o.p.s.

Posilování kapacit pro strategické
plánování menších NNO

150 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

České centrum
fundraisingu o.s.

Posilování kapacit NNO v oblasti
fundraisingu a dlouhodobého plánování
zdrojů

300 000,00 Kč

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Občanské sdružení
Partnerství pro rozvoj (2013–2015, etapa
Development Worldwide
2014)
(DWW)

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

SVĚTLO PRO SVĚT – Light SVĚTLO PRO SVĚT buduje kapacity pro
for the World
efektivní komunikaci s médii a veřejností

Posilování kapacit nestátních
neziskových organizací

Zvýšení kvality poskytované rozvojové a
Diakonie ČCE – Středisko
humanitární pomoci posílením odborné a
humanitární a rozvojové
finanční udržitelnosti organizace a
pomoci
zefektivněním řízení Diakonie ČCE – HRP

300 000,00 Kč

Celkem

2 964 233,62 Kč
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340 000,00 Kč
193 700,00 Kč

Dotační titul
Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta
Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta
Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

Realizátor

Název projektu

Glopolis, o.p.s.

Země na talíři

Česká televize
Charita ČR

Rozpočet 2014
600 000,00 Kč

Češi na misi (Série dokumentárních filmů
Česká mise)
HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová
spolupráce ve školách

1 000 000,00 Kč
550 000,00 Kč

Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

INEX – sdružení
dobrovolných aktivit
(INEX-SDA)

Fotbal pro rozvoj

800 000,00 Kč

Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

Femisphera

Mapování situace žen v rozvojových
zemích a osvěta české veřejnosti

600 000,00 Kč

Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

EDUCON

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
Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

Multikulturní centrum
Praha

Společně s podporou naplňování
Rozvojových cílů tisíciletí podpořme
přípravu rozvojové agendy po roce 2015
Rozvojové vzdělávání a osvěta
v Pardubickém kraji
Globální rozvojové vzdělávání do oddílů a
kroužků
Svět v jednom dni – rozvojová témata
v projektových dnech
ENVIGLOB – co mají GRV a EV
společného?
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
V GRV (LA NGONPO II)

Rada pro mezinárodní
vztahy

Středisko pro zvyšování povědomí o
rozvojových zemích a rozvojové spolupráci

400 000,00 Kč

M.O.S.T.

Tibet a Barma – křižovatky rozvoje

400 000,00 Kč

ShineBean

SHIRIKA

500 000,00 Kč

Letní škola rozvojové spolupráce

550 000,00 Kč

Skauti pro rozvoj

600 000,00 Kč

Rozšiřování participativní výuky globálních
témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines

500 000,00 Kč

Pontopolis
SIRIRI, o. p. s.
ARPOK, o. p. s.
Sluňákov

Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci

Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

NaZemi

Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

NaZemi

Globální rozvojové vzdělávání a
osvěta

ADRA

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

Důstojný život pro všechny: podpora
osvětových a vzdělávacích aktivit
v regionech
Opravdový svět: globální rozvojové
vzdělávání školám (Globální rozvojové
vzdělávání školám (PRVák)

900 000,00 Kč
300 000,00 Kč
355 200,00 Kč
528 622,50 Kč
550 000,00 Kč
700 000,00 Kč

300 000,00 Kč

1 100 000,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Globální problémy lidstva: Na okraji

1 250 000,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Učíme světově (2013–2015)

1 400 000,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Globální rozvojové vzdělávání pomocí
audiovizuálních vzdělávacích prostředků

1 100 000,00 Kč

Celkem
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14 983 822,50 Kč

Dotační titul

Realizátor

Evropský rok rozvoje 2015 přípravná fáze (Globální
rozvojové vzdělávání a osvěta)

Platforma podnikatelů
pro zahraniční
rozvojovou spolupráci
Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory
– SEVER, Brontosaurus
Krkonoše

Evropský rok rozvoje 2015 přípravná fáze (Globální
rozvojové vzdělávání a osvěta)
Evropský rok rozvoje 2015 přípravná fáze (Globální
rozvojové vzdělávání a osvěta)
Evropský rok rozvoje 2015 přípravná fáze (Globální
rozvojové vzdělávání a osvěta)
Evropský rok rozvoje 2015 přípravná fáze (Globální
rozvojové vzdělávání a osvěta)
Evropský rok rozvoje 2015 přípravná fáze (Globální
rozvojové vzdělávání a osvěta)

Název projektu

Rozpočet 2014

Osvěta k Evropskému roku rozvoje 2015
pro soukromý sektor

175 000,00 Kč

Jak vidí EYD2015 mladí

294 580,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Evropský rok rozvoje 2015 – Nepromarnit
příležitost

405 400,00 Kč

Glopolis, o.p.s.

Partnerství pro SDGs – Koordinace a
příprava rozvojových a environmentálních
NNO na EYD 2015

475 057,00 Kč

EDUCON

Evropský rok rozvoje 2015 – globálním
pohybem ke změně

421 730,00 Kč

Univerzita Palackého
v Olomouci

Rozvoj za pět minut 2015

155 000,00 Kč
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Celkem

1 926 767,00 Kč

Celkem tuzemské dotace

22 289 623,12 Kč

5.5 Přehled čerpání trilaterální projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2014
Dotační titul
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů

Realizátor

Název projektu

Partners Czech, o.p.s.

8 goals… We act

275 718,00 Kč

EDUCON

Museo Mundial – Globální vzdělávání v evropských
muzeích s cílem podpory Rozvojových cílů tisíciletí

384 332,00 Kč

EDUCON

Evropské spojenectví pro dosažení MDGs proti
dopadům nedostatku potravin a klimatických změn
na sociálně vyloučené

280 956,00 Kč

Středisko ekologické
výchovy a etiky
Rýchory – SEVER,
Brontosaurus
Krkonoše

Globální výchovou za spravedlivější svět!

317 354,00 Kč

FoRS

World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro
spravedlivější svět

210 000,00 Kč

ADRA

Podpora hospodářského rozvoje venkova
v provinciích Selenge a Zavkhan, Mongolsko

684 733,00 Kč

NaZemi

Prosazování fair trade v politikách EU

250 000,00 Kč

NaZemi

Každá obec se počítá: společensky odpovědné
nakupování – Teď!

360 000,00 Kč

NaZemi

Kampaň za důstojnou mzdu pro pracovníky v
oděvním průmyslu

100 000,00 Kč

Světlo pro svět

Odstraňování a prevence slepoty v odlehlých
oblastech regionu Sidama v Etiopii

481 250,00 Kč

Světlo pro svět

Vzdělání pro etiopské děti s vadou sluchu

731 250,00 Kč

INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit

GLEN – Společně pro rozvojové vzdělávání v Evropě

INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit

Mladí Evropané za globální rozvoj

494 502,00 Kč

Glopolis o.p.s.

Odstranění hladu a chudoby zpátky ve hře

245 175,00 Kč

Glopolis o.p.s.

Glopolis o.p.s.

Více vlastních zdrojů pro rozvojové země: snížení
odlivu kapitálu z globálního Jihu skrze důslednější
obchodní a investiční politiku EU
Hlad nepřijímáme aneb Evropané za právo na
potraviny a naplnění prvního Rozvojového cíle
tisíciletí

Rozpočet 2014

1 250 000,00 Kč

255 000,00 Kč

113 169,00 Kč

Glopolis o.p.s.

Farmářské organizace jako klíčoví aktéři v produkci
rýže v Západní Africe

242 250,00 Kč

Charita ČR

Podpora ekologičtějších a energeticky úspornějších
materiálů a postupů ve stavebnictví v Mongolsku

1 908 950,00 Kč

Charita ČR

Rozvoj organizací občanské společnosti za účelem
podpory dodržování lidských práv v mongolských
věznicích
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237 540,00 Kč

Dotační titul
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů

Realizátor

Název projektu

Charita ČR

Zajištění udržitelných zdrojů obživy v Kedida
Gamela, SNNPR

Charita ČR

Zlepšení ochrany obětí domácího násilí cestou
zavedení monitoringu a evaluace mezisektorové
spolupráce

Diakonie ČCE Středisko humanitární
a rozvojové pomoci
Diakonie ČCE Středisko humanitární
a rozvojové pomoci
Diakonie ČCE Středisko humanitární
a rozvojové pomoci
Diakonie ČCE Středisko humanitární
a rozvojové pomoci
Diakonie ČCE Středisko humanitární
a rozvojové pomoci
Diakonie ČCE Středisko humanitární
a rozvojové pomoci

Rozpočet 2014
1 478 433,00 Kč

162 165,00 Kč

Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir
Daru/Etiopie

1 020 000,00 Kč

Zajištění obživy v oblasti Chuko, III. Fáze

1 802 150,00 Kč

Podpora integrace dospělých lidí s mentálním
postižením v Gruzii

1 009 400,00 Kč

Sociální harmonizace a podpora obživy
v komunitách

916 445,00 Kč

Rozvoj služeb domácí péče CASMED II.

1 822 832,00 Kč

Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu
farmářům na severu Moldavska

1 187 260,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Aktivní zapojení mládeže do podpory lidských práv
v Mongolsku

338 538,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Rozvoj územního plánování v Kambodži jako nástroj
podpory ochrany vlastnictví zranitelných a sociálně
vyloučených skupin

893 256,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Kvalita nebo kvantita?

761 145,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Sociální ochrana pro městské obyvatele Etiopie

900 000,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Posílení kapacit občanské společnosti pro sociální a
ekonomický rozvoj provincie Bié, Angola

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Podpora spolupráce mezi drobnými zemědělci a
zvýšení jejich produktivity v Imeretském kraji
v Gruzii
Ovčí vlna jako ekologicky šetrný stavební materiál –
integrovaný přístup pro rozvoj dodavatelského
řetězce
Zvyšování odolnosti krizových oblastí
prostřednictvím integrovaného multisektorového
přístupu v zóně Wolayita a Jižní Omo, Regionu
SNNPR

1 750 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč

Národní centrum
bezpečnějšího
internetu

Pomoc při překonávání problému Digital Divide
v Africe

600 000,00 Kč

ARPOK, o. p. s.

Experiencing the World

250 000,00 Kč

ARPOK, o. p. s.

Critical review of the historical and social disciplines
for a formal education suited to the global society

150 000,00 Kč
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Dotační titul
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů
Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů

Realizátor

Název projektu

Rozpočet 2014

Civitas per populi

Podpora udržitelnosti střední odborné JHP školy pro
nemajetné v Puoku – region Siem Riep, Kambodža

Člověk v tísni, o.p.s.

European Youth Against Worldwide Hunger

405 577,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Diverzifikace příjmů a zlepšení potravinové
bezpečnosti obyvatel městských a příměstských
částí v Mazar-e Sharif

900 000,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Propojování humanitární a rozvojové pomoci
v horských oblastech provincie Balkh

Ekumenická akademie
Praha

Za férovou čokoládu!

402 177,00 Kč

Ekumenická akademie
Praha

Globální férovost – školy jako činitelé změn

304 800,00 Kč

Ekumenická akademie
Praha

Prosazování fair trade v politikách EU

124 000,00 Kč

Ekumenická akademie
Praha

TriNet

237 000,00 Kč

ARNIKA - program
toxické látky a odpady

Posílení běloruské občanské společnosti k ochraně
dětí před toxickými látkami

285 600,00 Kč

Celkem trilaterální dotace
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90 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

33 512 957,00 Kč

5.6 Přehled čerpání programu Vysílání učitelů v gesci ČRA v roce 2014
Země

Dotační titul

Realizátor

Název projektu

Bosna a
Hercegovina

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

Česká
zemědělská
univerzita
v Praze

Zvyšování kvality výuky na Fakultě
zemědělství a potravinových technologií
University v Mostaru a Agromediteránní
fakultě
University
Džemala
Bijediče
v Mostaru

Etiopie

Etiopie

Gruzie

Moldavsko

Moldavsko

Mongolsko

Mongolsko

Česká
Vysílání českých učitelů do
zemědělská
Etiopie - Podpora zvyšování
univerzita
kvality vysokého školství
v Praze
Vysílání českých učitelů do
rozvojových zemí Česká
podpora zvyšování kvality
zemědělská
vysokého školství
univerzita
v partnerských rozvojových v Praze
zemích
Vysílání českých učitelů do
rozvojových zemí Česká
zemědělská
podpora zvyšování kvality
univerzita
vysokého školství v
v Praze
partnerských rozvojových
zemích
Vysílání českých pedagogů
do rozvojových zemí –
Česká
podpora zvyšování kvality
zemědělská
vysokého školství
univerzita
v partnerských rozvojových v Praze
zemích (2012-2013)
Vysílání českých učitelů do
Vysoká škola
rozvojových zemí báňská podpora zvyšování kvality
technická
vysokého školství v
univerzita
partnerských rozvojových
Ostrava
zemích
Vysílání českých pedagogů
do rozvojových zemí –
České vysoké
podpora zvyšování kvality
učení
vysokého školství
technické
v partnerských rozvojových v Praze
zemích (2012-2013)
Vysílání českých pedagogů
do rozvojových zemí –
Česká
podpora zvyšování kvality
zemědělská
vysokého školství
univerzita
v partnerských rozvojových v Praze
zemích (2012-2013)
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Vysílání českých učitelů do Etiopie –
podpora zvyšování kvality vysokého školství
na Hawassa university

Rozpočet 2014

421 500,00 Kč

1 000 000,00 Kč

Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit
pedagogů a studentů Institute of
Technology, Hawassa University

500 000,00 Kč

Zvyšování kvality výuky na Státní univerzitě
Akaki Tsereteli (Gruzie)

446 000,00 Kč

Zvýšení kvality výuky na Moldavské státní
agrární universitě v Chisinau (SAUM) –
(Podpora zvyšování kvality práce Státní
agrární moldavské university (SAUM) cestou
spolupráce v rámci jejích hlavních činností)

1 000 000,00 Kč

Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti
bezpečnosti v Moldavsku

453 969,00 Kč

Inovace výuky elektrických pohonů
v bakalářské a magisterské etapě studia na
Mongolian University of Science and
Technology - využití matematických simulací
v elektronice

983 855,00 Kč

Zvyšování kvality výuky na Mongolské státní
zemědělské univerzitě

1 000 000,00 Kč

Celkem Vysílání učitelů

5 805 324,00 Kč

5.7 Abstrakty realizovaných bilaterálních projektů v gesci ČRA v roce 2014
AFGHÁNISTÁN
Název projektu: Podpora praktické výuky v oblasti zemědělské produkce a obchodních dovedností
na středních zemědělských školách v Afghánistánu
Identifikační číslo pro rok 2014: 05/2014/02
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: celostátně
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 8 950 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 3 000 000 Kč
Projekt „Podpora praktické výuky v oblasti zemědělské produkce a obchodních dovedností na
středních zemědělských školách v Afghánistánu“ byl realizován v letech 2012–2014 společností
Člověk v tísni, o.p.s. (ČvT) jako součást širšího programu zemědělského vzdělávání. Tento program se
jako celek zaměřuje na zlepšení kvality výuky na středních zemědělských školách s dlouhodobým
rozvojovým cílem zefektivnění zemědělské produkce a následné zvýšení potravinové bezpečnosti.
Cílem tohoto projektu bylo další posílení segmentu praktických prací na školách, tj. možnosti
studentů se učit v procesu zemědělské výroby. Zároveň projekt pilotoval koncept malých školních
podniků jako doplňkového zdroje financování pro školy a zároveň příležitost pro praktické práce
studentů. Projekt se zaměřil také na posílení výuky podnikatelských dovedností a zpracovatelských
technologií, které umožňují zvyšovat hodnotu primárních zemědělských produktů dalším
zpracováním.

Název projektu: Podpora afghánského Ministerstva školství v efektivním řízení a monitorování
středního zemědělského školství
Identifikační číslo pro rok 2014: 05/2014/01
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: primárně na centrální úrovni
Doba realizace: 2012–2014
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 8 799 964 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 2 999 964 Kč
Projekt spolupracoval s afghánským Ministerstvem školství, Odborem technického a profesního
vzdělávání a školení (Deputy Ministry of Technical and Vocational Education and Training, DM TVET)
ve snaze posílit kapacitu této instituce tak, aby dokázala adekvátně reagovat na potřeby vzniklé
v sektoru zemědělského vzdělávání. Jako hlavní náplň projektu je možné jmenovat oblast
monitoringu kvality na školách a monitoringu škol vůbec. Za vzájemné spolupráce s ministerstvem
byly vyvinuty formuláře pro monitoring kvality na školách (tzv. Performance Monitoring), a zástupci
ministerstva, stejně jako zástupci provinčních odborů školství (Provincial Education Departments,
PEDs), byli v monitoringu kvality na školách vyškoleni. Následně byly zahájeny společné monitorovací
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návštěvy škol, při kterých jsou školám udělovány body, které odrážejí úroveň jejich praktické výuky a
využívání jejich vybavení. Tato spolupráce má za cíl zkvalitnit dohled nad školami a zlepšit tak jejich
management a kvalitu výuky.

Název projektu: Podpora zkvalitňování výuky na středních zemědělských školách
Identifikační číslo pro rok 2014: 05/2014/03
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Afghánistán, celostátně
Doba realizace: 2011 – 2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 17 700 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 5 800 000 Kč
Projekt Podpora zkvalitňování výuky na středních zemědělských školách v Afghánistánu byl páteřním
projektem programu zemědělského vzdělávání ČvT v Afghánistánu v letech 2011 – 2014. Původně
tříletý projekt byl na základě rozhodnutí ČRA číslo 05/2014/03 prodloužen o další rok, do konce roku
2014. Cílem projektu bylo napomoci rozvoji a zkvalitnění zemědělské produkce v Afghánistánu
prostřednictvím podpory rozvoje středního odborného vzdělávání v sektoru zemědělství. ČvT navázal
na předchozí aktivity v této oblasti a usiloval o zkvalitňování výuky na středních zemědělských
školách (10. – 12. třída) a zemědělských a veterinárních institutech (13. a 14. třída). Prostřednictvím
odborných a metodických školení pro pedagogy a pomocí přímé podpory (darování vybavení) byla
zaváděna do škol praktická výuka zemědělství, tak aby studenti získávali vedle znalostí také skutečně
uplatnitelné praktické dovednosti. Byly také zvyšovány kompetence ředitelů škol a jejich zástupců,
zejména v oblasti strategického plánování rozvoje škol, žádostí relevantních institucí o materiální
podporu školám a v oblasti spolupráce s jinými aktéry (provinčními školskými úřady, ministerstvem,
zemědělskými firmami, neziskovými organizacemi, farmáři a dalšími).

Název projektu: Podpora rozvoje zpracování zemědělské produkce a drobných živností v okresu
Zare
Identifikační číslo pro rok 2014: 05/2014/04
Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: region Zare
Doba realizace: 01/2012–12/2014
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 12 225 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 800 000 Kč
Tento projekt cílil na nízko položené zavlažované oblasti i náhorní plošiny s nedostatkem vody, jejichž
obyvatelé žijí především ze zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Etnicky oblasti intervence
představují pestrou směs Paštůnů, Tádžiků, Uzbeků, Hazárů a Turkmenů. Díky projektu obdrželo
celkem 535 příjemců materiální podporu (ruční lisy na olej či velkokapacitní zařízení pro zpracování
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olejnin; vybavení na stavbu pařeniště či velkoplošného fóliovníku; malé hejno slepic či inkubátory a
materiál pro oplocení drůbežárny, včelí úly s vybavením). Zhruba 1520 zemědělců či jejich žen se
zúčastnilo nejrůznějších školení, od propojení pěstitelů olejnin s místními zpracovatelskými centry
přes výživu až po školení v drobném podnikání a marketingu. Celkem tedy z prostředků projektu
mělo přímý užitek 10 640 členů domácností, z toho 3 745 lidí žije v domácnostech, které obdržely
materiální podporu.

Název projektu: Zvýšení kvality zemědělské produkce v okresu Zare
Identifikační číslo pro rok 2014: 05/2014/05
Sektor: zemědělství
Místo realizace: region Zare
Doba realizace: 05/2012–12/2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 14055000
Rozpočet na rok 2014: 5 130 000,- Kč
Aktivity projektu směřovaly do okresů Churram wa Sarbagh, Hazrate Sultán, Kišinde a Zaré
v provinciích Balch a Samangan. V cílových oblastech je zemědělství provozováno jak na zavlažované
půdě, tak i na polích zavlažovaných pouze nedostatečnými dešťovými srážkami. Oblasti představují
z etnického hlediska pestrou směsici Paštúnů, Tádžiků, Uzbeků, Hazárů a Turkmenů. V průběhu
projektu tým technicky i školeními podpořil 8 ovocnářských školek, dalších 3 školky, které produkují
sazenice lesních a okrasných dřevin a 51 sadů. Majitelé založených školek a ovocných sadů se
účastnili pod vedením místních odborníků řady technických školení, například v metodách roubování
a prořezávání stromků. V rámci diverzifikace a zavádění nových plodin projekt zaznamenal výrazný
vývoj v přístupu místních farmářů k nově zaváděným plodinám, a to jak co se týče plodin nových
(světlice barvířská, hing/ferula, cizrna), nebo nově šlechtěných odrůd (pšenice, len, sezam).

Název projektu: Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu
Identifikační číslo: 05/2014/07
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Afghánistán
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Podané ruce o.p.s.
Celkový rozpočet: 2 972 792 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 2 972 792 Kč
Dlouhodobým záměrem projektu je přispět ke vzniku fungujících drogových služeb v Afghánistánu.
Projekt si za tímto účelem vytyčil tři cíle: Nejprve se zaměří na podporu rozvoje místních NNO
v drogových službách formou školení v terénu, distribuci HIV testerů a zavádění harm reduction
programů. Dále přispěje ke vzniku nového vzdělávacího oboru v Afghánistánu- adiktologii, což
povede ke zvýšení vzdělanosti Afghánců v oblasti moderní léčby drogové závislosti. Nakonec podpoří
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vznik národního monitorovacího střediska pro Afghánistán ve spolupráci s UNODC a iniciaci pilotního
programu sběru dat drogové závislosti (HIV/AIDS ohrožení) ve vybraných provinciích Afghánistánu.
V roce 2014 byla rovněž v rámci ZRS poskytnuta přímá podpora ve výši USD 35 035,- afghánské
organizaci Afghanistan Women Council (AWC), která se zaměřuje na sociální a vzdělávací služby pro
místní ženy a děti. V rámci této přímé pomoci (reg. č. CzDA-AF-2014-27-15170) bylo nakoupeno
vybavení pro zlepšení technického zázemí organizace AWC.

Název projektu: Zefektivnění využití přírodních zdrojů ve spolupráci s místními komunitami
Identifikační číslo: 05/2014/06
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Afghánistán, provincie Balkh
Doba realizace: 2011–2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 3 409 964 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 1 200 000 Kč
Cílem projektu je posílení udržitelnosti zdrojů obživy a zabezpečení potravin v Zare, nejjižnější a
nejizolovanější části okresu Balch. V rámci projektu se pracovalo s komunitami na efektivnějším
využívání přírodních zdrojů a zlepšení individuální a komunitní schopnosti plánovat jejich využívání.
Projekt reaguje na četné otázky související s degradací přírodních zdrojů včetně zničení (rozorávání)
pastvin, intenzivní eroze půdy, odlesňování pro palivo. V rámci aktivit a výstupů projektu dominovala
realizace komunitních projektů – zejména infrastrukturní stavby přispívající k ochraně přírodních
zdrojů nebo pomáhající zmírňovat následky nepříznivých vnějších vlivů a přírodních katastrof.

BOSNA A HERCEGOVINA
Název projektu: Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve vybraných zdravotnických zařízeních v
BiH
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-1-12191
Sektor: Zdravotnictví
Místo realizace: Sarajevo, Banja Luka, Foča, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Vexim s.r.o., Glomex s.r.o., AMCA s.r.o.
Celkový rozpočet: 11 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 6 044 090 Kč
Projekt Rozvoj kapacit v oblasti cévní chirurgie ve vybraných zdravotnických zařízeních v Bosně a
Hercegovině navazuje na předchozí projekty české ZRS, 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

62 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

nesplňujícího základní modernizační standardy, nedostatku chirurgického vybavení potřebného pro
provádění cévních operací či velkým počtem pacientů neschopných zaplatit 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, a vyškolení chirurgického personálu a zdravotních sester v moderních chirurgických
postupech. V průběhu realizace projektu jsou tak 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. V roce 2013 proběhla další dodávky vybavení pro
nemocnice v Sarajevu, Banja Luce a Foči, jednalo se o operační stůl, ultrazvuky a C-ramena, které byly
následně nainstalovány, a pracovníci nemocnice byli proškoleni o způsobech zacházení. Stejně jako
v předchozím roce, proběhly také stáže bosenských lékařů v Praze a Brně. V roce 2014 pokračovaly
dodávky vybavení do nemocnic ve Foči, Banja Luce a Sarajevu. Zaměstnanci nemocnic byli vždy
proškoleni o práci dodaným vybavením.

Název projektu: Zajištění přístupu k pitné vodě v obci Lukavac
Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-14-14021
Sektor: Zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Lukavac, kanton Tuzla, Federace BiH, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2011–2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: MEVOS s.r.o.
Celkový rozpočet: 27 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 0 Kč
Průmyslové město Lukavac se nachází cca. 80 kilometrů severně od Sarajeva a mí téměř 57 000
obyvatel. V současné době se zásobování města pitnou vodou realizuje přímo čerpáním vody z jezera
Modrac. K úpravě pitné vody se používají již zastaralé technologie (50-60 let staré).,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. Celková potřeba vody pro
město Lukavac je 100 l/s. Projekt české ZRS se zaměřuje na realizaci I. fáze zásobování pitnou vodou.
Ta zahrnuje vyhotovení dvou vrtů o kapacitě přibližně 30 l/s, výstavbu sběrného bazénu včetně
čerpací stanice, propojovacího potrubí mezi vrtem a sběrným bazénem a 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
přispějě 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. V roce 2013 byly
bosenským partnerem a poté i českým realizátorem provedeny dva zkušební vrty. Výsledky ukázaly,
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že vrty jsou především kvůli malé vydatnosti dále nepoužitelné pro čerpání vody. Na jednání
v listopadu 2013 bylo za přítomnosti ředitele ČRA dohodnuto, že město Lukavac připraví
dokumentaci pro nové místo vhodné k provedení vrtu (blízko stávající úpravny vody u jezera
Modrac). Na počátku roku 2014 zvolilo město novou lokalitu a rozhodlo v ní vybodovat tři nové vrty,
nicméně práce byly zpožděny ničivými povodněmi, které zasáhly Bosnu a Hercegovinu v polovině
roku. Na konci roku již disponovalo město technickou dokumentací a byly provedeny zkušební vrty.
Další realizace projektu bude pokračovat v roce 2015.

Název projektu: Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj
Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-11-14050
Sektor: Zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Doboj, Republika Srbská; Maglaj, kanton Zenica-Doboj, Federace BiH; Bosna a
Hercegovina
Doba realizace: 2011–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Geotest a.s.; Geotest Sarajevo, d.o.o.
Celkový rozpočet: 22 207 257 Kč
Rozpočet na rok 2014: 498 257 Kč
Tento projekt byl zaměřen na systém řízení odvozu odpadu a jeho realizace podstatným způsobem
přispěla ke zlepšení kvality života cca 100 000 obyvatel obou obcí ze dvou bosenských entit –
Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské, které usilují o zapojení do programu Světové
banky „Sanitary Regional Landfill“ (SRL). V rámci projektu byla mimo jiné zahájena informační
kampaň pro školy a komunální podniky obou municipalit získaly 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 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 doporučenou 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.). V roce 2013 byly zpracovány studie výstavby regionální skládky odpadů,
kterou bylo zapotřebí připravit za účelem získání finančních prostředků pro její výstavbu. Dále bylo
obci Maglaj předáno vozidlo pro svoz velkoobjemových kontejnerů, na základních školách v obou
municipalitách proběhla osvětová kampaň a proběhlo školení zaměstnanců municipalit. V listopadu
byl poté projekt slavnostně ukončen za přítomnosti velvyslance ČR, ředitele ČRA, zástupců realizátora
a příjemců projektu. Představitelé partnera deklarovali spokojenost s výsledky projektu a společně se
zavázali k další fázi projektu a to výstavbě regionální skládky odpadu v lokalitě Doboj – Karabegovac.
V rámci aktivit navazujících na projekt byl v roce 2014 vypracován Plán nakládání s odpady
dobojského regionu 2015–2019, do nějž byla nově zahrnuta i municipalita Gračanica.
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Název projektu: Podpora kapacit Institutu pro standardizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti zavádění
EUROCODŮ
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-3-15110
Sektor: Státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR
Celkový rozpočet: 9 610 100 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 610 100 Kč
Projekt je zaměřen na podporu kapacit Institutu pro standardizaci Bosny a Hercegoviny v oblastech
zavádění, překladů, trby a přípravy národních příloh zásad pro navrhování stavebních konstrukcí –
EUROCODŮ. EUROCODY jsou jednotnými evropskými normativními dokumenty pro navrhování
pozemních a inženýrských staveb z hlediska stability a mechanické a požární odolnosti, a to
s ohledem na různé druhy konstrukcí, použité materiály apod. Bosna a Hercegovina se zavedením
EUROCODŮ dostane mezi evropské země s jednotným postupem navrhování konstrukcí staveb
a vyřeší tím do jisté míry i současný neuspokojivý stav v dané oblasti po rozpadu bývalé Jugoslávie,
kdy neexistují národní předpisy ani ucelený systém národních normativních dokumentů. Zavedení
EUROCODŮ v Bosně a Hercegovině zpřehlední českým i ostatním evropským společnostem
působícím ve stavebním sektoru v tomto regionu postupy a podmínky navrhování konstrukcí staveb,
zruší konfliktní technické normy a tyto společnosti tak budou moci svoje podnikatelské aktivity
provádět na základě jim dobře známých pravidel platných v EU. Zavedení EUROCODŮ v Bosně
a Hercegovině jednoznačně zvýší spolehlivost stavebních konstrukcí realizovaných podle dnes
platných pravidel.

Název projektu: Rozšíření kapacit Metrologického institutu v Bosně a Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-2-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Český metrologický institut
Celkový rozpočet: 17 336 747 Kč
Rozpočet na rok 2014: 5 594 857 Kč
Projekt vychází z požadavku Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH) o asistenci při
rozšíření služeb této instituce a získání mezinárodního uznání vybraných laboratorních provozů. ČR
byla požádána o asistenci s přihlédnutím ke skutečnosti, že Český metrologický institut (ČMI),
zajišťující stejné spektrum služeb, získal odpovídající mezinárodní uznání u drtivé většiny etalonů po
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roce 2000. Transfer svým způsobem unikátních zkušeností jak v instalaci nových etalonů a přípravě
metodik měření, tak ve snaze o získání mezinárodního uznání do Bosny a Hercegoviny (vedle zajištění
dodávky zařízení), pomůže příjemci projektových výstupů v jeho aktuálním postavení, uplatnění
získaných zkušeností i pro další obory. Cílem projektu je získání mezinárodního uznání technické
způsobilosti vybraných laboratoří IMBiH v rámci CIPM MRA (ujednání o vzájemném uznávání státních
etalonů a certifikátů měření vydávaných národními metrologickými institucemi). Podmínkou pro
splnění cíle je zajištění laboratoří schopných provádět metrologické měření v daném oboru
a s danými parametry, včetně adekvátního proškolení obsluhy (Výstup 1), spolu s realizací
mezinárodního mezilaboratorního porovnání (Výstup 2). Kompilace a podání žádosti bude poté plně
v rukou IMBiH, který o mezinárodní uznání usiluje. Těžištěm aktivit v úvodním roce realizace projektu
byl sběr a vyhodnocen potřebných dat pro revizi a upřesnění požadavků laboratoří. Následně bylo po
upřesnění technické specifikace dodáno laboratořím vybavení v celkové hodnotě 4 092 102 Kč. Dále
byla provedena série školení v laboratořích, instalace a zprovoznění dodaných zařízení a vypracována
metodika měření pro různé laboratoře.

Název projektu: Podpora kapacit Státního archivu Bosny a Hercegoviny
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-7-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření
Realizátor: Národní Archiv ČR; Ministerstvo vnitra – Odbor archivní správy a spisové služba, EMBA
s.r.o.; další VŘ plánováno na rok 2015
Celkový rozpočet: 3 172 545 Kč
Rozpočet na rok 2014: 72 545 Kč
Státní Archiv Bosny a Hercegoviny je jediným archivem, jehož působnost se vztahuje na celý stát, ne
pouze na entitu, či jiný samosprávný celek. Archiv uchovává cenné historické materiály, které jsou
svým charakterem významné i pro ČR. V únoru 2014 bylo několik místností archivu, které uchovávaly
významné sbírky poničeny a vypáleny při sociálních nepokojích, které zasáhly Sarajevo a další města
v Bosně a Hercegovině. ČR reagovala na situaci vysláním experta z Vysoké školy chemickotechnologické, který archivu doporučil další optimální postup v rámci konzervace ohořelých materiálů
a sušení materiálů poničených hasičským zásahem. Archivu byla také poskytnuta materiální podpora
ve formě filtračních papírů a skladovacích archivních boxů. Při následné identifikaci projektu byla
hlavním problémem označena především absence restaurátorského pracoviště v archivu a
nedostatek odborně vyškoleného personálu. Projekt je tedy zaměřen na budování kapacit v oblasti
konzervace a restaurátorství požárem postižených archiválií. Toho bude dosaženo odborným
školením, které bude zaměřeno hlavně na praxi, a vybavením restaurátorského pracoviště ve Státním
archivu Bosny a Hercegoviny. Tyto stěžejní aktivity budou doplněny pravidelnými konzultacemi
v místě, což přispěje k udržitelnosti projektu. Projekt komplementárně doplní aktivity UNESCO a
turecké rozvojové agentury TIKA, které společně rekonstruovaly a vybavily vyhořelé místnosti.
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Název projektu: Posilování kapacit veterinárních laboratoří pro implementaci Národního programu
pro monitoring residuí v souladu se standardy EU v BiH
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2012-4-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha
Celkový rozpočet: 4 067 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 065 297 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. 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 proto 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,
supervize zaměstnanců čtyř vybraných laboratoří v analýze reziduí a zlepšení inspekčních
veterinárních služeb 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. Hlavními aktivitami
české strany v roce 2013 bylo pokračování ve školících aktivitách, které byly zahájeny již
v předchozím roce. V roce 2014 byly realizovány studijní cesty do ČR a školení v České republice,
zároveň proběhly školící aktivity v Bosně a Hercegovině. Projekt byl na počátku roku 2015 slavnostně
ukončen za přítomnosti zástupců USAID, ČR a Sida.

Název projektu: Podpora rozvojových oddělení městských částí a města Sarajevo
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-6-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Federace BiH, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Regionální rozvojová agentura Střední Čechy – Praha, s.p.o.; Czech Point, d.o.o.
Celkový rozpočet: 1 522 567 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 166 627 Kč
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Projekt je zaměřen na podporu města Sarajeva a jeho čtyř městských částí (Stari Grad, Centar, Novi
Grad, Novo Sarajevo) v oblasti čerpání prostředků především z předvstupních fondů IPA a dalších
dostupných národních a mezinárodních fondů. V současnosti se městské části, stejně jako město
Sarajevo, potýkají s nedostatkem dobře vyškoleného personálu, který by byl schopen napsat
úspěšnou projektovou žádost a získat tak nutné prostředky. Všechny městské části vyčlenily pro
tento účel personál a některé již založily specializovaná samostatná oddělení (rozvojová oddělení),
která se budou zabývat možnostmi čerpání finančních prostředků z dostupných fondů. Podpora ze
strany ČR bude směřovat zejména k propojení teoretických znalostí získaných v rámci školení
s praktickou přípravou konkrétních projektových námětů. Součástí školení bude i přenos zkušeností
ČR s čerpáním předstupních fondů EU. Moduly budou mít jak teoretickou, tak i praktickou část,
v jejichž rámci budou pracovníci proškoleni v oblasti získávání prostředků z dostupných fondů. Ve
spolupráci s experty ze strany realizátora projektu bude pro každou městskou část identifikován
vhodný projekt, který bude v souladu se strategií a potřebami konkrétní městské části ve skupinách
zpracováván. V další fázi budou sepsané projektové žádosti analyzovány a případné připomínky
a doporučení ze strany realizátora přispějí ke zvýšení kvality projektových dokumentů. Propojením
teoretického modulu s praktickým zpracováváním projektových žádostí pod dohledem expertů získají
pracovníci městských částí a města Sarajevo praxi s identifikací relevantních témat, psaním
konkrétních projektových záležitostí a projektovým managementem. Projekt bude doplněn
i dodávkou IT vybavení pro stávající a budoucí rozvojová oddělení městských částí a města Sarajevo.
Stěžejní částí aktivit v roce 2014 byla dodávka technického vybavení pro práci rozvojových oddělení a
školící moduly v oblasti čerpání prostředků z dostupných fondů Následně pracovníci městských částí
identifikovali ve spolupráci s českými experty možné náměty a rozpracovali projektové žádosti, které
budou podány v roce 2015.

Název projektu: Podpora zaměstnávání osob s mentálním postižením v Bosně a Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-1-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014
Typ projektu: individuální smlouvy s experty
Realizátor: experti z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Celkový rozpočet: 186 685 Kč
Rozpočet na rok 2014: 186 685 Kč
V rámci tohoto projektu jde zejména o přenos zkušeností v oblasti zaměstnávání osob s mentálním
postižením. V Bosně a Hercegovině došlo v uplynulých letech k výrazným změnám týkajících se
problematiky osob se zdravotním postižením a existuje mnoho neziskových organizací, které se snaží
situaci osob se zdravotním postižením zlepšit. V rámci projektu budou předány nejen teoretické, ale
i praktické příklady dobré praxe z ČR partnerovi, síti neziskových organizací Sumero, ale i zástupcům
státní správy, kteří jsou v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním/mentálním postižením aktivní.
V roce 2014 proběhl praktický modul v České republice, kdy se příjemci seznámili v rámci studijní
cesty s příklady dobré praxe podpory zaměstnávání osob s postižením. Následně proběhl teoretický
modul v Bosně a Hercegovině, zaměřený na institucionální a právní ukotvení problematiky.
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Teoretickému modulu byli přítomni i zástupci vlády Federace BiH, kteří se v rámci svých kompetencí
tématem zabývají.

Název projektu: Budování kapacit a technická asistence pro potápěčskou jednotku SIPA v BiH
Identifikační číslo: CzDA-BA-2013-7-15110
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2013–2014
Typ projektu: zakázka
Realizátor: František Harant
Celkový rozpočet: 1 800 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 144 358 Kč
Již několik let probíhá spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a zeměmi západního Balkánu. V rámci
programu se v roce 2012 uskutečnil také projekt vyzvednutí nevybuchlé munice z řeky Sávy, který byl
realizován Odborem speciálních potápěčských činností a výcviku Policie ČR, a při kterém byla
odminována část řeky v oblasti Orašje. Na základě žádosti bosenské strany bylo zajištěno jeho
pokračování i v průběhu roku 2013. Naplánovány byly tři mise pro odstraňování nevybuchlé munice
z řeky Sávy a rovněž také dva výcvikové kurzy pro policejní potápěče ze zemí západního Balkánu,
které se budou konat v Černé Hoře. Hlavním cílem výcvikového projektu je posílit kapacitu bosenské
policejní jednotky včetně jejího vybavení, aby byla v budoucnu schopna samostatného zásahu
i v komplikovaných podmínkách (nalezení a vyzvednutí utonulých, ohledání místa činu, v budoucnu
i samostatné vyzvednutí nevybuchlé munice apod.). Pozornost by byla soustředěna na zásady
bezpečného potápění v různých hloubkách a na zásady a postupy práce policejního potápěče.
Proškolení bosenští potápěči by mohli být Policií ČR certifikováni. ČRA, se na žádost bosenské strany
k projektu připojila a ve spolupráci s Policií ČR a SIPA připravila seznam vybavení, které pomůže
bosenské potápěčské jednotce SIPA k samostatnému výkonu činnosti policejního potápěče. V roce
2014 proběhla dodávka veškerého vybavení včetně člunu, potápěčského a technického vybavení.
Bosenští potápěči byli zároveň proškoleni v práci s dodaným materiálem.

Název projektu: Využití obnovitelné geotermální energie v municipalitě Doboj
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-17-23066
Sektor: energetika
Místo realizace: Doboj, Republika srbská, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2012–2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Geotest, a.s.
Celkový rozpočet: 17 700 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 5 300 000 Kč
Projekt je zaměřen na zlepšení stavu životního prostředí a kvality života municipality Doboj
prostřednictvím zavedení využívání obnovitelné geotermální energie pro zásobování teplem.
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Doposud byly provedeny průzkumy ve třech lokalitách Bosny a Hercegoviny – Bosanski Šamac, Kakanj
a Sarajevo. Z těchto průzkumů vyplývá, že v severní části Bosny a Hercegoviny se nachází dostatečný
potenciál pro využití geotermální energie pro přímé vytápění daných lokalit. V municipalitě Doboj
však obdobný průzkum doposud realizován nebyl. Jedním z prvních výstupů projektu proto bude
provedení průzkumu geotermálního potenciálu municipality Doboj, a to prostřednictvím sítě
průzkumných geotermálních vrtů. Po zhotovení vrtů budou následovat hydrodynamické zkoušky
a rozbory odebraných vzorků vody z vrtů. Významnou součástí projektu bude též demonstrace
možností využití geotermální energie jako zdroje vytápění prostřednictvím pilotního projektu (jehož
realizace bude vypsána jako samostatná veřejná zakázka). V jeho rámci bude připojena základní škola
Sveti Sava v obci Ševarlije k vytápění prostřednictvím geotermálního vrtu. Vytápění zájmové školy je
v současné době řešeno kotlem na tuhá paliva a centrálním rozvodem tepla do jednotlivých
místností. Obec Ševarlije byla vybrána z několika důvodů. Jedním z nich je multietnická skladba
populace obce, kterou z velké míry tvoří navrátivší se uprchlíci, jejichž udržitelný návrat patří
k prioritám municipality. Dalším z nich je potenciál lokality pro využití zdroje geotermální energie.
V blízkosti školy se totiž nalézá prostor bývalé vojenské základny, kde municipalita plánuje
v horizontu následujících dvou let vystavět průmyslovou zónu. Také ta by v budoucnu mohla být
připojena k vytápění z geotermálních zdrojů. Dalším potenciálním odběratelem jsou soukromé
rodinné domy, ze kterých vesnice sestává. V roce 2014 byl projekt zbrzděn vinou katastrofálních
povodní, které zasáhly Bosnu a Hercegovinu a především region města Doboj. I přesto se podařilo
provést terénní měření a zpracovat základní geofyzikální data. Následně byly zahájeny práce na
samotných vrtech.

Název projektu: Zajištění energetické efektivnosti při vytápění nemocnice v Bihaći
Identifikační číslo: CzDA-BA-2013-13-23070
Sektor: energetika
Místo realizace: Bihać, kanton Una-Sana, Federace BiH, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2013–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Step Trutnov, a.s.
Celkový rozpočet: 31 375 300 Kč
Rozpočet na rok 2014: 0 Kč
Kantonální nemocnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ v Bihaći je jedinou institucí v kantonu, poskytující
komplexní zdravotnickou péči pro cca 300 000 obyvatel. Nemocnice disponuje kapacitou přibližně
700 lůžek, pracuje zde 858 zaměstnanců, z toho je celkem 598 zdravotnických pracovníků.
V současnosti se nemocnice mimo jiné také potýká s neefektivním a nedostačujícím systémem
vytápění, které významně zatěžuje finanční rozpočet nemocnice. Předmětem projektu je dodávka,
instalace a zprovoznění technologie zdroje tepla na štěpku, distribučních rozvodů a předávacích
stanic v kantonální nemocnici. Zdroj tepla bude sloužit pro potřeby vytápění objektů a v otopné
sezóně pro přípravu topné vody (TV) objektu „Foča“. Samotné dodávce bude předcházet zpracování
strategie komplexního řešení výroby, rozvodu a využití tepla, vytvoření projektové dokumentace
a následné zpracování detailní prováděcí dokumentace. Pro výstupy, za jejichž realizaci je
zodpovědný příjemce projektových výstupů, bude zajištěna expertní pomoc ve formě koordinace,
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dozoru a součinnosti. Jedná se především o výstavbu Servisního objektu a zajištění zemních prací.
Podkladová data pro přípravu projektu vychází mimo jiné také ze studie připravené experty UNDP,
která se zabývala efektivitou vytápění veřejných budov a potenciálem využití biomasy v kantonu UnaSana. Dne 26. července 2013 došlo v nemocnici k požáru, při kterém shořela střecha a dvě horní
patra hlavní budovy nemocnice - včetně oddělení urologie, chirurgie, porodního sálu a laboratoře.
Výměna zdroje vytápění tak bude probíhat v rámci celkové rekonstrukce nemocnice. Kotelna, která
se nachází v suterénu hlavní budovy, nebyla při požáru poškozena, a bude proto poskytovat dodávky
tepla pro nemocniční areál, než dojde ke zprovoznění nového zdroje vytápění. Úloha kanceláře UNDP
byla následně oficiálně potvrzena rozhodnutím koordinačního týmu Unsko-Sanského kantonu pro
rekonstrukci nemocnice a poskytnutí nejnutnějšího vybavení jako realizační agentura. Tým v sobě
zahrnuje zástupce kantonální vlády, místní samosprávy, místní neziskové organizace a zástupce
nemocnice. V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na realizátora projektu a proběhla série úvodních
schůzek všech aktérů, na kterých byly vyjasněny vzájemné kompetence a aktivity.

Název projektu: Rozvoj ekologické těžby dřeva a lesního hospodaření v Bosně a Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-13-31220
Sektor: lesnictví
Místo realizace: region/oblast případně město, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření
Realizátor: Geotest, a.s.; Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
Celkový rozpočet: 18 500 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 10 000 000 Kč
Zhruba 37 % území BiH je pokryto lesy a dřevozpracovatelský průmysl je důležitou součástí státní
ekonomiky. Těžba dřeva je však současnosti ve většině míst prováděna pomocí zastaralé techniky
a používané postupy jsou ve výsledku velmi neekologické. Velká část lesních porostů BiH se nachází
ve výšce mezi 500 – 1000 m.n.m. a na strmých svazích. Tyto oblasti nejsou pro svoji charakteristiku
od počátku vhodné ani pro přibližování dřeva traktory. V oblasti, kde jsou přesto využívány, dochází
v důsledku až k 80 % poškození podrostu. Situace je zhoršována také nedostatečnou hustotou lesních
komunikací. Technologie lesních lanovek nicméně není v Bosně a Hercegovině neznámá. V minulosti
byly v zemi využívány k těžbě lesní lanovky rakouské výroby. Během války (1992–1995) byly však tyto
stroje zničeny, či poškozeny a k obnovení technologie nedošlo. Cílem projektu je úspěšné zavedení
technologie lesních lanovek pro těžbu a přibližování dříví do BiH a přispět tak k zajištění ekologického
hospodaření s lesy. Především pak umožnit hospodaření s lesy v současnosti nedostupných
oblastech. Projekt tímto přispěje k plnění bosenské strategie rozvoje lesnictví, která za jeden s cílů
stanovila zavedení udržitelného nakládání s lesy v BiH. V prvním roce projektu budou příjemci dodány
dva lanovkové systémy, ke kterým bude vyškolena kompletní osádka, včetně pracovníků pro řízení
těžby dřeva. Absolventi školení zároveň získají potřebné znalosti proto, aby mohli v budoucnu sami
působit jako školitelé. V následujícím roce bude nově vyškoleným lanovkářům poskytována asistence
při provozu, pro případnou optimalizaci postupů, tak aby byla dosažena maximální efektivita práce.
Souběžně bude zvyšováno povědomí o technologii mezi relevantními institucemi a firmami v BiH
s důrazem na její přednosti pro ekologické hospodaření s lesy a těžbu dřeva. V roce 2014 proběhlo
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výběrové řízení a následná dodávka lesních lanovek v hodnotě 10 mil. Kč. V následujícím roce
proběhne softová část projektu, jejímž realizátorem bude Ústav pro hospodářskou úpravu lesa.

Název projektu: Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině
Identifikační číslo: CzDA-BA-2013-3-31195
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Republika srbská; Federace BiH; Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2013–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: CIRA, s.r.o.; CULS. N.O.P.O.Z.M., s.r.o.; Agromont Vimperk, s.r.o., Česká zemědělská
univerzita
Celkový rozpočet: 18 203 050 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 492 000 Kč
Projekt zaměřený na rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině reaguje na
potřeby rozvoje definované vládními strategiemi, zdůrazňující význam podpory živočišné produkce
zaměřené na šlechtění skotu. V současnosti není v celé Bosně a Hercegovině rozvinut ani zaveden
žádný systém šlechtění masného skotu. Legislativa pro chov hospodářských zvířat je v tomto ohledu
také značně nerozvinuta, třebaže v každé z jednotlivých entit je práce na legislativě v jiném stupni
vývoje. Prvním cílem projektu je tedy „posílení legislativního rámce spojeného s chovem zvířat
v Bosně a Hercegovině a jeho přiblížení evropským standardům“. Tohoto stanoveného cíle bude
dosaženo především formou školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů, dále formou
konzultací i monitoringu a podpory v oblasti legislativy a kontrolních mechanismů. Druhým cílem je
pak „zavedení a rozvoj šlechtitelských center, budování kapacit a posílení efektivity jednotlivých
aktérů z oblasti šlechtění a chovu skotu v Bosně a Hercegovině“. Tohoto cíle bude dosaženo
prostřednictvím budování kapacit všech klíčových aktérů, především chovatelů a personálu
reprocentra a založením a uvedením do chodu plemenných středisek. Předmětem projektu jsou
proto především služby zahrnující institucionální, metodickou a technickou podporu rozvoje šlechtění
masného skotu a budování kapacit všech relevantních aktérů v této oblasti ve Federaci Bosny
a Hercegoviny a Republice srbské. Úspěšná realizace projektu by tak měla přispět k širokému záměru
projektu, a to k zavedení standardních postupů šlechtění plemen masného skotu v Bosně
a Hercegovině a zvýšení míry potravinové soběstačnosti v produkci hovězího masa.
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Název projektu: Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2013-3-31192
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2013–2016
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ČR
Celkový rozpočet: 11 139 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 5 417 600 Kč
Dle platné legislativy EU mají na unijní trh přístup pouze takové sadební materiály, které nabízejí
stejné záruky jako ty, které jsou produkovány v rámci EU. Na základě hodnotící zprávy o systému
kontroly a certifikace sadebního materiálu, která byla vypracována týmem českých expertů v první
polovině roku 2013, jsou v rámci tohoto projektu navrženy aktivity, které by měly přispět ke sladění
bosenského systému certifikace sadebního materiálu s požadavky Evropské unie. Současný bosenský
systém kontrol a certifikace je velmi roztříštěný a chybí mu i větší systematizace, což má přímý dopad
na konkurenceschopnost v zemědělství a omezuje růst v tomto sektoru. To má přímý dopad na
vývoz zemědělců z Bosny a Hercegoviny, stejně jako na možnost zahraničních investic v této oblasti.
Bosenští výrobci by také měli pružněji reagovat na poptávku na trhu (nové odrůdy, klony, sledování
zdravotního stavu rostlin atd.). Hlavním cílem tohoto projektu je proto pomoci vytvořit systém
kontroly a certifikace sadebního materiálu, který je běžný v členských státech EU. V rámci tohoto
projektu budou především připraveny návrhy příslušných právních předpisů, které budou zcela
harmonizovány s legislativou EU. Zároveň bude zabezpečeno školení pro zaměstnance státní správy,
kteří se podílejí na procesu certifikace. Tamní výrobci tak budou mít prospěch z přístupu na trh EU
a zároveň zemědělci získají jistotu, že zakoupený materiál splňuje požadované normy.
Projekty zaměřené na obnovu škod po povodních v roce 2014
Celkový rozpočet: 4 736 852 Kč
V květnu 2014 byla Bosna a Hercegovina zasažena ničivými povodněmi, které spolu s následnými
sesuvy půdy způsobily četné škody na majetku i životech. Povodněmi byly zasaženy především oblasti
v povodí řek Sáva a Drina na severu a severovýchodě země. ČR reagovala na povodně humanitárními
dodávkami a další pomocí. ČRA vyčlenila prostředky na materiální a technickou pomoc, která byla
zaměřena zejména na nejhůře postižené oblasti a na opravu dřívějších projektů ZRS v Bosně a
Hercegovině, které byly povodněmi poškozeny.
Seznam projektů a konkrétní finanční částky naleznete v následující tabulce:
Název projektu

Kód

Doba
realizace

Částka
(v Kč)

Místo
realizace

Realizátor

Dodávka použitého vybavení pro
likvidaci odpadu ve městě Olovo

CzDA-BA-201419-14050

2014

956 430 Kč

Olovo

JKP Bioštica
Olovo

Dodávka zařízení pro opravu
škod způsobenými povodněmi
ve městě Šekovići

CzDA-BA-201418-14030

2014

867 589 Kč

Šekovići

JKP Zelenilo
i čistoća
Šekovići
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Dodávka vybavení pro veřejnou
knihovnu Doboj po povodních

CzDA-BA-201420-15150

2014

898 842 Kč

Doboj

Biblioteka
Doboj

Dodávka zařízení pro civilní
ochranu municipality Gračanica

CzDA-BA-201426-15110

2014

494 151 Kč

Gračanica

LAG Doboj

Využití obnovitelné energie pro
centrální zásobování teplem
v obci Nemila – rekonstrukce po
povodních
Rekonstrukce systému
zásobování teplem, poničeného
povodněmi – Škola Grebnica,
municipalita Domaljevac

CzDA-BA-201113-23070

2014

962 800 Kč

Nemila,
Zenica

Mevos s.r.o

CzDA-BA-201417-23070

2014

557 040 Kč

Grebnica,
Domaljevac

CRP

ETIOPIE
Název projektu: 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: Region jižních národů, národností a lidu, Oromia (Awassa), oblast Dila a Hosaina,
Etiopie
Doba realizace: 2012-2014
Typ projektu: rozpočtové opatření ČGS
Realizátor: Česká geologická služba
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 999 700 Kč
Projekt navazuje na předchozí projekt ZRS, 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. 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. V průběhu roku 2014 byly úspěšně splněny
všechny plánované aktivity pro daný rok a tříletý projekt byl takto úspěšně ukončen. V roce 2014 byla
mapována georizika včetně hydrogeologických podmínek ve dvou oblastech – v oblasti Dila a Hosaina
v Regionu jižních národů, národností a lidu. Následně probíhaly finální úpravy map a vysvětlivek.
Vedle toho byly dokončovány terénní práce na vybraných detailních územích reprezentujících
modelové příklady hazardových fenoménů. Výsledky těchto doplňujících detailních studií byly
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publikovány v odborných periodicích. Na GSE byla uspořádána školení v práci s GIS, dálkovým
průzkumem a finální kompilaci geovědních map.
Název projektu: 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, Etiopie
Doba realizace: původně 2011–2013, prodloužena do června 2014
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 2014: 600 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit zásobování pitnou vodou a 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 budou zahrnovat 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.
Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému a na srážky silnému období dešťů v průběhu roku 2013, které
znemožnilo dokončení budovaných vodovodních systému, bylo trvání projektu oproti původnímu
plánu prodlouženo do června roku 2014, kdy byl projekt ukončen, a vodovodní systémy byly předány
místnímu partnerovi. V dubnu 2014 lokality projektu navštívil ředitel ČRA spolu se dvěma členy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Název projektu: Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii
Číslo projektu: CzDA-ET-2011-15-14031/2
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: město Bona, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení „Sidama Water Supply III“ firem Ircon s.r.o., Aquatest a.s. a GEOtest, a.s.
Celkový rozpočet: 10 998 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 6 000 000 Kč
Projekt „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“ má za cíl zlepšit
zásobování pitnou vodou, management vodních zdrojů, sanitaci a celkové zlepšení hygienické situace
v zóně Sidama, konkrétně pak ve městech Bona a Daye. Prostřednictvím zlepšení hygienické situace
se v budoucnu sníží výskyt infekcí způsobené závadnou vodou a špatnou hygienou, zvláštně pak u
dětí. Celkovým záměrem projektu je skrz zlepšení údržby vodních zdrojů a managementu zásobování
pitnou vodou posílit potenciál sociálního a ekonomického rozvoje dané oblasti. Nové vodní zdroje
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jsou koncipovány tak, aby pokryly poptávku po pitné vodě za předpokladu současného růstu počtu
obyvatel po dobu příštích dvaceti let. Během prvního roku projektu byly realizovány aktivity spojené
s povolením implementace projektu, s projekčními pracemi a zahájením výstavby a také aktivity
spojené s výstavbou vodovodní infrastruktury ve městě Bona a ve městě Daye, kde došlo již v roce
2014 k dokončení prací a předání dodatečně budovaných tří výdejních míst. V rámci výstavby byla
také uspořádána komunitní setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye, kde byly místní
komunity detailně seznámeny s plány a harmonogramem výstavby a cíli plánované osvětové
hygienické kampaně.

Název projektu: Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka
v zóně Sidama
Číslo projektu: CzDA-ET-2013-1-14021/2
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: zóna Sidama, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 20 960 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 500 000 Kč
Cílem projektu je zajištění přístupu obyvatel čtyř wored v zóně Sidama k nezávadné pitné vodě
vybudováním tří nových vrtaných studní a zavedení tří nových distribučních systémů dodávky vody na
veřejných prostranstvích. Kromě technické části projektu budou realizovány také osvětové a
vzdělávací kampaně, které budou mít za cíl zajistit celkovou dlouhodobou udržitelnost projektu.
V roce 2014 proběhla výstavba nových zdrojů pitné vody a dokončení vrtů v lokalitách Guguma, Teso
a Bargo a také obnova zdroje pitné vody v lokalitě Huluka. V rámci aktivit došlo k rozpracování návrhů
na řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodních zdrojů ve všech zmíněných
lokalitách a byl rehabilitován systém zásobování pitnou vodou v lokalitě Huluka. Během roku byla
zorganizována a realizována setkání se zástupci místních komunit a představiteli vodního úřadu na
úrovni zóny Sidama, s cílem zajistit přijetí projektu místní komunitou.

Název projektu: Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-10-31166
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Aleta Chuko (Sidama zone), Dila Zuriya, Wonago (Gedeo Zone), Etiopie
Doba realizace: 2013–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 16 500 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 4 500 000 Kč
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Projekt reaguje na potřeby rozvoje definované vládními strategiemi ukotvenými v „Plánu růstu
a transformace“ (Growth and Transformation Plan) zdůrazňujícími význam takové podpory
farmářským tréninkovým centrům pro zemědělce (Farmers‘ Training Centers - FTCs), která se
zaměřují na šíření intenzivních technologií pěstování plodin. Předmětem projektu je zejména
materiální a technická podpora rozvoje zemědělského poradenského systému v zóně Sidama
a Gedeo Regionu jižních národů, národností a lidu. Součástí projektu je analytické zhodnocení
organizačních a produkčních kapacit, materiální vybavení FTCs, realizace školení určených pro
rozvojové pracovníky a místní farmáře a metodická podpora při zavádění nových zemědělských
technologií, pěstování plodin (za využití demonstračních ploch), zpracování zemědělských produktů,
chovu včel apod. Podstatná část projektu se soustředí také na podporu rozvoje lidských zdrojů
farmářských tréninkových center. V roce 2014 se aktivity soustředily zejména na podporu FTCs, jež
nyní mají odpovídající materiální zázemí pro svou poradenskou činnost, dále byly dodány dopravní
prostředky pro vybraná centra. Došlo k posílení poradenských kompetencí zemědělských rozvojových
pracovníků a zajištění šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci prostřednictvím
situační studie v oblastech při vybraných FTCs.

Název projektu: Využití vodních zdrojů pro trvala udržitelnou zemědělskou produkci v zóně
Kembata Tembaro (Etiopie)
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-16-31140
Sektor: zemědělství
Místo realizace: zóna Kembata Tembaro, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 15 990 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 990 000 Kč
Záměrem projektu v zóně Kembata Tembaro je přispět k udržení potenciálu krajiny při současném
důrazu na zemědělskou produkci. Projekt má za cíl efektivně využít vodní zdroje pro intenzivní a
trvale udržitelnou zemědělskou produkci při zvýšené odolnosti krajiny vůči erozi. V roce 2014 došlo
k zahájení výstavby zavlažovacích soustav Lesho – Borkosha a Angacha & Kelema a Adancho určených
k ochraně lokální zemědělské půdy a intenzifikaci produkce místních farmářských komunit jakožto
stěžejní aktivity projektu. V každé ze dvou cílových oblastí projektu (kebele Lesho, kebele Adancho)
byly založeny dvě komunitní skupiny farmářů, které budou mít na starost zavlažování a údržbu
systému. Dále proběhlo školení 30 farmářů z oblasti Angacha v realizování protierozních prací. Na
exponovaných odlesněných svazích v oblasti Kelema a Adancho byla zavedena protierozní opatření
(infiltrační jímky, terasy, plůtky a hrázky, suché nádrže). Mezi další aktivity patřilo školení 15
rozvojových poradenských pracovníků v principech Farmer Field Schools (FFS), zahájení budování
pokusného políčka pro účely projektu, na kterých bude probíhat výuka metod FFS. Farmáři také
absolvovali školení ve správných zemědělských postupech zaměřených především na pěstování
plodové zeleniny. Mimo jiné proběhly průzkumy místního trhu a dostupnosti osiva a hnojiva a byly
nasbírány informace k pro vytvoření brožury k zavedení a využívání kompostů.
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Název projektu: Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti zpracování kůže a kožedělné produkce
v Etiopii
Identifikační číslo: 02/2014/01
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Awassa, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2013–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 11 000 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 4 000 000 Kč
Cílem projektu je přispět k rozvoji kožedělného průmyslu v Etiopii díky zlepšení kvality vzdělávání a
odborné přípravy v oboru kožedělná výroba a vytvořením příležitostí pro rozvoj mikropodniků a
malých podniků v kožedělném průmyslu. Projekt počítá s realizací různých aktivit v Awasse
zaměřených na vybudování institucionální kapacity Polytechnické univerzity v Awasse a TRTC
(Centrum technologií a výzkumu) v Awasse, rozšíření kapacity mikropodniků a malých podniků
zabývajících se kožedělnou výrobou v tomto městě a navázání a rozvoj spolupráce sítí různých aktérů
v kožedělném průmyslu. Tím tento projekt změní dostupnost, kvalitu a důležitost technického a
učňovského vzdělávání a odborné přípravy v oboru kožedělné výroby v Awasse, v Regionu jižních
národů a národností a Etiopii. V roce 2014 byly realizovány kurzy v oboru kožedělnictví organizované
partnerskou institucí SNNPR TRTC pro 235 účastníků, došlo k vybavení Střední odborné školy
v Awasse, jak materiálně tak technicky, čímž bylo umožněno prozatím 53 učňům navštěvovat tento
vzdělávací obor. Zároveň bylo umožněno zúčastnit se výuky osobám se zdravotním postižením díky
posílení přístupu inkluzivního vzdělávání. V témže roce se také zvýšila kapacita pěti školitelů TVET
(Technické a odborné vzdělávání a odborná příprava), jež realizují kožedělný vzdělávací program
v cílových organizacích. Díky spolupráci se zainteresovanými stranami byla vytvořena asociace
„Awassa City Leather Product Manufacturing Enterprise Sectoral Association, která umožní interakci
a spolupráci mezi jednotlivými články v daném sektoru.

Název projektu: Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené
zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy
Identifikační číslo: 02/2014/04
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Addis Abeba a SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2013–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká geologická služba
Celkový rozpočet: 2 222 500 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 969 000 Kč
Hlavním rozvojovým záměrem projektu je podpořit snahu etiopské vlády snížit chudobu svými
vlastními silami, a to prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti inženýrské geologie, hodnocení
geologických rizik a hydrogeologie. Cílem projektu je díky vysílání učitelů environmentální geologie na
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Addis Ababa University (AAU) zvýšit efektivitu tamního vzdělávání, a tím přispět ke kvalitnější
ochraně životního prostředí a udržitelnému využívání přírodních zdrojů Etiopie. V roce 2014 zůstala
na Addis Ababa University výuka hydrologie, kde proběhl kurz kontaminační hydrogeologie, zatímco
značná část aktivit se přesunula na rozvíjející se Arba Minch University. V rámci projektu se uskutečnil
teoretický kurz inženýrské geologie, geotechniky a mapování sesuvů, na který měla navázat praktická
cvičení a terénní kurz sesuvů půdy, avšak vzhledem k překážkám v jeho realizaci ze strany Addis
Ababa University byl kurz uspořádán mladým začínajícím specialistům Geologické služby Etiopie.
Název projektu: Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání
Identifikační číslo: 02/2014/11
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: SNNPR a Addis Abeba, Etiopie
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 9 500 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 3 500 000 Kč
Záměrem projektu „Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání“ je přispět
k systémovým změnám zvyšujícím kvalitu a relevanci vzdělávání v etiopských školách, čímž se snaží
posilovat stávající iniciativy etiopské vlády zaměřené na zlepšení kvality výuky vyzdvihováním
moderních vyučovacích metod. Projekt má za cíl zlepšit kvalitu základního vzdělávání nastavením
systému monitorování kvality v rámci školních klastrů se zapojením všech relevantních aktérů
v Regionu jižních národů a národností a v Addis Abebě. Nastavení systému hodnocení škol „LEAD“ si
klade za cíl sdílet odpovědnost za kvalitu výuky mezi jednotlivými pedagogy, ředitele školy a
inspektora. V prvním roce realizace projektu bylo započato vytváření hodnotících kritérií pro označení
systému hodnocení LEAD, došlo k výběru a materiální podpory modelových škol, pořízení pomůcek
a vybavení pro školy dle jejich potřeb a relevance, byla zahájena stavba jedné školy a druhá škola byla
v roce 2014 již dokončena. V rámci projektových aktivit byla započata tvorba školících modulů a
tvorba příručky pro mentory, která shrne základní principy práce mentorů.

Název projektu: Zajištění udržitelného přístupu k pitné vodě v Alaba Special Woreda, SNNPR
Ethiopia
Identifikační číslo: 02/2014/06
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Alaba Special Woreda, Etiopie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 7 066 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 5 066 000 Kč
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Záměrem projektu je přispět k naplnění etiopského Plánu růstu a transformace a Rozvojových cílů
tisíciletí v přístupu k pitné vodě v okrese Alaba Special woreda v Etiopii prostřednictvím zlepšení
dlouhodobého přístupu k pitné vodě a zvýšení její kvality včetně posílení správy a udržitelnosti.
Projekt je zaměřen zejména na rozvoj infrastruktury v daném regionu, zvláště pak na opravy
stávajících, ale nefunkčních vodních zdrojů (hlubinných vrtů), tak i budování nových (mělkých
studen). Aktivity v roce 2014 měly za cíl obnovu informačních systémů vodních zdrojů, monitorování
a následnou kontrolu. Tyto informační toky jsou v rámci projektu podporovány pomocí
elektronického systému E-problem reporting pro nahlašování problémů. Po provedení úvodní studie
pro zjištění počátečního stavu byly obnoveny čtyři vrty, proběhla výstavba dvou akumulačních nádrží
a šesti nových vodních zdrojů (mělkých vrtů). Dále byl proveden průzkum kvality vody v oblasti
s důrazem na výskyt fluoru a následně byly vybrány vhodné oblasti pro instalaci defluorizačních
stanic. V rámci projektu proběhlo školení administrativních a technických zaměstnanců zaměřené na
metody řízení vodních zdrojů a jejich inventarizace a na ovládnutí nového vybavení pro využití
databázového systému.

Název projektu: Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání v okrese Alaba, Region
Jižních národů, Etiopie
Identifikační číslo: 02/2014/07
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Okres Alaba, Alaba Special Woreda, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 155 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 2 655 000 Kč
Projekt navazuje na již uskutečněný projekt mezi léty 2011 a 2013 v Etiopii, v oblastech Alaba a
Damboya woredas, Region jižních národů, národností a lidu. V letošním roce projekt pokračoval ve
snaze zvýšit potravinovou bezpečnost skrze vylepšené zemědělské postupy drobných farmářů.
Projekt je zaměřený na kapacitaci pěti farmářských školících center, rozvojových agentů a podporu
znevýhodněných žen a drobných farmářů. V roce 2014 došlo k vybavení pěti Farmářských školících
center nábytkem a materiálem včetně dopravních prostředků a zázemí pro zaměstnance. Proškolení
15 rozvojových agentů a 5 správců farmářských školících center, kdy proškolení agenti mohli své
zkušenosti předávat dále a mohla tak vzniknout aktivita zaměřená na podporu vybraných 100 žen
z nejchudších rodin. Agenti vedli školení, které se věnovalo zejména vhodnému pěstování zeleniny,
chovu drobných hospodářských zvířat a také úvodu do sociálních témat. 56 žen obdrželo materiální
pomoc ve formě zemědělských vstupů tato osiva byla distribuována zejména farmářkám
disponujících zajištěním vodních zdrojů, aby byla zaručena udržitelnost produkce zelenin během
období sucha.
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Název projektu: Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata
Temboro
Identifikační číslo: 02/2014/08
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Woreda Angacha, zóna Kembata Tembaro, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 2 000 000 Kč
Cílem projektu je posílení rozsahu a kvality poradenských služeb poskytovaných ve woredě Angacha,
a to prostřednictvím školení, podpory poradenských center (FTCs), založením demonstračních
zemědělských pozemků, demonstračních chovů a Centra pro zpracování zemědělských produktů.
Podpora byla v předchozích letech projektu směřována do tří poradenských center, které patří mezi
nejméně rozvinuté ve woredě Angacha - nacházejí se v těžko přístupných oblastech a postrádají
většinu z potřebného základního vybavení. V roce 2014 se projekt věnoval podpoře kooperativy
založené v roce 2013. Byla realizována školení pro 31 zemědělských poradců a 7 expertů ze
zemědělského úřadu (WADO) zaměřená na pěstování olejnin, pěstování ovoce a zeleniny ve školkách
a používání moderních mini-školek, které byly v průběhu projektu založeny. Následně došlo
k proškolení drobných zemědělců v oblastech pěstování olejnin, vedení účetnictví, finančního
managementu a přípravy business plánu, transferu včelstev z tradičních do moderních úlů a v údržbě
zemědělských strojů. Celkem bylo v roce 2014 vyškoleno 214 zemědělců. V rámci projektu byla
poskytnuta materiální podpora ve formě osiva, hnojiv, zemědělského nářadí či moderních úlů či
dodání dodávky elektromotorů, mlýnice, lisu na olejniny či mlátičky.

Název projektu: Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama,
Etiopie
Identifikační číslo: 02/2014/02
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Sidama / Shebe Dino, Etiopie
Doba realizace: 05/2013–12/2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Celkový rozpočet: 20 000 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 8 900 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení životní úrovně obyvatel Regionu jižních národů, národností a lidu
prostřednictvím poskytování odborného vzdělávání lékařů v oblasti zóny Sidama, a tím i zvýšení
dostupnosti zdravotnických služeb. Konkrétně se projekt zaměřuje na podporu rozvoje nové primární
nemocnice ve městě Leku ve woredě Shebe Dino a rozvoj nově otevřené Medical College ve městě
Yirga Alem. Projekt má oběma institucím poskytnout technické zázemí, vybavení lékařskými přístroji
a budování odborných kapacit zaměstnanců. Z projektu bude přímo čerpat celá populace woredy,
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nepřímo i obyvatelé přilehlých oblastí. V roce 2014 byla zrevidována a stabilizována vodovodní sít,
technická infrastruktura nemocnice a byl dodán a zprovozněn transformátor, čímž byla stabilizována
dostupnost elektrické energie. Byly započaty stavební úpravy areálu nemocnice; konkrétně byla
postavena vícefunkční budova a proběhla celková oprava zastřešení hlavní budovy. Podle plánu bylo
zakoupeno a dodáno vybavení operačního sálu (například kojenecký inkubátor, lampa na operační
sál, dvě porodnická křesla či deset sad porodnických nástrojů). V rámci projektu byl také odborně
proškolen zdravotnický a technický personál a další posilování odborných kapacit etiopského
zdravotnického personálu bylo dosaženo zajištěním praktické stáže českých odborníků, kteří předali
nejen své praktické poznatky a znalosti ale také přivezli velké množství zdravotnického materiálu.

Název projektu: Posílení kapacity nemocnice Karat
Identifikační číslo: 02/2014/06
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Konso Special Woreda, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 10/2013–12/2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Celkový rozpočet: 7 000 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 4 574 500 Kč
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti péče o matku a dítě v nemocnici
Karat na úroveň národních standardů (standard „Primary Hospital“), a tím zlepšení životní úrovně
obyvatel ve speciální woredě Konso Regionu jižních národů, národností a lidu. Projekt podporuje
rozvoj zdravotnických služeb, technického zázemí a odborného vzdělávání zdravotnického personálu
v této nemocnici. V rámci aktivit v roce 2014 bylo zajištěno lékařské vybavení po nemocnice, jeho
instalace a také proškolení personálu v jeho používání. Vzhledem k nestabilitě elektrické energie ve
woredě Konso byl zajištěn generátor pro nemocnici, který bude zaručovat nepřetržitý přístup
k elektrické energii. Mezi další aktivity patřilo zvýšení odborných kapacit zdravotnického personálu
s důrazem na oblast péče o matku a dítě.

Název projektu: Podpora zemědělských živností a udržitelného nakládání s přírodními zdroji v zóně
Sidama
Identifikační číslo: 02/2014/09
Sektor: zemědělství
Místo realizace: zóna Sidama, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 173 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 2 173 000 Kč
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Projekt byl realizován s cílem přispět k soběstačnosti zemědělců a snížení degradace půdy
prostřednictvím posílení dlouhodobě udržitelného managementu přírodních zdrojů mezi místními
obyvateli a jejich seznámení s alternativními možnostmi obživy. Důraz byl kladen na rehabilitaci
erodované oblasti a v rámci toho byla přijata řada protierozních opatření. Celkem 490 členů místních
komunit bylo prostřednictvím návštěv expertů a komunitních setkání motivováno k řešení situace
erodovaných oblastí a následně vyškoleno v realizování protierozních opatření. Komunity významně
přispěly k identifikaci prioritních krizových oblastí a účastnily se rehabilitování erodované půdy.
Zalesňováním, zatravňováním, budováním příkopů a systémů teras byla podpořena stabilita krajiny a
došlo ke snížení rizika eroze. Až 7 ha ploch postižených erozí bylo znovuzalesněno či pokryto
travinným porostem. Pro výsadbu lesních stromů bylo pořízeno až 310 000 sazenic, které byly spolu
s dalšími potřebami dodány pro implementaci protierozních opatření. Tři vybraná farmářská školicí
centra byla podpořena výbavou pro demonstraci včelařství, která tak představila alternativní
možnost obživy. V rámci projektu byl posílen také tržní sektor s úspornými kamny prostřednictvím
podpory tří soukromých prodejců kamen.

Název projektu: Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda
Identifikační číslo: 02/2014/10
Sektor: lesnictví
Místo realizace: Awassa Zuriya Woreda, zóna Sidama, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 11 000 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 3 500 000 Kč
Záměrem projektu je omezit procesy degradace půdy, rehabilitovat půdu již degradovanou a přispět
tak k rozvoji udržitelného hospodaření s přírodními zdroji v Awasa Zuriya Woreda, a tím zlepšit
životní úroveň cca 21 000 obyvatel. Cíl pak spočívá ve zvýšení ekologické stability oblasti
prostřednictvím posílení kapacit místních obyvatel zavedením komplexu protierozních opatření a
implementací plánu hospodaření v krajině. Po zhodnocení stavu degradace půdy a jeho zmapování
byla v regionu realizovaná osvětová činnost zaměřená na posílení vztahu místních obyvatel k přírodě
a provádění protierozních opatření, která spočívala v setkání s 60 místními obyvateli a distribucí
brožur, plakátů a omalovánek pro děti. Ve spolupráci s místní komunitou byl vypracován územní plán
hospodaření s návrhem protierozních opatření, který byl následně implementován. Až 60 ha
erodovaného území bylo ošetřeno pomocí protierozních opatření – 739 vesničanů místních komunit
se zapojilo do vysazování sazenic a do výstavby zasakovacích jamek, zasakovacích rybníčků. V rámci
projektu byla provedena rekonstrukce lesní školky produkující sazenice pro výsadbu a distribuci.
Celkem bylo vypěstováno téměř 600 000 sazenic lesních, ovocných a víceúčelových dřevin, 130 000
stromků bylo poté vysázeno jako protierozní opatření v projektovém území.
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GRUZIE
Název projektu: 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, Gruzie
Doba realizace: 2011–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 10 871 261 Kč
Rozpočet na rok 2014: 412 547 Kč
Tento projekt byl 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 tohoto projektu bylo zvýšit všeobecné povědomí o problematice rakoviny. Projekt má rovněž
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.
Aktivity projektu měly dopad i na tvorbu národního plánu kontroly rakoviny. V roce 2014 byl projekt
ukončen.

Název projektu: Zajištění první pomoci pro ambulanci v Omalu
Identifikační číslo: CzDA-GE-2014-10-12220
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Omalo, Gruzie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: LTD Caucasus Motors
Celkový rozpočet: 1 764 461 Kč
Rozpočet na rok 2014: 814 461 Kč
Cílem projektu je zvýšit kvalitu První lékařské pomoci v regionu Tušeti dodávkou stacionárního
a mobilního zařízení ambulanci v Omalo. Ambulance byla založena v roce 2005 za podpory EU. V roce
2014 bylo uskutečněno předání vhodného terénního vozidla, které umožní poskytovat lékařskou
pomoc i v odlehlých a obtížně přístupných místech.
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Název projektu: Rozvoj a podpora gruzínského lázeňství
Identifikační číslo: CzDA-GE-2012-7-12110
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Tbilisi Spa, Gruzie
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Výzkumný ústav balneologický, v. v. i., Ircon s.r.o., THERAP-TILIA spol. s r.o.
Celkový rozpočet: 1 295 500 Kč
Rozpočet na rok 2014: 420 000 Kč
Cílem projektu bylo vytvoření databáze gruzínských lázeňských zařízení, profesionalizace odborného
personálu a zlepšení léčebného vybavení některých lázní. Dlouhodobým záměrem projektu bylo
vytvoření plánu rozvoje gruzínské balneologie s důrazem na zavádění legislativy. Významným
komponentem projektu byl také přenos zkušeností ČR s procesem privatizace českého lázeňství
a poté se vstupem do EU. Součástí projektu byl též nákup masážních terapeutických lehátek a
školení místního zdravotnického personálu v oblasti balneologických a terapeutických metod. Projekt
byl v r. 2014 ukončen.

Název projektu: Podpora včasné diagnostiky prevence a léčby onkologických onemocnění
Identifikační číslo: CzDA-GE-2010-5-12191
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: provincie Samegrelo a Shida Kartli, Gruzie
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Cancer Prevention Centre, AMCA spol s.r.o., Glomex MS, Charita ČR
Celkový rozpočet: 30 349 089 Kč
Rozpočet na rok 2014: 5 349 089 Kč
Projekt navazuje na předchozí aktivity ČRA v této oblasti („Podpora prevence a včasného odhalení
rakoviny u žen v regionech Samegrelo a Shida Kartli”). Jeho hlavním cílem je zvýšit dovednosti
a znalosti praktických lékařů a zdravotních sester v oblasti onkologie a proti-rakovinových programů.
Projekt je komplementární se souběžným projektem European School of Oncology (ESO). Na základě
doporučení a výsledků identifikační cesty je námět rozšířený o léčbu (na úrovni asistence a facilitace),
diagnostiku (ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, dodávka mamografu) a prevenci. V r. 2014
probíhaly aktivity směřující k posílení kapacit zdravotnického personálu venkovských klinik v okrese
Zugdidi, jako například vypracování vzdělávacích modulů a jejich akreditace, proškolení lékařů a
sester.
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Název projektu: Zařízení pro mateřskou školku v Jalaurtě
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-20-15112
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Jalaurta, Gruzie
Doba realizace: 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: N.L.P Sachkhere United Kindergarten
Celkový rozpočet: 438 575 Kč
Rozpočet na rok 2014: 438 575 Kč
Projekt byl identifikován na základě spolupráce ČR a Japonska. V rámci projektu bylo pořízeno
vybavení nové mateřské školky v Jalaurtě, vybudované z fondů japonské ambasády. V regionu
Sachkhere je výrazný nedostatek předškolních zařízení, z 3610 dětí mezi 2 a 6 lety má možnost je
navštěvovat pouze 900 z nich.

Název projektu: Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie II
Identifikační číslo: 07/2014/06
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Tbilisi, Gruzie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Celkový rozpočet: 2 599 966 Kč
Rozpočet na rok 2014: 4 599 966 Kč
Cílem projektu je zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy
o závislostech na nelegálních látkách. Projekt usiluje o rozvoj kapacit pro monitorování drogové
situace Institutu adiktologie i pro výzkum v tomto oboru. Usiluje o vytvoření konkrétních
adiktologických vzdělávacích modulů, které budou začleněny do bakalářských programů studijních
oborů zaměřených na rozhodovací procesy a šíření výsledků adiktologie (žurnalistika, veřejná politika
a správa atd.) a do celoživotního vzdělávání. Dojde k dalšímu rozvoji a institucionálnímu zakotvení
Gruzínské asociace adiktologů, zejména s ohledem na její kapacitu certifikace programů
celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie. Výstupem projektu budou metodologické postupy pro
monitoring drogové situace v Gruzii, mezinárodní zakotvení monitorovacího střediska (Institutu
adiktologie), připravené výzkumné projekty, pokrok ve zpracování výsledků výzkumu ve veřejné
komunikaci a v rozhodování o drogové politice, koncepční program Gruzínské asociace adiktologů a
její mezinárodní spolupráce a systém akreditace a registrace kursů celoživotního vzdělávání
v adiktologii. Aktivity navazují na projekt Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému
Gruzie, realizovaný v letech 2012. Projekt je realizován ve spolupráci s USAID v rámci programu
Emerging Donors Challenge Fund. V červenci 2014 podepsal ředitel ČRA se zástupce ambasády USA
v Tbilisi memorandum o porozumění k tomuto projektu.
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Název projektu: Podpora reformy veřejné správy v Gruzii
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-18-15112
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Tbilisi, Gruzie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka
Realizátor: Institut pro veřejnou správu Praha, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – VYCERO,
Univerzita Karlova v Praze
Celkový rozpočet: 4 803 419Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 167 190 Kč
Projekt je zaměřen na předávání českých zkušeností s přechodem na decentralizovanou státní
správu. Záměrem je přispět ke vhodnému nastavení fungujícího systému decentralizované státní
správy. V současné době probíhá v Gruzii proces reformy veřejné správy a tento projekt pomůže řešit
některé procesní otázky týkající se této reformy. Jedná se zejména o zefektivnění procesního
vnitřního nastavení vzdělávací instituce CEGSTAR a podporu procesu fiskální decentralizace na státní
úrovni. ČR prošla v relativně nedávné době podobným reformním procesem a má tudíž mnoho
zkušeností, které může v rámci tohoto projektu předat. Součástí projektu je i podpora v oblasti
vzdělávání úředníků státní správy. Zde budou některé aktivity realizovány přímo českou státní
správou, a to Institutem pro veřejnou správu Praha.

Název projektu: Podpora ohrožené mládeže a mnohočetných a neúplných rodin ve vybraných
regionech západní Gruzie
Identifikační číslo: 07/2014/04
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: město Kutaisi a okresy Tskaltubo a Tkibuli, provincie Imereti, Gruzie
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 6 934 456 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 499 520 Kč
Projekt se zaměřil na práci s mnohočetnými a neúplnými rodinami, dětmi a mládeží v odloučených
komunitách. Výstupy projektu navazují na probíhající vládní reformu systému péče o děti a jejich
zapojení se do společnosti. Cílem projektu bylo posílení kapacit místních úřadů poskytující sociální
služby ohroženým skupinám a zvyšování povědomí o problémech ohrožených skupin obyvatelstva
mezi širokou veřejností. V neposlední řadě projekt nabídl přímou podporu vybraným ohroženým
skupinám prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a nově založených sociálních podniků. V roce 2014
byl projekt ukončen.
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Název projektu: Lidé s postižením: Přirozená a respektovaná skupina společnosti
Identifikační číslo: 04/2014/02
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Tbilisi, Gruzie
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 4 517 500 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 059 586 Kč
Projekt se zaměřil na situaci osob s postižením, přesněji na omezení diskriminačního přístupu
a snížení společenského tabu. Dále projekt upozornil na nízkou integraci osob s postižením do
společenského a pracovního procesu. Prvním cílem projektu bylo 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. Dalším cílem projektu bylo usnadnění pracovních vztahů a procesů mezi zaměstnavateli
a lidmi s postižením. V roce 2014 byl projekt ukončen.

Název projektu: Centrum denních služeb pro seniory v regionu Khashuri
Identifikační číslo: 07/2014/03
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: okres Khashuri, provincie Shida Kartli, Gruzie
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Celkový rozpočet: 4 517 500 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 926 000 Kč
Záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality a důstojnosti života seniorů-uprchlíků, kterých ve
vybraném okrese žije v provizorních podmínkách několik stovek. Cíle projektu jsou naplňovány
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 měl dále za cíl zvýšení povědomí seniorů o jejich
právech a posílení mezigenerační solidarity. V roce 2014 došlo navíc ke zřízení hostelu v budově
Centra, který by měl napomoci finanční udržitelnosti Centra denní služeb do budoucna. Projekt byl
v r. 2014 ukončen.
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Název projektu: Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-12-31120
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Tusheti, Gruzie
Doba realizace: 2013−2016
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Glomex MS s.r.o., Charita ČR
Celkový rozpočet: 14 03 8092 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 260 473 Kč
Předmětem projektu jsou především služby/aktivity zahrnující materiální a technickou podporu pro
rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy zahrnující pěstování zemědělským plodin jako jsou
brambory a zpracování ovčí vlny v horských oblastech Tusheti (region Kakheti, okres Achmeta).
Podstatná část realizace projektu je zaměřena na podporu lidských zdrojů, zajištění vybraných
výrobních vstupů, ale také koordinaci odbytu zemědělských produktů. Místních kapacity tak budou
rozvíjeny formou školení pro cílovou skupinu farmářů či pastevců a školitelů, kteří budou schopni po
ukončení projektu dále předávat vhodnou formou nabyté znalosti a dovednosti. Technika pro
zpracování ovčí vlny a zemědělské půdy, kvalitní pěstební materiál vhodný do místních
agroekologických podmínek a potřebné agrochemikálie, stejně jako koordinace a řízení místní
asociace pastevců a odbytu zemědělských produktů napomohou udržení tradičního způsobu
zemědělské obživy. V úvodní fázi projektu bylo vytvořeno technické zázemí pro producenty brambor
a vlny v Tušsku, participujícím pastevcům byla dodána technika pro stříhání ovcí. Zefektivnění
procesu stříhání ovcí a skladování vlny a brambor povede, za přispění aktivit plánovaných pro
následující roky, ke zvýšení příjmu místních farmářů.

Název projektu: Podpora efektivního hospodářství družstev v kraji Imereti, Gruzie
Identifikační číslo: 07/2014/04
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Imereti, Gruzie
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 500 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit ekonomickou situaci ve venkovských oblastech regionu Imereti
prostřednictvím udržitelného fungování družstev. Tento projekt reaguje na aktuální potřeby rozvoje
zemědělství na gruzínském venkově. Špatná organizace výroby a prodeje místní produkce se promítá
do malých výnosů a nízké konkurenceschopnosti. Průzkumy přitom ukazují, že spolupráce je pro
rozvoj zemědělství jako ekonomického odvětví nezbytně nutná. V červenci 2014 se s průběhem
projektu seznámil ředitel ČRA během své cesty do regionu Imereti.
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Název projektu: Podpora zemědělských servisních center v Dioknisi a Didachara, Autonomní
republika Adžárie, Gruzie
Identifikační číslo: 07/2014/05
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Adžárie, Gruzie
Doba realizace: 2013−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 2 101 298 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 000 000 Kč
Cílem tohoto projektu bylo zvýšit udržitelnost dvou cílových asociací/zemědělských servisních center,
které byly realizátorem založeny v rámci předchozího projektu ČRA v letech 2011–2012. Projekt byl
založen mimo jiné na aktivní spoluúčasti cílových skupin a příjemců pomoci na projektových
aktivitách, a to včetně spoluúčasti finanční. Největší důraz byl kladen na udržitelnost projektu
a rozvoj odborných kapacit servisních center tak, aby byla zajištěna samostatnost jejich fungování po
skončení projektu. V roce 2013 byla provedena analýza trhu v Batumi a možnosti diverzifikace
hospodaření farmářských asociací o terasové ovocnářství s nezanedbatelným ekologickým efektem.
Byla dokončena rekonstrukce skladového prostoru, v němž budou uloženy sadbové a část
konzumních brambor členů servisních center. Zakoupeno bylo i přístrojové vybavení skladu, nezbytné
pro jeho zdárné fungování. Projekt by r. 2014 ukončen.

Název projektu: Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-19-74010
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta a.s.
Celkový rozpočet: 7 616 620 Kč
Rozpočet na rok 2014: 529 525 Kč
Cílem projektu je posílení legislativně-technických kapacit Gruzie v oblasti prevence závažných havárií
– „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). Přípravou legislativního rámce a posílením
implementačních kapacit gruzínských institucí v oblasti MAP dojde k vytvoření předpokladů pro
budoucí systémové řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy
EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents). V rámci plnění
veřejné zakázky proběhne zmapování stávající platné legislativy a databází k MAP v Gruzii, zmapování
kompetencí a činnosti jednotlivých úřadů aktivních v oblasti MAP v Gruzii, vypracování seznamu
doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními MEAs (multilaterálními
environmentálními úmluvami, zejm. UNECE TEIA Transboundary Effects of Industrial Accidents
Convention), zpracování návrhu zákona MAP a vypracování návrhu metodik MAP a inspekčních
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postupů MAP v průmyslových podnicích. Dále budou zpracovány metodiky vzorkování, dodáno
základní vzorkovací a analytické vybavení a proběhne školení školitelů vzorkování a inspekčních
postupů MAP a školení školitelů pro oblast implementace metodických pokynů MAP.

Název projektu: Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí
Identifikační číslo: CzDA-GE-2011-8-41050
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2011–2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: ČHMÚ, Glomex MS, Aquatest a.s.
Celkový rozpočet: 19 461 557 Kč
Rozpočet na rok 2014: 71 000 Kč
Projekt významně přispěl k připravenosti Gruzie na extrémní klimatické výkyvy prostřednictvím
rozšíření a modernizace stávající meteorologické a hydrologické monitorování sítě National
Environmental Agency (NEA). Přidanou hodnotou projektu byl transfer znalostí z ČR, která byla
garantována účastí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na některých projektových
aktivitách. Tento přenos znalostí byl zvláště cenný pro použití relační databáze pro meteorologii
a hydrologii. Hlavním výsledkem projektu bylo posílení kapacity NEA v oblasti předvídání
meteorologických a hydrologických ohrožení v Gruzii za účelem snížení nebo zmírnění negativních
dopadů častých povodní. Zvýšení kapacit NEA se týká především zvýšení počtu monitorovacích bodů,
což povede k souvislému toku aktualizovaných a spolehlivých dat. Dále projekt umožňuje 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).

Název projektu: Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu
ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti
Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-4-74010 03
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: region Mtskheta-Mtianeti, Gruzie
Doba realizace: 09/2014–12/2016
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Celkový rozpočet: 11 363 605 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 891 440 Kč
Cílem projektu je zvýšení schopnosti geologické sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze
svahových nestabilit v cílové oblasti. V rámci projektu nabude znalosti a zkušenosti s identifikací
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území náchylných k sesouvání, s terénním průzkumem a prioritizací svahových nestabilit. Pracovníci
NEA budou seznámeni s modelováním v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze
svahových nestabilit, která bude v rámci projektu přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie.
Tato schopnost najde uplatnění nejen pro územní plánování a rozvoj v regionu, ale také identifikuje
místa, na kterých je výhodné započít s preventivními opatřeními tak, aby nebyla poškozována
stávající infrastruktura a nedocházelo k úbytku obyvatel v postižených horských oblastech.
V neposlední řadě budou v souvislosti s instalací pilotního monitorovacího systému gruzínské straně
předány teoretické a praktické znalosti o používání moderních monitorovacích systémů a jejich
napojení na systém včasného varování.

Název projektu: Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko
Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-D-41030
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Tušsko, Gruzie
Doba realizace: 2014–2015
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: AOPK ČR
Celkový rozpočet: 3 943 900 Kč
Rozpočet na rok 2014: 915 300 Kč
Tušská chráněná krajinná oblast má nově zpracovaný návrh plánu péče, který byl stěžejním výstupem
souvisejícího projektu „Zpracování plánu péče pro Tusheti Protected Landscape“ a který vymezuje
řadu opatření směřujících k zajištění ochrany přírodních a kulturně historických hodnot území a
vhodné péče o přírodu a krajinu, s cílem zachovat vysokou biodiverzitu a typický krajinný ráz.
Důležitou součástí doporučení v plánu péče je rovněž udržení stabilního osídlení tušskou komunitou,
které je podporováno specifickými opatřeními přispívajícími k udržitelnému rozvoji regionu. Projekt
je zpracován v přímé vazbě na plán péče, s cílem podpořit implementaci vybraných opatření z plánu
péče, a to konkrétně v oblasti rozvoje turistické infrastruktury, monitoringu druhů a inventarizace
významných přírodních fenoménů. Významnou aktivitou, související s rozvojem cestovního ruchu,
bude také zmapování potenciálních dodatečných příjmů z turismu, navržení vhodných opatření a
jejich implementace v praxi. K dalším úkolům projektu patří navržení vhodného způsobu prezentace
CHKO širší veřejnosti, především formou dvoujazyčné webové stránky, která by současně poskytovala
komplexní aktuální informace pro turisty a návštěvníky. V r. 2014 byly uskutečněny aktivity zahrnující
např. monitoring návštěvnosti CHKO Tušsko, návrh systému turistického značení a návrh jednotného
vizuálního stylu CHKO. Ředitel ČRA během návštěvy v Tusheti podepsal memorandum o porozumění
o spolupráci s ministryní životního prostředí Gruzie.
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JEMEN
Název projektu: Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání na ostrově Sokotra
Identifikační číslo: 08/2014/01
Sektor: zemědělství
Místo realizace: ostrov Sokotra, Jemen
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Celkový rozpočet: 11 374 000 Kč
Rozpočet 2014: 2 700 000 Kč
Rozvojovým záměrem projektu bylo podpořit cílovou skupinu obyvatel ostrova Sokotra ve snaze
o zvýšení jejich potravinové bezpečnosti a nutriční kvality stravy a pomocí edukačních aktivit v oblasti
drobného zemědělství zvýšit potravinovou a ekonomickou soběstačnost místní komunity. Jako
modelové objekty a příklady dobré praxe nyní slouží již více než třicet založených agrolesnických
objektů a školních zahrad. Kromě budování a provozu agrolesnických objektů se projekt věnoval
rovněž školení vedoucích pracovníků Environment Protection Authority (EPA). Prostřednictvím
expertů (proškolených v prvním roce projektu) proběhla navazující školení místních komunit
a pracovníků škol za dohledu odborníků MENDELU. Výuka ve školních zahradách se uskutečnila ve
spolupráci s místními učiteli, kteří v následující fázi vedli školení žáků přímo ve školách.

KAMBODŽA
Název projektu: Program sociální péče a inkluzivního vzdělávání pro děti s postižením v provincii
Takeo
Identifikační číslo: 09/2014/03
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: provincie Takeo, Kambodža
Doba realizace: 2013–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 5 500 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 3 00 000 Kč
V rámci realizovaných aktivit a výstupů projektu šlo zejména o zvýšení počtu dětí s postižením
přihlášených do cílových škol a o jejich pravidelnou docházku stejně jako o zvýšení kvality vzdělávání
a výuky v třídách inkluzivního vzdělávání. Bylo zjištěno, že 84 % z 228 dětí s postižením z 18 škol
(cílem bylo 70 %) mělo v období ledna až prosince 2014 více než 80 % školní docházku a při srovnání
výsledků dětí s postižením v období prvního a druhého semestru si 141 z 228 zlepšilo své průměrné
známky. Kromě toho uvedlo 30 z 30 (100 %) dětí s postižením, které obdržely asistenční pomůcky, že
se zlepšil jejich zdravotní stav. Mezitím 18 z 18 (100 %, cílem bylo 40 %) cílových škol využilo znalosti
a dovednosti z oblasti inkluzivního vzdělávání při výuce dětí s postižením. Učitelé vypracovali plány
hodin, usadili děti s postižením podle vhodného schématu, usnadnili spolupráci mezi spolužáky a

94 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

věnovali zvláštní pozornost dětem s postižením ve třídě i ve škole. Členové pracovní skupiny
zaznamenali, že 89 % vyškolených učitelů (cílem bylo 60 %) využívá existující sady nástrojů během
každodenní výuky, a uvedli, že učitelé přizpůsobili třídu tak, aby vyhovovala potřebám dětí
s postižením. Kromě toho prokázali členové pracovní skupiny velký zájem o implementaci projektu
inkluzivního vzdělávání ve svých školách a poskytli mu plnou podporu.

Název projektu: Komplexní přístup k prevenci akutní a chronické podvýživy dětí pomocí
integrovaného managementu řízení akutní podvýživy u dětí do 5 let v provinciích Takeo, Kandal,
Kampong Chhnang a Kampong Speu v Kambodži
Identifikační číslo: 09/2013/02
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: provincie Takeo, Kandal, Kampong Chhnang a Kampong Speu, Kambodža
Doba realizace: 2013–2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Magna Děti v Tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 3 000 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 1 500 000 Kč
Cílem projektu bylo přispět ke snížení úmrtnosti dětí do 5 let v důsledku podvýživy a posílení
prevence poskytováním systému integrovaného řízení akutní podvýživy (Integrated Management of
Acute Malnutrition – IMAM). Projekt se soustředil zejména na provincie Kandal, Takeo a Kampong
Chhang – v těchto oblastech má místní populace omezenou úroveň spotřeby potravin zejména kvůli
vysokým cenám potravin a nízkým či zcela chybějícím příjmům rodin. Realizátor projektu se s pomocí
komunitních zdravotnických dobrovolníků zaměřil v rámci komunit jak na aktivní screening a
vyhledávání dětí postižených nebo ohrožených podvýživou přímo v komunitách, tak i osvětovou a
informační činnost o symptomech a rizikových faktorech podvýživy a způsobech její efektivní
prevence.

Název projektu: Zlepšení zdraví pro matku a dítě v Kambodži s důrazem na prevenci a léčbu
podvýživy
Identifikační číslo: 09/2014/05
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Kampong Tralach, Kampong Chhnang, Kambodža
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 5 531 140 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 5 531 140 Kč
Cílem projektu je zlepšení kvality péče o matku a dítě s důrazem na prevenci dětské podvýživy
v Kambodži. Za účelem naplnění cíle se projekt zaměří na aktivity ve třech klíčových oblastech.
Nejprve projekt zacílí na zlepšení kvality zdravotní péče o matku a dítě prostřednictvím posílení
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oficiálního zdravotního systému v oblasti vzdělávání. Dále se zaměří na zapojení komunity jednak na
vzdělávacích akcích „tváří v tvář“ přímo ve vesnicích nebo prostřednictvím mobilních technologií
a v neposlední řadě také na léčbu podvyživených dětí, které identifikovala sama komunita. Projekt
vychází z předešlých aktivit zaměřených na zlepšení kvality péče o matku a dítě s důrazem na
prevenci dětské podvýživy v Kambodži v oblasti Kampong Chhnang v roce 2013. V roce 2014 byly
intervence uskutečněny organizací ČvT ve spolupráci s neziskovou organizací Magna - Děti v tísni,
o.p.s. a to v okresech Kampong Tralach a Kampong Chhnang. Další tematicky obdobné aktivity byly
uskutečněny ve vybraných chudých městských osídleních v hlavním městě Phnom Penh a to v rámci
krátkého pilotního projektu, který byl rozšířením současného projektu.

Název projektu: Rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami pro zajištění udržitelných zdrojů energie
v Kambodži (ROBI)
Identifikační číslo pro rok 2014: 09/2013/04
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: provincie Takeo, Kampot, Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham, Kandal a Kampong
Speu, Kambodža
Doba realizace: 2011−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 18 978 600 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 978 600 Kč
Bioplynárny jsou místně prověřené technologie fungující na principu procesu uvolňování plynu
z rozkladu organického odpadu. Typická domácnost vybavená funkční bioplynárnou je schopna
pomocí bioplynárny vyrobit dostatek energie na dvě hodiny denně vaření a svícení (pro dva pokoje) a
roční úsporu za výdaje na hnojiva okolo 75 USD. V roce 2014 bylo založeno 14 nových f
(Biodigester Construction Companies – BCC). Za celé období projektu bylo celkem
založeno a je stále aktivních 58 firem napříč 13 provinciemi zaměstnávající 441 lidí, z nichž 307 jsou
obchodní zástupci a 134 zedníci. Realizátor dále najal a vyškolil 82 nových místních techniků, kteří
2641 domácnostem užívajícím bioplynárny (zhruba 12148 lidí) poskytují poprodejní servis a zajišťují
tím jejich lepší a dlouhodobější fungování. ČvT Informační kampaň o výhodách bioplynu zacílila na
10129 lidí, což pomohlo při zvyšování obecného povědomí a poptávky po této technologii ve
venkovských oblastech.
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Název projektu: Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého
školství v partnerských rozvojových zemích – projekt „Zvyšování kvality vysokého zemědělského
školství v Kambodži"
Identifikační číslo: 09/2014/06
Typ projektu: Dotace
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kambodža
Doba realizace: 2012−2014
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Celkový rozpočet: 2 333 875 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 000 000 Kč
Záměrem projektu bylo zlepšit úroveň zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kambodži
prostřednictvím spolupráce mezi odborníky z ČZU a Royal University of Agriculture (RUA). V roce
2014 probíhala teoretická i praktická výuka studentů RUA ve 3 výukových blocích zaměřených na
identifikaci ryb - akvakulturní chovy, genetické analýzy ryb, solární sušení a mezinárodní obchod.
Zároveň proběhly odborné konzultace s místními studenty, probíhal sběr dat pro diplomové a
disertační práce českých studentů a pro společné odborné publikace. Několik diplomových prací bylo
zpracováno na české i kambodžské straně. Rovněž byl zorganizován druhý ročník dvoutýdenní Letní
školy s názvem “From net to spoon” (problematika chovu a využití ryb), konaly se akce “Agricultural
Fair” a “Carrier days” a rovněž filmový festival zaměřený na zemědělskou tématiku

KOSOVO
Název projektu: Podpora školy pro zrakově postižené v Peji/Peći
Identifikační číslo pro rok 2014: 10/2014/05
Sektor: ostatní sociální infrastruktury a služby
Místo realizace: Peja/Peća, Kosovo
Doba realizace: 2012−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 3 360 460 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 817 000 Kč
Cílem projektu je zvýšení kapacity Školy a vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Peći/Peji
prostřednictvím školení učitelů v hudební výchově a vybavení školy nezbytnými pomůckami . Dále
proběhne studijní návštěva skupiny učitelů a zaměstnanců managementu Školy a vzdělávacího centra
pro zrakově postižené na Konzervatoři a střední škole pro zrakově postižené v Praze, workshopy
zaměřené na šíření povědomí o důležitosti inkluzívního vzdělávání a jeho zásadách. V roce 2013
probíhaly také další doplňkové aktivity: kosovští nevidomí obdrželi tři klavíry, proběhlo školení
zaměstnanců školy v Peći/Peji personálem Konzervatoře Jana Deyla a uskutečnila se studijní návštěva
zaměstnanců školy v Peći/Peji na Konzervatoři Jana Deyla. V roce 2014 proběhla pro pracovníky školy
v Peći/Peji čtyři různá školení školení pro učitele hudby, orientace v prostoru, raná péče (včasná
intervence) u nevidomých a slabozrakých dětí a raná péče u dětí s autismem. Všechna školení vedli
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čeští experti a profesionálové. Kurzy v Peći, které proběhly v září a říjnu 2014, byly následovány
studijními návštěvami/školeními uspořádanými v ČR v říjnu a prosinci 2014. Kromě vzdělávání učitelů
obdržela ŠVCZP v Peći profesionální materiály pro výuku, které byly přeloženy z češtiny do albánštiny,
a různé hračky a učební pomůcky, které použije při práci s nevidomými a zrakově postiženými dětmi.
Dále bylo v rámci realizace projektu nahráno 33 audioknih, jež budou použity pro nevidomé studenty
a okolní komunitu. Vybrané knihy patří žánrově mezi světovou literaturu, vědy, encyklopedie a
zábavu.

Název projektu: Podpora integrace nevidomých v Kosovu pomocí vzdělávání
Identifikační číslo pro rok 2014: 10/2014/02
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kosovo
Doba realizace: 2013−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 800 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 570 000 Kč
Záměrem projektu je podpora integrace zdravotně postižených do společnosti v Kosovu. Cílem
projektu je zlepšení přístupu nevidomých v Kosovu k odbornému vzdělání. Začala fungovat expertní
skupina, která navrhne učební obory s potenciálním uplatněním pro nevidomé. Další důležitou
součástí tohoto projektu bylo zlepšení gramotnosti, orientace v prostoru a využívání informačních
technologií mezi nevidomými v Kosovu. V daném období byla realizována školení v oboru IT, výuky
čtení a psaní v Braillově písmu a výuky prostorové orientace. V průběhu roku 2014 proběhla studijní
cesta do ČR zaměřená na přenos dobré praxe. Účastníci navštívili rehabilitační a rekvalifikační
centrum Dědina, o.p.s. Dále bylo uspořádáno několik workshopů a do albánštiny byly přeloženy
metodické příručky.

Název projektu: Vzděláním k rovným příležitostem
Identifikační číslo pro rok 2014: 10/2014/03
Sektor: ostatní sociální infrastruktury a služby
Místo realizace: region Prizren, Kosovo
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 1 800 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 226 925 Kč
Záměrem projektu bylo podpořit šance na sociální a ekonomickou inkluzi dětí a mládeže s postižením
a dětí ze sociálně vyloučených komunit v municipalitě Prizren. Cílem bylo zlepšení podmínek
a zvýšení motivace ke vzdělávání a dalšímu rozvoji dětí se speciálními potřebami a dětí z vyloučených
komunit tak, aby se tyto ohrožené skupiny dětí a mládeže naučili úspěšně čelit předsudkům

98 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

a diskriminaci většinové společnosti, bojovat za svá práva a měli šanci na další vzdělávání a pozdější
nezávislý a úspěšný život. V roce 2014 byla vybavena relaxační místnost v centru rané detekce
v Prizrenu, pracovníci centra byli rovněž proškoleni v rámci detekce a rané péče dětem trpícím
poruchou autistického spektra. Cílové skupině dětí byla dodána naslouchadla a nástroje, aby se
mohly věnovat plně přípravě na svou budoucí profesi. Součástí projektu byla i spolupráce s rodiči.

Název projektu: Celoživotní vzdělávání pro 21. století
Identifikační číslo pro rok 2014: 10/2014/01
Sektor: ostatní sociální infrastruktury a služby
Místo realizace: severní Kosovo
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 3 085 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 000 000 Kč
Záměrem projektu je zlepšení odborných profesních i praktických dovedností obyvatel severního
Kosova a zlepšení jejich přístupu na trh práce a orientace v moderním světě. V roce 2013 byly rámci
projektu vybudovány základy vzdělávacího centra VEZA, jehož cílem je zprostředkování kontaktů na
trhu práce. Centrum nabídlo pět kurzů, během nichž bylo vyškoleno 45 účastníků a účastnic. Nad
plánovaný rámec projektu bylo otevřeno tréninkové centrum pro začínající kuchaře a číšníky, kteří
potřebují získat praxi. V roce 2013 prošlo centrem celkem 15 osob, z nichž 5 posléze našlo
zaměstnání v sektoru služeb v Mitrovici a Zvečanu. Na konci roku proběhla studijní cesta tří zástupců
aktivních v oblasti podporovaného zaměstnávání do ČR. V rámci dalších aktivit projektu proběhlo
vzdělávání učitelů a pracovníků s mládeží, kterého se zúčastnilo 11 osob, které kromě vyškolení
obdržely i praktickou pomůcku – vzdělávací hru pro kurzy životních dovedností Projekt a projektové
aktivity byly průběžně propagovány v místních médiích, na sociálních sítích, během významných
společenských akcí i během samotných projektových aktivit. V listopadu 2014 navštívil Mitrovici
ředitel ČRA a setkal s klienty VEZA
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Název projektu: Inkluzívní vzdělávání v Kosovu
Identifikační číslo pro rok 2014: 10/2014/04
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kosovo
Doba realizace: 2011−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s
Celkový rozpočet: 13 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 317 860 Kč
Projekt je zaměřen na inkluzi dětí ze znevýhodněných skupin do vzdělávacího systému v Kosovu,
konkrétně na děti z romské, aškétské a egyptské komunity, a to vzhledem ke skutečnosti vysokého
procenta dětí, které nechodí do školy nebo základní školu nedokončí. V rámci projektu byla
poskytována podpora vzdělávání dětem skrze vzdělávací centrum v lokalitách Fushe Kosove a Istog,
aby se zvýšily jejich šance na úspěšné dokončení základní školy. Zároveň mediátoři mezi komunitami,
školami a místní správou podporovali v 10 lokalitách v Kosovu inkluzi těchto dětí do vzdělávání.
V cílových komunitách byly snižovány předsudky a potírána diskriminace ve školách. Další částí
projektu bylo založení pracovních skupin v 10 lokalitách lobbujících za implementaci Strategie pro
integraci romských, aškétských a egyptských komunit v Kosovu 2007−2017 na místní
úrovni. Prostřednictvím jednání mezi školami dosáhli mediátoři významného snížení předčasných
odchodů dětí ze škol. V případě Strategie pro integraci byla vydána stínová správa týkající se 8 obcí,
na něž se strategie vztahuje. Pracovníci prosazující strategii na politické úrovni vyvíjeli systematické
úsilí k přesvědčování místních obcí, aby aktualizovali místní akční plány a dosáhly zřízení obecních
pracovních skupin pro monitorování a implementaci strategie.

MOLDAVSKO
Název projektu: Rozvoj inkluzívního předškolního vzdělávání dětí se speciálními potřebami
v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2014/01
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Edinet, Leova, Stefan Voda, Orhei, Moldavsko
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Celkový rozpočet: 12 068 478 Kč
Rozpočet na rok 2014: 262 500 Kč
Cílem projektu bylo připravit děti s postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami na výuku
v běžné základní škole, a tím napomoci plnění mezinárodních závazků Moldavska na tomto poli.
V rámci projektu byly zřízeny inkluzívní mateřské školy a školící a informační centra v Edinet, Leova a
Stefan Voda. Předškoláci se speciálními vzdělávacími potřebami tak mají možnost navštěvovat
mateřskou školu a získat vzdělání, na jehož základě budou moci nastoupit docházku na běžné
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základní škole. Byla navázána spolupráce mezi místními komunitami, vzdělávacími orgány a rodiči
děti se speciálními potřebami. Mezi aktivity projektu patřilo i proškolení učitelů a specialistů dle
revidovaného kurikula tak, že jsou schopni reagovat na potřeby vývoje dětí, byli zaměstnáni podpůrní
specialisté pro odbornou. Odborného proškolení se dostalo i rodičům dětí se speciálními potřebami.
Projekt byl v roce 2014 ukončený.

Název projektu: Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-14-14015
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: okresy Cahul, Cantemir, Taraclia, Moldavsko
Doba realizace: 02/2014–11/2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Vodní zdroje, a.s.
Celkový rozpočet: 17 801 321 Kč
Rozpočet na rok 2014: 6 065 383 Kč
V rámci projektu dojde ke zmapování všech využívaných veřejných zdrojů pitné vody (studní,
pramenů) v zájmovém území jižního Moldavska. U vybraných zdrojů pitné vody budou provedeny
analýzy za účelem stanovení základních kvalitativních a kvantitativních parametrů pitné vody. Na
základě následného zpracování získaných dat budou doporučeny další kroky a odborné zprávy budou
předány zástupcům místní správy a dalším relevantním partnerům. O výsledcích průzkumu bude také
informována široká veřejnost v zájmové oblasti, a to formou veřejných setkání a dlouhodobě také
díky instalaci informačních panelů k jednotlivým zdrojům pitné vody. Získaná data v elektronické
podobě budou vložena do připravované GIS databáze vodních zdrojů. V roce 2014 probíhalo
mapování zdrojů pitné vody v okresech Cahul a Cantemir.

Název projektu: Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním
Moldavsku
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-13-14050
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: jižní Moldavsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení Solid Waste Management Southern Moldova (Ircon, s.r.o., Sweco Hydroprojekt,
a.s.)
Celkový rozpočet: 17 790 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 9 123 000 Kč
Projekt se zaměřuje na vytyčení vhodných míst a přípravu technické dokumentace pro vybudování
navrhovaných skládek komunálních odpadů a překládacích stanic. Primárním důvodem je tamní

101 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

dlouhodobě neudržitelný stav v oblasti nakládání s odpadem. Infrastruktura pro sběr a ukládání
tuhého komunálního odpadu byla nedostatečná již před získáním nezávislosti a tato situace prakticky
přetrvává do současnosti. V dnešní době již ovšem tato situace představuje značnou ekologickou
zátěž a zároveň brání plnění požadavků právních předpisů nezbytných pro vstup do Evropské unie.
Hlavními problémy jsou především nefunkční pokrytí systému sběru odpadů v Moldavsku,
nedostatečná infrastruktura pro nakládání s odpady (chybí technické vybavení pro sběr, třídění,
recyklaci, využití a odstraňování odpadů), nedostatečné zabezpečení stávajících skládek a velké
množství nelegálních skládek odpadů. Během roku 2014 byl zakončený výběr lokalit pro budoucí
skládky a zahájena tvorba technické dokumentace.

Název projektu: Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku II
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-11-14015
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: katastrální území obcí Singerei, Calarasi, Rezina, Orhei, Moldavsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a.s.
Celkový rozpočet: 22 800 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 16 218 050 Kč
Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení životního prostředí a zdravotní situace obyvatel
v Moldavsku prostřednictvím omezení negativních dopadů starých ekologických zátěží, jakými jsou
např. zbytky pesticidů dočasně deponované v regionálních skladech. Jedná se o projekt navazující na
„Nápravu ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku“. 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.
V roce 2014 byly zakončeny klíčové aktivity projektu: inventarizace pesticidů, přeložení do
vyhovujících nádob, nakládka a odvoz, odstranění 250 tun pesticidů včetně zabezpečení všech
nezbytných legislativních požadavků, a očištění konstrukcí skladů.

Název projektu: Obnova monitorovací staniční sítě v povodí řeky Prut − modernizace informačního
systému protipovodňové ochrany
Identifikační číslo: CzDA-MD-2010-17-14040
Sektor: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: řeka Prut, Moldavsko
Doba realizace: 2010−2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Aquatest a.s, ČHMÚ. “NIREN-CONS” SRL
Celkový rozpočet: 21 599 693 Kč
Rozpočet na rok 2014: 625 486 Kč
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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 by nemusely být tolik ničivé, pokud by byl v provozu systém včasného varování.
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
2014 proběhla identifikační mise pracovníka ČHMÚ a technická příprava pro zvýšení funkční kapacity
klíčové hydrologické stanice Lipcani.

Název projektu: Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia
Identifikační číslo: CzDA-MD-2011-5-14022
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Cimişlia, Moldavsko
Doba realizace: 2011−2015
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 2014: 625 476 Kč
Předmětem rozvojové intervence je technická i materiální pomoc vedoucí ke 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, se kterým jsou koordinovány především nezbytné stavební práce, za něž nese zodpovědnost
municipalita. Municipalita se v rámci projektu zavázala přispět k realizaci projektu dvacetiprocentním
příspěvkem prostřednictvím in-kind vstupů (především ve formě stavebních prací). Předmětem
projektu je zejména návrh technických opatření rekonstrukce čistírny odpadních vod a čerpacích
stanic a jejich zajištění, ASŘ provozu systému čerpacích stanic odpadních vod, vyškolení pracovníků
obsluhujících technologickou část systému nakládání s odpadními vodami, vytvoření plánu
dlouhodobého rozvoje organizace APA-CANAL Cimişlia a provedení osvětové kampaně zacílené na
populaci a průmyslové podniky města Cimişlia.

Název projektu: Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni
Identifikační číslo: CzDA-MD-2009-19-14020/1
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Nisporeni, Moldavsko
Doba realizace: 2010−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení Waste Water Cimişlia (Ircon, s.r.o., TopolWater s.r.o.)
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Celkový rozpočet: 24 998 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 50 000 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 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 i na zdravotní stav populace. V Nisporeni lze tak v posledních
letech vypozorovat nárůst počtu onemocnění způsobených zánětem trávicího traktu. V rámci
projektu došlo k rekonstrukci čerpacích stanic a čistírny odpadních vod. Současně s rekonstrukčními
pracemi byli pracovníci Vodovodů a kanalizací (VaK) Nisporeni vyškoleni v obsluze zařízení a byl
vypracován komplexní plán dlouhodobého rozvoje VaK Nisporeni. Dále byla provedena osvětová
kampaň zaměřená na obyvatelstvo a hlavní průmyslové producenty odpadních vod. Municipalita
Nisporeni přispěla k realizaci projektu prostřednictvím in-kind vstupů v podobě stavebních prací při
rekonstrukci ČOV a čerpacích stanic odpadních vod. V roce 2014 probíhal zkušební provoz ČOV.

Název projektu: Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v
Moldavsku
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-12-14015
Sektor: vodou a sanitace
Místo realizace: obce Lunga a Mărculeşti, Moldavsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a.s.
Celkový rozpočet: 16 218 030 Kč
Rozpočet na rok 2014: 9 250 000 Kč
Projekt má za cíl snížit, popř. odstranit znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích
Lunga a Mărculeşti a potencionálně přispět ke snižování biologické rozmanitosti v širší oblasti. Dále je
cílem 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. Předmětem tohoto projektu, který již navazuje na dřívější
projekt, je pak jmenovitě úprava stávající sanační stanice (v lokalitě Váha), realizace průzkumných,
sanačních a zasakovacích objektů, vybudování tří nových sanačních stanic způsobilých pro celoroční
provoz. Dále dojde k zaškolení a technické podpoře obslužného personálu, šesti měsíční poloprovozu
nově upravených a vybudovaných sanačních stanic a provedení informační kampaně pro

104 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

obyvatelstvo. Ministerstvo životního prostředí se v roce 2014 zavázalo k likvidaci leteckého petroleje
a financování provozu sanačních stanic.

Název projektu: Rozvoj územního plánování - Sever
Identifikační číslo: CzDA-MD-2014-3-15110
Sektor: státní správa a občanská společnosti
Místo realizace: region Sever, Moldavsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 249 600 Kč
V roce 2014 byla vypracována studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad k další realizaci
projektu a návazných investic v rámci regionálního rozvoje. Účelem studie je zmapování datových
zdrojů a relevantní legislativy v Moldavsku. Výsledky projektu budou sloužit k regionálnímu
plánování.

Název projektu: Posilování kapacit státní správy v Moldavsku – region Jih
Identifikační číslo: CzDA-MD-2014-15-15110
Sektor: státní správa a občanská společnosti
Místo realizace: region Jih, Moldavsko
Doba realizace: 2014−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Haskoning DHV Czech Republic, spol s.r.o.
Celkový rozpočet: 1 930 240 Kč
Rozpočet na rok 2014: 915 555 Kč
Záměrem projektu je přispět k dosažení vyvážného socio-ekonomického rozvoje regionu Jih
vzděláváním úředníků místních samospráv na úrovni okresů a obcí. Na základě absolvovaných školení
v rámci projektu budou místní a okresní zastupitelé schopni podávat kvalitnější a řádně zpracované
projektové náměty. Díky jejich realizaci pak dojde ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva regionu Jih
(zvýšení počtu pracovních míst, zlepšení infrastruktury apod.). V roce 2014 probíhaly vstupní aktivity
projektu.
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Název projektu: Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD2012-8-15110
Sektor: státní správa a občanská společnosti
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2012−2015
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka
Realizátor: Hasičský záchranný sbor ČR, S.R.L. „Ceventa”
Celkový rozpočet: 7 059 178 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 742 222 Kč
Cílem projektu bylo provést školení v ČR, výcvik moldavských hasičů a prezentaci systému požární
ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva ČR. Úkolem
bylo rovněž prezentovat moldavským hasičům prostředky požární ochrany dostupné a používané
v ČR, 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 ČR s Moldavskem pro období
let 2012–2014. Projekt byl realizovaný ve spolupráci s HZS ČR. Moldavští hasiči získali v roce vybavení
a výcvikový kontejner spolu s patřičným manuálem.

Název projektu: Zvyšování efektivity a posilování transparentnosti procesů Národní agentury
zaměstnanosti Moldavska (ANOFM) – zavedení elektronické spisové služby
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-8-15110
Sektor: státní správa a občanská společnosti
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2013–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DATAB Consult, s.r.o.
Celkový rozpočet: 4 138 200 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 028 500 Kč
Projekt se zaměřil na posilování institucionální kapacity, transparentnosti a efektivnosti veřejné
správy a veřejných služeb v Moldavsku. Jeho cílem bylo zefektivnění a zvýšení transparentnosti
a otevřenosti veřejných služeb poskytovaných Národní agenturou zaměstnanosti Moldavska
(ANOFM) prostřednictvím jejich digitalizace a optimalizace managementu dokumentů. Zároveň došlo
ke zvýšení transparentnosti informací jak uvnitř ANOFM, tak mezi ANOFM a ostatními vládními
agenturami. Projekt rozšířil kapacit ANOFM o nové aplikace a inovativní technologie pro zvýšení
výkonnosti a transparentnosti a posílil ICT kapacity pracovníků ANOFM a schopnosti ICT spravovat
a používat. Předmětem projektu byly i aktivity zahrnující přípravu koncepce řešení elektronické
spisové služby, dodávka SW (včetně licence) a HW technologií a proškolení konečných uživatelů.
Projekt byl v roce 2014 zakončený předáním výstupů.
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Název projektu: Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2014/04
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Univerzita Karlova v Praha
Celkový rozpočet: 6 992 193 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 992 193 Kč
Projekt je odpovědí na nepříznivě se vyvíjející demografickou situaci v Moldavské republice, která
klade značné limity na sociální a ekonomický rozvoj země. Ve snaze přispět ke zlepšení podmínek
života obyvatelstva a zajistit trvale udržitelný společenský rozvoj Moldavska si projekt klade za cíl
vytvoření plně funkčního systému získávání a diseminace relevantních informací o populačním vývoji
v Moldavské republice, a tím i zvýšení účinnosti řízení a plánování společenského rozvoje na všech
úrovních veřejné správy. Realizátor projektu se podílel na tvorbě metodik pro práci s demografickými
údaji a rozvoji relevantních studijních oborů na Moldavské státní univerzitě a v Národním ústavu
ekonomických studií. Projektový tým v roce 2014 participoval na národním sčítání lidu.

Název projektu: Posílení systému sociální ochrany zranitelných skupin dětí v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2014/07
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 7 304 787 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 804 787 Kč
Záměrem projektu je posílit systém sociální ochrany zranitelných skupin dětí v Moldavsku. Projekt
podpoří reformu systému náhradní péče o děti ohrožené, žijící mimo vlastní rodinu. Cílem je posílení
kvalifikace a odborných znalostí a dovedností osob poskytujících služby sociální ochrany dětí
v Moldavsku a předání zkušeností a znalostí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte. Na celostátní
úrovni proběhne školení 850 zaměstnanců působících v oblasti sociální ochrany dětí (vychovatelů
domovů rodinného typu, pěstounů poskytujících pěstounskou péči, specialistů z komunitních center
a specializovaných pracovníků místních orgánů sociálně-právní ochrany dětí). Vypracovaný školící
materiál bude využíván nejen v rámci projektu, ale i po jeho skončení v rámci úvodních a navazujících
školení pracovníků ve službách sociální ochrany dětí. Během prvního roku projektu se uskutečnila
studijní stáž v ČR pro 8 odborníků, kteří budou provádět sociologický průzkum a vytvářet školící
materiály, jakožto i školit pracovníky. Byl vytvořen návrh metodologie průzkumu na vyhodnocení
vzdělávacích potřeb a vypracován předběžný obsah školícího materiálu. Projektový tým se v roce
2014 zapojil do národní platformy náhradní péče v Moldavsku.
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Název projektu: Krizové centrum pro migranty v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2014/06
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: IOM Mezinárodní organizace pro migraci
Celkový rozpočet: 4 359 165 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 359 165 Kč
Cílem projektu je vytvoření Krizového centra pro navracející se moldavské migranty. Moldavské
ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny společně s IOM identifikovalo potřebu vytvořit centrum
zacílené krizové služby navrátivším se migrantům. Služby budou v rámci projektu poskytovány při
pilotním provozu centra. Provoz bude pokračovat i po skončení projektu - centrum bude zařazeno do
systému existujícího programu RAPIC pro lidi v důchodovém věku a handicapované v městě Kišiněvě.
Provoz centra pro migranty bude zahájen po dokončení potřebných úprav a vyškolení personálu od
ledna 2015. Součástí projektu bylo rovněž studijní cesta personálu centra a osob z ministerstva do
ČR, kde se inspirovali v podobných zařízeních. Studijní cesta i rekonstrukce a vybavení centra byly
úspěšně realizovány v roce 2014. Součástí projektu bude rovněž vznik studie IOM shrnující příklady
dobré praxe v rámci jiných evropských zemí. Krizové centrum bylo v roce 2014 vybavené.

Název projektu: Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a 5 vybraných jižních oblastech
Moldavska
Identifikační číslo: 03/2014/03
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Kišiněv, Hincesti, Cimislia, Leova, Cantemir a Cahul, Moldavsko
Doba realizace: 2013–2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 9 896 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 4 500 000 Kč
Nemocných cukrovkou neustále přibývá po celém světě. V Moldavsku se jejich počet zvýšil za
poslední dva roky o 24,9 %. Zároveň neustále vzrůstá počet pacientů s cukrovkou s chronickými
komplikacemi, které způsobují jejich invaliditu, v horším případě i smrt. Příčinou tohoto trendu jsou
nedostatečně vzdělaní lékaři, zdravotní sestry, pacienti a společnost obecně. Záměrem projektu tedy
je zlepšení kvality života moldavských obyvatel trpících cukrovkou a snížení úmrtnosti způsobené
pozdními komplikacemi spojenými s touto nemocí. Projekt je zacílen z jedné strany na zdravotnický
personál a posílení jeho způsobilosti v oblasti moderní diagnostiky, léčby a včasného odhalení
diabetu u rizikové populace. Z druhé strany na pacienty a občany tím, že zajistí přístup ke
zkvalitněným službám v oblasti sekundární prevence a léčby diabetu. V roce 2014 bylo vyškoleno 228
lékařů a 232 zdravotních sester ze zdravotnických zařízení v Kišiněvě, 323 pacientů a 251 rodinných
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příbuzných. Vybraným pacientům (na základě doporučení rodinných lékařů) byly předány glukometry
a 7 800 testů. Bylo dovybaveno 17 zdravotnických zařízení respektive jejich diabetických škol
zdravotnickým zařízením a informačními materiály pro diabetické pacienty. Významným krokem
k prevenci cukrovky a osvětě populace Kišiněva byla organizace Mezinárodního dne boje s cukrovkou,
který proběhl dne 14. listopadu 2014.

Název projektu: Rozvoj služeb domácí péče na severu Moldavska
Identifikační číslo: 03/2014/02
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Sever Moldavska, město Balti a obec Taul, Moldavsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 10 948 230Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 000 000 Kč
Prostřednictvím projektu budou vybudována dvě centra v Balti a Taul poskytující zdravotně-sociální
péči pro 1250 pacientů během projektového období a také aktivity a certifikovaná školení v oblasti
kvalitních služeb domácí péče pro přibližně 300 osob (zdravotní sestry, sociální asistenti, státní
zaměstnanci a členové neziskových organizací). Dalším cílem projektu je zvýšení povědomí o modelu
domácí péče jako součásti systému zdravotně-sociálních služeb mezi klíčovými aktéry, profesionály
a veřejností. K dosažení tohoto cíle bude projektový tým spolupracovat s představiteli výkonné moci
na vytvoření politik a změn právního rámce v souladu se zákony Moldavska. Projektové aktivity
poskytnou lidem, kteří nejsou schopni se plně o sebe postarat, možnost žít ve svém domácím
prostředí sami nebo se svými rodinami. V roce 2014 probíhala identifikace a výběr pacientů a
identifikace jejich potřeb. Na základě doporučení od lékaře bylo do center domácí péče v Balti a Taul
přijato 863 pacientů, kterým se pravidelně dostávalo zdravotních i sociálních služeb. Během roku
proběhlo také několik školení a informační kampaň.

Název projektu: Posílení rozvoje služeb domácí péče v Moldavsku
Identifikační číslo: 03/2014/05
Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby
Místo realizace: Kišiněv, Horesti, Moldavsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 3 500 000 Kč
Projekt je zaměřený na zlepšení kvality života lidí závislých na péči druhých zvýšením kvality a
dostupnosti profesionálních zdravotně-sociálních služeb domácí péče. Věnuje se zejména vzdělávání
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sociálních pracovníků v oboru a posílení dostupnosti pečovatelské služby v západní části Moldavska.
Byl vypracován školící modul pro odborníky působící s oblasti sociálních služeb domácí péče, který
poskytne znalostní bázi a bude používán jako oficiální příručka pro kontinuální rozvoj kapacit.
Zároveň bylo vybudováno nové denní centrum v Horesti, které poskytlo zdravotně-sociální služby
domácí péče 122 klientům obcí Horesti, Unteni, Taxobeni, Hrubna Noua, Vranesti a Lucaceni. Noví
zaměstnanci denního centra prošli desetidenním školením v denním centru Rebeca, ve městě Balti,
kde si jak teoreticky tak prakticky osvojily práci v oblasti služeb domácí péče. Teoreticko-praktické
centrum Estera v Kišiněvě poskytlo 285 pacientům služby domácí péče. Zároveň v něm byly
organizovány studijní návštěvy 24 studentů Vyšší odborné školy medicíny a farmacie “Raisa Pacalo”.
Zdravotní sestry denního centra také vyškolily 382 rodinných příslušníků pacientů v péči o své blízké.
Projekt také přispívá k intenzivnímu dialogu neziskových organizací působících v oblasti domácí péče
s představiteli vládních orgánů. Tyto strany společně zahájily práci na vytvoření strategie služeb
domácí péče v Moldavsku pro období 2014–2016.

Název projektu: Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-6-31162
Sektor: zemědělství
Místo realizace: regiony Hirtop, Sculeni, Casanesti, Dobrogea Vece,Delacau and Puhaceni,
Moldavsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Glomex MS, s.r.o., Člověk v tísni, o.p.s., Lindec Romana SRL
Celkový rozpočet: 23 185 132 Kč
Rozpočet na rok 2014: 10 851 147 Kč
Projekt reaguje na neuspokojivou situaci moldavského zemědělského sektoru, který se přes svůj
význam pro tamější ekonomiku vykazuje nízkou mírou výnosů a vysoký cenový rozptyl zemědělských
produktů. Projekt má přispět k celoročnímu zastoupení v Moldavsku vypěstovaných zemědělských
produktů na tamějším, popř. i zahraničním trhu, a tím přispět k větší potravinové bezpečnosti v zemi
a zvýšení životní úrovně malých a středně velkých zemědělců. Cílem projektu je zajistit celoročně
stabilní přísun produktů vybraných zemědělských kooperativ na trh a zvýšit jejich technické a
personální kapacity. V rámci komplexního projektu bude do dvou vybraných kooperativ dodáno
zařízení potřebné k úchově a prvotnímu zpracování zemědělských produktů a vedení kooperativ
a jejich personál se zúčastní série školení pokrývající problematiku (od managementu, finančního
plánování a marketingu, po správné zemědělské postupy, skladování a zpracování zemědělských
produktů). Vedle toho bude kooperativám poskytnuta technická podpora při tvorbě jejich business
plánů a zapojené kooperativy budou vedeny ke vzájemnému sdílení svých zkušeností.
Projekt je realizován za podpory moldavského Ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu
a moldavské Regionální rozvojové agentury Jih. V roce 2014 byl dokončený chlazený sklad v obci
Hyrtop a dodaná třídící linka družstvu v obci Sculeni.
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Název projektu: Vybudování registru vín v Moldavské republice
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2013-4-31110
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Kišiněv, vinařské regiony, Moldavsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkový rozpočet: 10 795 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 5 395 500 Kč
Cílem tohoto projektu je napomoci vytvoření registru vinic a vín, který bude v souladu s acquis
communautaire a který umožní sledování a určení původu produkce vína v Moldavsku, čímž bude
podpořen vstup moldavských vinařů na trhy EU. Vedle odstranění vývozních překážek a vytvoření
pravidel a podmínek na úrovni místních trhů projekt zlepší i podmínky spotřebitelů na trhu.
Harmonizace legislativy a dosažení stabilního právního prostředí v této oblasti navíc napomůže přílivu
zahraničních investic. Aktivity zahrnují praktická školení a také několik studijních pobytů na území ČR.
Prostřednictvím těchto a dalších workshopů a seminářů předají naši klíčoví experti své znalosti,
zkušenosti a osvědčené postupy příjemcům projektu. Nově vyškolení místní odborníci pak budou
nabyté znalosti dále předávat svým kolegům. ČR již úspěšně legislativu EU implementovala
a přizpůsobila svůj již dříve fungující systém registru vinic a vín do požadovaného formátu, a to
s minimálními náklady a bez negativních dopadů. V roce 2014 byly dokončené přípravné aktivity
projektu a v květnu bylo během návštěvy prezidenta Zemana v Moldavské republice podepsáno
trojstranné memorandum mezi ČRA, USAID a moldavským ministerstvem zemědělství o realizaci
projektu.

Název projektu: Rozvoj vinařských oborů na středních zemědělských školách v Moldavsku
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-15-31181
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2014−2017
Typ projektu: dotace, rozpočtové opatření
Realizátor: SoŠ Valtice, UKZUZ, Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 13 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 285 369 Kč
Vinařství má v Moldavsku dlouhou tradici a víno patří mezi nejvýznamnější exportní komoditu
Moldavska. V posledních letech objem exportovaného (zpracovaného) vína z Moldavska klesá
především z důvodu restrikcí importu vína ze strany Ruské federace. Další problém je nedostatek
technických odborníků na pěstování a zpracování vinné révy. Dle statistických dat Národní agentury
zaměstnanosti Moldavska je největší poptávka právě po pracovnících vzdělaných v oboru
vinohradnictví a zpracování vína, avšak dochází ke kvalifikační odlišnosti mezi nabídkou a poptávkou
pracovních sil. V rámci tohoto projektu bude optimalizován studijní program společný všem školám,
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tj. vinohradnictví a pro školu v Kišiněvě bude optimalizován ucelený učební program spojující
vinařství a vinohradnictví. Budou tedy vytvořena kurikula jednotlivých předmětů vinařských oborů na
vybraných školách. Dále budou rozšířeny a osvojeny obecné znalosti u pedagogického personálu
příslušných škol; zlepšeno stávající zázemí a vybavení škol a optimalizována strategie budoucího
vývoje. Úspěšná realizace projektu povede ke zkvalitnění a zefektivnění vinařského vzdělávání na
středních odborných školách v souladu s požadavky na absolventy na místním trhu i trzích EU. Projekt
by tak měl přispět k rozvoji vinařského sektoru v Moldavsku. V roce 2014 proběhla úvodní fáze
projektu, během které se uskutečnilo několik koordinačních setkání s Ministerstvem zemědělství a
potravinářského průmyslu Moldavské republiky (MAFI). Zároveň byla zpracována studie o potřebách
pracovního trhu v oblasti vinařství a nárocích na uchazeče o zaměstnání v tomto oboru.

MONGOLSKO

Název projektu: Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chuvsgul
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-21-14021
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: město Murun (provincie Chuvsgul), Mongolsko
Doba realizace: 2013–2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení “GEOtest – Ircon, Water Supply Murun” (GEOtest, a.s., Ircon, s.r.o.)
Celkový rozpočet (hlavní fáze): 22 845 000 Kč
Rozpočet na rok 2014 (hlavní fáze): 4 229 600 Kč
Cílem projektu je uspokojit aktuální i výhledovou potřebu zásobování města Murun vodou, a to jak
z hlediska kvality, tak i kvantity dodávané vody. K hlavním aktivitám patří zvýšení kapacity systému
zásobování vodou, automatizace čerpání a kontroly distribuce vody, zajištění úpravy a pravidelných
kontrol kvality vody, nastavení ekonomiky provozu celého systému a budování kapacit společnosti
USNAAK (správce vodovodů a kanalizace provincie Chovsgul). Z důvodu zajištění dlouhodobé
udržitelnosti zásobování města Murun vodou jsou prováděny průzkumné práce pro lokalizaci nových
zdrojů vody, které nebudou ohrožovány kontaminací z povrchových zdrojů. V roce 2014 byla
provedena revitalizace stávajících jímacích objektů, vybudování nového jímacího objektu, dozor při
stavebních pracích na domku pro kalibrační zařízení, rekognoskace stávajícího stavu řízení a vybavení
USNAAKu a sběr a analýza získaných podpůrných dat. V širším okolí města proběhl geofyzikální
průzkum k posouzení vhodnosti území pro lokalizaci průzkumných vrtů.
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Název projektu: Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-19-14031
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Provincie Zavchan, Mongolsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení “Zavchan Mongolsko” (Vodní Zdroje, a.s., GEOMIN, s.r.o.)
Celkový rozpočet: 16 944 872 Kč
Rozpočet na rok 2014: 8 856 366 Kč
Projekt je zaměřen na budování hydrogeologických vrtů včetně technologií pro jímání a distribuci
vody přizpůsobených podmínkám v zemi příjemce. Obyvatelům - pastevcům a jejich hospodářským
zvířatům je tak zajištěn přístup ke kvalitní pitné vodě také v oblastech, které z tohoto důvodu musí
opouštět. Současně je mongolské straně předáváno know-how související s projektováním a realizací
jímadel v různých geologických a hydrogeologických podmínkách (např. trvale zmrzlá
půda) s udržitelným využíváním zásob podzemních vod. Během roku 2014 byly realizovány rešeršní
práce a stanoveny lokality pro vybudování 20 jímacích vrtů na základě provedeného a následně
vyhodnocené geofyzikálního průzkumu. S mongolským partnerem byly lokace odsouhlaseny a za
českou stranu se podařilo zrealizovat všech 10 jímacích vrtů včetně distribučních objektů a osadit je
potřebným příslušenstvím.

Název projektu: Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Centrální a severní oblast země a provincie Dornogobi, Mongolsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor I. fáze: Sdružení „GEOMIN - DEKONTA“, GEOMIN, s.r.o., DEKONTA a.s.
Celkový rozpočet 1. fáze: 11 920 340 Kč
Rozpočet na rok 2014: 9 780 340 Kč
V rámci první fáze projektu, jenž má přispět k efektivnímu odstraňování ekologických zátěží
v Mongolsku, byly dle plánu vytvořeny relevantních odborné metodiky, přizpůsobené specifickým
mongolským podmínkám (např. systém stanovení priorit řešení ekologických zátěží, průzkum
kontaminovaných lokalit, zpracování analýzy rizik kontaminovaného území nebo vzorkovací metody
v rámci průzkumných prací). Byl zpracován rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektronická
databáze ekologických zátěží v prostředí GIS, optimalizovaná pro mongolské podmínky. Všechny tyto
aktivity slouží jako podklad pro realizaci vzorových sanačních prací ve vybraných lokalitách, které
budou předmětem druhé – návazné fáze projektu. Vzhledem k neexistenci množství odborných
termínů v mongolštině byl projekt v roce 2014 rozšířen o vytvoření odborného výkladového slovníku.
Zároveň v závěru realizace této přípravné fáze byly práce na některých aktivitách prodlouženy do
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února následujícího roku, a sice z důvodu aktuálně zjištěných skutečností, které jsou pro přípravu
návazné fáze projektu třeba zohlednit.

Název projektu: Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru
Identifikační číslo: CzDA-MN-2013-17-23063
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Ulanbátar, Mongolsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Bohemia Müller, s.r.o.
Celkový rozpočet: 29 676 265 Kč
Rozpočet na rok 2014: 11 190 591 Kč
Elektrárna je jedním z klíčových zdrojů tepla a elektřiny pro dynamicky se rozvíjející hlavní město.
V rámci projektu probíhá instalace a zprovoznění centrálního řízení pásových dopravníků uhlí
z hlavního velínu zauhlování a modernizace vybavení velínu. Dále bude provedena instalace
automatizace pásových dopravníků uhlí, včetně bezpečnostních a řídicích prvků, kamerového
systému, pásových vah a řízení vibračních podavačů uhlí. Bude dodána a zprovozněna automatizace
a osazeno kontrolní měření teploty a vibrací na motory drtiče uhlí. Dále dojde k automatizaci
vyklápění vagonů, včetně automatizace posunu, drtičů vyklápění vagonů a instalace kamerového
systému v jejich prostoru. Bude instalováno nové měření hladin uhlí v zásobnících před kotli,
provedena instalace motorů na řízení pluhů a instalace jejich ovládání. Zároveň budou provedena
potřebná školení za účelem zajištění udržitelnosti nově instalovaného systému a jeho spolehlivého
ovládání místním personálem.

Název projektu: Rozvoj systému umělé inseminace pro zvýšení užitkovosti skotu v Mongolsku
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-20-31195
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Centrální region, Mongolsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: CIRA CZ, spol. s r. o.
Celkový rozpočet: 9 195 704 Kč
Rozpočet na rok 2014: 4 101 724 Kč
Předmětem projektu je analytické zhodnocení výchozího stavu na inseminační stanici býků (ISB)
v Buchugu i na vybraných farmách v centrálním regionu země. Probíhá řada školení managementu
ISB, inseminačních techniků a provozovatelů zapojených farem, zejména mléčných, které zásobují
mlékem 3 nejlidnatější mongolská města (kromě Ulánbátaru také Darchan a Erdenet). Součástí
projektu je také metodická podpora při zavádění efektivního systému distribuce inseminačních dávek
a kapalného dusíku, správné vedení kontroly užitkovosti na vybraných farmách, a rovněž obeznámení
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široké obce samostatných pastevců o výhodách využívání umělé inseminace. V roce 2014 byly
dodány inseminační dávky, vybavení pro inseminační techniky a embrya, jejichž část byla v terénu
úspěšně aplikována. S těmito aktivitami probíhala související školení. Dále byly uskutečněny
přípravné aktivity pro zahájení pravidelného systému zásobování spádových inseminačních jednotek,
které budou dále šířit inseminační praxi v dané oblasti.

Název projektu: Geologické mapování 1:50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané
oblasti Západního Mongolska
Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2013-1-32220
Sektor: Nerostné zdroje a těžba
Místo realizace: provincie Chovd, Mongolsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Celkový rozpočet: 15 441 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 6 115 000 Kč
Cílem projektu je v součinnosti s pracovníky MRAM (Mineral Ressources Authority of Mongolia),
Geological Investigation Centre (GIC) a studenty geologie Technické univerzity v Ulánbátaru provést
detailní geologické mapování vybraného území a současně geologický a ložiskový průzkum doplněný
o zhodnocení a ocenění surovinového potenciálu. Projekt je zaměřen zejména na vyhledávání
nerostných zdrojů všeho typu, kompilaci geologických a geochemických listů map, prezentace
vytvořených map a jejich interpretace pro praktické používání. Přenos know-how a zvýšení efektivity
práce mongolských partnerů v oblasti základní a ložiskové geologie, geochemie, petrografie,
mineralogie a geofyziky. Dále posílení materiálního vybavení pro samostatné provádění obdobné
činnosti po ukončení projektu. V roce 2014 proběhla příprava a realizace terénní expedice za účasti
sedmi mongolských geologů, následné analytické práce a na podzim bylo uskutečněno školení
mongolských odborníků v ČR.

PALESTINA
Rozvojová spolupráce s Palestinou probíhá již od roku 2011 specifickým způsobem – poskytováním
finančního daru příslušným institucím palestinské národní správy (viz informace o ZRS s Palestinou
v příslušné kapitole této zprávy).
Název projektu: Vocational and Operational Center for photovoltaic Applications
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Palestina
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: finanční dar
Realizátor: Aba`ad Contracting Company
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Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč
Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian Energy Authority, TDECO (Tubas District Electric
Company). V roce 2014 probíhala stavba a zprovoznění solární elektrárny o celkovém výkonu 400
kW, která navazuje na předchozí fáze výstavby z let 2012-2013 (realizátorem výstavby byly
palestinské společnosti SATCO Co. a Aba'ad). Elektrárna bude uvedena do provozu v lednu 2015.

Název projektu: Modernization of a Capillary Irrigation System Using Renewable Resources
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Túbas, Palestina
Doba realizace: 2013−2014
Typ projektu: finanční dar
Realizátor: Dar Al Binaa Co.
Celkový rozpočet: 2 500 000 Kč
Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian Energy Authority
První fáze projektu, kterou realizovala firma Dar Al Bina, byla dokončená a předána příjemcům na
jaře 2014. Následně byla za odborné pomoci ČRA zpracována zadávací dokumentace pro další fáze
(druhé a třetí etapy projektu). Výběrové řízení na realizátora projektu je předběžně plánované na jaro
2015. Předpokládá se instalace 20 PV systémů (15 připojených na elektrickou síť, 5 bez připojení).
Konkrétní lokality pro instalaci PV byly vybrány ve spolupráci s místní správou regionů Jenin a Tubás.
Projekt byl v roce 2014 realizován na několika místech v oblasti Túbás a slouží primárně místním
zemědělcům k získání energie (prostřednictvím fotovoltaických aplikací) pro zavlažování skleníků.
Realizátorem první fáze byla místní firma Dar Al Binaa Co.

Název projektu: Supply and Installation 70 KWp Photovoltaic System at Al Moqata'a Parking in
Ramallah
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Palestina
Doba realizace: 2014
Typ projektu: finanční dar
Realizátor: Aba`ad Contracting Company
Celkový rozpočet: 3 300 000 Kč
Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian Energy Authority
Tento projekt byl zaměřen na dodávku menší fotovoltaické aplikace pro budovu kanceláře
palestinského prezidenta v Al Moqata.
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Projekty v sociálním sektoru
ZRS ČR v Palestině se v roce 2014 rozšířila o další sektor. Nově tak byly podpořeny pilotní projekty
(dodávky techniky a vybavení) se sociální tématikou. Projekty (dodávky) Cardiovascular clinic at Holy
Family Hospital (realizátor Holy Family Hospital, rozpočet 47980,- USD) a Portable ultrasound
machine and associated equipment to serve Marda and surrounding areas in the Salfit Governorate
(realizátor Marda Association for Development, rozpočet 25120,- USD) pomohly zlepšit předporodní
péči v palestinských regionech Betlém a Salfit. ČR v jejich rámci, ve spolupráci s Řádem maltézských
rytířů, vybavila místní nemocnice specializovanými ultrazvuky pro předporodní vyšetření. Další
z pilotních projektů, Acquiring New Furniture and Tools for Star Mountain Rehabilitation Center’s
Kitchen and Dining Room (realizátor Star Mountain, Moravian Mission, rozpočet 43534,- USD)
podpořil rehabilitační centrum Star Mountain starající se o mentálně postižené děti, kterému umožnil
vybavit kuchyň a jídelnu centra novými přístroji a kuchyňskými potřebami. Poslední sociální projekt,
Provision for medical equipment to Small Medical Centers in the West Bank (rozpočet: 47000,- USD),
realizovala nevládní organizace Future for Palestine bývalého premiéra Fajjáda, která v jeho rámci
vybavila dvě zdravotnická střediska (Jenin, Kubar) potřebnými laboratorními přístroji.

SRBSKO
Název projektu: Modernizace a posílení kapacit chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot
Identifikační číslo pro rok 2014: CzDA-RS-2013-5-12191
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Pirot, Pirotský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Vexim, s.r.o, Olympus, s.r.o, Getinge Czech Republic, s.r.o
Celkový rozpočet: 10 788 899 Kč
Rozpočet na rok 2014: 4 788 899 Kč
Cílem projektu je zlepšení úrovně lékařské péče poskytované ve Všeobecné nemocnici Pirot, zejména
na chirurgické jednotce. Implementace projektu v dlouhodobém horizontu přispívá ke zlepšení
zdravotního stavu pacientů a zvýšení profesních kapacit zdravotnického personálu. Těchto cílů je
dosahováno především prostřednictvím zlepšení technologických kapacit operačních jednotek. Hlavní
aktivity projektu zahrnují dodávku příslušného technologického vybavení včetně detailního
profesního zaškolení zdravotního personálu, vytvoření plánu pro rozvoj laparoskopických
chirurgických technik a rozšiřování odborných znalostí a schopností chirurgů provádějící neinvazivní
operační metody. Školení zaměstnanců nemocnice v oblasti laparoskopické chirurgie bude v roce
2015 zajištěno v ČR. V roce 2013 získala místní nemocnice parní sterilizátor. V roce 2014 byly do
nemocnice dodány operační stoly, včetně světel a laparoskopická věž. Zejména dodávka
laparoskopické věže významně přispívá k zvýšení počtu operací neinvazivní metodou a zavedení
nových typů operací. Během návštěvy ředitele ČRA v listopadu 2014 proběhlo slavnostní předání
vybavení a jednání s ředitelem nemocnice o další spolupráci.
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Název projektu: Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica
Identifikační číslo pro rok 2014: CzDA-RS-2012-3-14022
Sektor: voda a sanitace
Místo realizace: Kruščica, Jihobanátský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: zakázka
Realizátor: Geotest, a.s.
Celkový rozpočet: 15 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 000 000 Kč
Obec Kruščica a opština Bela Crkva leží v jihovýchodní části Vojvodiny a v jihovýchodní části Banátu.
Obyvatelstvo tvoří Srbové, nicméně v obci se historicky vyskytuje také početná česká menšina.
V rámci projektu byla poskytnuta technická pomoc vedoucí ke snížení znečištění obsaženého
v odpadních vodách a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami
v obci Kruščica. Odvedení odpadních vod kanalizací mimo obec přispěje ke zlepšení ekologické
situace v exponované oblasti, čímž nepřímo přispěje také k rozvoji turistického ruchu. Hlavními
aktivitami tohoto projektu tedy bylo vybudování tlakové kanalizace na odvedení odpadních vod
mimo obec Kruščica, 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 přispělo k realizaci projektu zajištěním všech povolení v souladu
s právními předpisy Srbské republiky a zajištěním výkopových a zemních prací, které byly 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 z dalších srbských
zdrojů a nakonec napojena na tlakovou kanalizaci za účelem vytvoření plně funkčního systému
odvádění a čištění odpadních vod v obci Kruščica.

Název projektu: Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva,
Srbsko
Identifikační číslo pro rok 2014: CzDA-RS-2014-1-14021
Sektor: voda a sanitace
Místo realizace: Bela Crkva, Jihobanátský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: zakázky
Realizátor: Mevos, spol. s.r.o, další VŘ se připravuje
Celkový rozpočet: 17 850 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 1 850 000 Kč
Municipalita Bela Crkva leží v severovýchodním Srbsku v Autonomní oblasti Vojvodina v regionu Jižní
Banát. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 žije v municipalitě celkem 17 367 obyvatel, přičemž
největší národnostní zastoupení mají Srbové, Rumuni, Češi, Romové a Maďaři. Bela Crkva má
v současné době zastaralý systém dodávek pitné vody pro obyvatele a nedostatečně rozvinutý
systém nakládání se vznikajícími odpadními vodami, přičemž ucelená koncepce v oblasti nakládání s
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pitnou ani odpadní vodou neexistuje. Cílem tohoto projektu je tedy rekonstruovat a revitalizovat
stávající zařízení na čerpání vodou. V roce 2014 byla připravena koncepce zásobování pitnou vodou
municipality Bela Crkva a zároveň došlo i k vyhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou v roce
2015 je v plánu samotná rekonstrukce stávajícího jímacího objektu Straža a dále i zřízení měřících
míst na magistrálním potrubí municipality. V dalších letech projektu je také v plánu soustavně
budovat technické kapacity pro řízení zásobování vodou, školení v oblasti údržby a provozu a další
budování kapacit podniku Vodovodů a kanalizací municipality Bela Crkva.

Název projektu: Modernizace systému CZT s využitím obnovitelných zdrojů energie ve městě
Srbobran
Identifikační číslo pro rok 2014: CzDA-RS-2014-8-23066
Sektor: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Srbobran, Jihobačský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: veřejná zakázky
Realizátor: Glomex MS, s.r.o, Mevos spol s.r.o
Celkový rozpočet: 11 225 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 51 700 Kč
Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí a vytvoření podmínek pro
možné komerční aktivity ve městě Srbobran (ležící v autonomní provincii Vojvodina v regionu Jižní
Bačka) prostřednictvím modernizace místního systému centrálního zásobování teplem (CZT)
s využitím alternativních tepelných zdrojů. Cílem projektu je pak zlepšení regulace distribuce tepla,
efektivity a udržitelnosti CZT a snížení environmentální zátěže v tomto městě. Tento cíl je úzce spojen
se zvýšením komfortu odběratelů energie, snížením ztrát na rozvodech tepla, eliminací poruchových
stavů s důrazem na udržitelnost systému CZT. V roce2014 bylo provedeno především zhodnocení
stávajícího stavu a následně je vypracovávána studie proveditelnosti o rozvoji systému centrálního
zásobování teplem (CZT). V další fázi bude projekt zaměřen na snížení energetické náročnosti
distribuce a užití tepla (nové vybrané rozvody a nové výměníkové stanice s regulací) a na eliminace
emisní zatížení v centru města.
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Název projektu: Studie technického řešení rozvoje těžby na lignitovém dole Ćirikovac v Srbsku
Identifikační číslo pro rok 2014: CzDA-RS-2014-5-32261
Sektor: nerostné zdroje a těžba
Místo realizace: Ćirikovac, Braničevský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Báňské projekty Ostrava, a.s.
Rozpočet na rok 2014: 1 815 000 Kč
Cílem projektu bylo zpracování odborné studie proveditelnosti těžby na lignitovém dole Ćirikovac
v Srbsku. Státem vlastněná společnost JP PEU Resavica, pověřená podzemní těžbou uhlí, resp., lignitu
v Srbsku, provozuje několik hlubinných uhelných dolů s celkovou roční těžbou 600 tis. t., přičemž
zásoby na některých šachtách jsou dotěžovány. Vytěžené uhlí je dodáváno zejména do tepláren,
tepelných elektráren a také maloodběratelům do lokálních topenišť. Záměrem JP PEU Resavica je
rozšířit podzemní těžbu uhlí až na produkci 2 mit.t/rok. Jedním z možných ložisek pro rozšíření
hlubinné těžby je právě ložisko lignitu Ćirikovac, které leží poblíž teplárny a dvou tepelných
elektráren ve městě Kostolac, resp. na jeho okraji. Z tohoto důvodu byla v rámci projektu zpracována
studie, která navrhla a vyhodnotila technicko-ekonomické možnosti hlubinné těžby na dole Ćirikovac.
Projekt pak povede k efektivnímu využití surovinového bohatství Srbska se zmenšenými dopady na
životní prostředí.

Název projektu: Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter
Identifikační číslo pro rok 2014: CZDA-RS-2011-12-32161
Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: Region Pešter (Sjednica, Novi Pazar, Tutin), Zlatiborský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2011−2015
Typ projektu: veřejné zakázky
Realizátor: Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha, MERCI, s.r.o., Pacovské strojírny trading,
spol. s.r.o
Celkový rozpočet: 1 476 708
Rozpočet na rok 2014: 650 200 Kč
Oblast Pešteru představuje multietnický region na jihozápadě Srbska charakterizovaný vysokou
nezaměstnaností a s ní související migrací venkovského obyvatelstva do měst. Nedostatek
ekonomických příležitostí na venkově je dán jeho agrární povahou zaměřenou na chov dobytka.
Převážná většina regionu se nachází v oblasti tzv. Pešterské vrchoviny, která poskytuje ekologicky
kvalitní prostředí s potenciálem pro „bio“ zemědělskou produkci či agroturistiku, avšak
nedostatečnou infrastrukturou pro jejich naplnění. Ekonomický potenciál poskytuje také výroba
zemědělských produktů s přidanou hodnotou jako je pršut, jehněčí maso, hovězí klobásky sudžuk
a hlavně oblíbený sjenický bílý sýr. Projekt je zaměřen právě na podporu konkurenceschopnosti
malých a středních výrobců a zpracovatelů mléka – producenty Sjenického bílého sýru. V rámci aktivit
projektu mimo jiné proběhla dodávka chladících tanků na mléko pro drobné farmáře, školení farmářů
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a výrobců sýra v oblasti hygienických předpisů, HACCP apod. Dále došlo k vytvoření sdružení hájícího
zájmy zemědělců a výrobců, vybudování a vybavení akreditované laboratoře pro testování mléka
a mléčných výrobků, zajištění odborného školení a výběr pracovníků laboratoře. Klíčovou aktivitou
bylo zajištění ochranné známky pro tzv. Sjenický bílý sýr a ve spolupráci s UNOPS a USAID i
marketingové aktivity upevňující místo tohoto regionálního produktu na trzích v Srbsku i sousedních
zemích.

Název projektu: Zefektivnění využívání technologií pro malé a střední podniky v regionu Kraljevo
Identifikační číslo pro rok 2014: CZDA-RS-2014-11-25010
Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: region Kraljevo, Rašský okruh, Srbsko
Doba realizace: 2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava
Rozpočet na rok 2014: 946 003 Kč
Záměrem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem v srbských regionech
Raski, Moravicki a Rasinski prostřednictvím zapojení moderních technologií, jež by vedly k větší
inovativnosti a snížení nákladovosti na vývoj nových pokrokových výrobků. Cílem projektu je
analyzovat situaci a fungování 3D IMPuls Centra (IC) spadajícího pod Fakultu strojní a stavební
Univerzity Kragujevac v srbském městě Kraljevo a navrhnout strategii budoucího rozvoje centra.
Cílem je, aby centrum v dlouhodobém horizontu bylo udržitelné a plnilo funkci nositele inovací pro
segment malých a středních firem. V roce 2014 proběhla evaluační návštěva na univerzitě v Kraljevu
se záměrem sběru technických a dalších relevantních informací u příjemce ZRS ČR a jeho partnerů a
návštěva zástupců 3D Impuls centra respektive Univerzity Kraljevo v ČR. Na základě toho byla
vyhodnocena aktuální situace a upraveny doporučení pro další strategii centra v rámci jeho
budoucího fungování. V listopadu 2014 navštívil Univerzitu Kragujevac také ředitel ČRA.
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Projekty zaměřené na obnovu škod po povodních v roce 2014
Celkový rozpočet: 4 736 852 Kč
V květnu 2014 bylo Srbsko zasaženo ničivými povodněmi, které spolu s následnými sesuvy půdy
způsobily četné škody na majetku i životech. Povodněmi bylo zasaženo především povodí řeky Sáva.
Česká republika reagovala na povodně humanitárními dodávkami a další pomocí. Česká rozvojová
agentura vyčlenila prostředky na materiální a technickou pomoc.
Seznam projektů a konkrétní finanční částky naleznete v následující tabulce:
Název projektu

Kód

Doba
realizace

Částka (v Kč)

Místo
realizace

Realizátor

Rekonstrukce čerpací stanice „Gradac“

CzDA-RS-2014-2514021

2014

979 695

Valjevo

VHS
Moravia,
d.o.o.

Výměna
přístavníků
poničených
povodněmi na železniční stanici Vreoci

CzDA-RS-2014-2423020

2014

917 150

Vreoci

AŽD
Praha,
s.r.o.

UKRAJINA
Název projektu: Mobilní týmy zdravotnických jednotek Ukrajinského červeného kříže
Identifikační číslo: 23/2014/01
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Doněck, Luhansk, Ukrajina
Doba realizace: 2014−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Český červený kříž
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 000 000 Kč
Cílem projektu bylo garantovat poskytnutí zdravotní a humanitární pomoci obyvatelstvu východní
a jihovýchodní Ukrajiny zasažené ozbrojeným konfliktem. Díky dotaci poskytl Český červený kříž (ČČK)
svému partnerovi na Ukrajině (UČK) součinnost při vybudování tzv. mobilních týmů zdravotnických
jednotek. Tyto týmy se zaměřují na monitoring zasažených oblastí, provádění zdravotnického
průzkumu a poskytování základní zdravotní a další asistence obyvatelstvu a budou ve své činnosti
pokračovat do doby, než dojde k obnově řádného systému zdravotní a sociální péče a infrastruktury.
V rámci projektu byla zakoupena vozidla s příslušným vybavením a nafukovací záchranné stany.
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Název projektu: Prezentace pro ukrajinské výrobní firmy
Identifikační číslo: CzDA-RO-UA-2014-7-15110
Sektor: Státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Kyjev, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Doba realizace: 2014
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Celkový rozpočet: 106 343 Kč
Rozpočet na rok 2014: 106 343 Kč
Nad rámec usnesení vlády ČR č. 167/2014 podpořila ČRA během roku 2014 ad hoc vyslání expertů
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se kterými ČRA spolupracuje i v
dalších zemích. V Kyjevě a Dněpropetrovsku tak proběhla ve dnech 17. − 19. 6. 2014 školení pro
zástupce ukrajinských výrobních firem střední velikosti s cílem zvýšit informovanost o technických a
administrativních požadavcích na umístění výrobků na trhu EU. Semináře byly organizovány
souběžně s návštěvou ministra zahraničí L. Zaorálka, který osobně zahájil seminář
v Dněpropetrovsku.

VIETNAM
Název projektu: Rozvoj sklářského průmyslu ve středním Vietnamu
Identifikační číslo: CzDA-VN-2011-19-32220/2
Sektor: nerostné zdroje a těžba
Místo realizace: Thua Thien Hue, Hanoi, Nghe An, Vietnam
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GET, s.r.o.
Celkový rozpočet: 13 492 565 Kč
Rozpočet 2014: 3 999 050 Kč
Rozvojovým záměrem projektu bylo přispět k ekonomickému rozvoji regionu středního Vietnamu,
konkrétně provincie Thua Thien Hue, a to prostřednictvím udržitelného rozvoje sklářského průmyslu.
Orientace rozvoje sklářského průmyslu do oblasti s příslušnými surovinovými zdroji významným
způsobem přispívá nejen ke zvýšení jeho budoucí efektivity a konkurenceschopnosti, ale i k výstavbě
sklářských výrobních kapacit v provincii Thua Thien Hue (v průmyslových zónách distriktu Phong Dien
a u města Hue) a tím k industrializaci této části středního Vietnamu. Dosažené výsledky realizace
tohoto projektu vytvářejí dobré předpoklady, že v provincii kromě již známých ložisek sklářských
písků reálně existuje místní surovinová základna dalších nerudních surovin potřebných pro výrobu
různých druhů skel. Realizované školení vietnamských expertů státní geologické služby, státní správy
a vysokoškolského sektoru bylo dalším krokem “capacity building”, podporujícím realizaci výše
uvedeného rozvojového záměru a jeho udržitelnost.
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Název projektu: Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu
Identifikační číslo: CzDA-VN-2011-16-14015
Sektor: voda a sanitace
Místo realizace: Hanoi, Phu Cat, Bien Hoa, Vietnam
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: „Sdružení DEKONTA-ALS“
Celkový rozpočet: 9 600 000 Kč
Rozpočet pro rok 2014: 3 500 000 Kč
Projekt se soustředil na zmírnění ohrožení zdraví obyvatel a poškození životního prostředí následkem
masivní aplikace herbicidů s příměsí dioxinů, které byly v oblasti realizace ve velké míře používány
v době americko-vietnamského vojenského konfliktu. Aktivity projektu přispěly k naplnění záměru
především prostřednictvím rozvoje lidského a technického potenciálu pro řešení nápravy životního
prostředí a zlepšování zdravotního stavu populace v oblastech ohnisek znečištění. V rámci projektu
proběhl průzkum znečištění v ohniscích kontaminace v Bien Hoa a Phu Cat, byly zpracovány plány
monitoringu znečištění a vybudovány související monitorovací systémy. Projekt se rovněž zaměřil na
sérii školení vietnamských specialistů - jednak ve vzorkování různých matric za účelem monitoringu
kontaminace, a také školení laboratorních analytiků v důsledné analýze dioxinů. Vzdělávací program
pro laboratorní specialisty byl koncipován s cílem zvýšit odbornou úroveň analytiků
a konkurenceschopnost místní dioxinové laboratoře absolvováním praktického tréninku ve
specializované laboratoři v ČR a účastí na mezilaboratorních porovnávacích zkouškách.
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ZAMBIE
Název projektu: Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Mongu
Identifikační číslo: 14/2014/02
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu, Zambie
Doba realizace: 2014−2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Njovu o.p.s.
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 2 000 000 Kč
Projekt navazuje na předchozí aktivity občanské příspěvkové společnosti Njovu spojené s tříletým
provozem centra Učňovského vzdělávání pro sociálně ohroženou mládež. Záměrem tohoto projektu
je přispět ke zlepšení životní úrovně obyvatel okresu Mongu v Západní provincii Zambie skrze
podporu místních podnikatelských aktivit a zvýšením míry zaměstnanosti sociálně znevýhodněné
mládeže tohoto okresu. Plánem tohoto nového projektu je vybudovat pro absolventy učňovských
kurzů podnikové inkubátory, které jim umožní a usnadní nastartovat vlastní firmy bez nutnosti
počátečního kapitálu. V roce 2014 byly realizovány převážně přípravné aktivity, došlo však k rozvoji
tří výrobních provozů projektu. Byl postaven nový pekárenský a kuchařský provoz, byly rozšířeny
prostory projektové kavárny a krejčovský provoz prošel rekonstrukcí. Současně 70 studentů se
přihlásilo na bezplatné kurzy učňovského vzdělávání v oborech elektrikář, krejčí, kuchař a pekař,
které dokonce 66 z nich kurz dokončilo.

Název projektu: Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii Zambie
Identifikační číslo: 14/2014/01
Sektor: zdravotnictví
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu, Zambie
Doba realizace projektu: 2013–2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Celkový rozpočet: 7 800 000 Kč
Rozpočet na rok 2014: 4 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit kvalitu péče o matku a dítě prostřednictvím podpory zdravotní
infrastruktury, lidských kapacit a porodnického vzdělávání v okrese Mongu v Západní provincii
v Zambii. Projekt se v roce 2014 zaměřil na budování kapacit zdravotnického personálu
prostřednictvím školení a působení expertního týmu českých lékařů v okresech Mongu a Limulunga,
Západní provincie, a zvyšování kapacity učitelů v Lewanika School of Midwifery v oblastech
metodologie výuky, hodnocení studentů či supervize na praxích. Venkovská zdravotní střediska byla
také materiálně podpořena a došlo k revitalizaci vodovodní sítě. Porodní blok Lewanika General
Hospital byl zrekonstruován tak, aby byla poskytována ucelená péče o matku a dítě. Navíc v rámci
projektu proběhly školení a podpora komunitních dobrovolníků Safe Motherhood Action Group, jež
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má za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o péči o matku a dítě v komunitách. Během roku 2015 je
očekávána akreditace a spuštění výuky nového oboru “registered midwifery”.

Název projektu: Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře
v Zambii
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2012-9-31195
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Jižní provincie, Zambie
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls
Celkový rozpočet: 6 779 030 Kč
Rozpočet 2014: 2 490 000 Kč
Projekt „Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře v Zambii“
realizovaný v letech 2012 až 2014 navazuje na předchozí aktivity České rozvojové agentury v Zambii.
Systém umělé inseminace je zaváděn 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 má být
dovybaveno šest inseminačních center a vyškolen zodpovědný personál na různých úrovních státní
správy. Během projektu mají také být zorganizována školení pro místní zemědělské asistenty a má
být poskytnuta odborná a organizační podpora pro šíření znalostí mezi místní farmáře. Projekt se
zabývá také legislativní a metodologickou podporou kontroly a registrace dobytka na úrovni státu,
provincií a okresů, a to právě se zvláštním ohledem na umělou inseminaci. Geograficky se projekt
soustředí zejména na Jižní provincii, přičemž hlavním partnerem je zambijské Ministerstvo
zemědělství a hospodářských zvířat. Během roku 2014 byly implementovány všechny plánované
aktivity a celý projekt tak byl úspěšně ukončen. V roce 2014 proběhla odborná školení pro
zemědělské poradce, farmáře, techniky a také školení místních zemědělských školitelů, čímž se
zajistily kvalifikované lidské zdroje. Dále došlo k vybavení inseminačního centra Mazabuka pro
distribuci inseminačních dávek, kapalného dusíku a provádění embryotransferu skotu v terénu, byl
zaveden systém údržby a obsluhy přístrojů a vznikl návrh na systém evidence a identifikace skotu.
Asistovaná reprodukce byla také v rámci trvání projektu úspěšně propagována mezi farmáři.
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Název projektu: Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů
Typ projektu: Veřejná zakázka
Identifikační číslo:CzDA-ZM-2014-9-31195
Sektor: zemědělství
Místo realizace: Jižní provincie, Zambie
Doba realizace: 2014−2017
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 13 089 900 Kč
Rozpočet 2014: 3 387 630 Kč
Projekt „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“ byl zahájen
na konci listopadu 2014, jehož realizátorem je Mendelova univerzita v Brně. Záměrem projektu je
přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného skotu v Jižní provincii Zambie
prostřednictvím zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů ve
dvou vybraných kooperativách v Choma a Monze. V rámci tohoto cíle se předpokládá minimalizování
ztrát ze snižování objemu produkce mléka v období sucha. Během trvání projektu dojde ke školení
v produkci pícnin a ve výstavbě prostor pro skladování objemného krmiva. Realizátor se zavazuje pro
klíčové farmáře zajistit přístup k osivu za zvýhodněných podmínek. Na počátku se projekt soustředil
zejména na přípravné aktivity, jako jsou školení a zavedení systému managementu či zajištění
dodávky většiny zemědělské techniky. V roce 2014 došlo k zahájení identifikace vhodných polí pro
pěstování pícnin, byla navázána komunikace s externími partnery projektu, aby byla možná okamžitá
a plynulá realizace projektu od roku 2015.

VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Kapitola Vysílání učitelů zahrnuje abstrakty projektů, které jsou realizovány a financovány v rámci
tohoto dotačního titulu.
Název projektu: Zvyšování kvality výuky na Fakultě zemědělství a potravinových technologií
University v Mostaru a Agromediteránní fakultě University Džemala Bijediče v Mostaru
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/08
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Mostar, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2014: 421 500 Kč
Projekt umožňuje zvýšit kvalitu vysokého školství v Bosně a Hercegovině v oblasti zemědělství a
potravinářství prostřednictvím přenosu vědomostí, výměn studentů a pedagogů a navázáním
systémové spolupráce mezi ČZU v Praze zastoupenou Fakultou tropického zemědělství (FTZ) a
Fakultou zemědělství a potravinářských technologií University v Mostaru, konkrétně (FZPTMO) a
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Agromediteránní fakulty University Džemala Bijediče v Mostaru (AFUDBMO). Cíle projektu bude
dosaženo prostřednictvím přímého působení českých VŠ pedagogů a managementu FTZ na FZPTMO
a AFUDBMO, posílení pedagogických kapacit akademického sboru FZPTMO a AFUDBMO, podpory
vědy a výzkumu prostřednictvím vědeckých seminářů, a podpory připravenosti studentů pro
mezinárodní mobilitu.

Název projektu: Vysílání českých učitelů do Etiopie - podpora zvyšování kvality vysokého školství
na Hawassa university
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/05
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Hawassa, Etiopie
Doba realizace: 2013−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2014: 1 000 000 Kč
Projekt se zaměřuje na rozvoj kvality vzdělávání na Institute of Technology (IoT) Hawassa University
(HU) v technických oborech, zejména aplikaci alternativních zdrojů energie a zpracování
zemědělských produktů. Aktuálně je výuka zajišťována méně kvalifikovanými pedagogy, kteří se
potýkají se zastaralými metodami vyučování i se znalostmi nedostačujícími moderní praxi. Záměrem
projektu je proto zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky na Institute of Technology (IoT)/HU
prostřednictvím zapojení pedagogů a managementu českých vysokých škol.

Název projektu: Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit pedagogů a studentů Institute of Technology,
Hawassa University
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/01
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Hawassa, Etiopie
Doba realizace: 2014−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2014: 500 000 Kč
Projekt přispívá ke zvýšení odborné prestiže Hawassa University na mezinárodní úrovni
prostřednictvím zvýšení úrovně vědecko-výzkumné činnosti pedagogů a studentů Institute of
Technology (IoT), Hawassa University. Cíle bude dosaženo podporou komplexního rozvoje vědeckovýzkumných kapacit prostřednictvím spolupráce vědců z ČZU a IoT ve společném vědeckovýzkumném týmu. Nedílnou součástí projektu bude také osvěta o významu vědy a výzkumu a dále
školení nejen pro členy vědecko-výzkumném týmu, ale i pro pedagogy (a studenty), IoT. Během
projektu budou uskutečněny experty ČZU tři dvouměsíční vědecko-výzkumné výjezdy, které povedou
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k publikování vědeckých článků v prestižních vědeckých periodikách a příspěvků na mezinárodních
konferencích. Výzkum, analýza výsledků výzkumu a práce na tvorbě publikací bude probíhat pod
dohledem garantů vědy a výzkumu za ČZU.

Název projektu: Zvyšování kvality výuky na Státní univerzitě Akaki Tsereteli (Gruzie)
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/02
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kutaisi, Gruzie
Doba realizace: 2014−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2014: 446 000 Kč
Svým zaměřením projekt přispívá k vyplnění stávající mezery v gruzínském vysokém školství v oblasti
rozvoje družstev a malých a středních zemědělských podniků, jež je prioritou nové vlády Gruzie i
mezinárodních donorů (např. projekt ENPARD), prostřednictvím přenosu know-how mezi ČZU v Praze
a Státní univerzitou Akaki Tsereteli (ATSU) v Kutaisi, zastoupenou Zemědělskou fakultou a Fakultou
obchodu, práva a sociálních věd katedrou. Záměru projektu bude dosaženo přímým působením
českých VŠ pedagogů a managementu ČZU na ATSU. Cíle bude dosaženo prostřednictvím zlepšení
výuky u celkem sedmi předmětů, zvýšením kapacit akademických pracovníků, podporou
institucionálního chodu fakulty, zajištěním analýzy stávajících mezinárodních vztahů, posílením
kapacit ve vědě a výzkumu a zajištěním potřebného materiálního vybavení fakulty.

Název projektu: Zvýšení kvality výuky na Moldavské státní agrární universitě v Chisinau (SAUM) (Podpora zvyšování kvality práce Státní agrární moldavské university (SAUM) cestou spolupráce v
rámci jejích hlavních činností)
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/03
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2012–2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2014: 1 000 000 Kč
Hlavní výstupy projektu byly zaměřeny na zlepšení pedagogických kompetencí pedagogů a kvality
výuky na FMD/SAUM a její propojení s výzkumem. Oba tyto výstupy navázaly na v minulosti již
realizovaný projekt rozvojové spolupráce, který ČZU realizovala v létech 2006–2008. 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
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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 zaměřily 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.

Název projektu: Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Moldavsku
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/07
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Kišiněv, Moldavsko
Doba realizace: 2014−2015
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Rozpočet na rok 2014: 453 969 Kč
Cílem projektu je snaha o zvýšení kvality Moldavského univerzitního vzdělávání v oblasti
bezpečnostních věd. Konkrétně se jedná o oblast Ochrany obyvatelstva a krizového řízení, oblast
Analýzy a managementu rizik, oblast Požární ochrany a oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Projekt tak má umožnit větší spolupráci s odborníky z ČR a díky možnosti získat další kontakty na
konferencích v ČR také s odborníky z dalších zemí. Přiblížení obou zemí v oblasti vědy, v tomto
případě bezpečnostních oborů, zároveň významně přispěje k úspěšnému zakončení přípravy vstupu
Moldavska do Evropské unie. Nezanedbatelná bude také možnost v budoucnu spolupracovat při
rozsáhlých mimořádných událostech. Bude-li systém v Moldavsku pracovat dostatečně komplexně,
bude mezistátní pomoc možná.

Název projektu: Inovace výuky elektrických pohonů v bakalářské a magisterské etapě studia na
Mongolian University of Science and Technology - využití matematických simulací v elektronice
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/04
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Ulánbátar, Mongolsko
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: České vysoké učení technické v Praze
Rozpočet na rok 2014: 983 855 Kč
Záměrem projektu byla modernizace předmětu Electric Drive v bakalářské etapě studia a předmětu
Technological Processing Automatic Control v navazujícím magisterském programu. Cílem bylo
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, jakož i
přímými výukovými bloky českých učitelů na Mongolian University of Science and Technology (MUST)
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v Ulánbátaru. Oba tyto předměty jsou součástí akreditace, kterou MUST již obdržela. Jejich
modernizace by měla posílit úroveň studia, blížícího se evropským standardům. Studijní materiály
vzniklé v průběhu realizace tohoto projektu seznámily studenty s moderními trendy v oblasti
průmyslové automatizace a elektrických pohonů a přiblížily jim aplikace těchto moderních
technologií pro užití v jejich budoucím profesním životě. Projekt byl ze strany příjemce dobře
zaštítěn, neboť hlavní koordinátorkou projektu se stala profesorka těchto zmíněných předmětů, která
v minulosti absolvovala českou vysokou školu a mluví plynně česky. Během realizace projektu se
ukázalo, že je nutné vzniklé výukové materiály, a taktéž samotnou výuku, více přizpůsobit odborné
úrovni studentů. Tato potřeba ale byla díky bohatým zkušenostem mongolské koordinátorky velmi
dobře zajištěna, a to především kompletním překladem studijních materiálů do mongolštiny.

Název projektu: Zvyšování kvality výuky na Mongolské státní zemědělské univerzitě
Identifikační číslo pro rok 2014: 22/2014/06
Sektor: vzdělávání
Místo realizace: Ulánbátar, Mongolsko
Doba realizace: 2012−2014
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet na rok 2014: 1 000 000 Kč
Projekt byl po rok a půl implementován na Mongolské státní zemědělské univerzitě (MSZU)
v Ulánbátaru, kde se po prvotní fázi analýzy současného stavu zaměřil na modernizaci čtyř předmětů
spadajících pod Ekonomickou a podnikatelskou fakultu této univerzity. V rámci aktivit budování
pedagogických a didaktických kapacit místních akademických pracovníků došlo k přímé účasti
českých přednášejících z ČZU na partnerské univerzitě a vybavení fakulty nezbytným vybavením a
učebním materiálem. Projekt se zaměřil na podporu v oblasti mezinárodních vztahů a vědeckého
výzkumu, zavedení systému managementu jakosti, podporu IT systémů pro studenty a lektory,
a posílení schopností užití angličtiny mongolských lektorů. V rámci projektu probíhaly také aktivity,
vedoucí ke společné výzkumné spolupráci obou univerzit, a také aktivity, které pomohly přímo
rozvinout výzkumné kompetence mongolských studentů (uspořádána letní škola v terénu). Ze strany
mongolské partnerské univerzity byl takovýto typ podpory vzdělávání shledán jako velmi efektivní, a
to například ve srovnání s udílením dlouhodobých stipendií místním studentům pro studium
v zahraničí. Tento styl výuky zahrnuje velké množství studentů, a také učitele, kteří budou své
zkušenosti zeširoka předávat dalším generacím. Studenti tak nebudou vytrženi z kolektivu a
kontinuity, potřebné pro budoucí aplikaci nabytých vědomostí v daném teritoriu.
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1. LEDNA

1. BŘEZNA

Nezačalo
Nezačalo
Nezačalo
Nezačalo

1.4 Revize vnitřních vzorových dokumentů ČRA

X.1 Předložit indikátory pokroku pro měření výkonu ČRA

X.2 Realizovat mimořádnou pomoc Ukrajině

X.3 Mimořádná pomoc po povodních na Balkáně

Nezačalo
Probíhá
Nezačalo
Nezačalo

2.2 Vytvořit zaškolovací balíček pro nové stážisty ČRA

2.3 Zorganizovat brainstorming/teambuilding ČRA

2.4 Plán školení zaměstnanců ČRA

2.5 Zlepšení pracovních podmínek (kanceláře, HW vybavení)

Nezačalo

Splněno

Probíhá

Probíhá

Částečně splň.

Nezačalo

V přípravě

V přípravě

Probíhá

V přípravě

Částečně splň.

V přípravě

Nezačalo
V přípravě
Nezačalo
Nezačalo
Nezačalo

3.4 Metodická kuchařka pro formulace

3.5 Metodický manuál pro řízení dotací

3.6 Brainstorming o udržitelnosti projektů (platby za služby)

3.7 Sektorová strategie pro ŽP/vodu v Moldavsku

3.8 Iniciovat sektorovou strategii pro zemědělství v Etiopii
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V přípravě

Probíhá

3.2 Zkvalitnění metodiky ČRA pro identifikaci projektů

3.3 Nové formuláře pro monitoring zaměřený na výsledky

Probíhá

3.1 Spolupráce s MZV na nové metodice projektového cyklu

V přípravě

Nezačalo

Probíhá

V přípravě

Nezačalo

V přípravě

Částečně splň.

Probíhá

3. Zefektivnit řízení procesů v ČRA za účelem lepší udržitelnosti a dopadu projektů ZRS

V přípravě

2.1 Předložit MZV návrh personál. posílení a reorganizace ČRA

2. Zvýšit odborné znalosti, motivaci a pracovní podmínky zaměstnanců ČRA

V přípravě

Částečně splň.

V přípravě

1.3 Provést audit vnitřních směrnic ČRA

1.2 Předložit návrh Rámcové dohody ČRA-MZV

1.1 Žádost a průběh screeningu EK pro delegovanou spolupráci

1. Zlepšit kvalitu práce ČRA v mezinárodním srovnání a její relevantnost na domácí scéně

STRATEGICKÝ CÍL / AKTIVITA

5.8 Pokrok v implementaci aktivit naplňujících strategické cíle ČRA v roce 2014

V přípravě

V přípravě

Částečně splň.

Částečně splň.

Nezačalo

Probíhá

Probíhá

Částečně splň.

Nezačalo

Splněno

Splněno

Částečně splň.

Částečně splň.

Nezačalo

Probíhá

Částečně splň.

Částečně splň.

V přípravě

Částečně splň.

V přípravě

30. ČERVNA

V přípravě

V přípravě

Probíhá

Částečně splň.

V přípravě

Probíhá

Probíhá

Částečně splň.

V přípravě

Splněno

Splněno

Částečně splň.

Částečně splň.

V přípravě

Probíhá

Částečně splň.

Splněno

V přípravě

Částečně splň.

V přípravě

1. ZÁŘÍ

Probíhá

Probíhá

Částečně splň.

Splněno

Probíhá

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

Probíhá

Splněno

Splněno

Splněno

Částečně splň.

Částečně splň.

Probíhá

Částečně splň.

Splněno

Probíhá

Částečně splň.

Probíhá

31. PROSINCE

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

Splněno

Probíhá

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

73 %

Částečně splň.

Splněno

Splněno

Splněno

Částečně splň.

90 %

Částečně splň.

Probíhá

Částečně splň.

Splněno

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

71 %

28. ÚNORA

1. LEDNA

1. BŘEZNA

Nezačalo
Nezačalo

X.7 Strategie pro spolupráci se soukromým sektorem

X.8 Společný kulatý stůl firem a nevládních organizací

Probíhá
Nezačalo
Nezačalo
Nezačalo

5.3 Nová struktura webových stránek a pokyny pro jejich plnění

5.4 Organizace výstavy fotografií či jiné P.R. aktivity

5.5 Komunikační aktivity vůči akademickému sektoru

5.6 Vytvořit katalog knihovny ČRA
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Pozn.: X označuje dodatečné aktivity, které byly přidány až v průběhu roku
(nebyly součástí implementačního plánu k 1. 1. 2014)

na období 2013-2017

7%

Probíhá

5.2 Spolupráce s MZV na statistické databázi

PRŮMĚR PLNĚNÍ AKTIVIT (PPA)

Nezačalo

5.1 Závazná pravidla pro využívání SAP/systému projekt. řízení

Probíhá

Nezačalo

V přípravě

Probíhá

V přípravě

Probíhá

Probíhá

Probíhá

V přípravě

V přípravě

36 %

V přípravě

Nezačalo

V přípravě

Probíhá

Částečně splň.

Probíhá

Nezačalo

Probíhá

Probíhá

Probíhá

Probíhá

Probíhá

Probíhá

V přípravě

Částečně splň.

42 %

Probíhá

V přípravě

Probíhá

Probíhá

Částečně splň.

Probíhá

V přípravě

Probíhá

Částečně splň.

Částečně splň.

Probíhá

Probíhá

Probíhá

V přípravě

Částečně splň.

Splněno

Částečně splň.

64 %

Částečně splň.

Částečně splň.

Splněno

Částečně splň.

Splněno

Probíhá

Částečně splň.

Probíhá

Částečně splň.

Částečně splň.

Probíhá

Probíhá

Splněno

Probíhá

Částečně splň.

Splněno

Částečně splň.

Probíhá

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

74 %

Částečně splň.

Částečně splň.

Splněno

Částečně splň.

Splněno

Částečně splň.

83 %

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

Částečně splň.

Probíhá

Probíhá

Splněno

Probíhá

Částečně splň.

Nezačalo – implementace aktivity nezačala, ani pokud jde o přípravu (PPA = 0%)
V přípravě – probíhá příprava na zahájení implementace dané aktivity (PPA = 0%)
Probíhá – implementace aktivity začala a probíhá, zatím bez konkrétních výsledků (PPA = 25%)
Částečně splň. – bylo dosaženo konkrétních, ale zatím pouze částečných, výsledků (PPA = 75%)
Splněno – bylo dosaženo všech vytyčených cílů v rámci dané aktivty (PPA = 100%)

16 %

V přípravě

Nezačalo

V přípravě

Probíhá

Probíhá

V přípravě

5. Zprůhlednit informace o práci ČRA a zvýšit informovanost a osvětu o české ZRS

Probíhá

4.8 Zintenzivnění spolupráce s NNO (rámcové smlouvy atd.)

V přípravě

V přípravě

4.5 Aktivní účast v rámci EUNIDA

4.7 Konkrétní spolupráce s ostatními donory na Balkáně

V přípravě

4.4 Metodika pro vysílání expertů, vč. aktualizace databáze

Probíhá

Nezačalo

4.3 Analýza možností podpory českých subjektů v rámci EU

4.6 Konkrétní naplňování memoranda s ADA v Moldavsku

V přípravě

4.2 Další zasedání PT6 Exportní strategie

Probíhá

Částečně splň.

V přípravě

Probíhá

Částečně splň.

73 %

28. ÚNORA

Splněno

Nezačalo

Probíhá

Částečně splň.

31. PROSINCE

4.1 Zkompletovat metodiku a zahájit studie proveditelnosti

Nezačalo

X.6 Analýza rizik a kapacit stakeholderů

Nezačalo

Částečně splň.

1. ZÁŘÍ

65 %

Nezačalo

X.5 Zásady pro nákladovou přiměřenost v rámci projektů

V přípravě

30. ČERVNA

4. Zintenzivnit partnerství s realizátory ZRS a ostatními donory, včetně multilaterální ZRS

Nezačalo

X.4 Návrh na čerpání rezerv a řízení rozpočtu

3. Zefektivnit řízení procesů v ČRA za účelem lepší udržitelnosti a dopadu projektů ZRS

STRATEGICKÝ CÍL / AKTIVITA

Vážený výsledek (index) následných evaluací
zahraničních projektů ČRA27
Počet partnerů hlásících se do veřejných
zakázek zahraničních bilaterálních projektů

Počet projektů ZRS realizovaných společně se
Výroční zpráva ČRA
zahraničními dárci
Zlepšení indexu transparentnosti ZRS
v mezinárodní statistice

3B: Zlepšit udržitelnost a dopad
projektů ZRS

4A: Zintenzivnit partnerství s
realizátory ZRS

4B: Zvýšit zapojení ČRA do
mezinárodní spolupráce

5A: Zprůhlednit informace o práci
ČRA

ČRA sdělí na vyžádání podrobnosti o metodice a zdrojová data pro výpočet indikátorů.
Převod výsledku evaluací do číselného indexu (1,0 = minimum, 4,0 = maximum).

Objem realizovaných projektů v mil. Kč na
jednoho zaměstnance

3A: Zefektivnit řízení procesů a
projektů v ČRA

„Publish What You Fund“

Profil zadavatele

Evaluační zprávy MZV

Zpráva o hospodaření ČRA

Průměrná doba trvání pracovního poměru
v ČRA v měsících

2B: Zlepšit motivaci a pracovní
podmínky zaměstnanců ČRA
Interní účetní systém

Vnitřní databáze ČRA

Počet absolvovaných školení na jednoho
zaměstnance za rok

2A: Zvýšit odborné znalosti
zaměstnanců ČRA

Zdroj ověření26
Newton Media

Indikátor

1B: Zlepšit relevantnost práce ČRA Počet referencí o české ZRS v českých
médiích
na domácí scéně
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27

26

5. Informace

4. Partneři

3. Projekty

2. Lidé

1. Kontext

Strategický cíl

5.9 Indikátory k vybraným cílům "Strategie řízení ČRA na období 2013–2017"

24,41 %

N/A

50

3,03

24,20

35

N/A

15

Baseline 2013

29,49 %

21

52

3,00

24,85

37

1,85

23

Stav 2014

5.10 Zpráva auditora k účetní závěrce ČRA za rok 2014
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5.11 Seznam použitých zkratek
ADA
AECID
AFD
AOPK
ANOFM
AEI
AWC
BiH
BTC
CEDR
ČČK
ČEB
ČGS
ČHMÚ
ČvT
ČOV
ČR
ČRA
ČVUT
ČZU
DAC
DG DEVCO
DG ECHO
DFID
DWW
EBRD
EDF
EIB
EPA
EK
EU
EYD 2015
EUNIDA
FoRS
FTCs
GIZ
GSE
HACCP
HDP
HZS ČR

Austrian Development Agency (Rakouská rozvojová agentura)
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Španělská
agentura pro mezinárodní spolupráci pro rozvoj)
Agence Française de Développement (Francouzská rozvojová agentura)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (Národní agentura zaměstnanosti
Moldavska)
Agency for European Integration and Economic Development, Austria (Agentura pro
evropskou integraci a ekonomický rozvoj, Rakousko)
Afghanistan Women Council (Afghánská rada žen)
Bosnia and Herzegovina (Bosna a Hercegovina)
Belgian Technical Co-operation (Belgická agentura)
Centrální registr dotací
Český červený kříž
Česká exportní banka
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Člověk v tísni, o.p.s.
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Česká rozvojová agentura
České vysoké učení technické v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Development Assistance Committee (Výbor OECD pro rozvojovou pomoc)
Directorate-General for International Cooperation and Development (Generální
ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj)
Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection (Generální ředitelství pro
humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise)
Department for International Development, United Kingdom (Odbor mezinárodní
zahraniční spolupráce, Spojené království)
Občanské sdružení Development Worldwide
European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro obnovu a
rozvoj)
European Development fund (Evropský rozvojový fond)
European Investment Bank (Evropská rozvojová banka)
Environment Protection Authority (Jemen)
Evropská komise
Evropská unie
European Year of Development for 2015 (Evropský rok pro rozvoj 2015)
The European Network of Implementing Development Agencies (Evropská síť
rozvojových agentur)
České fórum pro rozvojovou spolupráci
Farmers‘ Training Centers, Ethiopia (Farmářská tréninková centra, Etiopie)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Německá agentura pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj)
Geological Survey of Ethiopia (Geologická služba Etiopie)
Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení kritických
kontrolních bodů)
Hrubý domácí produkt
Hasičský záchranný sbor České republiky
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IATI
IDPs
IMBiH
InWEnt
IOM
IPA
ISAF
JICA
KfW
MAFI
MASHAV
MDGs
MPO
MPSV
MV
MZV ORS
MZV SEK
MZe
MZV
MŽP
NATO
NNO
OECD
OFP
OIM
OSN
PEA
PN
PPZRS
PRT
PT6
PWA
SAMRS
SAUM
SDC
SDGs
SIDA
SJČR
SNNPR

International Aid Transparency Initiative (Mezinárodní iniciativa na podporu
transparentnosti rozvojové pomoci)
Internal Displaced Persons (Vnitřně vysídlené osoby)
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (Metrologický Institut Bosny
a Hercegoviny)
Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH (Mezinárodní společnost pro
následné vzdělávání a personální rozvoj)
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Instrument for Pre-accession Assistance (Nástroj předvstupní pomoci)
International Security Assistance Force, Afghanistan (Mezinárodní bezpečnostní
podpůrné síly, Afghánistán)
Japan International Cooperation Agency (Japonská agentura pro mezinárodní rozvoj)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Německá státní rozvojová banka)
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Ministerstvo zemědělství a
potravinářského průmyslu Moldavské republiky)
Israel's Agency for International Development Cooperation (Centrum pro mezinárodní
spolupráci izraelského ministerstva zahraničních věcí)
Millenium Development Goals (Rozvojové cíle tisíciletí)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí ČR/Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Ministerstvo zahraničních věcí ČR/sekce ekonomická
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)
Nestátní neziskové organizace
Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj)
Oddělení formulace projektů
Oddělení identifikace a monitoringu
United Nations (Organizace spojených národů)
Palestinian Energy Authority (Ministerstvo energetiky Palestiny)
Practitioners‘ Network for European Development Cooperation (Síť evropských
dárcovských agentur)
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Provincial Reconstruction Team, Afghanistan (Provinční rekonstrukční tým v
Afghánistánu)
Pracovní tým č. 6 v rámci pracovní skupiny Exportní strategie
Palestinian Water Authority (Ministerstvo pro vodní zdroje Palestiny)
Slovak Agency for International Development Cooperation (Slovenská agentura pro
mezinárodní rozvojovou spolupráci)
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldavská státní agrární universita
v Chisinau)
Swiss Agency for Development and Cooperation (Švýcarská agentura rozvoje a
spolupráce)
Sustainable Development Goals (Cíle udržitelného rozvoje)
Swedish International Development Cooperation Agency (Švédská rozvojová agentura)
Správa jeskyní České republiky
Southern Nations, Nationalities, and People's Region (Region jižních národů, národností
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SVÚ
SÚ
TIKA
TVET
ÚKZÚZ
UNICEF
UNDP
ÚNMZ
UNOPS
UNPFA
USAID
UV
ÚZEI
V4
ZRS
ZÚ

a lidu (Etiopie))
Státní veterinární ústav Praha
Styčný úřad
Turkish International Cooperation and Development Agency (Turecká rozvojová
agentura)
Technical and Vocational Education and Training (Instituce technického a odborného
vzdělávání a odborné přípravy)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
United Nations Children's Emergency Fund (Dětský fond Organizace spojených národů)
United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN)
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
The United Nations Office for Project Services (Projekční kancelář OSN pro servisní
zabezpečení projektů)
United Nations Population Fund (Populační Fond OSN)
United States Agency for International Development (Agentura Spojených států
amerických pro mezinárodní rozvoj)
Usnesení vlády
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Visegrad Four (Visegrádská čtyřka: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko)
Zahraniční rozvojová spolupráce
Zastupitelský úřad

139 | Výroční zpráva ČRA za rok 2014

Jak Česká republika pomáhá v zahraničí?
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Jak Česká republika pomáhá v zahraničí?
115 mladých lidí ze sociálně ohrožených domácností v Gruzii prošlo rekvalifikačním kurzem
či školení se zaměřením na vaření, krejčovství, automechanik, účetnictví, masáže dětí, IT či
kadeřnictví.
30 zaměstnanců státní správy a kontrolních
orgánů Bosny a Hercegoviny bylo vyškoleno
v legislativních a kontrolních opatření pro
chov a šlechtění hospodářských zvířat.
Moldavská kooperativa využívá chladící
zařízení o kapacitě 500 tun, které
významně prodlužuje trvanlivost
produkce a přispěje k zvýšení dostupnosti
ovoce a zeleniny.

Kvalitní a profesionálně seřízená naslouchadla používá 26 dětí s vadou sluchu, které
navštěvují školu Matky Terezy v Kosovu.

Bosna a Hercegovina používá díky české
pomoci akreditované laboratoře pro vývoz
potravinářských výrobků do EU.

Více jak 22 000 kambodžských domácností vlastní bioplynárnu, která vyrobí energii na dvě
hodiny vaření a svícení pro dva pokoje každý den a představuje roční úsporu cca 75 USD

79 studentů Filozofické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bylo
poučeno o začlenění audiovizuálních
prostředků do výuky o rozvojových zemích.

Mezi 1500 zemědělců z horské oblasti
provincie Balch v Afghánistánu bylo
rozděleno 15 tun lněného semena a 3,3 tun
obilovin a cizrny.

ČR podpořila rozšíření solární elektrárny v provincii Túbas na Zápaním břehu na celkový
výkon 400 KW.
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Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Tel.: +420 251 108 130
Email: info@czda.cz
Web: www.czda.cz
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