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1. Úvod 
 

Úvodní slovo ředitele 
 
 Z hodnocení roku 2021 z pohledu České rozvojové agentury se bohužel stejně 

jako v roce předešlém dá jen těžko vynechat vliv pokračující pandemie Covid-19. 

Pandemie přirozeně zasáhla i do naší práce; projekty v šestici prioritních zemí 

zahraniční rozvojové spolupráce totiž zpravidla vyžadují pravidelnou přítomnost 

realizátorů z řad neziskových organizací a dalších subjektů. Přestože tato přítomnost 

nebyla z důvodu vládních opatření vždy možná, dařilo se adaptací pracovních postupů 

naše cíle plnit. I v roce 2021 jsme využívali k plnění úkolů místní pracovní sílu a 

zkušenosti získané během pandemie. Například v oblasti školení a konzultací byla i 

nadále preferovanou formou online konference. Aby bylo možné dosáhnout cílů 

projektů, bylo občas nutné hledat nová řešení, v čemž realizátorům vedle projektových 

manažerů z ČRA pomáhali také zprostředkovaně pracovníci zastupitelských úřadů v 

jednotlivých zemích, za což bych jim chtěl moc poděkovat. 

Vedle našich dlouhodobých bilaterálních projektů jsme úspěšně pokračovali v 

projektech založených na spolupráci s českým soukromým sektorem. Tyto projekty 

spravované naším Programem B2B, otevřeným pro všechny rozvojové země, dokazují, 

že rozvojová spolupráce je pro české firmy velkou příležitostí. Otevírá mnoho dveří a 

může být odrazovým můstkem pro vznik společnosti, jejíž úspěch rozvojovou oblast 

přesahuje. Tak jako v případě českého fair trade projektu .pepper..field, jehož 

lyofilizovaný Kampotský pepř vyrobený s podporou České rozvojové agentury je 

historicky první český produkt, který v 27leté historii soutěže Great Taste dosáhl 

nejvyššího gastronomického ocenění světa. 

Za úspěch roku 2021 lze bezpochyby považovat další rozšiřování spolupráce 

České rozvojové agentury s Evropskou komisí v rámci delegované spolupráce. 

Vedle existujících projektů (v Moldavsku jde o projekt, jehož cílem je zlepšení 

zdravotních a sociálních služeb osobám vyžadujícím dlouhodobou péči, v Bosně a 

Hercegovině se společně s UNDP snažíme o podporu vinařství a funkční nastavení 

státní správy v oblasti zemědělství) se koncem roku 2021 podařilo zahájit další projekty 

delegované spolupráce v Gruzii. 

Projekt s názvem „Posilování sociální ochrany v Gruzii“ ve výši 1 mil. EUR 

je financován z prostředků EU a v následujících dvou letech jej budou realizovat 

společně Česká rozvojová agentura a Expertise France. Jedná se o vůbec první 

projekt delegované spolupráce EU v Gruzii, na němž se bude ČRA 

spolupodílet a jde o dobrý příklad koordinovaného úsilí donorů v rámci Team 

Europe. Stejně jako v případě projektu zaměřeného na potravinovou bezpečnost v 

Gruzii, který bude ČRA realizovat společně s mezivládní organizací OSN pro výživu a 

zemědělství (FAO). 
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ČRA se tak stává respektovaným partnerem v rámci mezinárodní spolupráce. 

Mimo delegovanou spolupráci uzavřela ČRA partnerství i s Rakouskou 

rozvojovou agenturou (ADA) na projektu implementace trvale 

udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi v Gruzii. V roce 2021 se 

Česká rozvojová agentura také aktivně zúčastnila Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Brně a již po páté spolupořádala prestižní akci Ceny SDGs, která 

oceňuje nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. 

Během loňského roku byl zároveň započat procesní audit, jehož smyslem je 

celkové zefektivnění jednotlivých vnitřních vazeb a posílení kontrolních mechanismů 

tak, aby agentura ještě lépe plnila svoji implementační roli a tím zajistila řádné čerpání 

veřejných prostředků. Proces organizačních opatření se musí odrazit v optimalizaci 

vnitřních procesů a modernizaci IT nástrojů, které agentura používá. 

Loňský rok byl tak nakonec navzdory všem komplikacím pro Českou rozvojovou 

agenturu úspěšný. Podařilo se nám podpořit 152 projekty za téměř 480 

milionů korun. Dobrých výsledků by se přirozeně nepodařilo dosáhnout bez přispění 

Ministerstva zahraničních věcí a našich dalších partnerů jak ze státní správy, tak i ze 

soukromého a neziskového sektoru.  

 

 

 

 

V Praze 25. 2. 2022 

 

Ing. Michal Minčev, MBA,  

Ředitel České rozvojové agentury 
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Obsah materiálu 
 

Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2021 jako každý rok informuje 
o průběhu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v gesci ČRA, zmiňuje 
hlavní úspěchy a poukazuje na výzvy do budoucna. Ve výroční zprávě jsou zmíněny 
strategické úkoly v souvislosti s Plánem činnosti ČRA, hlavní partneři v oblasti ZRS, 
realizace projektů v návaznosti na sektorové zaměření a výčet nástrojů, které ČRA pro 
svou činnost využívá. Nezbytnou částí výroční zprávy je také finanční výkaznictví, které 
zajišťuje transparentnost činnosti ČRA. Kromě finančního čerpání u jednotlivých zemí 
a nástrojů je součástí také komplexní rozbor hospodaření. Abstrakty všech rozvojových 
projektů realizovaných ČRA nejsou součástí výroční zprávy, ale pro zájemce jsou 
k dispozici na webových stránkách České rozvojové agentury. 
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2. Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci ČRA 
v roce 2021 

 

Hlavní činnost a úkoly ČRA 
 

ČRA plní především následující úkoly vyplývající ze Statutu ČRA:   

a) ve spolupráci s MZV se podílí na přípravě programů spolupráce s prioritními 
zeměmi dvoustranné ZRS;  

b) zajišťuje přípravu projektů ZRS s důrazem na uplatnění komplexních českých řešení 
vedoucích k maximalizaci synergií a zvýšení dopadu u rozvojových výzev nebo 
problémů;  

c) vypisuje a vede výběrová řízení na realizátory projektů ZRS, s nimiž uzavírá smlouvy, 
a vydává dotační rozhodnutí;  

d) koordinuje a ve spolupráci s MZV včetně zastupitelských úřadů kontroluje realizaci 
projektů ZRS a podílí se na hodnocení projektů ZRS;  

e) připravuje projekty delegované spolupráce k následné implementaci;  

f) ve spolupráci s MZV informuje odbornou a širokou veřejnost o ZRS v rámci své věcné 
působnosti;  

g) ve spolupráci s MZV podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace 
projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců a mezinárodních organizací, 
zvláště pak Evropské unie;  

h) vytváří podklady týkající se implementace projektů pro zprávy o ZRS;  

i) ve spolupráci s MZV zajišťuje statistické výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci ČR;  

j) podílí se na před-výjezdové přípravě pracovníků MZV do prioritních zemí ZRS. 

ČRA se zabývá především realizací dvoustranných projektů mezi ČR a 
zeměmi. Vedle nich realizuje také projekty v rámci horizontálních programů, mezi 
něž patří např. Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B). 

Specifické jsou trojstranné projekty v zahraničí, jejichž podmínkou je 
spolufinancování projektu z jiného zdroje minimálně ve výši 50 % nákladů. Tyto 
projekty umožňují českým realizátorům získat cenné zkušenosti při společných 
aktivitách se zahraničními partnery, například Evropskou komisí. Celkový objem 
prostředků na rozvojovou spolupráci – a tudíž i dopad – je vyšší, než kdyby byl projekt 
financovaný pouze ČRA. V neposlední řadě ČRA vyhlašuje také dotační programy 
na tuzemské projekty, které jsou realizovány přímo v ČR a zaměřují se zejména na 
oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové 
spolupráci. 
  



 7 

O podporu ČRA je možné se ucházet zejména prostřednictvím 
vyhlašovaných veřejných zakázek a skrze dotační výběrová řízení. Do těchto 
dvou kategorií patří většina dvoustranné projektové spolupráce. Dalším způsobem 
financování jsou pak rozpočtová opatření (tj. převody prostředků na jiné státní 
organizace) nebo peněžní dary (tj. převody prostředků na zahraniční subjekty). 

Partneři ZRS 
 

Česká republika je jedním z mnoha dárců, kteří se ve světě podílí na zahraniční 
rozvojové spolupráci. Od roku 2013 je ČR plnoprávným členem výboru OECD DAC, v 
rámci kterého se zástupci ČRA během roku účastní několika odborných seminářů. 
ČRA je dále členem sítě Practitioners’ Network for European Development 
Cooperation. Tato platforma sdružuje evropské rozvojové agentury a úzce 
spolupracuje s Evropskou komisí. 

V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA dále spolupracuje s řadou 
agentur zahraničních dárců, jako například s Německou agenturou pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (GIZ), francouzskou rozvojovou agenturou Expertise France, 
Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA), Slovenskou rozvojovou agenturou 
(SlovakAid), jakož i dalšími evropskými agenturami, dále s Agenturou Spojených 
států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) a mezinárodními organizacemi, 
jako např. Rozvojový program OSN (UNDP), nebo Organizací OSN pro výživu a 
zemědělství (FAO). 
  



 8 

3. Rozvojové aktivity ČRA 
 

3.1 Rozvojové aktivity ČRA v roce 2021 

Česká republika má na základě Strategie zahraniční rozvojové 
spolupráce na období 2018–2030 stanovených šest prioritních zemí, do kterých 
zahraniční rozvojovou spolupráci dlouhodobě směřuje. Od roku 2014 byla navíc 
poskytnuta mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a demokratické transformaci. 
V některých zemích (např. Mongolsko) byly dokončovány projektové aktivity zahájené 
v předchozím období. Některé Horizontální programy (například Program B2B či 
Trilaterální projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země. V roce 2021 byly takto 
podpořeny například projekty v Indii, Ugandě, Peru a v dalších zemích.  

Prioritní země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Gruzie, Kambodža, 
Zambie 
Mimořádná pomoc: Ukrajina 

Za rok 2021 se České rozvojové agentuře podařilo finančně podpořit na 152 
projektů. Finančně podpořené projekty byly v hodnotě 479,8 milionů korun.  
 

3.2 Rozvojové aktivity ČRA dle zeměpisného zaměření 
 

Česká rozvojová agentura realizuje tematicky i teritoriálně širokou škálu 
projektů. V rámci bilaterálních projektů působí především v šesti prioritních zemích, 
nicméně v rámci dalších, především dotačních nástrojů B2B či trilaterální spolupráce, 
podporujeme projekty i v jiných rozvojových zemích světa. Dotační tituly směřují i do 
České republiky, kde ČRA podporuje projekty zaměřené na vzdělávání, osvětu, témata 
udržitelného rozvoje či podporu platforem věnujícím se rozvojové spolupráci. V rámci 
prioritních zemí se pohybujeme v následujících typech zemí: s vyšším středním 
příjmem (Bosna a Hercegovina, Gruzie), se středním příjmem (Moldavsko, Kambodža, 
Zambie) a s nízkým příjmem (Etiopie)1. U první skupiny zemí je principem větší 
zapojení/spolufinancování příjmové země, zatímco u ostatních je podíl české pomoci 
výraznější.  

Projekty České rozvojové agentury jsou v prioritních zemích soustředěny 
v několika sektorech, které jsou jak v souladu s požadavky příslušných států, tak jde o 
sektory, ve kterých Česká republika nabízí expertní zkušenosti a personální kapacity. 
Jedná se především o následující sektory: 

 
- Udržitelné nakládání s přírodními zdroji: Bosna a Hercegovina, Etiopie, 

Moldavsko, Kambodža 
- Řádná (demokratická) správa věcí veřejných: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, 

Gruzie 
- Inklusivní sociální rozvoj: Moldavsko, Gruzie, Kambodža 
- Ekonomický růst: Bosna a Hercegovina 
- Zemědělství a rozvoj venkova: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, 

Gruzie, Zambie 
 

 
1 https://data.worldbank.org 
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Bosna a Hercegovina  
 
Čerpáno v roce 2021: 80,0 mil. Kč  
Počet realizovaných projektů: 18 
  

V roce 2021 bylo v Bosně a Hercegovině realizováno celkem 18 projektů, z nichž 
6 byly zahájeny nově. Jedním z nově zahájených je např. projekt Zefektivnění systému 
nakládání s odpady v Kantonu Sarajevo, jenž si klade za cíl zefektivnit systém 
hospodaření s odpadem v Kantonu. 

V souvislosti s platným programem dvoustranné rozvojové spolupráce mezi 
Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou se Česká rozvojová agentura dlouhodobě 
orientuje na 3 sektory. V sektoru udržitelného nakládání s přírodními zdroji 
jsou podporovány projekty cílící na zajištění podpory komplexního řešení nakládání 
s odpadní vodou a rovněž na zvýšení dostupnosti ke kvalitní pitné vodě v podobě 
úpravy pitné vody. V roce 2021 byla dokončena realizace projektu Podpora zásobování 
vodou v municipalitě Gradiška, v rámci kterého došlo k rozšíření vodovodu do 
místních částí Orahova a Gašnica. 

V sektoru ekonomického růstu jsou podporovány projekty, v nichž je energie 
primárně získávána z obnovitelných zdrojů. Kromě projektů spojených s 
dřevní biomasou jsou podporovány i řešení, která využívají geotermální či solární 
energii. Jedním z projektů, které stojí za zmínku, je Zavedení systému dálkového 
vytápění ve městě Maglaj. Projekt se ve své první fázi zaměřuje na přípravu projektové 
dokumentace na úrovni ideového projektu i hlavního projektu za účelem eventuálního 
vybudování systému centrálního zásobování teplem s využitím biomasy. 

Projekty realizované v řádné (demokratické) správě věcí veřejných se 
zaměřují na široké spektrum oblastí a tematických celků. Nalezneme zde jednak 
projekty věnující se vytváření ekonomických příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením (například projekt Moje práce – ekonomické příležitosti pro osoby se 
zdravotním postižením), za druhé projekty cílící na zavedení evropských norem a 
certifikací. 
  

22%

22%

19%

6%

23%

8%

Rozvojové aktivity ČRA dle čerpání v prioritních 
zemích

Bosna a Hercegovina

Etiopie

Gruzie

Kambodža

Moldavsko

Zambie
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ČRA pozvolně ukončuje aktivity v sektoru zemědělství a rozvoje venkova. 
V roce 2021 došlo k dovršení projektu Udržitelná produkce tradičního domácího 
livanského sýru, který cílil na podporu místního družstva malých producentů 
tradičního sýru tak, aby byli schopni dodávat kvalitní a hygienicky nezávadné produkty 
na trh v Bosně a Hercegovině a výhledově i do EU, zejména do blízkého Chorvatska. 
Posledním projektem, který byl realizován v rámci sektoru, je Zvyšování bezpečnosti 
potravin v Bosně a Hercegovině.  Jedním z úspěchů projektu je získaní povolení pro 
Bosnu a Hercegovinu vyvážet kuřecí maso do EU či zavedení funkčního systému 
kontroly pesticidů a hnojiv. Na aktivity v rámci tohoto sektoru navázala ČRA 
zapojením se do projektu v režimu delegované spolupráce EU – EU4AGRI. 
 
Etiopie 
 
Čerpáno v roce 2021: 78,3 mil. Kč 
Počet realizovaných projektů: 12 
 

V Etiopii se v rámci bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce podařilo 
realizovat celkem 12 projektů, z nichž 2 byly zahájeny nově. Konkrétně se jednalo o 
doplňkovou realizaci ke končící veřejné zakázce s názvem Zlepšení zdraví, hygieny a 
sanitace ve woredě Hawassa Zuriya, regionu Sidama, Etiopie, jejímž cílem je 
zkvalitnit sanitační infrastrukturu, vyvolat behaviorální změnu stravovacích a 
hygienických návyků a přispět ke zlepšení sanitačních praktik u všech členů 
domácností a zaměstnanců zdravotnických i vzdělávacích institucí ve 23 cílových 
komunitách. 

Druhý nově zahájený projekt Participativní rozvoj produktivní krajiny 
v regionu Sidama, Etiopie, II. dále rozšiřuje geografickou a tematickou působnost 
ukončeného projektu. Navazující projekt se rovněž zaměřuje mj. na posílení kapacit 
místních komunit i územně správních autorit, zavádění komplexních protierozních 
opatření, aplikaci šetrných zemědělských praktik a konečně implementaci plánů 
hospodaření v krajině. V roce 2021 komplikoval realizaci projektů ZRS ČR v Etiopii 
vnitropolitický vývoj v zemi (zejm. všeobecné volby a s nimi spojené nepokoje 
kulminující ve vyhlášení nouzového stavu) a důsledky pandemie Covid-19. 

ČRA se v Etiopii řídí platným programem dvoustranné rozvojové spolupráce, 
který identifikuje dvě tematické priority. První je udržitelné nakládání 
s přírodními zdroji, kde se ZRS ČR mimo výše jmenovaný nový projekt orientuje 
především na samotné zabezpečení přístupu k pitné vodě, zajištění udržitelného 
hospodaření s vodními zdroji a systémy, a zvyšování kapacit vodohospodářských 
podniků ve správě vodních zdrojů. Značný přesah do této sektorové oblasti mají potom 
též dvě rozpočtová opatření, z nichž jedno přispívá k vytvoření krajinných plánů pro 
vybrané územněsprávní celky Etiopie, zatímco výstupem toho druhého budou ucelené 
geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1 000 000, které Etiopii zařadí po bok 
vyspělých zemí světa. 

Druhou tematickou prioritou je zemědělství a rozvoj venkova, kde se ZRS 
ČR mimo výše jmenovaný nový projekt soustředí zejména na podporu zemědělského 
poradenství a drobných farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a na adaptaci 
zemědělství na změny klimatu, včetně zavádění principů udržitelného hospodaření. 
Další prioritou je implementace ovocného hodnotového řetězce (který přispívá 
například ke zlepšenému přístupu farmářů na trh) či protierozních opatření a 
zalesňovacích aktivit. 
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Gruzie 
 
Čerpáno v roce 2021: 68,8 mil. Kč 
Počet realizovaných projektů: 16 
 

I přes nástrahy spojené s celosvětovou pandemií se podařilo v roce 2021 zahájit 
dva nové projekty. První z projektů se zaměřuje na implementaci trvale udržitelného 
hospodaření v lesích oblasti Aragvi a druhý (veřejná zakázka) má za cíl určit množství 
zdravotních a ekologických rizik v bývalé rafinerii na západě Gruzie. V roce 2021 se 
také podařilo dokončit dva velmi úspěšné projekty, které cílily na děti s poruchou 
autistického spektra a do oblasti paliativní péče. 

Česká rozvojová agentura se v souladu s Programem dvoustranné rozvojové 
spolupráce mezi Českou republikou a Gruzií dlouhodobě věnuje třem hlavním 
sektorům. Zásadních úspěchů dosahují projekty zaměřené na sektor inkluzivního 
sociálního rozvoje. V rámci tohoto sektoru jsou projekty směrovány především do 
zdravotnictví a sociální péče. V sektoru zemědělství a rozvoje venkova bylo za 
prostředky rozvojové spolupráce vybudováno Regionální včelařské vzdělávací a 
poradenské centrum ve Tbilisi. 

V sektoru řádná (demokratická) správa věcí veřejných projekty cílí 
zejména na harmonizaci s evropskou legislativou a posilování místních kapacit ve 
veřejné sféře. Cílem projektu Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických 
látek je zajistit nárůst počtu transponovaných environmentálních právních předpisů 
EU do gruzínské národní legislativy. Přípravou legislativního rámce a posílením 
implementačních a kontrolních kapacit gruzínských institucí dojde k vytvoření 
předpokladů pro budoucí systémové řešení řádného nakládání s chemickými látkami 
v souladu s předpisy EU. 

V roce 2021 byla rovněž podepsána smlouva o spolupráci s Rakouskou 
rozvojovou agenturou (ADA), která má za cíl najít komplexní řešení v rámci Programu 
udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit. V rámci 
programu bude za finanční spoluúčasti rakouské agentury řešena celá řada výzev 
z oblasti zemědělství, rozvoje venkova, zdravotnictví a vzdělávání. 

Kambodža 

Čerpáno v roce 2021: 23,0 mil. Kč 
Počet realizovaných projektů: 7 
 

V Kambodži se ZRS soustředí především na sektor inkluzivního sociálního 
rozvoje, kam spadají intervence v oblastech zdravotnictví a vzdělávání. Zaměření na 
medicínský obor neonatologie, zabývající se péčí o matky a novorozence, je již 
profilovanou oblastí české ZRS. V roce 2021 bylo navázáno na předešlé aktivity v této 
oblasti projektem, který dále prohlubuje spolupráci s Národní pediatrickou nemocnicí 
ve snaze přispět ke snížení úmrtnosti novorozenců a dětí mladších 5 let a snížení 
mateřské úmrtnosti díky zlepšení přístupu ke službám předporodní a postnatální péče 
a kvalifikovanému zdravotnickému personálu. Na tyto aktivity navazuje také 
spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na 
projektu Zavedení oboru biomedicínského inženýrství, díky němuž byl otevřen první 
obor s tímto zaměřením v Kambodži. Samotná výuka sice byla kvůli pandemii COVID-
19 v průběhu roku pozastavena, podařilo se ale vytvořit propracovanou sérii 
laboratorních úloh a odeslat potřebné vybavení laboratoří. 
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V rámci sektoru inkluzivního sociálního rozvoje bylo taktéž navázáno na 
aktivity v oblasti zpřístupňování pracovních příležitostí pro osoby s postižením. 
Projekt s názvem Podpora zaměstnatelnosti a vzniku nových důstojných pracovních 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Kambodži by měl pomoci až 1 500 
osobám s postižením získat relevantní schopnosti k tomu, aby uspěli na pracovním 
trhu. 

V oblasti vzdělávání a lepší uplatnitelnosti na pracovním trhu se česká pomoc 
soustředí na budování a zvyšování kapacit pro rozvoj prakticky orientovaného školství, 
zaměřeného především na zemědělské a technické obory ve vybraných provinciích. 
Jedná se o projekt organizace Člověk v tísni, o.p.s. Zvyšování uplatnitelnosti 
absolventů technických oborů na pracovním trhu. Geograficky je spolupráce 
směřována jak do hlavního města Phnompenhu, tak do sousední provincie Kampong 
Chhnang. V roce 2021 v provincii Kampong Chhnang úspěšně pokračoval pilotní 
projekt v sektoru udržitelné nakládání s přírodními zdroji. Komplexní dotace 
realizovaná Diakonií ČCE ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a českou 
firmou G-Servis zahrnuje jak technická řešení, tak osvětu a práci s komunitami. 
 
Moldavsko 
 
Čerpáno v roce 2021: 82,8 mil. Kč 
Počet realizovaných projektů: 15 
 

V roce 2021 bylo v Moldavsku realizováno celkem 15 projektů, z nichž 2 byly 
zahájeny nově. Novým projektem je Technologie pro budoucnost – telemedicína v 
moldavské domácí péči, jenž má za cíl poskytnout sociální a zdravotní služby pomocí 
telekonzultací seniorům. Druhou novinkou bylo zahájení přípravy pro podporu rozvoje 
systému sociální ochrany v moldavském autonomním regionu Gagauzie a jeho 
harmonizace s existujícím národním systémem. Projekt tak navazuje na předchozí 
intervence ČRA v oblasti podpory národního systému sociální ochrany. 

V návaznosti na platný program dvoustranné rozvojové spolupráce se ČRA v 
Moldavsku v letech 2018-2023 zaměřuje na čtyři sektory. Důležitým sektorem je 
udržitelné nakládání s přírodními zdroji, kde se ZRS ČR orientuje především na 
čištění odpadních vod a sanaci ekologických zátěží. V roce 2021 byla instalována 
technologie pro hrubé předčištění hlavní čerpací stanice odpadních vod ve městě 
Hîncești, před dokončením je výstavba zcela nové čistírny odpadních vod v Briceni. 
Došlo také k úspěšnému dokončení III. etapy na sanaci ropnými látkami znečištěného 
letištního prostoru a přilehlých obcí Lunga a Mărculeşti na severu Moldavska. 

V sektoru inkluzivní sociální rozvoj jsou podporovány projekty přispívající 
ke zvýšení a zkvalitnění sociální ochrany ohrožených skupin obyvatel. V roce 2021 se 
ZRS vedle telekomunikačních služeb soustředila na rozvoj a udržitelnost stávajících 
center domácí péče a na úspěšné ukončení projektu zaměřeného na podporu dětí 
s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými vzácnými onemocněními. V rámci 
tohoto projektu se v roce 2021 podařilo vypracovat a schválit Národní plán pro vzácná 
genetická onemocnění. Zároveň byl připraven navazující projekt, který má za cíl 
podporu inkluzivního vzdělávání pro děti s PAS a podporu zaměstnanosti a sociální 
inkluze ve společnosti pro mládež s PAS. Další dva projekty v tomto sektoru byly 
prodlouženy do části roku 2022 v důsledku zpoždění vzniklých opatřeními proti šíření 
epidemie a parlamentními volbami v Moldavsku. 
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Projekty v sektoru řádné (demokratické) správě věcí veřejných cílily 
především na institucionální posílení, zlepšení služeb a podporu odpovědného, 
inkluzivního a participačního rozhodování na všech úrovních. V roce 2021 se i přes 
velká zpoždění realizace projektu podařilo ukončit podporu implementace regionální 
strategie s využitím GIS dat. Tato data umožňují efektivnější regionální rozvoj založený 
na aktuálních prostorových informacích. Zároveň bylo možné začít s přípravou dvou 
nových projektů realizovaných skrze spolupráci orgánů státní správy. Prvním je již 
zmíněná podpora rozvoje systému sociální ochrany v Gagauzii, druhým projektem je 
pak spolupráce Celní správy ČR s moldavskou celní správou a pohraniční policií cílící 
na omezení nelegálního transportu drog, tabáku a psychotropních látek 
prostřednictvím podpory kynologie. 

Výsledek parlamentních voleb v polovině roku 2021 dal předpoklad pro završení 
dlouholetého projektu „Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v 
Moldavské republice“ v sektoru zemědělství a rozvoj venkova, který se zaměřuje 
na posílení moldavského ekologického zemědělství v souladu s evropskými právními 
předpisy. Během roku bylo možné připravit projekt cílící na malé a střední farmáře na 
severu Moldavska, jehož výstupem bude zefektivnění produkce mléka, a tím podpora 
tržního prostředí v mléčném průmyslu v zemi. 
 
Ukrajina 
 
Čerpáno v roce 2021: 5,8 mil. Kč 
Počet realizovaných projektů: 4 
 

V roce 2021 byla úspěšně dokončena implementace tříletého programu 
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině II (2019-2021). Program byl 
zaměřen na sektor vzdělávání s cílem podpořit reformu vzdělávacího systému a 
přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským standardům. ČRA realizovala projekty 
ve všech třech pilířích, na kterých je daný projekt postaven. 

V rámci I. pilíře - technické asistence centrálním institucím s reformou 
vzdělávacího systému - byla realizována třetí etapa dotačního projektu „Rozvoj 
systému hodnocení kvality vzdělávání v ukrajinských regionech“, jehož záměrem je 
budování kapacit Státní služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny prostřednictvím sdílení 
dobré praxe a know-how České školní inspekce jako národní autority pro hodnocení a 
kontrolu kvality a efektivity vzdělávání v České republice. Licence k informačnímu 
systému, v ukrajinské lokalizaci nazývanému „Evalu-ED“, byla předána koncem roku 
2020, přičemž dodavatel systému se v první polovině roku 2021 zaměřil na 
odpovídající školení a dohled nad zkušebním provozem. Již nyní je systém využíván 
pro sběr dat ze stovek škol s předpokladem rozšíření na vyžití ve vzdělávacích 
institucích všech stupňů po celé Ukrajině (do roku 2025 je v plánu připojit až 30 tisíc 
sběrných míst). 

Nehledě na problémy spojené s pandemií COVID-19 byla završena spolupráce v 
rámci II. pilíře – meziuniverzitní spolupráce – mezi českými a ukrajinskými 
univerzitami, konkrétně se jednalo o projekty Masarykovy univerzity v Brně a České 
zemědělské univerzity v Praze. Záměrem prvního bylo přispět ke zvýšení kvality 
přípravy budoucích učitelů na vybraných ukrajinských univerzitách, druhý pak měl za 
cíl posílit kapacity managementu, mladých pedagogů, vědeckých pracovníků a 
magisterských studentů. 
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Prostřednictvím III. pilíře, který zahrnoval materiální podporu ukrajinským 
vzdělávacím institucím, ČRA stále ještě financuje Technical equipment for Special 
Interrogation Room Premises for Vulnerable Victims, Lviv, Ukraine, kde v druhé 
polovině roku došlo k zahájení realizace třetí a finální fáze projektu – tedy osazení nově 
zrekonstruovaných prostor moderním audiovizuálním vybavením. Toto vybavení 
umožní Lvovské univerzitě Ministerstva vnitra Ukrajiny organizovat nové vzdělávací 
kurzy, na Ukrajině doposud nereflektované. 

V loňském roce také identifikovala ČRA společně s Velvyslanectvím ČR v Kyjevě 
potřebu ukrajinských lékařských univerzit posílit výuku v on-line režimu a zajistit 
možnost absolvování studentské praxe bez přímého kontaktu s pacienty. K podpoře 
univerzit poslouží materiální podpora, například skrze dodání anatomických stolů. Pro 
rok 2022 se předpokládá, že podpora lékařských univerzit bude v rámci dostupných 
finančních prostředků pokračovat. 
 
Zambie 
 
Čerpáno v roce 2021: 28,3 mil. Kč 
Počet realizovaných projektů: 6 
 

V roce 2021 pokračovaly v Zambii aktivity v sektoru zemědělství a rozvoj 
venkova. ČRA se zde dlouhodobě zaměřuje na komplexní pojetí této oblasti. Tento 
přístup spoléhá na tři pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální a 
environmentální. Projekty cílí na posilování přístupu středních a malých farmářů na 
zemědělské trhy, a tím zlepšení jejich ekonomické situace. Zároveň dochází k 
dlouhodobě pozitivnímu dopadu na celý zmíněný sektor. 

Geograficky se ČRA soustředí na Západní provincii, jednu z nejchudších oblastí 
Zambie a zároveň teritorium s největším počtem skotu, se kterým ČRA v rámci 
integrovaného přístupu k zemědělství pracuje. Tento způsob farmaření školila a 
praktikovala Mendelova univerzita v Brně v pokračujícím projektu Integrated farming 
II., přičemž třetí fáze projektu je naplánována na příští rok. V dalším projektu s názvem 
Agribusiness for LIFE - Livelihoods, Innovation, Food & Empowerement se Charita 
ČR spolu s partnery (například Českou zemědělskou univerzitou nebo firmou 
BigTerra) snažila o posílení rolí žen v agropodnikání a o zkvalitnění informací o počasí. 
Česká zemědělská univerzita spolupracuje s Charitou ČR také v projektu Zvyšování 
produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu ořechů, 
který navazuje na předchozí fáze tím, že podporuje realizaci již vybraných inovativních 
podnikatelských plánů místních malých a středních farmářů. 

V současnosti ČRA také navazuje na projekty v Jižní provincii. Zde rozvojová 
pomoc cílí na budování hodnotového řetězce mléka za koordinace s německou 
rozvojovou agenturou GIZ. Děje se tak v rámci projektu Mendelovy univerzity v Brně s 
názvem Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro 
zvýšení životní úrovně drobných farmářů. V dalším projektu Stabilizace a rozvoj 
obživy v reakci na klimatické změny se organizace CARE zaměřuje na potravinovou 
bezpečnost, která je v zemi nejvíce ohrožena sílícím suchem. K posílení odolnosti vůči 
změně klimatu má přispět také projekt Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti 
komunit v Západní provincii Zambie, který realizuje organizace Člověk v tísni o.p.s. 
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Rozvojové aktivity ČRA dle zeměpisného zaměření 
 

 
 
 
  

Název země Čerpáno Počet projektů

Moldavsko 91 862 557                         16                         

Bosna a Hercegovina 87 167 456                         22                        

Gruzie 83 629 072                       22                        

Etiopie 81 018 808                         13                         

Zambie 45 630 550                        10                         

Kambodža 34 840 715                         13                         

ČR 23 521 796                         32                        

Ostatní 8 000 000                          1                            

Ukrajina 5 796 581                            4                           

Myanmar 5 185 452                            2                           

Palestina 2 876 462                          1                            

Gruzie, Moldavsko 2 793 128                           1                            

Mongolsko 2 098 064                          2                           

Balkan 1 022 258                           1                            

Sýrie 706 582                               2                           

Černá Hora 696 906                              2                           

Uganda, Rwanda, Zambie 487 320                              1                            

Vietnam 484 307                              1                            

West Bank 468 436                              1                            

Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko 396 423                              1                            

Srí Lanka 359 568                               1                            

Peru 351 826                               1                            

Kongo 249 869                              1                            

Indie 152 228                               1                            

Celkový součet 479 796 364            152              



 16 

Rozvojové aktivity ČRA dle zeměpisného zaměření a dotčených sektorů2 
 

 
 

 
2 Tento geografický a sektorový přehled zahrnuje v rámci jednotlivých zemí i projekty B2B a 
delegované spolupráce. 

Název země + dotčený sektor Čerpáno Počet projektů

Moldavsko 91 862 557              16                

sociální 33 533 611                         6                           

voda 31 547 055                          4                           

Veřejná správa, voda, sociální + COVID; TEI Youth Employment 23 915 212                         4                           

státní s. a o.s. 2 866 679                          2                           

Bosna a Hercegovina 87 167 456              22                

voda 30 702 144                        2                           

státní s. a o.s. 21 902 353                        6                           

Veřejná správa, voda, energie, DRR + COVID 12 750 000                         3                           

zemědělství 12 665 253                         6                           

energie 8 572 871                            3                           

B2B 574 835                               2                           

Gruzie 83 629 072              22                

zdravotnictví 31 484 807                        6                           

zemědělství 26 204 865                       8                           

Veřejná správa, zdraví, zeměd/enviro, DRR + COVID; TEI zelené zdraví a 

regionální rozvoj 15 550 000                         2                           

sociální 8 039 100                           4                           

státní s. a o.s. 2 134 200                           1                            

(neaplikovatelné) 216 100                                1                            

Etiopie 81 018 808             13                

zemědělství 38 074 250                        7                           

voda 34 257 958                        3                           

vzdělávání 8 686 600                          3                           

Zambie 45 630 550              10                

zemědělství 24 298 166                        6                           

vzdělávání 11 905 531                           2                           

zdravotnictví 9 286 853                          1                            

státní s. a o.s. 140 000                               1                            

Kambodža 34 840 715              13                

vzdělávání 14 043 302                        5                           

Vzdělání, zdraví, voda, DRR + COVID; TEI zemědělství a green energy 10 000 000                        1                            

zdravotnictví 5 246 925                           2                           

zemědělství 3 069 573                           1                            

energie 1 461 400                            1                            

B2B 922 515                                2                           

voda 97 000                                 1                            

ČR 23 521 796               32                

(neaplikovatelné) 23 521 796                         32                        

Ostatní 8 000 000              1                  

Multisektorové 8 000 000                          1                            

Ukrajina 5 796 581                4                  

vzdělávání 5 796 581                            4                           

Myanmar 5 185 452                2                  

zdravotnictví 4 785 978                           1                            

B2B 399 474                              1                            
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3.3 Rozvojové aktivity ČRA dle sektorového zaměření 

Rozvojové aktivity ČRA se dlouhodobě řídí sektorovým zaměřením. Mezi 
sektory můžeme nalézt zemědělství, energii, vodu, vzdělávání, zdraví a sektory státní 
či sociální. Některé projekty patří do více sektorů, a to především v případě Programu 
B2B. Co se týče konkrétního sektorového zaměření, nejvíce projektů bylo realizováno 
v rámci sektorů zemědělství (31 projektů) a voda (22 projektů). Na projekty v rámci 
sektoru zemědělství bylo čerpáno v roce 2021 104,5 mil. Kč. Pro řadu rozvojových 
zemí představuje zemědělství klíčový hospodářský sektor a hlavní zdroj obživy 
obyvatelstva. I z tohoto důvodu má přenos českého know-how v rozvojovém světě své 
nezastupitelné místo. Na projekty v sektoru voda bylo čerpáno 96,6 mil. Kč. Přístup 
k pitné vody a udržování čistých vodních zdrojů je základní potřebou pro každého 
člověka. 

Palestina 2 876 462                1                  

energie 2 876 462                          1                            

Gruzie, Moldavsko 2 793 128                1                  

státní s. a o.s. 2 793 128                           1                            

Mongolsko 2 098 064               2                  

B2B 1 838 916                            1                            

zemědělství 259 148                               1                            

Balkan 1 022 258                1                  

B2B 1 022 258                           1                            

Sýrie 706 582                   2                  

B2B 706 582                               2                           

Černá Hora 696 906                   2                  

B2B 696 906                              2                           

Uganda, Rwanda, Zambie 487 320                   1                  

B2B 487 320                              1                            

Vietnam 484 307                   1                  

B2B 484 307                              1                            

West Bank 468 436                   1                  

B2B 468 436                              1                            

Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko 396 423                   1                  

B2B 396 423                              1                            

Srí Lanka 359 568                   1                  

B2B 359 568                               1                            

Peru 351 826                   1                  

B2B 351 826                               1                            

Kongo 249 869                   1                  

B2B 249 869                              1                            

Indie 152 228                   1                  

B2B 152 228                               1                            

Celkový součet 479 796 364            152              
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Počet projektů dle sektorového zaměření
Zemědělství

Voda

Zdravotnictví

Sociální

Vzdělávání

Státní s. a o.s.

Veřejná správa, voda, sociální + COVID; TEI
Youth Employment

(neaplikovatelné)

Veřejná správa, zdraví, zeměd/enviro, DRR +
COVID; TEI zelené zdraví a regionální rozvoj

Energie

Veřejná správa, voda, energie, DRR + COVID

Vzdělání, zdraví, voda, DRR + COVID; TEI
zemědělství a green energy

B2B

Multisektorové

Název sektoru Počet projektů Čerpáno

zemědělství 29                104 571 255                

voda 10                96 604 157                  

zdravotnictví 10                50 804 562                  

sociální 10                41 572 711                  

vzdělávání 14                40 432 014                  

státní s. a o.s. 11                29 836 360                  

Veřejná správa, voda, sociální + COVID; TEI Youth Employment 4                  23 915 212                  

(neaplikovatelné) 33                23 737 896                  

Veřejná správa, zdraví, zeměd/enviro, DRR + COVID; TEI zelené 

zdraví a regionální rozvoj 2                  15 550 000                  

energie 5                  12 910 733                  

Veřejná správa, voda, energie, DRR + COVID 3                  12 750 000                  

Vzdělání, zdraví, voda, DRR + COVID; TEI zemědělství a green energy 1                  10 000 000                  

B2B 19                9 111 463                    

Multisektorové 1                  8 000 000                    

Celkový součet 152              479 796 364                
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3.4 Rozvojové aktivity ČRA dle nástrojů 
 

Pro realizaci rozvojových projektů Česká rozvojová agentura využívá následující 
finanční nástroje: dotace, veřejné zakázky, rozpočtová opatření a vázané peněžní dary. 
 

 
 

 
 
Bilaterální projekty 
  

Dvoustranné projekty směřují k naplnění cílů a výstupů jednotlivých 
tematických priorit bilaterálních programů rozvojové spolupráce s každou jednotlivou 
prioritní zemí ZRS. ČRA je každým rokem realizuje pomocí tří, resp. čtyř základních 
finančních nástrojů. Prvním z nich jsou bilaterální dotace, které ve finančním 
vyjádřená zaujímají většinu všech projektů realizovaných ČRA. 
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Jedná se o poskytování účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným 
subjektům v souladu s ustanoveními § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech. 

ČRA v rámci dotačního řízení vyhlašuje dotační výzvu, v níž specifikuje žádoucí 
parametry projektu (zejména geografické a tematické zaměření, očekávané cíle a 
výstupy včetně případných indikátorů, finanční rámec včetně alokace na jednotlivé 
roky realizace, požadavky na koordinaci a integraci s jinými donory a aktivitami), dále 
nastavuje kritéria hodnocení projektových záměrů a další podmínky pro poskytnutí a 
kontrolu použití dotace při implementaci projektů. 

Druhým běžným nástrojem jsou veřejné zakázky, k nimž ČRA coby veřejný 
zadavatel přistupuje s péčí řádného hospodáře a při výběrových řízeních zohledňuje 
průsečík přidané hodnoty, kvality jednotlivých nabídek a nejnižší nabídkové ceny. 
Třetím nástrojem jsou rozpočtová opatření, skrz něž ČRA propojuje české státní 
instituce s relevantní expertízou (např. problematika hydrogeologické mapování, 
lesnictví nebo bezpečnost potravin) s institucemi veřejné správy v 
jednotlivých prioritních zemích. Čerpání na bilaterální projekty bylo ve výši 304,9 mil. 
Kč a podpořeno bylo celkem 68 projektů.  

Čtvrtým, doplňkovým nástrojem, jsou vázané peněžní dary, které ČRA v r. 
2021 realizovala celkem tři, a to do Zambie a dva do Gruzie. Tematicky jsou vázané 
peněžní dary nástrojem na pomezí humanitární a rozvojové pomoci. V Zambie byl dar 
zaměřen na modernizaci vybavení jednotky intenzivní péče pro Universitní nemocnici 
v Lusace v hodnotě 9 286 853 Kč. V Gruzii se jednalo o dodávku vybavení pro 
nemocnici v Batumi ve výši 4 962 126 Kč a nemocnici v Rukhi ve výši 4 921 903 Kč. 
 
Tuzemské projekty 
 

Projekty realizované přímo v ČR se zaměřují zejména na oblast rozvojového 
vzdělávání a osvětu o zahraniční rozvojové spolupráci. Podporují také 
posilování kapacit neziskových organizací, platforem a aktivit českých krajů a obcí v 
partnerských zemích, kde ČRA působí. V roce 2021 byly tuzemské projekty realizovány 
v rámci dvou dotačních titulů: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti a 
Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně 
posilování kapacit a partnerství pro NNO) v celkovém počtu 34 projektů. Tento počet 
je složen z nově zahájených i pokračujících projektů ve výše uvedených programech. 
Z předchozího roku ještě pokračovaly dva projekty z programu Podpora rozvojových 
aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR. 

Pro rok 2021 schválila vláda ČR na tuzemské projekty 14,5 mil. Kč, a to 1,5 mil. 
Kč na program Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, 5 
mil. Kč na program Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou 
spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO), 8 mil. Kč na program 
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti. Čerpání na tuzemské projekty bylo 
ve výši 24,3 mil. Kč. Finance nad rámec UV byly pokryty z nespotřebovaných nároků z 
předešlých let. 
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Trojstranné projekty 
 

Trojstranné projekty ČRA se každý rok finančně podílí na realizaci projektů 

trojstranné spolupráce. Podmínkou dotačního titulu Podpora trojstranných projektů 

českých subjektů je vždy prokazatelný partnerský vztah se zahraničním subjektem a 

spolufinancování projektu z jiného zdroje – například Evropské komise – minimálně 

ve výši 50 % celkových nákladů projektu. Trojstranné projekty umožňují českým 

realizátorům získat cenné zkušenosti při práci na společných aktivitách se 

zahraničními partnery. 
Prostřednictvím trojstranné spolupráce je navíc celkový objem prostředků, a 

tudíž i dopady realizovaných projektů, na rozvojovou spolupráci vyšší, než kdyby byl 

projekt financovaný pouze z prostředků ČRA. Pro rok 2021 se pokračovalo v trendu z 

roku předchozího, a tedy užšímu vymezení geografického zaměření projektu. Toto 

zaměření bylo soustředěno na tři oblasti: 1) prioritní země, 2) specifické země a 3) země 

humanitární spolupráce.  Finanční alokace na Trojstranné projekty pro rok 2021 činila 

dle usnesení vlády 35 mil. Kč. Čerpání na projekty bylo ve výši 33,17 mil. Kč a 
podpořeno bylo celkem 11 projektů. 

 

Program B2B  

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v 
rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a 
navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Program je vhodný pro malé a 
střední podniky, které přináší inovativní podnikatelské náměty s potenciálem řešení 
problémů v rozvojových zemích. V rámci těchto projektů zároveň nabízí firmám 
možnost expanze na nové trhy. 

Program B2B si klade za cíl zapojení českého podnikatelského sektoru do 
naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podporu soukromého sektoru v 
rozvojových zemích a zároveň dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) s pomocí 
nových finančních nástrojů. Jedná se především o vytváření nových pracovních míst, 
zapojení místních producentů do hodnotových řetězců, nebo přenos environmentálně 
udržitelných přístupů k výrobě a novým technologiím. Program je komplementární 
k ostatním aktivitám zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) a 
zahraniční politiky ČR. Program je také komplementární k programu Záruka ZRS, 
který společně spravují Ministerstvo zahraničních věcí a Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s. 

Program B2B se dělí na dvě hlavní kategorie: Přípravu a Realizaci. Ve fázi 
Přípravy, lze použít finanční podporu z prostředků ZRS ČR pro vypracování Studie 
proveditelnosti či Podnikatelského plánu, přičemž tato podpora je ve výši maximálně 
50 % prokázaných nákladů. Maximální částka dotace na jednu Studii proveditelnosti 
či Podnikatelský plán je 500 000,- Kč. Dotace je poskytována na 1 kalendářní rok. 

Finanční podpora pro fázi Realizace je poskytována za podmínek, že projekt 
má prokazatelný inovativní charakter a významný rozvojový dopad a zároveň se 
nekvalifikuje pro komerční či jinou podporu mimo ZRS ČR. Finanční podpora z 
prostředků ZRS ČR se poskytuje na 1 až 2 roky, ve výši maximálně 40 % prokázaných 
nákladů v prvním roce realizace a maximálně 30 % prokázaných nákladů ve druhém 
roce realizace, přičemž tato podpora nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout 
částku 2 000 000 Kč. Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % 
požadované výše dotace na projekt. 
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V roce 2021 bylo schváleno celkem 25 žádostí v celkové výši 14,7 mil. Kč v rámci 
dvou dotačních výzev. Alokace na program B2B v roce 2021 činila 33 mil. Kč. Čerpání 
z programu B2B v roce 2021 bylo negativně ovlivněno v důsledku celosvětové 
pandemie COVID-19. I přes nepříznivé okolnosti se podařilo čerpat téměř 12 mil. Kč 
na projekty v rámci programu. 
 
Delegovaná spolupráce 

 
ČRA pokračovala v roce 2021 v implementaci projektů v Moldavsku a v Bosně, 

zároveň došlo k podpisu dvou nových projektů v Gruzii. V Moldavsku je ve spolupráci 
s německou rozvojovou agenturou (GIZ) realizován program EU Support to 
Confidence Building Measures, a to konkrétně v části týkající se zdravotnictví a 
sociálních služeb. V Bosně a Hercegovině probíhá ve spolupráci s UNDP realizace 
projektu „EU Support to agriculture competitiveness and rural development in 
Bosnia a Herzegovina,” jehož hlavním cílem je modernizace zemědělsko-
potravinářského odvětví a podpora rozvoje venkova. V lednu 2021 se rozběhl i 
doplňkový projekt se zaměřením na okamžitou pomoc zemědělcům, EU4AGRI -
Recovery. V roce 2021 bylo na program Delegované spolupráce čerpáno 15,8 mil. Kč. 

Projekt „Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující 
dlouhodobou péči na obou březích Dněstru“ v Moldavsku je realizován již od roku 
2019. Mezi hlavní cíle patří vybudování centra služeb domácí péče v Grigoriopolu, 
zvýšení kapacit zdravotního a sociálního personálu v dané oblasti a navržení zákona v 
oblasti domácí péče. S ohledem na epidemii koronaviru v Moldavsku a Podněstří 
probíhaly některé aktivity v on-line formátu (školení zdravotních a sociálních 
pracovníků). Rekonstrukce centra proběhla v letních a podzimních měsících a centrum 
poskytuje své služby od 15. listopadu 2021. 

Po přípravné fázi projektu pod názvem „EU Support to agriculture 
competitiveness and rural development in Bosnia a Herzegovina” došlo k vybrání 
vhodných expertů na zemědělské právo a management, vinařskou produkci, IT a 
poradenství v zemědělském sektoru, kteří provádějí odborné posouzení zemědělské 
politiky s důrazem na oblast vinohradnictví a vinařství. Cílem je především vytvořit 
celostátní vinařský zákon a jemu odpovídající dílčí vinařské zákony na úrovni entit, 
zlepšit informační systémy v zemědělství včetně registru půdy LPIS a zavést kvalitní 
zemědělské poradenství. Tento projekt byl v roce 2021 rozšířen o rychlou pomoc 
s názvem „EU Support to Covid-19 Recovery and Resilience of Agriculture and Rural 
Development in Bosnia and Herzegovina (EU4AGRI-Recovery), která cílila na 
farmáře znevýhodněné pandemií COVID-19. 

V prosinci 2021 podepsala v Gruzii Delegace EU, ČRA a FAO projekt, jehož 
cílem je posílit ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin, a to skrze 
zajištění kontroly kvality, nastavením efektivních kontrolních systémů a dohledem nad 
harmonizací evropské legislativy v této oblasti. Projekt přispěje k zajištění zlepšených 
exportních příležitostí do zemí EU i mimo ně v rámci DCFTA (Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement). Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci v 
rámci projektu „Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v Gruzii“ a projekt 
v rámci programu vysílání expertů s názvem „Posilování kapacit Úřadu pro potraviny 
Ministerstva ochrany životního prostředí a zemědělství Gruzie při zavádění systému 
managementu jakosti.“ 

V Gruzii došlo na podzim roku 2021 k podepsání také dalšího projektu ve 
spolupráci se zahraničními aktéry DEU a francouzskou agenturou Expertise France. 
Implementace nového projektu „Strenghtening Social Protection in Georgia” byla 
zahájena ihned po podpisu smlouvy. Celý projekt bude realizován po dobu 24 měsíců. 



 23 

Hlavním cílem projektu je minimalizace sociálního dopadu pandemie Covid-19 
na obyvatelstvo prostřednictvím navýšení kapacit příslušných aktérů, zodpovědných 
za řešení sociálních otázek a poskytování služeb. Výstupem projektu je lepší zacílení a 
oslovení nejchudších ohrožených obyvatel a usnadnění jejich přístupu k sociálním 
dávkám a službám. 
 

3.5 Vybrané výsledky projektů ČRA 
  

V Gruzii bylo během druhé fáze projektu Zkvalitňování diagnostické, 
terapeutické a sociální služby poskytované dětem s poruchou autistického spektra 
vyškoleno více než 540 vesnických lékařů a dalších více než 100 specialistů - kteří jsou 
schopni diagnostikovat včas poruchu autistického spektra - a vyškoleno dalších 200 
terapeutických specialistů. 

V Etiopii, na břehu awasského jezera, pokračovala tvorba ochranné zóny 
včetně umělých mokřadů a výsadby rostlin. V rámci projektu Ochrana awasského 
jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny byly během roku 
2021 dva městské parky v Awasse opatřeny mobiliáři, oploceny a upraveny v zájmu 
celkového ozelenění města. 

V Bosně a Hercegovině pomáhá ČRA společně s UNDP za finanční podpory 
Delegace EU funkčnímu nastavení státní správy v oblasti zemědělství. Úkolem ČRA je 
především technická podpora prostřednictvím funkčního nastavení státní správy 
v oblasti zemědělství. Prostřednictvím českých expertů předává ČRA v rámci projektu 
místní vládě možná řešení, jak státní správu v oblasti zemědělství připravit na 
případný vstup do EU. 

V Kambodži chybí v celé řadě nemocnic technické kapacity, zajišťující servis a 
opravy zdravotnické techniky a infrastruktury pro provoz zdravotnických 
technologií. S podporou ČRA zde proto poprvé v historii této země vzniká tolik 
potřebný vzdělávací obor Biomedicínské inženýrství. 

V Moldavsku pokračuje projekt, jehož cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu 
zdejší zdravotní a sociální péče skrze integrovaný systém telemedicíny, včetně 
distančního monitoringu zdravotního stavu klientů služeb domácí péče, který je 
dlouhodobě schopen prokazatelně zvyšovat efektivitu a možnosti poskytované péče. 

V Zambii podporuje ČRA projekt zaměřený na zvýšení povědomí o prevenci a 
ochraně před COVID-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování odolnosti místních 
komunit pomocí kombinace TV a rádiových spotů, plakátů, letáků, školení, okružních 
jízd s megafony přímo v rámci ohrožených komunit či distribucí balíčků obsahujících 
ochranné a hygienické prostředky. 

V České republice se povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a 
humanitární pomoci postupně zvyšuje, avšak stále je nutno globální rozvojová témata 
promítnout i do systému vzdělávání ve všech úrovních. Právě na tuto potřebu reaguje 
dlouhodobě projekt Opravdový svět zaměřený na podporu začleňování globálních 
témat do formálního vzdělávání a na metodickou a didaktickou podporu pedagogů. 

S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury se v 
Indonésii chystá vytvoření centra pro sběr, úpravu a alternativní využití dešťové vody. 
Pomocí speciální technologie a přeneseného know-how bude voda nashromážděná v 
období silných dešťů upravena a následně využita jako voda užitková a pitná. Podobný 
projekt doposud nebyl v Indonésii zrealizován. 
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4. Komplexní rozbor hospodaření za rok 2021 
 

ČRA, organizační složka státu v gesci MZV ČR odpovědná za realizaci zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR, je zřízena zákonem č. 151/2010, Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících 
zákonů. ČRA hospodaří převážně s prostředky státního rozpočtu (vyjma projektů 
Delegované spolupráce, projektů financovaných z prostředků Evropské komise a 
prostředků od Rakouské rozvojové agentury). 

Hospodaření ČRA se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Dále se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a jiné. 

Pravidla hospodaření jsou upravena interními předpisy, a to zejména 
Hospodářským řádem, Směrnicí o vedení účetnictví a Směrnicí o finanční kontrole. 
Pro plnění úkolů vyplývajících zejména ze zákona 151/2010 Sb., dále také z usnesení 
vlády č. 1070/2007 k transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky a platnému Statutu ČRA a v souladu s usnesením vlády č. 618 ze dne 8. 
června 2020 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2021 a ke střednědobému 
výhledu jejího financování do roku 2023, byl v rámci rozpočtové kapitoly MZV pro ČRA 
stanoven rozpočet ve výši 483 802 tis. Kč. Schválený rozpočet k 1.1. 2021 byl o 100 mil. 
Kč nižší (tzn. 383 802 tis. Kč). Konečný rozpočet ČRA v roce 2021 činil po úpravách 
416 003 084,64 Kč. Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2022 činily 41 985 679,26 Kč. 
 
 
Finanční prostředky  

1 Schválený rozpočet ČRA k 1. 1. 2021 383 802 172,00 Kč 
2 Rozpočtová opatření (za účelem realizace projektů ZRS)  114 287 464,54 Kč 
3 Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 146 488 377,18 Kč 
4 Konečný rozpočet (1-2+3)  416 003 084,64 Kč 
5 Skutečné výdaje 390 545 487,27 Kč 
6 Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření (5+2)  504 832 951,81 Kč 
   z toho: projekty a dotace (včetně RO) 479 796 363,50 Kč 
                 administrativní náklady ČRA (včetně RO) 25 036 588,31 Kč 
7 Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2022 41 985 679,26 Kč 

  
Pozn.: Schválený rozpočet byl o 100 mil. Kč nižší než rozpočet dle UV. 

 
 

Skutečné výdaje byly ze strany ČRA v roce 2021 v celkové výši 390 545 487,27 
Kč (504 832 951,81 Kč včetně rozpočtových opatření) – 479 796 363,50 Kč na 
projekty a dotace, 18 848 647,34 Kč na provozní výdaje a 6 187 940,97 Kč v rámci 
výdajů na další činnosti spojené s projektovým řízením, monitoringem, kontrolou a 
prezentací ZRS. Nevyčerpané prostředky za rok 2021 činily 25,5 mil. Kč, což činí 5 % 
z celkových čerpaných prostředků včetně rozpočtových opatření. 
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Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2021 

Následující tabulka uvádí plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na 
realizaci projektů ZRS ČR v gesci ČRA podle jednotlivých cílových zemí a 
horizontálních programů. Celkové čerpání včetně rozpočtových opatření dosáhlo 
v roce 2021 po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů částky 504,8 mil. Kč.  

 

 

 
 

  

1 Schválený rozpočet ČRA k 1. 1. 2021 383 802 172,00 Kč

2 Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 146 488 377,18 Kč

3 Zapojené prostředky prostředky celkem (1+2) 530 290 549,18 Kč

4 Rozpočtová opatření (za účelem realizace projektů ZRS) 114 287 464,54 Kč

5 Skutečné výdaje 390 545 487,27 Kč

           6    z toho administrativní náklady ČRA 25 036 588,31 Kč

7 Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření (4+5) 504 832 951,81 Kč

8 Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření bez admin 

(7-6) 479 796 363,50 Kč

9 Nevyčerpané prostředky za rok 2021 (3-7) 25 457 597,37 Kč

10 NNV z minulých období ponížené o (2) 16 528 081,89 Kč

11 Nevyčerpané prostředky celkem k 1. 1. 2022 (9+10) 41 985 679,26 Kč

Zapojení finančních prostředků ČRA v roce 2021

Země Rozpočet dle ÚV

Skutečně 

čerpáno včetně 

RO

Čerpáno 

formou RO
Skutečné výdaje

 :z toho použité 

NNV

Bosna a Hercegovina 75 000 000,00 Kč 80 031 805,39 Kč 25 910 322,00 Kč 54 121 483,39 Kč 37 527 924,85 Kč

Etiopie 75 000 000,00 Kč 78 332 208,09 Kč 12 986 050,00 Kč 65 346 158,09 Kč 27 864 974,50 Kč

Moldavsko 75 000 000,00 Kč 82 795 716,65 Kč 23 957 791,00 Kč 58 837 925,65 Kč 41 865 544,42 Kč

Gruzie 55 000 000,00 Kč 78 727 478,92 Kč 30 172 765,00 Kč 48 554 713,92 Kč 11 334 629,00 Kč

Kambodža 28 300 000,00 Kč 23 023 524,00 Kč 10 097 000,00 Kč 12 926 524,00 Kč 5 689 393,00 Kč

Zambie 27 000 000,00 Kč 37 624 300,00 Kč 0,00 Kč 37 624 300,00 Kč 10 786 853,00 Kč

CELKEM prioritní země 335 300 000,00 Kč 380 535 033,05 Kč 103 123 928,00 Kč 277 411 105,05 Kč 135 069 318,77 Kč

Ukrajina 10 000 000,00 Kč 5 796 581,29 Kč 0,00 Kč 5 796 581,29 Kč 1 174 630,89 Kč

CELKEM specifické země 10 000 000,00 Kč 5 796 581,29 Kč 0,00 Kč 5 796 581,29 Kč 1 174 630,89 Kč

CELKEM prostředky z EK 25 202 172,00 Kč 15 774 049,10 Kč 336 378,00 Kč 15 437 671,10 Kč 715 225,60 Kč

Tuzemské dotace 14 500 000,00 Kč 24 276 996,00 Kč 0,00 Kč 24 276 996,00 Kč 0,00 Kč

Trilaterální spolupráce 35 000 000,00 Kč 33 166 631,54 Kč 0,00 Kč 33 166 631,54 Kč 0,00 Kč

CELKEM dotační programy v gesci ČRA 49 500 000,00 Kč 57 443 627,54 Kč 0,00 Kč 57 443 627,54 Kč 0,00 Kč

Program B2B 33 000 000,00 Kč 19 281 342,98 Kč 10 876 462,00 Kč 8 404 880,98 Kč 8 404 880,98 Kč

Program B2B (Sýrie) 0,00 Kč 706 581,54 Kč -121 901,46 Kč 828 483,00 Kč 770 398,54 Kč

Vysílání expertů 0,00 Kč 259 148,00 Kč 0,00 Kč 259 148,00 Kč 259 148,00 Kč

CELKEM  podpora zapojení soukr. sektoru do ZRS 33 000 000,00 Kč 20 247 072,52 Kč 10 754 560,54 Kč 9 492 511,98 Kč 9 434 427,52 Kč

Výdaje za platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ČRA 13 300 000,00 Kč 12 644 228,78 Kč 72 598,00 Kč 12 571 630,78 Kč 0,00 Kč

Ostatní provozní výdaje na chod ČRA (včetně spoluúčasti na DS) 8 600 000,00 Kč 6 204 418,56 Kč 0,00 Kč 6 204 418,56 Kč 0,00 Kč

Další činnosti spojené s řízením, monitoringem, kontrolou a 

prezentací ZRS
8 900 000,00 Kč 6 187 940,97 Kč 0,00 Kč 6 187 940,97 Kč 0,00 Kč

CELKEM administrativní náklady 30 800 000,00 Kč 25 036 588,31 Kč 72 598,00 Kč 24 963 990,31 Kč 0,00 Kč

Celkem 483 802 172,00 Kč 504 832 951,81 Kč 114 287 464,54 Kč 390 545 487,27 Kč 146 393 602,78 Kč
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Přehled čerpání na realizaci projektů ZRS v roce 2021 
 

 

Region / 

země

Tematické priority ZRS ČR / Projekty / 

Realizace

Objem 

finančních 

prostředků 

2021 dle UV

Čerpání z v r. 

2021 

 Čerpání 

alokace na VZ 
 Dotace  RO  Ostatní 

75 000 000 80 031 805 40 132 799 13 988 684 25 910 322 -                 

75 000 000 78 332 208 28 974 658 36 371 500 12 986 050 -                 

75 000 000 82 795 717 40 856 890 17 981 036 23 957 791 -                 

55 000 000 68 843 450 4 718 936 33 951 749 30 172 765 -                 

28 300 000 23 023 524 816 171 12 110 353 10 097 000 -                 

27 000 000 28 337 447 -                    28 337 447 0 -                 

335 300 000 361 364 151 115 499 454 142 740 769 103 123 928 0

Ukrajina
Rozvojové aktivity v gesci ČRA - obnova a 

podpora demokratické transformace Ukrajiny 
10 000 000 5 796 581 1 551 473 4 245 108

-                      -                 
10 000 000 5 796 581 1 551 473 4 245 108 0 0

345 300 000 367 160 732 117 050 927 146 985 877 103 123 928 0

DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY V GESCI ČRA

ČR
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta 

veřejnosti
8 000 000 17 109 885

-                    17 109 885      -                      -                 

ČR

Posilování kapacit platforem nestátních 

subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně 

posilování kapacit a partnerství NNO)

5 000 000 6 411 911

-                    6 411 911        -                      -                 

Prioritní 

země

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v 

prioritních zemích ZRS ČR
1 500 000 755 200

-                    755 200            -                      -                 

Rozvojové 

země

Podpora trojstranných projektů českých 

subjektů                             
35 000 000 33 166 632

-                    33 166 632      -                      -                 

49 500 000 57 443 628 0 57 443 628 0 0

Rozvojové 

země

Program B2B v ZRS (projekty rozvojově - 

ekonomického partnerství, podpora účasti 

českých subjektů v evropských finančních 

rozvojových nástrojích a EDF a příprava studií 

proveditelnosti)

33 000 000 20 247 073

-                    9 492 512        10 754 561      -                 

33 000 000 20 247 073 0 9 492 512 10 754 561 0

30 800 000 25 036 588 72 598 24 963 990

113 300 000 102 727 288 0 66 936 140 10 827 159 24 963 990

458 600 000 469 888 021 117 050 927 213 922 017 113 951 087 24 963 990

Čerpání z v r. 

2021 

 Čerpání 

alokace na VZ 
Dotace RO  Ostatní 

Bosna a 

Hercegovina
6 560 816

-                    -                      336 378            6 224 438   

Moldavsko 9 066 840
-                    6 689 492        -                      2 377 348   

Gruzie 146 393
-                    -                      -                      146 393       

25 202 172 15 774 049 0 6 689 492 336 378 8 748 179

Zambie 9 286 853 0
-                      -                      

9 286 853

Gruzie 9 884 029
-                    -                      -                      

9 884 029

19 170 882 0 0 0 19 170 882

483 802 172 504 832 952 117 050 927 220 611 509 114 287 465 52 883 051

CELKEM dotační programy v gesci ČRA

CELKEM Bosna a Hercegovina

CELKEM Etiopie

CELKEM Moldavsko

CELKEM Gruzie

CELKEM Kambodža

CELKEM Zambie

CELKEM prioritní programové země

SPECIFICKÉ ZEMĚ ZRS

CELKEM SPECIFICKÉ ZEMĚ ZRS ČR

CELKEM TÉMATA ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V GESCI ČRA

Dotační programy pro NNO, kraje a vysoké školy

CELKEM programy Delegované spolupráce

Podpora zapojení soukromého sektoru do ZRS 

CELKEM podpora zapojení soukromého sektoru do ZRS  

Administrativní náklady

CELKEM PROSTŘEDKY NA DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ČRA

CELKEM prostředky v gesci ČRA ze státního rozpočtu 

(prioritní země a další rozvojové aktivity)

DODATEČNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY V GESCI ČRA

Program Delegované spolupráce s EK

EU Support to agriculture competitiveness and rural 

development in Bosnia and Herzegovina

Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující 

dlouhodobou péči na obou březích Dněstru

Posílení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin zajištěním 

kontroly kvality

PROGRAM VÁZANÝCH DARŮ Z POVĚŘENÍ MZV 
Dar nemocničnímu zařízení na zmírnění dopadů pandemie 

COVID-19

Posílení kapacit nemocnice v Batumi a Dodávka 

zdravotnického vybavení pro nemocnici v Rukhi

CELKEM programy Vázaných peněžních darů

CELKEM prostředky v gesci ČRA ze státního rozpočtu, z EK 

a jiných zdrojů  
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5. Závěr 
 

V souladu se Strategií ZRS ČR, upravenou Metodikou ZRS a ve spolupráci se 
zřizovatelem MZV bude ČRA v roce 2022 ve všech prioritních zemích české ZRS dále 
pokračovat v zavádění integrovaných řešení rozvojových problémů. Cílem 
„integrovaných projektů“ je komplexní odezva na potřeby společnosti a posílení 
synergií a návaznosti mezi humanitárními, rozvojovými a případně i ekonomickými a 
bezpečnostními aktivitami. V roce 2022 bude ČRA zároveň dbát na to, aby v nových a 
připravovaných výzvách byl kladen důraz na uplatňování českých řešení a 
integrovaných řešení při propojování všech relevantních aktérů. Takto bude posíleno 
partnerství mezi příjemci projektů, realizátory a Českou republikou jako donorem, a to 
mezi jednotlivými kategoriemi realizátorů z veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru. Pro dosažení integrovaných řešení bude ČRA kombinovat dostupné nástroje 
(dotace, veřejné zakázky, rozpočtová opatření, vázané peněžní dary), propojovat granty 
s finančními nástroji ze zdrojů finančních institucí pro dosažení co největšího 
pákového efektu. 

V rámci ZRS rozvinuté země mimo jiné pomáhají rozvojovým zemím 
s implementací osvědčené nejlepší praxe adaptované na místní podmínky. Právě 
uplatňování a zapojování praxí odzkoušených českých řešení 
adaptovaných pro místní podmínky umožní rozvojovým zemím řešit 
místní problémy efektně a efektivně. Při přípravě a ve studiích proveditelnosti 
především větších investičních projektů dvoustranné spolupráce ČRA vyjde ze 
zkušeností a závěrů evaluací ZRS, ale i vlastních analýz ČRA (např. oblast ČOV). 
Agentura zvýší důraz na posouzení budoucích dopadů a udržitelnosti projektů. Tato 
strategie má dále za cíl zlepšit měřitelné dopady a zefektivnit financování i nad rámec 
bilaterálního rozpočtu ZRS. 

Uplatňování českých řešení má i další podstatný synergický efekt. Právě 
prokázaným zapojením českých řešení v ZRS se bude ČR moci šířeji zapojovat do 
evropských projektů v rámci Team Europe Initiatives (TEI), které klade 
důraz na společnou evropskou integraci řešení vycházejících z jednotlivých členských 
států. Česká řešení tak do budoucna budou moci být financována nejenom 
z národních prostředků na ZRS, ale i z prostředků Evropské unie. Další 
oblastí, na kterou se začne v roce 2022 ČRA soustředit, je oblast financování ZRS 
prostřednictvím programů rozvojových bank. Do TEI jsou totiž kromě institucí 
EU zapojeny i rozvojové a investiční banky ať již evropské, jako EIB či EBRD, tak 
členských států EU. Celá iniciativa TEI je pak napojena na finanční prostředky v rámci 
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) 
reprezentující objem prostředků dosahující částky téměř 80 mld. EUR. 

Vzhledem k objemu prostředků je tedy přirozené, že ČRA bude usilovat, aby 
realizace projektů mohly být v budoucnu financovány i zapojením rozvojových 
finančních institucí, ať již národních či evropských. Tento přístup k projektu musí začít 
již ve fázi identifikace, kde náměty budou vyhodnocovány z hlediska potenciálu 
integrovaného řešení včetně integrace s již probíhajícími intervencemi. Kromě toho 
však musí být prokazatelná udržitelnost projektu, bez které není možné o zapojení 
finančních instrumentů uvažovat. 
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Důraz bude kladen též na propojování bilaterálních a multilaterálních aktivit v 
souladu se Strategií ZRS ČR. Pokračující výzvou pro rok 2022 bude zapojení do 
práce „Team Europe“ ve všech prioritních zemích ČRA. K tomuto účelu bude 
ČRA dále prohlubovat svou komunikaci s oborovými sdruženími, která byla 
v minulosti podpořena z prostředků ČRA, tak aby jejich integrovaná nabídka mohla 
být s aktivitami v rámci TEI propojena. Rok 2022 bude nadále spojován s bojem proti 
pandemii COVID-19 a návazné obnovy. Je zjevné, že dalším nosným tématem jak pro 
rok 2022, tak roky příští, bude podpora odolnosti vůči klimatickým změnám. 
V této souvislosti bude ČRA dále rozšiřovat svojí spolupráci s nositeli českých řešení 
spojených s oblastí posilování odolnosti vůči následkům klimatické změny. 

Z pohledu agentury je klíčové, aby pandemie již neohrozila čerpání prostředků, 
které ČRA svěřila pro rok 2022 Vláda ČR. Z tohoto důvodu již v průběhu příprav plánu 
pro rok 2022 spolupracovala ČRA úzce s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci, tak 
aby čerpání prostředků na jednotlivé projekty bylo monitorováno v průběhu roku a tím 
bylo dosaženo plánovaného čerpání prostředků, které jsou ČRA na ZRS na rok 2022 
svěřeny. 

ČRA bude v roce 2022 prezentovat průběh a výsledky své činnosti na všech 
sociálních sítích a platformách, které má. V rámci toho bude spuštěn nový web 
agentury, který usnadní jak současným a budoucím realizátorům, tak zájemcům z řad 
soukromého sektoru, orientovat se v nových dotačních výzvách a postupech podání 
žádosti o dotace. 

Prostřednictvím rozvojové spolupráce se ČRA bude snažit i v roce 
2022 přispět k plánovanému rozvoji partnerských zemí a zároveň dále 
posilovat dobré jméno ČR ve světě. 
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6. Přílohy 
 

6.1 Využité finanční prostředky 
 

Přehled čerpání financí na Dvoustranné projekty v roce 2021 
 

 

Region / země Název realizace Sektor přiřazený ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Bosna a Hercegovina

Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v 

municipalitě Teslič voda ARKO TECHNOLOGY, a.s. 25 740 489,70                      

Bosna a Hercegovina

Modernizace otopné soustavy v Domově pro seniory v 

Mostaru, Bosna a Hercegovina energie Aqua-gas, s.r.o. 7 137 833,37                        

Bosna a Hercegovina

Moje práce - ekonomické příležitosti pro osoby se 

zdravotním postižením státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s. 6 596 840,00                        

Bosna a Hercegovina MEG - návaznost na bilat. ZRS v sektoru WASH

Veřejná správa, 

voda, energie, DRR + 

COVID

SMOČR, CZ experti v 

rosteru UNDP Istanbul a 

české firmy se znalostí 

technologie/ekonomika/r

izika (bude podrobněji 

zmapováno) 6 375 000,00                        

Bosna a Hercegovina

Rozšíření vodovodu do místních částí Orahova a 

Gašnica voda ELKOT Brno s.r.o. 4 961 654,32                        

Bosna a Hercegovina Rozšíření kapacit a služeb Metrologického institutu III státní s. a o.s.

Český metrologický 

institut 4 516 740,00                        

Bosna a Hercegovina

Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a 

Hercegovině státní s. a o.s. Horská služba ČR, o.p.s. 4 254 844,00                        

Bosna a Hercegovina Demografická odolnost BaH - návaznost na bilat.spol.

Veřejná správa, 

voda, energie, DRR + 

COVID

Čeští experti (Univerzita 

Karlova) 3 825 000,00                        

Bosna a Hercegovina

Posílení kapacit národní infrastruktury kvality v oblasti 

normalizace a posuzování stavebních výrobků v Bosně 

a Hercegovině státní s. a o.s.

Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví 3 263 314,00                        

Bosna a Hercegovina

Zefektivnění systému nakládání s odpadem v Kantonu 

Sarajevo  státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s. 3 137 000,00                        

Bosna a Hercegovina

Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině 

(UKZUZ) zemědělství ÚKZÚZ 3 109 400,00                        

Bosna a Hercegovina

EU4AGRI - návaznost na bilat. ZRS v sektorech 

Zemědělství a Dobrá veřejná správa, deleg.spol.

Veřejná správa, 

voda, energie, DRR + 

COVID ÚKZÚZ 2 550 000,00                        

Bosna a Hercegovina

Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině 

(SVU) zemědělství

Státní veterinární ústav 

Praha 2 137 253,00                        

Bosna a Hercegovina

Příprava projektové dokumentace pro dálkové 

vytápění ve městě Maglaj energie Damaris Solutions s.r.o. 1 315 038,00                        

Bosna a Hercegovina Dodávka vybavení pro potřeby Centra livanského sýru zemědělství PAVIC D.O.O. 530 568,30                           

Bosna a Hercegovina Rozvoj produkčního družstva CINCAR II zemědělství Rada Svitlica 327 215,70                           

Bosna a Hercegovina

Příprava projektové dokumentace ve spolupráci s 

Geologickými službami FBiH a RS státní s. a o.s. Česká geologická služba 133 615,00                           

Bosna a Hercegovina

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality 

Cazin - průzkumné práce energie GEOtest, a.s. 120 000,00                           

80 031 805,39                   CELKEM Bosna a Hercegovina
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Region / země Název realizace Sektor přiřazený ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Etiopie

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou 

vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya voda Sidama Water Supply VI 25 284 605,40                      

Etiopie

Podpora pracovních příležitostí a uplatnění mládeže v 

sektoru zemědělství, SNNPR, Etiopie zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 9 767 500,00                        

Etiopie Arba Minch Fruit Value Chain zemědělství

Mendelova univerzita v 

Brně 7 450 000,00                        

Etiopie

Ochrana Awasského jezera prostřednictvím 

udržitelného managementu okolní krajiny zemědělství

Mendelova univerzita v 

Brně 7 395 000,00                        

Etiopie

Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve 

vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního 

mapování zemědělství Česká geologická služba 7 205 650,00                        

Etiopie

Kompilace geologické a hydrogeologické mapy Etiopie 

v měřítku 1:1 000 000 voda Česká geologická služba 5 780 400,00                        

Etiopie

Dostupnost odborného vzdělávání a zkvalitnění správy 

vodních zdrojů ve čtyřech zónách Regionu jižních vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 5 000 000,00                        

Etiopie

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k 

potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve 

vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR zemědělství GEOtest, a.s. 3 346 100,00                        

Etiopie

Podpora vybraných provozních vodárenských 

společností v udržitelné správě vodovodních sítí voda Člověk v tísni, o.p.s. 2 849 000,00                        

Etiopie Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate II zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 2 410 000,00                        

Etiopie

Zlepšení zdraví,  hygieny a sanitace ve woredě Hawassa 

Zuriya,  Sidama, Etiopie vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 1 000 000,00                        

Etiopie Participativní rozvoj krajiny v regionu Sidama, Etiopie II. zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 500 000,00                           

Etiopie

Technical supervision on construction of the potable 

water supply system in the Bura, Dale and Bona Zuriya 

woredas voda HY ENGINEERING PLC 343 952,69                           

78 332 208,09                   CELKEM Etiopie

Region / země Název realizace Sektor přiřazený ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Moldavsko Výstavba čistírny odpadních vod Briceni voda Briceni OOTP 18 958 569,03                      

Moldavsko

Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 

400/110/35kV ve Vulcanesti voda DEKONTA, a.s. 10 207 390,00                      

Moldavsko

Vybavení nemocnic spadajících pod MZd, prioritně pro 

pacienty COVID 19; navazuje na předchozí realizaci VPD

Veřejná správa, 

voda, sociální + 

COVID; TEI Youth 

Employment Dodávky zdrav. vybavení 10 000 000,00                      

Moldavsko

Rozvoj ekologického vinařství, projekt s podporou MZe 

MD; navazuje na bilaterální ZRS v sektorech 

Zemědělství a Dobrá veřejná správa

Veřejná správa, 

voda, sociální + 

COVID; TEI Youth 

Employment ÚKZÚZ 9 090 212,00                        

Moldavsko

Plánování komunitních služeb pomocí veřejného 

dialogu sociální Člověk v tísni, o.p.s. 6 485 735,00                        

Moldavsko

Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v 

Moldavsku sociální ADRA, o.p.s. 5 868 500,00                        

Moldavsko

Zajištění kvality a dostupnosti zdravotně sociálních 

služeb v Moldavsku 2019-2022 sociální Charita ČR 5 049 536,00                        

Moldavsko

Technologie pro budoucnost - telemedecína v 

Moldavské domácí péči sociální Charita ČR 4 000 000,00                        

Moldavsko

Posílení sociální a zdravotní odolnosti seniorů; 

navazuje na bilaterální ZRS a dřívější spolupráci s 

UNFPA

Veřejná správa, 

voda, sociální + 

COVID; TEI Youth 

Employment

Čeští experti (Univerzita 

Karlova) 3 825 000,00                        

Moldavsko

Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby 

s mentálním postižením a duševním onemocněním v 

Moldavsku sociální

Centrum pro rozvoj péče 

o duševní zdraví, z. s. 3 063 000,00                        

Moldavsko

Podpora implementace regionální strategie s využitím 

GIS dat státní s. a o.s. GEOtest, a.s. 2 824 100,00                        

Moldavsko

Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti 

(Moldavsko) voda Ircon, s.r.o. 1 569 459,00                        

Moldavsko

Žádost města Briceni o poskytnutí dieselagregátu, 

který zabezpečí nepřerušovaný provoz ČOV. Výstavba 

ČOV je hrazena z prostředků ZRS ČR

Veřejná správa, 

voda, sociální + 

COVID; TEI Youth možnost české dodávky 1 000 000,00                        

Moldavsko

Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a 

Mărculeşti v Moldavsku III voda DEKONTA, a.s. 432 250,00                           

Moldavsko

Dodávka a instalace technologie pro hrubé předčištění 

do Hlavní čerpací stanice v Hincesti voda GEOtest, a.s. 194 445,00                           

Moldavsko Stavební dozor Ion Scutari voda Ion Scutari 135 941,62                           

Moldavsko

Autorský dozor stavby "Čistírna odpadních vod pro 

Briceni" voda Sweco Hydroprojekt a.s. 49 000,00                              

Moldavsko

Harmonizace a rozvoj systému sociální ochrany v 

Gagauzii státní s. a o.s. MPSV 42 579,00                              

82 795 716,65                   CELKEM Moldavsko
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Region / země Název realizace Sektor přiřazený ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Gruzie

Implementace trvale udržitelného lesnictví pro 

chráněnou oblast Aragvi zemědělství

Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů 11 541 845,00                      

Gruzie

Sociální služby pro děti i dospělé + budování domácí 

péče místo ústavní; přímá návaznost na ZRS a příprava 

deleg.spolupráce

Veřejná správa, 

zdraví, 

zeměd/enviro, DRR + 

COVID; TEI zelené 

zdraví a regionální 

rozvoj Charita ČR 10 450 000,00                      

Gruzie Podpora rozvoje primární zdravotní péče v Gruzii zdravotnictví Charita ČR 10 000 000,00                      

Gruzie Udržitelný rozvoj komunit v Aragvi zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 8 000 000,00                        

Gruzie

Cesta domů: Rozvoj alternativních sociálních služeb 

pro dospělé v Gruzii zdravotnictví Charita ČR 7 266 438,00                        

Gruzie

Posílení konkurenceschopnosti zemědělského a 

zpracovatelského průmyslu v regionu Samegrelo-Zemo-

Svaneti; návaznost na ZRS v sektorech Zemědělství a 

Veřejná správa, 

zdraví, 

zeměd/enviro, DRR + 

Potenciální zapojení 

českých expertů (roster 

UNDP aj.) 5 100 000,00                        

Gruzie Odborné vzdělávání pro drobné včelaře v Gruzii zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 2 715 311,00                        

Gruzie

Nastavení dlouhodobé dostupnosti služeb národních 

screeningových programů v regionu Samegrelo zdravotnictví Charita ČR 2 470 000,00                        

Gruzie

Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti 

Aragvi zemědělství

Správa Krkonošského 

národního parku 2 280 920,00                        

Gruzie Implementace nařízení REACH a CLP státní s. a o.s. Dekonta, a.s. 2 134 200,00                        

Gruzie

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v 

Gruzii sociální Charita ČR 2 000 000,00                        

Gruzie

Dodávka zdravotnícké techniky pro screeningové 

centrum v Zugdidi zdravotnictví Charita ČR 1 864 339,80                        

Gruzie

Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou 

autistického spektra v Gruzii sociální Charita ČR 1 500 000,00                        

Gruzie

Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v 

Gruzii zemědělství ÚKZÚZ 800 000,00                           

Gruzie

Výstavba regionálního vzdělávacího a poradenského 

včelařského centra v Tbilisi zemědělství

Construction 

development company 679 821,56                           

Gruzie Nezávislý stavební dozor investora zemědělství Archil Bogveradze 40 574,56                              

68 843 449,92                   CELKEM Gruzie

Region / země Název realizace Sektor přiřazený ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Kambodža

Integrated development of vulnerable children; 

návaznost na ZRS v sektorech Zdraví a Vzdělávání a na 

předchozí spolupráci s UNICEF

Vzdělání, zdraví, 

voda, DRR + COVID; 

TEI zemědělství a 

green energy Charita, Magna 10 000 000,00                 

Kambodža Zlepšení sektoru WASH v provincii Kampong Chhnang vzdělávání Diakonie ČCE 5 137 131,00                   

Kambodža České perinatologické ruce letí do Kambodže zdravotnictví Vita et futura 2 883 222,00                   

Kambodža

Zvyšování uplatnitelnosti absolventů technických oborů 

na pracovním trhu v Kambodži vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 2 100 000,00                   

Kambodža

Podpora zaměstnatelnosti a vzniku nových důstojných 

pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením v Kambodži vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 1 990 000,00                   

Kambodža Tvorba laboratorních úloh biomedicínského inženýrství vzdělávání ČVUT, Fakulta biom. Inž. 816 171,00                      

Kambodža

Příprava projektového dokumentu pro projekt 

Monitorovací síť podzemních vod v Kambodži voda

Český 

hydrometeorologický 

ústav 97 000,00                        

23 023 524,00                  CELKEM Kambodža
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Region / země Název realizace Sektor přiřazený ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Zambie

Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových 

řetězců manga, kasavy a kešu ořechů v Západní 

provincii, Zambie vzdělávání Charita ČR 7 905 531,00                   

Zambie

Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické 

změny, Jižní provincie, Zambie zemědělství

CARE Česká republika, 

o.s. 6 931 916,00                   

Zambie

Silvopastorální systémy jako strategie trvale 

udržitelného zemědělství pro zvýšení životní úrovně 

drobných farmářů v Jižní provincii Zambie vzdělávání

Mendelova univerzita v 

Brně 4 000 000,00                   

Zambie

Agribusiness for LIFE - Livelihoods, Innovation, Food & 

Empowerement zemědělství Charita ČR 4 000 000,00                   

Zambie Integrated farming II zemědělství

Mendelova univerzita v 

Brně 4 000 000,00                   

Zambie

Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v 

Západní provincii Zambie zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 1 500 000,00                   

28 337 447,00                  

Ukrajina

Meziuniverzitní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality 

vybraných ukrajinských univerzit

vzdělávání

 Česká zemědělská 

univerzita v Praze 1 743 153,00                   

Ukrajina

Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. 

století vzdělávání Masarykova univerzita 1 501 955,00                   

Ukrajina

Technical equipment for Special Interrogation Room 

Premises for Vulnerable Victims, Lviv, Ukraine vzdělávání

Technology for Business 

LLC 1 174 630,89                   

Ukrajina

Rozvoj systému hodnocení kvality vzdělávání v 

ukrajinských regionech vzdělávání

Asociace pro mezinárodní 

otázky, z.s. 1 000 000,00                   

Ukrajina

Zajištění informačního systému pro Státní službu pro 

kvalitu vzdělávání Ukrajiny vzdělávání Itelligence, a.s. 376 842,40                      

5 796 581,29                    

367 160 732,34                

CELKEM Ukrajina

CELKEM dvoustranná ZRS

CELKEM Zambie

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Myanmar

Budování WASH a místní infrastruktury pro 

posílení komunit v Arakanském státě, 

Myanmar zdravotnictví Diakonie ČCE                   4 785 978,00 

Zambie

Podpora produkce a spotřeby výživných 

potravin prostřednictvím integrovaného 

multisektorového  přístupu v okresech 

Mongu, Kaoma a Mumbwa, Zambie zemědělství Charita ČR                   4 000 000,00 

Gruzie Místní akční skupina Tskaltubo sociální Člověk v tísni, o.p.s.                   4 000 000,00 

Kambodža

Partnerství pro zaměstnanost a budování 

praktických dovedností v provincii 

Battambang, Kambodža vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s.                   4 000 000,00 

Zambie

Podpora vzdělávání (Lusaka) a obživy 

uprchlíků a jejich hostitelských komunit v 

Zambii zemědělství Charita ČR                   3 866 250,00 

Kambodža

iAGRO - Zlepšení hodnotového řetězce 

zemědělství v provincii Kampong Speu, 

Kambodža zemědělství Diakonie ČCE                   3 069 573,00 

Gruzie, Moldavsko

Rozvoj komunitních organizací jako aktérů 

dobré správy věci veřejných v Moldavsku a 

Gruzii státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s.                   2 793 128,00 

Etiopie

Podpora rovnosti prostřednictvím 

inkluzivního vzdělávání, Etiopie vzdělávání ADRA, o.p.s.                   2 686 600,00 

Kambodža

Podpora výživy matek a dětí do 2 let v 

oblasti Baray Santuk II zdravotnictví ADRA, o.p.s.                   2 363 702,54 

Kambodža SWITCH to Solar energie Člověk v tísni, o.p.s.                   1 461 400,00 

Zambie

Posilování občanské angažovanosti s cílem 

zlepšení demokratického vládnutí v 

Západní provincii Zambie státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s.                      140 000,00 
              33 166 631,54 CELKEM trojstranné programy ZRS
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Přehled čerpání financí na Program B2B v roce 2021 
 

 
  

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor

Skutečné čerpání v 

Kč

Palestina

Převod finančních prostředků - finanční dar 

PAU B2B PENRA        2 876 462,00    

Mongolsko

Vytvoření centra pro sběr, úpravu a 

alternativní využití dešťové vody B2B KHAANZAA spol. s r.o.        1 838 916,16    

Balkan

Založení a rozvoj komerční meteorologie v 

oblasti Bosny a Hercegoviny a Černé Hory B2B METEOPRESS, spol s.r.o.        1 022 257,96    

Kambodža .pepper..field B2B Cambodian s.r.o.           720 691,45    

Uganda, Rwanda, 

Zambie

Analýza potenciálu a podmínek pro přípravu, 

výstavbu a investice malých vodních 

elektráren (MVE) – Uganda, Rwanda, Zambie B2B

HYDROPOL Project & 

Management a.s.           487 320,00    

Vietnam

Studie proveditelnosti - Identifikace a 

zhodnocení vhodných technologií na 

zpracování odpadu na ostrově CoTo, 

Vietnam B2B MEVOS, spol. s r.o.           484 306,50    

West Bank

Studie proveditelnosti pro založení závodu na 

výrobu briket a pelet z odpadního papíru a 

zbytkové biomasy v Palestině - Betlémský kraj B2B LAVARIS s.r.o.           468 436,00    

Bosna a Hercegovina

Rozvoj inteligentní mobility v Srbsku a v 

Bosně a Hercegovině B2B RCE systems s.r.o.           432 634,51    

Myanmar

Posílení udržitelného růstu myanmarských 

výrobců nábytku a interiérových dekorací 

skrze jejich zapojení do hodnotového řetězce 

společnosti Dynamic Group B2B

DYNAMIC GROUP, spol. s 

r.o.           399 474,29    

Bělorusko, Ukrajina, 

Moldavsko

Zavádění moderních metod a nástrojů pro 

inspekci a údržbu kanalizací a vodovodů v 

Bělorusku, na Ukrajině a v Moldavsku B2B Zikmund electronics, s.r.o.           396 422,61    

Sýrie

Koncepční návrh napojení koncových 

uživatelů na páteřní infrastrukturu vodovodu v 

lokalitě Hazzah B2B Sweco Hydroprojekt a.s.           378 483,00    

Srí Lanka

Studie proveditelnosti - Implementace 

technologií efektivní a udržitelné sanitace 

vody B2B EKOSYSTEM spol. s r.o.           359 567,76    

Černá Hora

Studie proveditelnosti komerčního využití 

materiálu z Plavského jezera – Černá Hora B2B

GIS - GEOINDUSTRY, 

s.r.o.           355 117,71    

Peru Vstup na trh čištění odpadních vod v Peru B2B

Photon Water Technology 

s.r.o.           351 826,30    

Černá Hora

Posouzení problematiky nakládání s 

odpadními vodami v území s nejvyšší 

potřebností rozvojové spolupráce v oblasti 

Budvy, Černá Hora B2B Sweco Hydroprojekt a.s.           341 788,69    

Sýrie

Prefabrikované modulární systémy - Studie 

proveditelnosti B2B ALLCONS Industry           328 098,54    

Kongo Ekofarma zaměřená na chov pštrosů v Kongu B2B Agentura Říha s.r.o.           249 869,00    

Kambodža

Implementace přírodě blízkých technologií 

čištění odpadních vod a jejich následného 

využití v zemědělských oblastech Kambodži B2B DEKONTA, a.s.           201 823,90    

Indie

Podnikatelský plán pro vstup na indický trh s 

technologií na čištění odpadních vod B2B IN - EKO TEAM s.r.o.           152 228,14    

Bosna a Hercegovina

Energetická efektivita budov/návrh projektové 

přípravy realizace třech vzorových staveb B2B TechOrg s.r.o.           142 200,00    

Ostatní

Prevence katastrof a odolnost v prioritních 

zemích ZRS ČR Multisektorové

Experti (ČHMÚ, MŽP), 

české technologie 

(detekce rizik, včasné 

varování)        8 000 000,00    

     19 987 924,52    CELKEM Program B2B
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2021 

 

 
 

Přehled čerpání financí na projekty Delegované spolupráce v roce 2021 
 

 
 

Přehled čerpání financí na Tuzemské projekty v roce 2021 
 

 

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Mongolsko

Mongolské lesnictví ve vývoji: pokročilá 

odbornost v lesním plánování a hospodaření zemědělství Les pro Mongolsko                259 148,00    

               259 148,00    CELKEM Vysílání expertů

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Zambie

Modernizace vybavení jednotky intenzivní péče pro Universitní nemocnici v 

Lusace, Zambie - VPD zdravotnictví University Teaching Hostpital                9 286 853,00    

Gruzie Posílení kapacit nemocnice v Batumi, Gruzie - VPD zdravotnictví

Republican Clinical Hospital 

od Batumi                4 962 126,00    

Gruzie Dodávka zdravotnického vybavení pro nemocnici v Rukhi, Gruzie - VPD zdravotnictví

Academician N. Kipshidze 

Central University Clinic                4 921 903,00    

             19 170 882,00    CELKEM Programy humanitárních dotací Covid_II 

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Moldavsko

Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující 

dlouhodobou péči na obou březích Dněstru sociální Charita ČR + ostatní                 7 898 733,16 

Bosna a Hercegovina

Projekt delegované spolupráce “European Union Support to 

Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and 

Herzegovina: EU4AGRI” zemědělství                 4 992 865,61 

Bosna a Hercegovina

EU Support to Covid-19 Recovery and Resilience of Agriculture and 

Rural Development in Bosnia and Herzegovina (EU4AGRI-Recovery) zemědělství                 1 530 182,28 

Gruzie Strenghtening Social Protection in Georgia zemědělství                    146 393,11 
              14 568 174,16 CELKEM Programy delegované spolupráce

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečné čerpání v Kč

ČR Světová škola (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s.                    1 999 720,00 

ČR Labyrint 2030 – Cesta ke globální odpovědnosti (neaplikovatelné) Charita ČR                    1 909 826,00 

ČR Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj (neaplikovatelné) Charita ČR                    1 893 405,00 

ČR 

Jeden svět na školách - Globální rozvojové vzdělání 

prostřednictvím audiovizuálních materiálů (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s.                    1 662 500,00 

ČR Rozvojové vzdělávání na ČVUT (neaplikovatelné)

České vysoké technické 

učení v Praze                    1 326 204,00 

ČR Opravdový svět (neaplikovatelné) ADRA, o.p.s.                    1 268 000,00 

ČR Učíme v globálních souvislostech (neaplikovatelné) ARPOK, o.p.s.                       986 000,00 

ČR Ceny SDGs 2021 (neaplikovatelné)

Asociace společenské 

odpovědnosti, o.p.s.                       940 908,00 

ČR #jsemjakoty (neaplikovatelné) CARE Česká republika o.s.                       769 000,00 

ČR Program Krajina v našich rukou jako nástroj GRV (neaplikovatelné)

Junák - český skaut, Skautský 

instituit, z.s.                       765 639,00 

ČR Globální rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji (neaplikovatelné) Pontopolis z.s.                       597 000,00 

ČR Cesta do hlubin GRV (neaplikovatelné) ARPOK, o.p.s.                       579 578,00 

ČR STUDENTSKÁ AGORA - Degatou k lepšímu porozumění (neaplikovatelné) Agora CE, o.p.s.                       508 100,00 

ČR 

Tvorba metodiky Globálního rozvojového vzdělávání pro 

soukromý sektor (neaplikovatelné)

INEX - Sdružení rozvojových 

aktivit                       469 078,00 

ČR Pálí Vás to? (neaplikovatelné)

Diakonie ČCE - Středisko 

humantární a rozvojové 

pomoci                       408 270,00 

ČR Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu (neaplikovatelné) Na mysli z.ú.                       370 862,00 

ČR Mládí pro klima (neaplikovatelné)

Středisko ekologické 

výchovy SEVER Horní 

Maršov, o.p.s.                       337 920,00 

ČR 

Okno do Afriky: Cíle udržitelného rozvoje ve světel filozofie 

UBUNTU (neaplikovatelné) HUMANITAS AFRIKA, o.p.s.                       317 875,00 
               17 109 885,00 CELKEM tuzemské programy Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
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6.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím  
 

V oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění za rok 2021, bylo celkem sedm podaných 
žádostí o informaci, kterým se dostalo sedmi vydaných odpovědí z čehož byly tři 
sdělení o odložení žádosti. V roce 2021 byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti, 2 stížnosti podané podle § 16a, nula poskytnutých výhradních 
licencí, žádná zpoplatněná žádost o informaci a ani jedno rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti přezkoumávaných soudem. 
 

6.3 Zpráva auditora 
 

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Prioritní země

Zvýšení prosperity a zlepšení životní situace obyvatel 

regionu Mtzkheta-Mtianeti lepším využitím turistického 

potenciálu regionu sociální Agora CE, o.p.s.                       539 100,00 

Prioritní země

Zjištění potřeb gruzínských obcí Vani a Tsageri pro 

dlouhodobou spolupráci s českými obcemi (neaplikovatelné)

Centrum sdílení zkušeností, 

z.ú.                       216 100,00 

                   755 200,00 

ČR 

Podpora koordinace a posilování kapacit platformy FoRS – 

Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2020 (neaplikovatelné)

FoRS - České fórum pro 

rozvojovou spolupráci                       770 000,00 

ČR 

Budování kapacit Asociace výrobců a dodavatelů 

zdravotnických prostředků pro zapojení členských firem do 

zahraniční rozvojové spolupráce (neaplikovatelné)

Asociace výrobců a 

dodavatelů zdravotnických 

prostředků                       638 200,00 

ČR 

Posílení odborných kapacit Care ČR pro získávání finančních 

prostředků mimo rozpočet programu ZRS ČR včetně zvýšení 

jejich efektivní správy a řízení (neaplikovatelné) CARE Česká republika o.s.                       500 000,00 

ČR 

Budování kapacit a spolupráce českých aktérů v oblasti 

inovací v rámci ZRS (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s.                       500 000,00 

ČR 

Cesta k finanční nezávislosti - marketing a propagace 

činnosti Kola pro Afriku v r. 2021 (neaplikovatelné)

KOLA PRO AFRIKU obecně 

prospěšná společnost                       499 000,00 

ČR 

Budování kapacit Czechitas v oblasti fundraisingu, 

partnerství a zahraniční spolupráce (neaplikovatelné) Czechitas z.s.                       492 100,00 

ČR 

Budováníkapacit Asociace podniků českého železničního 

průmyslu pro zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce (neaplikovatelné)

ACRI - Asociace podniků 

českého železničního 

průmyslu                       485 000,00 

ČR Posilování kapacit PPZRS a členských subjektů (neaplikovatelné)

Platforma podnikatelů pro 

zahraniční rozvojovou 

spolupráci                       463 500,00 

ČR Podcasty jako nástroj propagace dobrovolnictví. (neaplikovatelné)

INEX - Sdružení 

dobrovolných aktivit                       427 838,00 

ČR Kapacity pro rozvoj III. (neaplikovatelné)

Diecézní charita ostravsko-

opavská                       420 000,00 

ČR 

NESEHNUTÍ Brno a změny klimatu: Nově navázaná 

partnerství a zvýšení kapacity (neaplikovatelné) NESEHNUTÍ  Brno                       340 697,00 

ČR 

HUMANITAS AFRIKA – SILNÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 

NAVZDORY KORONAVIROVÉ KRIZI (neaplikovatelné) HUMANITAS AFRIKA, o.p.s.                       329 600,00 

ČR Zvýšení konkurence schopnosti Centra sdílení zkušenosti (neaplikovatelné)

Centrum sdílení zkušeností, 

z.ú.                       299 758,00 

ČR 

Rozšíření kapacit Neslyšících s nadějí pro lepší spolupráci s 

partnery doma i v zahraničí (neaplikovatelné) Neslyšící s nadějí, o.s.                       246 218,00 

                 6 411 911,00 

               24 276 996,00 

CELKEM tuzemské programy Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích

CELKEM tuzemské programy Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

CELKEM tuzemské programy 
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