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Vážení čtenáři, 

nepropadejme dojmu negativních zpráv z médií. Je 
pravda, že konflikty na Blízkém východě a Ukrajině 
stále nekončí, islámský extrémizmus a terorizmus 
zatím nebyly poraženy, výkyvy podnebí jsou stále čas-
tější a statisíce lidí se daly do pohybu. Naštěstí tomu 
nemusíme pouze přihlížet, ale můžeme i něco udělat. 
Rozvojová spolupráce je nástrojem, jak se výzvám po-
stavit a udělat svět lepším místem. Všechny státy světa 
se v září 2015 přihlásily k Cílům udržitelného rozvoje. 
Zavázaly se zajistit důstojný život pro každého člověka 
na Zemi, a to prostřednictvím zelené ekonomiky, která 
uchová planetu i pro příští generace. 

Jak k těmto vznešeným cílům přispívá Česká rozvojo-
vá agentura (ČRA)? Sám jsem se o tom přesvědčil na 
vlastní oči během loňských cest. V Kambodži jsem na-
vštívil drobné farmáře, kteří díky bioplynkám využívají 
přírodní energii a jejich děti se mohou učit i po setmě-
ní. Na Ukrajině jsem poznal rektory univerzit, kterým 
poskytujeme expertní i materiální pomoc poté, co se 
musely přestěhovat z bojových území. V Palestině jsme 
zahájili nový projekt, který pomůže tamní znevýhodně-
né mládeži najít práci. S gruzínským ministrem život-
ního prostředí jsme zhodnotili pomoc českých geologů 
při prevenci sesuvů půdy, které v létě postihly také 
hlavní město Tbilisi. 

Česká rozvojová agentura neustále reaguje na měnící 
se podmínky a potřeby našich partnerů. V roce 2015 
jsme zahájili dva nové programy. Začali jsme vysílat 
české experty, kteří v Srbsku, Moldavsku a Gruzii 
pomáhají s budováním institucí a přibližováním le-
gislativy evropským standardům. V rámci programu 
Rozvojové partnerství pro soukromý sektor, který jsme 
převzali od Ministerstva zahraničních věcí, jsme vloni 
podpořili 17 podnikatelských projektů s rozvojovým 
dopadem. Jsem rád, že počet zájemců o naše programy 
neustále roste a více než polovina projektů přišla od 
nových realizátorů. Patří sem firmy, které našly příleži-
tost ve zpracování kávy v Etiopii či v distribuci biopro-
duktů z Moldavska, a řada dalších. 

Rok 2015 byl také Evropským rokem pro rozvoj. Česká 
rozvojová agentura se tak ve spolupráci s Minister-
stvem zahraničních věcí zapojila do celoevropské kam-
paně na zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci. 
Uspořádali jsme semináře pro odborníky i výtvarnou 
soutěž pro děti. Byli jsme vidět v televizi i slyšet v roz-
hlase. Mohli jste nás potkat na festivalu pod otevře-
ným nebem na Kampě i na sociálních sítích. V komu-
nikačních aktivitách budeme pokračovat nadále i bez 
požehnání z Bruselu. Česká veřejnost si zaslouží vědět, 
kam a jak efektivně plynou prostředky na zahraniční 
rozvojovou spolupráci (ZRS). 

Věřím, že se Vám nový formát naší výroční zprávy 
bude líbit a najdete v ní mnoho zajímavých informací. 
A pokud nenajdete, neváhejte nám napsat  
na info@czda.cz nebo na náš facebookový profil. 

Michal Kaplan
ředitel ČRA
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Projekty ZRS ČR v gesci ČRA v roce 2015 
přinesly například tyto výsledky:

•	  revitalizovaly v Etiopii 130 hektarů území, 
které může být znovu využito pro zemědělství

•	  zahájily první rok provozu krizového Centra 
pro migranty v Moldavsku, jež vrací lidi zpět 
do společenského i ekonomického života

•	  propojily v Moldavsku 22 partnerských firem 
s českými podnikateli, předaly know-how 
v oblasti ekologického zemědělství a podporo-
valy místní farmáře v získání certifikované bio 
produkce

•	  podpořily učňovské centrum v Zambii, díky 
němuž mohlo 30 mladých studentů z nejchudší-
ho regionu nastartovat vlastní podnikání

•	  vyškolily v Gruzii téměř 60 lékařů za účelem 
zkvalitňování diagnostiky, prevence a léčby 
onkologických onemocnění

•	  spustily vzdělávací program, který umožní 
275 mladým talentům v Palestině získat profes-
ní kvalifikaci a větší soběstačnost

•	  zvýšily kvalitu klíčového zdroje pitné vody 
pro kosovské hlavní město Priština a okolní 
obce

•	  zapojily 600 členů terénních škol v Afghá-
nistánu do rozvoje svého regionu

•	  vytvořily elektronickou databázi ekologic-
kých zátěží, díky které budou moci experti 
v Mongolsku lépe odstraňovat ekologické 
škody

•	  asistovaly Metrologickému institutu Bosny 
a Hercegoviny při získání mezinárodního uzná-
ní technické způsobilosti vybraných laboratoří

•	  předávaly na Ukrajině praktické české zku-
šenosti se vzdělávacími reformami 

•	  umožnily v Srbsku lépe zpracovávat sýry 
v oblasti Pešter, tradiční zdroj obživy místních 
obyvatel, a zpřístupnit jejich výrobu evropským 
trhům

•	  připravily s téměř 50 vesnicemi v Kambodži 
územní plány a mapy nebezpečí pro zvládání 
přírodních katastrof
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Česká rozvojová agentura působí od 1. ledna 2008 jako 
implementační agentura Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky (MZV ČR) pro plnění úkolů v ob-
lasti zahraniční rozvojové spolupráce. Jedná se o or-
ganizační složku státu zřízenou zákonem č. 151/2010, 
Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární 

pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvise-
jících zákonů (dále jen zákon o zahraniční rozvojové 
spolupráci). Zřizovatelem ČRA je Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR, v rámci kterého ČRA organizačně 
spadá do sekce ekonomické diplomacie a mimoevrop-
ských zemí.

1. Kdo jsme a jak pracujeme?

Rada pro 
 zahraniční  
rozvojovou  
spolupráci

Ostatní resorty  
a ústřední 

 orgány státní  
správy

Zástupci  
neziskového  

sektoru

Zástupci  
podnikatelů

Svaz měst  
a obcí

Ministerstvo  
zahraničních  

věcí ČR

Zastupitelské  
úřady ČR

Agentury  
zahraničních  

dárců

Neziskový  
sektor,  

univerzity

Státní sektor,  
samosprávy

Příjemci  
v partnerských  

zemích

Soukromý  
sektor,  
experti

Ekosystém ZRS ČR z pohledu ČRA

Činnost ČRA se řídí Plánem dvoustranné ZRS a také 
Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České re-
publiky, která byla schválena na období 2010 – 2017. 
Hlavními úkoly ČRA jsou příprava a realizace bilaterál-
ních projektů ZRS, a to v součinnosti s MZV, zastupi-
telskými úřady (ZÚ), relevantními subjekty v partner-
ských zemích a ve spolupráci s Radou pro zahraniční 
rozvojovou spolupráci. 

Za účelem naplnění těchto cílů pak ČRA v praxi plní 
především následující úkoly vyplývající ze Statutu ČRA: 

 Ve spolupráci s MZV identifikuje témata ZRS v priorit-
ních zemích;
formuluje projekty a připravuje související zadávací 
dokumentace;
 vypisuje a vede výběrová řízení na dodavatele zboží, 
služeb a prací v rámci projektů ZRS;
 připravuje a uzavírá smlouvy s dodavateli, resp. reali-
zátory projektů;
 řídí a průběžně kontroluje realizaci projektů ZRS (a po-
skytuje podklady pro následné evaluace vybraných 
projektů);

Česká  
rozvojová  
agentura
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 ve spolupráci s MZV informuje veřejnost o výsledcích 
ZRS;
 ve spolupráci s MZV podporuje české subjekty usilující 
o zapojení do realizace projektů ostatních dárců a me-
zinárodních organizací, zvláště Evropské unie (skrze 
tzv. trilaterální – trojstranné projekty);
 ve spolupráci s MZV podporuje posilování kapacit 
neziskových organizací a dalších aktivních subjektů, 
například organizuje školení v dovednostech, které 
jsou pro úspěšnou realizaci projektů nezbytné; 
 spolupracuje s pracovníky Ministerstva zahraničních 
věcí a poskytuje jim informace o tom, jaké projekty se 
realizují v prioritních zemích v případě, že se tam koná 
zahraniční cesta MZV. 

V roce 2015 činnost Agentury plně reflektovala Usne-
sení vlády č. 480/2014 k Plánu zahraniční rozvojové 
spolupráce na rok 2015 (dále jen UV) a střednědobému 
výhledu jejího financování do roku 2017. 

Priority, strategie a vize ČRA

Zastřešující vize pro ČRA do roku 2017 zní: 

„Česká rozvojová agentura při 
efektivním využití dostupných 
zkušeností a zdrojů pomáhá 
méně vyspělým zemím řešit jejich 
rozvojové problémy, čímž přispívá 
k důstojnému a udržitelnému 
životu na naší planetě i k šíření 
dobrého jména České republiky  
ve světě“. 
Vize ČRA vychází z platné Koncepce zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky a zároveň aktivně reaguje na 
Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje. 

Mezi hlavní náplň mise ČRA konkrétně patří:

•	  ČRA soustředí své aktivity na nejchudší a zvláště 
zranitelné skupiny obyvatele v chudých zemích 
a zlepšuje jejich podmínky pro důstojný život. 

•	  ČRA účelně využívá zdroje a zkušenosti České 
republiky a nabízí udržitelná řešení rozvojových 
problémů v méně vyspělých zemích světa. 

•	  ČRA podporuje občanskou společnost a místní 

procesy změny v partnerských zemích směřující 
k inkluzívní a spravedlivé společnosti.

•	  ČRA zapojuje soukromý sektor do rozvojových 
řešení a podporuje prostředí pro ekonomický růst, 
podnikání a příliv investic do partnerských zemí.

•	  ČRA se soustředí na své komparativní výhody 
a koordinuje svou činnost s ostatními dárci 
v rámci zemí V4, Evropské unie i mimo ni.

•	  ČRA neustále zdokonaluje svou kompetenci při 
implementaci projektů ZRS a prosazuje kulturu 
učení se nejen z úspěchů, ale i z chyb.

 Mezi průřezové hodnoty, kterými se ČRA při svých 
aktivitách řídí, patří:

•	  Partnerství – ČRA respektuje priority a místní 
kontext v partnerských zemích.

•	  Udržitelnost – ČRA dosahuje výsledků, které 
mají konkrétní a dlouhodobý dopad. 

•	  Transparentnost – ČRA postupuje férově a infor-
muje o všech svých aktivitách a postupech.

K naplnění vize je třeba provést řadu opatření z hle-
diska tří úhlů pohledu: Klienti (Jak chce ČRA působit 
navenek vůči české a zahraniční veřejnosti?), Procesy 
(Jak efektivně řídit projekty ZRS, aby dosahovaly udr-
žitelných výsledků?), Zdroje (Kolik je třeba finančních 
a lidských zdrojů pro realizaci vize ČRA?). Uvedenou 
strategickou vizi lze proto rozpracovat do tří zastřešu-
jících strategických cílů, přičemž pokrok v naplňování 
každého cíle bude měřen pomocí série indikátorů:

Cíl č. 1 (Klienti): 
ČRA má pozitivní značku, pod kterou je známa české 
i zahraniční veřejnosti, a spolupracuje se širokým 
okruhem partnerů a realizátorů. 

Cíl č. 2 (Procesy): 
ČRA se zaměřuje na aktivity, ve kterých má jako dárce 
přidanou hodnotu, a poskytuje ZRS efektivním způso-
bem, čímž dosahuje udržitelných výsledků. 

Cíl č. 3 (Zdroje): 
ČRA je schopna efektivně realizovat větší objem rozvo-
jových aktivit a má dostatek kvalifikovaných a motivo-
vaných lidí v ústředí i terénu.

Naše práce vede k naplnění priorit, strategie a vize 
ČRA. Probíhá v souladu s platnou koncepcí ZRS  
a tzv. metodikou projektového cyklu.
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Projektový cyklus 

Projektový cyklus se skládá z pěti částí – programo-
vání, identifikace, formulace, realizace a evaluace. 

V praxi to znamená, že dle vládou ČR vybraných priorit-
ních zemí MZV ve spolupráci s ČRA a ZÚ upřesní sekto-
ry a programy spolupráce (1). Následně experti ČRA (2) 
identifikují problém, který je potřeba v dané zemi řešit, 
a to na základě potřeb místních příjemců. Vychází při-
tom ze znalosti místního prostředí, z informací místních 
partnerů a zastupitelského úřadu a také ze schválené-
ho Střednědobého programu spolupráce mezi Českou 
republikou a danou partnerskou zemí. Formulace (3) 
znamená především specifikaci konkrétní projektové 
intervence, která reaguje na identifikovanou potřebu 
v dané zemi. Součástí formulace je také výběr realizáto-
ra, buď formou veřejné zakázky, nebo dotačního výbě-
rového řízení. Realizace (4) probíhá skrze partnerskou 
spolupráci, přičemž ČRA uplatňuje několik základních 
typů spolupráce – kromě zmiňovaných bilaterálních 
rozvojových projektů také osvětové a vzdělávací 
programy, vysílání expertů a vysokoškolských uči-
telů, kteří v dané zemi předávají své know-how, 
spolupráci se soukromým sektorem a nakonec již 
zmiňovanou trojstrannou spolupráci za účasti ně-
kterého dalšího donora, například z orgánů Evrop-
ské komise. V průběhu realizace ČRA monitoruje, zda 
je dosahováno plánovaných výsledků a zda jsou určené 
prostředky vynaloženy efektivně. Evaluace (5) je pak 
především formou zhodnocení dosažených výsledků 
a dopadů projektů a rovněž dlouhodobější perspektivy 
a udržitelnosti projektů. Výsledky evaluací, které zadá-
vá MZV, jsou zpětně podnětem pro programování a rea-
lizaci nových projektů.

Jaké typy projektů podporujeme?

O podporu ČRA je možné se ucházet několika způsoby. 
Na realizaci konkrétních projektových aktivit, jako je 
vybudování školy, studny nebo technické infrastruk-
tury vyhlašujeme veřejné zakázky. Méně specifické 
projekty, které mají obecnější cíle – např. nejenom 
postavit školu, ale také podpořit a rozvinout systém 
vzdělávání v další partnerské zemi, podporujeme skrze 
dotační výběrová řízení, o které se mohou ucházet 
subjekty jako neziskové organizace, firmy nebo akade-
mické instituce. Do těchto dvou kategorií patří většina 
bilaterální projektové spolupráce. Alternativním způ-
sobem financování bilaterální projektové spolupráce 
jsou pak rozpočtová opatření. 

Kromě klasické bilaterální projektové spolupráce v za-
hraničí, realizujeme prostřednictvím veřejných zaká-
zek, dotačních výběrových řízení a rozpočtových opat-
ření projekty v rámci Zapojení soukromého sektoru do 
ZRS, tuzemskou projektovou spolupráci, trilaterální 
projektovou spolupráci a program Vysílání učitelů 
v gesci ČRA. 

V neposlední řadě podporujeme také program Vysílání 
expertů.

Bilaterální projektová spolupráce v zahraničí

Projekty zapojení soukromého sektoru do ZRS

Tuzemská projektová spolupráce

Trilaterální projekty

Vysílání učitelů

Vysílání expertů

Programování

Identifikace

FormulaceMonitoring

Evaluace
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Jak to děláme? Organizační struktura ČRA1

Jednotlivá oddělení ČRA mají na starosti různé části 
projektového cyklu. O identifikaci potřeb v jednotli-
vých partnerských zemích a monitoring probíhajících 
projektů se stará teritoriální oddělení. To má na sta-
rosti také průběžnou komunikaci s orgány partnerské 
země a identifikaci projektových námětů v daných 
zemích. Formulační oddělení je zodpovědné za zpra-
cování projektových dokumentů a vypisování výběro-
vých řízení. Po identifikování potřeb experty ČRA v da-
ných teritoriích probíhá formulace projektů s důrazem 
na analýzu rozvojového problému a ČRA a informování 
veřejnosti o jejích aktivitách. Na komunikaci toho, co 
děláme a proč to děláme – skrze média nebo sociální 
sítě – klademe čím dál větší důraz. 

V roce 2015 zaznamenala ČRA celkem 4 žádosti 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
na které bylo řádně a včas odpovězeno.

1  Změna organizační struktury ČRA byla provedena v červenci 
2015. Byla vytvořena dvě nová oddělení – administrativy a vztahů 
s partnery. 

S kým spolupracujeme? 

Česká republika je jedním z mnoha dárců, kteří se 
podílí na zahraniční rozvojové spolupráci ve světě. Od 
roku 2013 je ČR plnoprávným členem výboru OECD 
DAC, kde se i zástupci ČRA účastní během roku něko-
lika odborných seminářů. ČRA je členem sítě evrop-
ských dárcovských agentur Practitioners‘ Network 
for European Development Cooperation. Členy 
platformy představuje dvanáct rozvojových agentur 
členských států EU a Evropské komise. ČRA je také 
pozorovatelem v síti evropských agentur EUNIDA.

V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA 
dále spolupracuje s řadou agentur zahraničních 
dárců jako například s Agenturou Spojených států 
amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID), švédskou 
rozvojovou agenturou (SIDA), rakouskou rozvojovou 
agenturou (ADA), německou rozvojovou agenturou 
(GIZ), izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojo-
vou spolupráci (MASHAV) a dalšími. Spolupráce probí-
há na projektové úrovni také s mezinárodními organi-
zacemi jako Rozvojový program OSN (UNDP). 

Ředitel ČRA

Oddělení 
administrativy

(personální a finanční  
řízení, provoz)

Formulační oddělení
(příprava projektů.  

výběrová řízení)

Teritoriální  
oddělení

(identifikace a monitoring 
projektů, vztahy  
s partnerskými  

zeměmi)

Oddělení vztahů  
s partnery

(tuzemské dotace,  
mezinárodní spolupráce, 

komunikace)
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Projekty ČRA lze členit jednak podle sektorů, na které 
se zaměřují a které jsou představeny v následujících 
kapitolách, nebo podle zemí, kde ČRA působí. Pro-
střednictvím Koncepce ZRS máme na období 2010-
2017 určených pět programových zemí, se kterými 
máme dlouhodobé programy spolupráce, a dalších 
šest prioritních zemí. V letech 2014–2016 navíc přibyla 
mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a demokra-
tické transformaci.

Programové země:  
Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, 
Mongolsko 

Projektové země:  
Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie

Mimořádná pomoc:  
Ukrajina

2. Kde působíme?

Programové země
Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko

Projektové země
Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie

Mimořádná pomoc
Ukrajina
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Srbsko

Kosovo

Gruzie

MongolskoUkrajina

Afghánistán
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a Hercegovina
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Zambie

Kambodža

Palestina

Etiopie
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Pilíře Agendy 2030 Planeta Populace Prá-
vo Prosperita Partnerství

Země2
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Afghánistán x x x

Bosna a Hercegovina x x x x x x x x

Etiopie x x x x x x x x

Gruzie x x x x x x x x x x

Kambodža x x x x x x

Kosovo x x x

Moldavsko x x x x x x x x

Mongolsko x x x x x x x

Palestina x x x

Srbsko x x x x x x

Ukrajina x x x

Zambie x x x x

Česká republika x x

2  Nezahrnuje horizontální programy ČRA (např. Vysílání učitelů bylo 
realizováno též v Jemenu a Vietnamu).
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3.  Základní přehled výdajů na projekty ČRA  
v roce 2015

Sektor Čerpání

Zemědělství  85 819 066,54 Kč

Voda a sanitace 83 454 425,00 Kč

Výroba a dodávky energie 54 549 425,00 Kč

Ostatní sociální infrastruktura a služby 42 019 208,00 Kč

Zdravotnictví 33 310 515,91 Kč

Vzdělávání 25 479 683,00 Kč

Státní správa a občanská společnost 21 152 091,25 Kč

Lesnictví 8 940 000,00 Kč

Připravenost a prevence katastrof 6 636 925,00 Kč

Populační politika 5 265 929,00 Kč

Nerostné zdroje a těžba 3 624 000,00 Kč

Obecná ochrana životního prostředí 3 362 826,00 Kč

Obchod 1 120 773,00 Kč

Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty realizované v jednotlivých sektorech

Vzdělávání
7 %

Zdravotnictví
9 %

Voda a sanitace
22 %

Státní správa  
a občanská společnost

6 %
Ostatní sociální  

infrastruktura a služby
11 %

Výroba  
a dodávky energie

15 %

Populační politika
1 %

Připravenost a prevence  
katastrof 

2 %

Nerostné zdroje a těžba 
1 %

Obecná ochrana  
životního prostředí 

1 %

Zemědělství
23 %

Lesnictví
2 %

Obchod
0,2 %
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty realizované v jednolivých zemích3

Země Čerpání

Afghánistán 21 947 638,00 Kč

Bosna a Hercegovina 70 168 104,96 Kč

Etiopie 60 314 045,00 Kč

Moldavsko 77 045 534,04 Kč

Mongolsko 32 604 227,00 Kč

Gruzie 38 756 791,91 Kč

Kambodža 16 990 000,00 Kč

Kosovo 14 517 460,00 Kč

Palestina 13 364 432,29 Kč

Srbsko 18 385 679,00 Kč

Zambie 11 583 562,45 Kč

Ukrajina 5 168 602,48 Kč

 

3  Nezahrnuje horizontální programy ČRA (např. Vysílání učitelů bylo  
realizováno též v Jemenu a Vietnamu).

Afghánistán
6 %

Bosna a Hercegovina
18 %

Etiopie
16 %

Moldavsko
20 %

Mongolsko
9 %

Gruzie
10 %

Kambodža
4 %

Kosovo
4 %

Palestina
4 %

Srbsko
5 %

Zambie
3 %

Ukrajina
1 %
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Podíl skutečného čerpání finančních prostředků dle formy projektů

Veřejné zakázky
41 %

Dotace
41 %

Rozpočtová opatření
18 %
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Rok 2015 byl pro mezinárodní rozvoj přelomový. 
V červenci hledal svět v Addis Abebě společné řešení 
financování rozvoje. V září byl na summitu OSN v New 
Yorku představen nový program globálního rozvoje, 
tzv. Agenda 2030 obsahující Cíle udržitelného rozvo-
je, které nahradily předchozí Rozvojové cíle tisíciletí. 
V prosinci vznikla na pařížské konferenci COP21 prů-
lomová dohoda na zastavení růstu emisí. Zároveň jsme 
byli svědky pokračujících i nových konfliktů, hrozeb 
extremismu a dopadů prudkých výkyvů přírody. 

Právě Agenda 2030 přinesla v roce 2015 zahraniční 
rozvojové spolupráci ČR řadu výzev, ale i příležitos-
tí. Navázala na úsilí osmi Rozvojových cílů tisíciletí. 
Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje však posouvá 
přístup k rozvojové spolupráci na rovinu partnerství 
a spojuje témata napříč sektory. V souvislosti se snižo-
váním hladu či počtu lidí bez pitné vody hovoří Agenda 
2030 o globální nule, tj. prahu, pod který by žádná 
lidská bytost neměla klesnout. Kromě extrémní chu-
doby se zabývá také nerovností mezi všemi vrstvami 
obyvatel a umožňuje zemím uzpůsobit Cíle vlastním 
standardům. 

Naší snahou bylo využít všech příležitostí, které Agen-
da 2030 přináší. Nová mapa rozvrstvení chudoby ve 
světě, nutná koherence rozvojových politik a propo-
jování řešení napříč sektory představují hlavní výzvy 
pro české rozvojové aktivity spojené s novou Agendou. 
Proto jsme v roce 2015 zpracovali pilotní sektorové 
programy (pro vodu a sanitaci v Moldavsku a země-
dělství v Etiopii) a usilovali o zahrnutí průřezových 
témat, jako je například klimatická změna a rovné 
postavení mužů a žen, do našich programů. Během 
vývoje svých projektů jsme podporovali dobré vládnutí 
a zohledňovali společenský a politický vývoj v partner-
ských zemích – protože ekonomický růst nevede au-
tomaticky ke snížení chudoby, pokud není inkluzívní 
a udržitelný z hlediska životního prostředí. 

Česká rozvojová agentura se v roce 2015 snažila na 
všechny tyto výzvy reagovat. Zahájili jsme nové druhy 
rozvojové spolupráce – vysílání českých expertů do 
rozvojových zemí, kteří předávají zkušenosti z politické 
a ekonomické transformace, a Program rozvojového 
partnerství pro soukromý sektor, prostřednictvím 
kterého spolufinancujeme podnikatelské a investiční zá-
měry firem s pozitivním rozvojovým dopadem na společ-
nost v partnerských zemích. Zapojili jsme se do iniciativy 
Evropský rok pro rozvoj a zorganizovali řadu informač-
ních a osvětových aktivit, které vyvrcholily festivalem 
pod otevřeným nebem „Český rozvojový den“ v září 2015. 

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR 
jsme představili Střednědobou vizi posilování kapa-
cit ČRA, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2015. 
Agentura personálně posílila a experti ČRA budou po-
stupně vysíláni do prioritních partnerských zemí. Sou-
stavně jsme také posilovali své kompetence prostřed-
nictvím různých školení a platforem pro sdílení znalostí 
a zkušeností. Nezávislá hodnocení a evaluace nám 
poskytovaly cennou zpětnou vazbu. Uvítali jsme závěry 
kontroly poskytování, čerpání a použití peněz, které ČR 
vydává na zahraniční rozvojovou spolupráci, provede-
nou Nejvyšším kontrolním úřadem v roce 2015. 

V průběhu celého roku ČRA připravovala, podporovala 
a monitorovala zahraniční rozvojové aktivity ČR. Vy-
cházela přitom ze struktury programů a sektorových 
témat v partnerských zemích, schválených usnesením 
vlády k Plánu dvoustranné ZRS na rok 2015. Za úče-
lem přehlednější komunikace jsou výsledky činnosti 
ČRA prezentovány pomocí pěti hlavních témat, která 
zastřešují Agendu 2030: Planeta, Populace, Právo, Pro-
sperita a Partnerství. 

•	  Významná část rozvojových aktivit ČR se týká 
tématu planeta. Patří sem projekty zaměřené 
na zemědělství, lesnictví a rybolov, vodu a sa-
nitaci, obecnou ochranu životního prostředí 
a v neposlední řadě na prevenci katastrof a při-
pravenosti na jejich řešení. 

•	  V rámci tématu populace usilují Cíle udržitel-
ného rozvoje o absolutní vymýcení chudoby, 
hladu a zajištění důstojného lidského života. 
Zde aktivně působí české projekty v sektorech 
sociální infrastruktury a zdravotnictví. 

•	  V rámci tématu právo fungují projekty v sekto-
ru státní správa a občanská společnost. 

•	  Na téma prosperita se zaměřuje zahraniční 
rozvojová spolupráce ČR v sektorech výroba 
a dodávky energie, obchod a další služby a ne-
rostné zdroje a těžba, průmysl a stavebnictví. 

•	  Konečně, v rámci tématu partnerství ČRA 
uskutečňuje programy spolupráce se soukro-
mým sektorem, vysílá české učitele a experty, 
spolupracuje na trilaterálních projektech a po-
skytuje tuzemské dotace.

Konkrétním příkladům českých rozvojových aktivit ve 
světě, které reflektují pět témat Agendy 2030, se věnuje 
následující část. Přehled realizace projektů a čerpání 
prostředků ve struktuře podle Plánu dvoustranné ZRS 
naleznete v kapitole 6.1. Abstrakty všech projektů, rea-
lizovaných v gesci ČRA, naleznete v příloze 6.9.

4. Hlavní trendy v činnosti ČRA v roce 2015
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5.1 Planeta

Zemědělství, lesnictví a rybolov

Pro řadu rozvojových zemí představuje zemědělství 
klíčový sektor hospodářství, který přináší potřebné 
prostředky pro rozvoj obyvatelstva. Česká republika 
může v rámci zahraniční rozvojové spolupráce čerpat 
z dlouhodobých zkušeností s tímto sektorem. Prostřed-
nictvím rozvojových aktivit zaměřených na zeměděl-
ství jsme v roce 2015 pomáhali zvýšit efektivitu země-
dělské produkce a hospodaření drobných zemědělců 
a kooperativ, podpořili jsme certifikaci a kontrolu 
rostlinného materiálu či rozvoj chovu masného skotu 
tak, aby odpovídaly evropským standardům a byly 
konkurenceschopné. Pokračovali jsme také v předává-
ní českého zemědělského know-how. Projekty, řazené 
dle klasifikace OECD/DAC do sektoru lesnictví, se 
zabývaly problematikou trvale udržitelného hospoda-
ření s lesy. Důležitým společným prvkem aktivit byla 
šetrnost k životnímu prostředí a zlepšování potravi-
nové bezpečnosti. Finanční alokace pro rok 2015 na 
sektor zemědělství dle UV 480/2014 činila 83 mil. Kč. 
Mezi příjemce patřily tyto země: Afghánistán, Bosna 
a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, 
Palestina a Zambie.

Voda a sanitace

Sektor vody a sanitace zahrnuje širokou škálu témat 
– zásobování pitnou vodou a management vodních 
zdrojů, nakládání s odpadní vodou, její čištění, naklá-
dání s komunálním odpadem a další formy prevence 
znečišťování vodních zdrojů či odstraňování starých 
ekologických zátěží. V roce 2015 disponovala ČRA na 
realizaci projektů v sektoru voda a sanitace prostře-
dí částkou 85,5 mil. Kč. Mezi hlavní příjemce patřilo 
Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Mongolsko, 
Kosovo, Srbsko a Palestina.

 

Obecná ochrana životního prostředí

Každý rozvojový projekt ČR ve světě zohledňuje své 
dopady na životní prostředí. V rámci sektoru obecné 
ochrany životního prostředí však jdou české rozvojové 
aktivity ještě dál. Především odstraňujeme ve spo-
lupráci s místními obyvateli staré ekologické zátěže 
a pomáháme budovat systémy včasného varování před 
dopady extrémních výkyvů počasí. Zdravé životní pro-
středí chrání životy obyvatel a umožňuje plné využití 
všeho, co životní prostředí kolem nich nabízí. V roce 
2015 disponovala ČRA na realizaci projektů v sektoru 
obecné ochrany životního prostředí dle UV 480/2014 
finanční částkou 9,9 mil. Kč. Mezi hlavní příjemce pat-
řily Mongolsko a Gruzie.

Připravenost a prevence katastrof

V rámci tohoto sektoru se zaměřujeme především na 
témata související s ochranou před sesuvy půdy, erozí, 
ochranou vodních zdrojů a ostatních přírodních suro-
vin. V současné době také klademe důraz na dopady 
klimatických změn. Projekty tak přispívají k ochraně 
lidských životů a zajišťují předpoklady pro lepší životní 
podmínky obyvatel. V roce 2015 disponovala ČRA na 
realizaci projektů v sektoru prevence katastrof a při-
pravenost na jejich řešení finanční částkou 6 mil. Kč. 
Mezi příjemce patřila Gruzie a Etiopie.

5. Vybrané výsledky projektů ČRA
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Foto: Česká rozvojová agentura
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Zemědělství, lesnictví a rybolov 
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného 
hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Hawassa Zurya 
Woreda

Místo realizace: zóna Sidama, Etiopie

Doba realizace: 2014–2016

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Rozpočet pro rok 2015: 4 440 000 Kč

Když do Awassy dorazili čeští experti poprvé, bylo jim 
řečeno, že na přilehlých svazích neviděli místní nic 
růst již téměř deset let. Náročné přírodní podmínky 
v regionu, umocněné v roce 2015 jevem El Niño, způ-
sobují rozpad půdy, a tak zamezují awasským země-
dělcům pěstovat plodiny či chovat zvířata. Pro typicky 
zemědělský region vytváří taková situace značný tlak 
na místní komunity. Proto aktivně posilujeme jejich 
odolnost vůči výkyvům počasí pomocí protierozních 
opatření. 

Během roku 2015 jsme vybudovali přes 210 000 jamek 
na vodu a vysadili, i díky nové lesní školce, která navíc 
poskytuje zaměstnání místním obyvatelům, 270 000 
stromků. Prostý systém vodních příkopů spojený 
s promyšleným vysazováním mladých stromků, keřů 
a travin tvoří rozsáhlou soustavu zavlažování, která 
dokáže zvrátit erozi půdy. Ačkoliv pohled na awasskou 
krajinu v dubnu 2015 nabízel holé popraskané pláně, 
za pět měsíců se okolí Awassy o rozloze 130 hektarů 
doslova zazelenalo. Podařilo se dosáhnout něčeho, 
čemu už místní ani nevěřili. Do všech aktivit jsou navíc 
awasští naplno zapojeni. Mohou se proto okamžitě 
těšit z výsledků své vlastní práce a zároveň předávat 
získané zkušenosti sousedním komunitám již bez další 
asistence. Farmáři se vždy účastní školení, staví vodní 
jímky a následně sami školí své kolegy. 

Myslíme i na budoucí generace – informace o významu 
protierozních opatření předáváme ve školách a záro-
veň školáky učíme, jak je aplikovat v reálném světě. 
Školáci si tak letos mohli například sami vysázet 8 000 
sazenic stromu moringa, který má příznivé účinky na 
zpevňování půdy.

Sidama
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Foto: Člověk v tísni, o. p. s.
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Zemědělství, lesnictví a rybolov
Participativní zemědělský rozvoj provincie Samangan

Místo realizace: Samangan, Afghánistán

Doba realizace: 2015–2017

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 7 967 986 Kč

Zemědělství představuje pro obyvatele Afghánistánu 
žijící v oblasti Samanganu hlavní zdroj obživy. Krajina 
plná zelených údolí, která náhle přecházejí do vyso-
kých hor, nabízí velmi úrodnou půdu. Místní farmáři 
se však každý den musí potýkat také s řadou výzev. 
Již překonané, ale stále používané pracovní postupy, 
chybějící znalosti fungování trhu a pěstování pouze 
určitých plodin spolu s vysokým rizikem přírodních 
katastrof často vedou ke zmařené úrodě a výpadkům 
příjmů. Tyto faktory významně omezují rozvoj saman-
ganské provincie, kde žije téměř 400 000 lidí, a nutí 
místní hledat zdroje obživy jinde. Rozvojový projekt 
„Participativní zemědělský rozvoj provincie Saman-
gan“, který realizujeme od ledna 2015, se proto zaměřil 
na stabilizaci zdrojů obživy obyvatel samanganské 
provincie a udržitelné zlepšení potravinové bezpeč-
nosti místních zemědělců. Jistota stálého zdroje příjmů 
pomáhá farmářům lépe hospodařit a posiluje jejich 
soběstačnost. Kromě rychlého zajištění obživy tak 
projekt poskytuje také nadějné vyhlídky do budoucna. 
V praxi spolupracuje realizátor projektu Člověk v tísni 
s farmáři při pěstování nových plodin, předává cenné 
zkušenosti s ochranou vody či výsadbou a pomáhá ze-
fektivňovat chov zvířat. Během roku 2015 jsme přímo 
pomohli 30 farmářským rodinám, které získaly potřeb-
nou sadbu, osivo a zemědělské náčiní. Spolupracovali 
jsme také s 600 členy terénních škol pro farmáře, 
60 domácnostmi, které se starají o domácí zahrady,  
35 chovateli drůbeže a 25 pěstiteli sazenic ve školkách. 
Tito lidé se významným způsobem zasluhují o hospo-
dářský rozvoj regionu.

Samangan
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Foto: Česká rozvojová agentura
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Voda a sanitace
Zvýšení kvality pitné vody v jezeře Badovac zavedením řádného 
nakládání s odpadními vodami

Místo realizace: Badovac, Kosovo

Doba realizace: 2015–2017

Realizátor: Ircon, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 9 474 000 Kč

Jezero Badovac představuje zdroj pitné vody pro kosov-
ské hlavní město Priština a několik dalších okolních 
obcí. Doposud nebylo chráněno před znečištěním 
z okolních obcí, chyběla zde síť pro nakládání s odpad-
ními vodami v obcích Busia, Sutjeska a Mramor, kde 
jsou vypouštěny do blízkých toků, které tvoří zdroj 
vody pro jezero. Z toho důvodu je kvalita pitné vody 
nízká, zejména v letních měsících z důvodu množení 
sinic a vodních květů, a je tak pro obyvatelstvo v re-
gionu potenciálně zdravotně nebezpečná. Priština se 
též potýká s občasnými výpadky zásobování vodou 
z důvodu nedostatečné kapacity zdroje a s nízkou 
kvalitou vody, kvůli které je potřeba častěji prát vodní 
filtry, čímž klesá celkový výkon úpravny vody. Výstav-
ba kanalizace a čistírny odpadních vod konsorciem 
českých firem tak významně přispívá ke snížení zne-
čištění vody a zvyšuje kvalitu života v hlavním městě 
a jeho okolí. Systém řízení se nachází na území obce 
Mramor, avšak tato čistírna se staví tak, aby byl možný 
vzdálený přístup pracovníků z Prištiny (40 km), kteří 
budou moci operativně řešit případné problémy při 
provozu. Nedílnou součástí projektu je i rozsáhlá osvě-
tová kampaň zaměřená na zvýšení povědomí místních 
obyvatel v oblasti ekologie a životního prostředí, kon-
krétně zlepšení návyků nakládání s odpady a vodou. 
Informační časopis „Vodní svět“ obdrželi žáci prvního 
a druhého stupně základní školy a jejich učitelé, kteří 
po vyškolení používají časopisy v hodinách ekologie 
a životního prostředí. Pro větší zpestření jsou v časopi-
sech připraveny soutěže s environmentální tématikou 
o věcné ceny.

Badovac

Výstavba kanalizace 
a čistírny odpadních vod 
konsorciem českých firem 
významně přispívá ke 
snížení znečištění vody 
a zvyšuje kvalitu života 
v hlavním městě a jeho 
okolí. 
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Foto: Dekonta, a. s.
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Obecná ochrana životního prostředí
Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží

Místo realizace:  centrální a severní  
oblast Mongolska

Doba realizace: 2013–2016

Realizátor I. fáze:  GEOMIN družstvo,  
DEKONTA, a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 200 000 Kč

Náročná průmyslová výroba, činnost armády a různé 
havárie zanechaly v některých mongolských regionech 
značnou ekologickou zátěž. Do roku 2013 však nebylo 
zřejmé, o jaký rozsah zasažených území se vůbec jed-
ná, ani o jaké typy zátěží se jednalo. Bez potřebných 
znalostí nemohly mongolské úřady problémy s eko-
logickou zátěží začít efektivně řešit. V prvním kroku 
jsme proto začali spolupracovat s mongolskou státní 
správou na zmapování zasažených oblastí a vytvoření 
databáze kontaminovaných míst. Následně jsme se 
zaměřili na vytváření postupů a metodik pro vyčištění 
krajiny od škodlivých látek. Vzhledem k neexistenci 
množství odborných termínů v mongolštině vznikl 
první odborný výkladový slovník k ekologické zátěži 
a začala fungovat i přehledná databáze znečištěných 
území. Po dokončení projektu bude mongolská strana 
umět připravit komplexní plán odstraňování eko-
logických škod a vědět, jak prozkoumat zamořená 
místa. Bude tak moci již sama, či s využitím místních 
expertů, řešit problémy spojené s ekologickou zátěží. 
S ohledem na úspěšné zakončení prvotní fáze projek-
tu, vstoupil na konci roku 2015 projekt do druhé fáze, 
která spočívá v praktickém tréninku a realizaci sanač-
ních prací.

Mongolsko
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Foto: Česká geologická služba
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Připravenost a prevence katastrof
Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie 
na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů 
v municipalitě Dusheti

Místo realizace: Dusheti, Gruzie

Doba realizace: 2014–2016

Realizátor: Česká geologická služba

Rozpočet pro rok 2015: 5 241 925 Kč

Okres Dusheti je díky své blízkosti hlavního města Tbi-
lisi, průchodu na transkavkazské trase, která umožňu-
je přístup k hranicím s Ruskem a vedení energovodů, 
celkově perspektivní z hlediska ekonomického a tech-
nologického rozvoje. Celý tento region je však ovlivněn 
velkou geologickou nestabilitou, která se projevuje 
častými sesuvy půdy způsobující ztráty na majetku 
i lidských životech. Dopady těchto přírodních katastrof 
mají bohužel vzestupnou tendenci, většina obyvatel 
žije v povodí řek, kde je riziko nejvyšší. Ke snižování 
těchto rizik přispívá Česká geologická služba zvyšová-
ním schopnosti gruzínské Národní agentury pro život-
ní prostředí předcházet katastrofám podobného dru-
hu. Systém včasného varování bude přínosný jak pro 
územní plánování a rozvoj regionu, tak pro identifikaci 
míst, kde je vhodné začít s preventivními opatřeními 
s cílem zamezit poškozování infrastruktury. V první 
fázi projektu se odborníci zaměřili na vyhodnocení 
rizik a sestavili mapu náchylnosti k sesouvání půdy. 
Následné modelování náchylnosti k sesouvání bylo 
provedeno na základě terénních prací a na základě 
výsledků pak bylo zvoleno pilotní území, které od-
borníci podrobně zmapovali a osadili monitorovacím 
systémem napojeným na systém včasného varování. 
Pro lepší přehlednost se vytváří databáze registru 
svahových nestabilit, která shromažďuje veškeré in-
formace o svahových nestabilitách a bude využívána 
při krizových situacích či pro územní plánování. Ná-
rodní agentura pro životní prostředí má již zkušenosti 
s obdobným projektem, též financovaným Českou 
republikou, zaměřeným na posilování připravenosti na 
extrémní výkyvy počasí, který rozšířil a modernizoval 
stávající meteorologické a hydrologické monitorovací 
sítě za účelem včasného varování před povodněmi.

Dusheti

Systém včasného 
varování, jenž vzniká 
díky spolupráci českých 
a gruzínských expertů, 
přispěje ke snižování rizik 
sesuvů půdy v okrese 
Dusheti. Přínosný bude 
jak pro územní plánování 
a rozvoj regionu, 
tak pro identifikaci 
míst, kde je vhodné 
začít s preventivními 
opatřeními s cílem 
zamezit poškozování 
infrastruktury. 
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5.2 Populace

Ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

V rámci sektoru sociální infrastruktury a služeb se 
české rozvojové aktivity zaměřují zejména na začleňo-
vání znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti. 
Projekty sektoru Populační politika si kladou za cíl 
přispívat k důstojnému životu lidí například pomocí 
zkvalitňování přístupu ke zdravotnickým službám. Mít 
možnost zapojit se do života a rozvoje svých komunit 
je jednou ze základních podmínek udržitelného růstu. 
V roce 2015 bylo dle UV 480/2014 alokováno na sektor 
Ostatní sociální infrastruktury a služby celkem 48 mil. 
Kč. V roce 2015 rozdělila ČRA na realizaci projektů 
v sektoru Populační politika 2 mil. Kč. Mezi hlavní pří-
jemce patří Moldavsko a Zambie. Mezi hlavní přijímací 
země patřily Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Kosovo 
a Palestina. V rámci sektoru se česká pomoc zaměřila 
zejména na začleňování znevýhodněných skupin (nevi-
domých, neslyšících nebo jinak zdravotně postižených, 
dále seniorů a sirotků) a vytváření potřebného zázemí 
skrze podporu vzdělání, přístup ke zdravotnickým 
službám či funkční systém sčítání obyvatelstva.

Zdravotnictví

Zaměření sektoru Zdravotnictví pokrývá různorodé 
oblasti od prevence dětské podvýživy, snižování dět-
ské a mateřské úmrtnosti až po prevenci a včasnou 
diagnostiku onkologických onemocnění, modernizaci 
nemocničních zařízení a v neposlední řadě i vzdělá-
vání místního zdravotnického personálu. V roce 2015 
disponovala ČRA na realizaci projektů v sektoru zdra-
votnictví finanční částkou 29 mil. Kč. Mezi příjemce 
patřily Etiopie, Zambie, Kambodža, Srbsko, Gruzie 
a Moldavsko.

Vzdělávání 

Vzdělání patří mezi základní pilíře rozvoje, proto se 
zaměřujeme především na oblast podpory základního 
a učňovského vzdělávání, školení a workshopy pro 
pedagogické pracovníky, zavádění moderních vyučo-
vacích metod či odborné přípravy k zakládání podniků 
a osvojování si podnikatelských dovedností. V roce 
2015 rozdělila ČRA na realizaci projektů v sektoru 
vzdělávání částku 25 mil. Kč. Mezi hlavní příjemce pat-
ří Afghánistán, Etiopie, Moldavsko a Zambie.
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Foto: Mezinárodní organizace pro migraci
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Ostatní sociální infrastruktura a služby, populační politika
Krizové centrum pro migranty v Moldavsku

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2014–2016

Realizátor:  Mezinárodní organizace  
pro migraci

Rozpočet pro rok 2015: 4 440 000 Kč

Migrace je v Moldavsku sociálním jevem, který nabyl 
kritických rozměrů. Ovlivňuje nejen ekonomický roz-
voj země, ale i psychiku obyvatel. Lidé, kteří se vrátí 
po neúspěšné migraci zpět, těžko hledají cestu zpět 
do společnosti. Vedle zdravotnické, sociální a psycho-
logické asistence potřebují také právní pomoc nebo 
třeba asistenci s pořízením nových dokladů. Takový je 
většinou příběh klientů Krizového centra pro migranty 
v Kišiněvě, které zahájilo činnost v září 2015. Tito kli-
enti měli možnost před otevřením Centra využít stáva-
jících sociálních služeb. Chyběla však možnost služeb 
zaměřených na reintegraci po návratu. Díky české 
podpoře je zde nyní pro ně připraveno zázemí, kom-
plexní stravování, nepřetržitá 24hodinová lékařská 
péče i pomoc s jejich opětovnou integrací do společ-
nosti. V Centru se nachází 10 pokojů, koupelna, recep-
ce a zdravotnické vybavení pro navrátivší se migranty. 
Na základě výzkumu, realizovaném v rámci tohoto 
projektu, máme situaci moldavských vracejících se 
migrantů a jejich potřeby zmapované. Současně byly 
zmapovány doposud poskytované služby příslušných 
institucí v celém Moldavsku. Získané informace sdílí-
me s moldavskými partnery, aby mohli vhodně reago-
vat na výzvy spojené s migrací. Pokračování činnosti 
Centra je již nyní zajištěno i po ukončení projektu díky 
dohodě s Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodi-
ny Moldavské republiky.

Moldavsko
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Foto: Charita ČR
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Ostatní sociální infrastruktura a služby, populační politika
Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol 
na PAÚ

Místo realizace:  Palestinská autonomní  
území (PAÚ)

Doba realizace: 2015–2017

Realizátor:  Charita ČR (ve spolupráci  
s Caritas Jerusalem)

Rozpočet pro rok 2015: 4 000 000 Kč

Projektor promítá na čelní stěnu třídy správný postup. 
Mladé ženy v bílých pláštích a pestrobarevných hidžá-
bech pozorně sledují výklad krok po kroku. Mezitím ve-
dou kurzor myši po obrazovce počítačů, které mají před 
sebou. Některé trochu váhají. V dalším kroku budou 
muset výsledný obrázek uložit a nechat ohodnotit. Za 
několik měsíců se však většina z nich stane úspěšnými 
absolventkami kurzu grafického designu. Patří mezi 
prvních 275 studentek, které se v roce 2015 zapojily do 
projektu „Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodně-
ných a absolventů škol na PAÚ“, který realizuje Charita 
ČR. V rámci projektu reagujeme na situaci v oblasti za-
městnávání sociálně znevýhodněných skupin obyvatel 
(žen a absolventů škol). Možnost stabilního zaměstnání 
je pro plnohodnotný rozvoj každého člověka klíčová. 
Pro mnoho mladých žen a čerstvých absolventů na 
PAÚ je však taková možnost vzdálená z ekonomických, 
zdravotních či jiných důvodů. Přitom se často jedná 
o nadané a talentované mladé lidi. Prostřednictvím 
projektu nabízíme praktické vzdělávací kurzy, které jim 
pomohou najít lepší profesní uplatnění. Ať už se jedná 
o moderní profese jako grafická designérka, nebo o tra-
diční profese jako kuchařka. Díky většímu zapojení 
sociálně znevýhodněných skupin obyvatel posilujeme 
jejich soběstačnost. Z dlouhodobého hlediska tak usilu-
jeme o snižování sociální nerovnosti. Kromě samotných 
kurzů mohou ženy díky projektu využít i odborné po-
radenství či praktické stáže. Zároveň jsme v roce 2015 
spustili rozsáhlou informační kampaň proti diskrimi-
naci žen na pracovním trhu ve školách, rádiích i s od-
borníky a zástupci zaměstnavatelů. Projekt probíhá ve 
více oblastech, aby dosáhl i do více regionů. Zahájili 
jsme také kariérní poradenství pro žáky 9. a 10. tříd, 
kteří stáli před volbou kam dál. Veškeré aktivity vychá-
zejí z rozsáhlé analýzy trhu práce na PAÚ, provedené 
v první polovině roku 2015. Projekt tak pružně reaguje 
na aktuální situaci a poptávku na straně zaměstnanců 
i zaměstnavatelů.

Palestinská
autonomní
území
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Foto: Charita ČR
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Zdravotnictví
Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických 
onemocnění v Gruzii

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2014–2017/2018

Realizátor:  Badgers – Development 
Professionals, s. r. o., Cancer 
Prevention Centre, Charita ČR

Rozpočet pro rok 2015: 6 508 091 Kč

Gruzínské zdravotnictví stále znepokojivě pokulhává 
co do kvality a dostupnosti, zvláště ve srovnání s roz-
vinutými evropskými zeměmi. Nízká kvalita a nedosta-
tek základního vybavení, špatná dostupnost pro oby-
vatele s nižšími příjmy a relativně vysoká chybová dia-
gnostika, která vede ke špatné léčbě – k tomu všemu 
se přidává snaha privátního sektoru o maximalizaci 
zisku, často na úkor pacientů. Projekt se proto zaměřu-
je na zlepšení onkologické zdravotní péče, čímž přispí-
vá jak ke včasné diagnostice nádorových onemocnění, 
tak k následné léčbě pacientů s tímto onemocněním. 
Projekt pokrývá tři oblasti: zvyšování kapacit zdravot-
nického personálu, založení screeningového centra 
v okrese Zugdidi a rozvoj oddělení dětské hematologie 
v hlavním městě Tbilisi. V oblasti prevence a včasné 
diagnostiky onkologických onemocnění (zejména 
rakoviny prsu a děložního čípku) čeští onkologové 
školí praktické lékaře a zdravotní sestry ve vybraných 
venkovských regionech a Tbilisi. Školení se zaměřují 
i na péči o pacienty v poslední fázi onemocnění a o pa-
cienty zotavující se po léčení. Praktičtí lékaři před-
stavují důležitý článek pro včasné zachycení nádoru 
a pro systematickou péči o onkologického pacienta. 
Screeningové centrum, které v okrese Zugdidi buduje 
Charita ČR, bude ženám bezplatně poskytovat kom-
plexní preventivní vyšetření prsu a děložního čípku 
a výhledově i další preventivní vyšetření a jednoduché 
chirurgické zákroky. V oblasti dětské hematologie je 
projekt zaměřen na zefektivnění diagnostiky a léčby 
dětských pacientů a na zvyšování kapacit místního 
zdravotnického personálu. Díky tomu byly zavedeny 
nové diagnostické a léčebné metody, které umožňují 
lepší identifikaci typu leukémie a vhodné nastavení 
léčby. 

Gruzie
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Foto: Česká rozvojová agentura
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Vzdělávání
Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu

Místo realizace: Zambie

Doba realizace: 2014–2016

Realizátor: Njovu, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč 

Nejméně rozvinutá západní provincie v Zambii se potý-
ká s obrovskou chudobou a nezaměstnaností, a její oby-
vatelé si tak nemohou zajistit základní zdravotní péči 
a kvalitní vzdělání. V komunitě Katongo žije okolo 9 700 
lidí, z nichž téměř polovinu tvoří děti mladší 18 let. Prá-
vě bezplatné učňovské vzdělávání se zajištěním praxe 
zvyšuje pravděpodobnost mladých lidí na uplatnění 
se na trhu práce a tím zajištění vlastní ekonomické 
nezávislosti. V Centru učňovského vzdělávání provo-
zovaném českou neziskovou organizací Njovu mají 
mladí lidé možnost bezplatně získat oficiální certifikát 
v oboru elektrikář, kuchař/pekař a krejčí, který by si za 
normálních podmínek nemohli dovolit kvůli své sociální 
situaci, a zároveň jim Centrum poskytuje praxi a záze-
mí pro začátek vlastního podnikání. Nejpopulárnějším 
oborem je momentálně pekař/kuchař. Výhodou těchto 
kurzů je mimo jiné i jejich časová nenáročnost – studen-
tům na základní kurz stačí několik měsíců intenzívní 
odborné výuky a praxe. Naproti tomu výuka na střední 
škole trvá tři roky a je pro studenty finančně velmi 
náročná. Učňovské centrum zde funguje již od roku 
2011. Během této doby téměř 350 mladých lidí úspěšně 
složilo národní závěrečnou zkoušku z řemeslných kurzů 
a našlo uplatnění v místním podnikatelském prostředí, 
čímž se jim podařilo alespoň částečně prolomit bludný 
kruh chudoby a ekonomické nezávislosti. V roce 2015 
kromě těchto bezplatných řemeslných kurzů probíhal 
i podnikatelský kurz, který seznámil studenty se zákla-
dy podnikání zejména s důrazem na schopnosti sestavit 
životaschopný a konkurenceschopný obchodní plán. 
V návaznosti na tento kurz má 30 talentovaných stu-
dentů či absolventů ze všech oborů možnost prostřed-
nictvím podnikatelského inkubátoru nastartovat své 
vlastní podnikání. Na konci je vybráno šest nejlepších 
studentů, kteří získají vstupní kapitál do začátku svého 
podnikání v podobě základního vybavení, jako je napří-
klad žehlička, šicí stroj a základní materiál pro krejčí, 
domácí sporák či nádobí pro kuchaře/pekaře a vrtačka, 
řezačka, šroubováky či kleště pro elektrikáře. 

Mongu
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5.3 Právo

Státní správa a občanská společnost

Česká republika má relativně nedávné a rozsáhlé zku-
šenosti s politickými, ekonomickými a společenskými 
změnami. Z toho důvodu se zaměřujeme na projekty, 
které umožňují předávání transformačních zkušeností. 
Mezi hlavní témata projektů patřila např. podpora při 
přechodu k decentralizovanému systému státní správy, 
předání zkušeností s přiblížením k Evropské unii, ale 
zároveň i pomoc s budováním kapacit jednotlivých 
státních institucí. V roce 2015 bylo dle Usnesení vlá-
dy (ÚV) v tomto sektoru k dispozici 26,6 milionů Kč. 
Projekty se přitom realizovaly v Bosně a Hercegovině, 
Moldavsku, Gruzii, Srbsku a na Ukrajině.
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Foto: Česká rozvojová agentura
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Státní správa a občanská společnost
Rozšíření kapacit Metrologického institutu v Bosně a Hercegovině

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2014–2016

Realizátor: Český metrologický institut

Rozpočet pro rok 2015: 6 904 450 Kč

Metrologický institut Bosny a Hercegoviny (IMBiH) 
má za cíl získat mezinárodní uznání technické způso-
bilosti vybraných laboratoří. Právě Český metrologic-
ký institut (ČMI) asistuje při rozšiřování služeb této 
bosenské instituce s ohledem na skutečnost, že ČMI 
získal odpovídající mezinárodní uznání v relativně 
nedávné době. Přenos zkušeností tak přispěje nejen 
k získání mezinárodního uznání, ale také k přípravě 
metodik měření, uplatnění získaných zkušeností, a tím 
k dalšímu rozvoji. To povede k vyšší stabilitě místního 
prostředí jak pro soukromé osoby (zajištění odpovída-
jící kontroly některých dodávaných služeb), tak pro 
osoby právnické (možnost zajištění potřebných met-
rologických služeb v Bosně a Hercegovině). Potřebné 
úrovně a mezinárodního uznání získala zatím pouze 
laboratoř hmotnosti. Některé laboratoře již mají zá-
kladní vybavení, ale většina se potýká s nedostatkem 
přístrojového vybavení. Bosenský institut přitom nemá 
přístup k finančním prostředkům v rámci Nástroje 
předvstupní pomoci EU z důvodu blokování na cent-
rální vládní úrovni. Za pomoci ČRA tak bylo dodáno 
potřebné laboratorní vybavení, které bylo zprovozně-
no, také se uskutečnila série školení pro zaměstnance 
a byla vypracována metodika měření.

Bosna  
a Hercegovina

Rozšiřování služeb 
Metrologického institutu 
Bosny a Hercegoivny 
včetně dodání moderního 
vybavení jeho laboratoří 
napomáhá k získání 
cenného mezinárodního 
uznání technické 
způsobilosti.
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Foto: Asociace pro mezinárodní otázky



5. Vybrané výsledky projektů ČRA  49

Státní správa a občanská společnost
Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy 
v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině

Místo realizace: Ukrajina

Doba realizace: 2015–2016

Realizátor:  Asociace pro mezinárodní 
otázky, Masarykova univerzita

Rozpočet pro rok 2015: 933 136 Kč

V rámci politických změn na jaře 2014 byly na Ukra-
jině zahájeny reformy v oblasti školství cílené na 
přiblížení se evropským standardům. Ukrajinští před-
stavitelé ministerstva školství v relativně krátké době 
připravují množství prováděcích vyhlášek a metodic-
kých materiálů v souvislosti s přijímáním nových záko-
nů. Z toho důvodu se ukrajinští úředníci ministerstva 
postupně seznamují se zahraničními zkušenostmi, 
aby tak přispěli k efektivní implementaci jednotlivých 
reformních kroků. Při zakládání nových specializo-
vaných institucí se pozornost v první řadě soustředí 
na Institut pro analýzu ve vzdělávání, který se věnuje 
problematice školské statistiky a mezinárodnímu sta-
tistickému šetření. Odborníci z Masarykovy univerzity 
předali své zkušenosti více než 40 ukrajinským ex-
pertům. Česká zkušenost tak přispívá k implementaci 
nezbytných reforem na Ukrajině zejména v oblasti 
sběru a analýzy statistických dat, ale též se zapojením 
do evropských programů typu Erasmus a mobilitou 
vysokoškolských pedagogů. Školení ukrajinských od-
borníků probíhalo také na jejich studijních cestách do 
ČR. Aktuální situaci na Ukrajině též reflektuje podpora 
Lvovské katolické univerzity při školení pedagogů 
a psychologů, kteří pracují s dětmi a rodinami přesíd-
lenými v souvislosti s bezpečnostní situací na východě 
Ukrajiny. Školení probíhalo mimo jiné i inovativními 
metodami, jako je například dramatická výchova, apli-
kované drama či metoda Divadla utlačovaných.

Ukrajina

Česká zkušenost 
přispívá k implementaci 
nezbytných reforem 
na Ukrajině zejména 
v oblasti sběru a analýzy 
statistických dat, ale 
též se zapojením do 
evropských programů 
typu Erasmus a mobilitou 
vysokoškolských 
pedagogů. 
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5.4 Prosperita

Výroba a dodávky energie

Bohaté české zkušenosti v oblasti výroby a dodávky 
energie představují velkou přidanou hodnotu pro reali-
zaci projektů, které se zaměřují především na využívá-
ní alternativních energetických zdrojů jako geotermál-
ní zdroje, bioplyn nebo kotle na biomasu a zvyšování 
energetické účinnosti pomocí modernizace stávajících 
energetických systémů. V roce 2015 disponovala ČRA 
na realizaci projektů v sektoru Výroby a dodávky 
energie částkou 55 mil. Kč. Mezi přijímací země patřily 
Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Palestina, Kambodža 
a Srbsko. 

Obchod a další služby

V rámci podpory obchodních aktivit se soustředíme na 
zlepšování obchodních dovedností především v oblasti 
zemědělství a podporujeme místní obyvatele při sbližo-
vání standardů a norem s Evropskou unií.  
Za rok 2015 bylo v sektoru čerpáno přes 1 milión Kč.

Nerostné zdroje a těžba

Průmysl, těžba surovin a stavebnictví představují 
oblasti hospodářství, se kterými má Česká republika 
dlouholeté zkušenosti. Partnerským rozvojovým ze-
mím tak můžeme nabídnout nejen přímou materiální 
podporu, ale i rozsáhlou expertizu. V minulých letech 
se české rozvojové aktivity zaměřovaly na přenos 
know-how ve sklářském průmyslu. V roce 2015 se vě-
novaly především geologickému mapování v Mongol-
sku. Finanční alokace pro rok 2015 na sektor průmysl, 
těžba surovin a stavebnictví dle UV 480/2015 činila 
4 mil. Kč. Mezi příjemce patřily Bosna a Hercegovi-
na, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Palestina 
a Zambie.
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Foto: Mevos, s. r. o.
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Výroba a dodávky energie
Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě 
Srbobran s možným využitím alternativních tepelných zdrojů 

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2014–2016

Realizátor:  MEVOS, s. r. o.,  
Glomex MS, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 5 803 300 Kč

V srbském městě Srbobran žije přes 12 000 obyvatel. 
Hlavním zdrojem tepla v rámci systému centrálního 
zásobování teplem jsou dva dnes již zastaralé kotle, je-
jichž palivo je zemní plyn. Systém je velmi nehospodár-
ný a zastaralý (byl vybudován v roce 1982) a absence 
nových investic, zejména co se týče výroby, distribuce 
a užití tepla, vede k vysoké spotřebě zemního plynu. 
Město má tak zájem na rekonstrukci stávajícího sys-
tému prostřednictvím dalších energetických zdrojů, 
instalací výměníkových stanic a rekonstrukcí vybra-
ných úseků potrubí. Do budoucna se zvažuje napojení 
systému centrálního zásobování teplem na geotermál-
ní zdroj energie, který by částečně přispěl i ke zvýšení 
nízké zaměstnanosti v regionu a jeho rozvoj, současně 
s vytvořením podmínek pro vybudování geotermálních 
lázní. Celková modernizace tohoto systému tak přispě-
je ke zlepšení životního prostředí, zvýšení komfortu 
obyvatel města Srbobran a výhledově k vytvoření 
podmínek pro možné komerční aktivity. Česká společ-
nost MEVOS na začátku roku zpracovala dokumentaci 
nových rozvodů tepla, které jsou v souladu s místními 
zákony a podmínkami. Již v první polovině roku zapo-
čaly výkopové a montážní práce a byly nově inovované 
venkovní rozvody tepla vybraných původních úseků. 
Jakmile byly úspěšně dokončeny stavební práce, pro-
běhlo zaškolení místní obsluhy na novém úseku teplo-
vodu. Školení bylo jak teoretické (zejména seznámení 
s novým provozním řádem, se systémem detekce ne-
těsnění potrubí a s montážními návody), tak praktické, 
kdy se pracovníci seznámili s novými teplovody (např. 
praktická ukázka kontroly, zavření či vypouštění teplo-
vodu). Na podzim byl nový teplovod spuštěn k zahájení 
topné sezóny ve zkušebním provozu. V této době se 
též uskutečnily přednášky pro studenty základních 
a středních škol na téma obnovitelné zdroje energie, 
které vzbudily u studentů velký zájem.

 

Srbobran

Celková modernizace 
systému vytápění srbského 
města Srbobran zlepšuje 
životního prostředí 
v regionu, zvyšuje komfort 
obyvatel a přispívá 
k vytvoření vhodných 
podmínek pro potenciální 
komerční aktivity. 
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Foto: Jan Rosmus
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Obchod a další služby
Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2011–2015

Realizátor: Ing. Jan Rosmus, Státní  
veterinární ústav Praha, MERCI, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 1 120 773 Kč

Náhorní plošina Pešter spadá do regionu Sandžak na 
jihozápadě Srbska, který se potýká s vysokou neza-
městnaností a nízkou průměrnou mzdou. S tím souvisí 
i výrazná migrace z venkova do měst, která zvyšuje 
zájem venkovských municipalit na rozvoji ekonomic-
kých příležitostí na venkově. Samotná oblast Pešter 
také oplývá krásnou přírodou a nabízí bohatou diver-
zitu a potenciál pro „bio“ zemědělskou produkci. Půda 
se zde obhospodařuje zejména formou pastvin či luk 
ponechaných ke kosení; žije tu přibližně 9 000 rodin. 
Mezi hlavní zdroje obživy patří chov dobytka a výroba 
zemědělských produktů s přidanou hodnotou jako 
například pršut, hovězí klobásky a konečně oblíbený 
sjenický bílý sýr (Sjenički sir). Místní farmáři jsou pře-
vážně drobní zemědělci vlastnící méně než deset kusů 
dobytka, stejně tak producenti sýru jsou spíše malo-
výrobci, kteří mají navíc problém splňovat zvyšující se 
hygienické nároky. Regionální mlékárny vyrábějící sýr 
sice disponují vlastní provozní laboratoří, ale provádějí 
pouze základní analýzy pro potřeby daného provozu 
(jako například analytické zkoušky pro mléko a zá-
kladní stanovení pro sýry); mikrobiologické zkoušky 
se neprovádějí, jelikož laboratoře nejsou dostatečně 
vybaveny a akreditovány. V rámci projektu byly do 
Pešteru dodány laboratorní techniky pro testování 
kvality a bezpečnosti potravin živočišného původu. Na 
jaře a na podzim uspořádali čeští odborníci v labora-
toři ve Sjenici školení o chemických analýzách mléka, 
mléčných výrobků a masa a masných výrobků a byla 
též probrána legislativa Evropské unie pro tuto oblast. 
Během školení byly používány přístroje dodané českou 
stranou, aby si pracovníci mohli procvičit a hlavně 
osvojit jejich rutinní používání. Zařízení dodané do 
laboratoře ve Sjenici je tak plně funkční, připravené 
k provádění požadovaných analýz a pracovníci jsou 
vyškoleni tyto chemické, mikrobiologické a senzorické 
analýzy provádět.

Pešter
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Foto: Česká geologická služba
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Chovd

Nerostné zdroje a těžba
Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického 
potenciálu vybrané oblasti západního Mongolska

Místo realizace:  Provincie Chovd,  
Mongolsko 

Doba realizace: 2013–2016

Realizátor: Česká geologická služba

Rozpočet pro rok 2015: 3 624 000 Kč

Klíčem k úspěšné spolupráci na rozvoji konkrétní 
oblasti je její dobrá znalost. Taková znalost někdy za-
hrnuje i poznání samotných základů, na kterých dané 
území leží, tím spíše, když nerostné zdroje tvoří jeden 
z hlavních zdrojů státních příjmů a zaměstnanosti ve 
venkovských oblastech. Zmapování a prozkoumání od-
lehlé oblasti Chovd na západě Mongolska může přinést 
místním nové příležitosti. Zahrnuje detailní terénní 
mapování a geochemický a ložiskový průzkum vybra-
ných oblastí spolu s oceněním surovinového potenciá-
lu. Díky společnému úsilí poznávají akademičtí experti 
a zástupci státní správy nové postupy geomapování. 
Do projektu, který probíhá od roku 2013, jsou také 
aktivně zapojeni studenti Mongolské státní univerzity 
vědy a technologie. Zmapování oblasti navíc pomáhá 
lákat soukromé investory a místní malé těžaře, včetně 
českých firem, kteří budou moci dále podpořit západní 
region Mongolska. V roce 2015 se v rámci projektu 
zúčastnilo šest mongolských geologů spolu s českými 
experty dlouho připravované terénní expedice. Nejen-
že geologicky zmapovali doposud nepříliš probádanou 
část pohoří Altaj v oblasti provincie Chovd, dokázali 
také zjistit, jaké suroviny zde lze těžit. Vytvořené mapy 
jsou připravené pro pracovníky partnerské organizace 
Mineral Resources Authority of Mongolia, Geological 
Investigation Centre (GIC) a studenty geologie Tech-
nické univerzity v Ulánbátaru pro další výzkum a stu-
dium. 
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5.5 Partnerství

Soukromý sektor

Soukromý sektor má v mezinárodním rozvoji nezastu-
pitelnou roli. Přináší místním lidem nové příležitosti, 
předává potřebné know-how a přispívá k zlepšení 
podnikatelského prostředí v daných zemích. Zahranič-
ní rozvojová spolupráce také představuje příležitost 
i pro český soukromý sektor a nabízí českým firmám 
možnost expanze na nové trhy – navíc ve společensky 
prospěšných projektech. Český soukromý sektor je 
aktivně zapojený do rozvojových aktivit ČR prostřed-
nictvím dotací a veřejných zakázek, specificky také 
skrze Program studie proveditelnosti a od roku 2015 
i prostřednictvím Programu rozvojového partnerství. 
Finanční alokace pro rok 2015 na soukromý sektor 
dle UV 480/2014 činil 11 mil. Kč. Mezi příjemce patřily 
Bosna a Hercegovina, Etiopie, Kosovo, Gruzie, Moldav-
sko, Mongolsko, Srbsko a Kambodža. V rámci Progra-
mu rozvojového partnerství pro soukromý sektor se 
podařilo uskutečnit 14 projektů, které prostřednictvím 
podnikatelských záměrů českých subjektů přispěly 
k dlouhodobému řešení rozvojových problémů. Pro-
gramu studie proveditelnosti, který napomáhá firmám 
lépe využít mezinárodní zdroje financování, se úspěš-
ně zúčastnilo 7 firem. Oba programy pak představují 
příležitost pro české firmy i proto, že jim při vstupu na 
nové a někdy nestabilní trhy pomáhají sdílet investiční 
riziko. 

Vysílání učitelů

Zlepšení systému vzdělávání v rozvojových zemích 
představuje jeden z klíčových aspektů rozvojové spolu-
práce. Cílem našeho programu vysílání učitelů je zvýšit 
úroveň a odbornost vysokoškolské výuky prostřed-
nictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol. Ti 
působí přímo v partnerských institucích a konají výu-
ku a vědeckou práci. V roce 2015 disponovala ČRA na 
realizaci projektů na program vysílání učitelů částkou 
10 mil. Kč. Během roku 2015 se projekty realizovaly 
v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Kambodži, Gruzii, Mol-
davsku, Jemenu a Vietnamu. 

   

Vysílání expertů

Přenos transformačních zkušeností prostřednictvím 
programu „Vysílání expertů (v rámci přenosu transfor-
mačních zkušeností)“ reaguje na zvýšenou poptávku 
transformačních zemí po českých expertech v této 
oblasti. Můžeme zde pomoci a poradit hlavně zemím, 
které nyní procházejí obdobným politickým vývojem. 
V roce 2015 disponovala ČRA na realizaci projektů 
v tomto novém programu finanční částkou 2 mil. Kč. 
Mezi příjemce patřily v roce 2015 Gruzie, Moldavsko 
a Srbsko. 

Trojstranné projekty

Česká rozvojová agentura každoročně financuje 
projekty trojstranné neboli trilaterální spolupráce. 
Podmínkou tohoto dotačního titulu je vždy spolufinan-
cování projektu z jiného zdroje – například Evropskou 
komisí – minimálně ve výši 50 % celkových nákladů 
projektu. Trilaterální projekty umožňují českým reali-
zátorům získat cenné zkušenosti při realizaci společ-
ných aktivit se zahraničními partnery. Díky trojstranné 
spolupráci je navíc celkový objem prostředků na roz-
vojovou spolupráci vyšší, než kdyby byl projekt finan-
covaný pouze ČRA. Finanční alokace pro rok 2015 na 
trojstranné projekty dle UV 480/2014 činila 34 mil. Kč. 
V roce 2015 bylo podpořeno 41 projektů. I v rámci trila-
terálních projektů je kladen důraz zejména na prioritní 
země české rozvojové spolupráce.

Tuzemské projekty

Tuzemské projekty působící přímo v ČR se zaměřují 
zejména na oblast globálního rozvojového vzdělává-
ní a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. 
Podporujeme také posilování kapacit neziskových 
organizací, platforem a aktivit českých krajů a obcí 
v partnerských zemích, kde působíme. Na podporu 
těchto aktivit disponovala ČRA v roce 2015 částkou 
26 mil. Kč. 
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Foto: PRO-BIO
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Soukromý sektor 
Podpora rozvoje ekologického zemědělství a obchodu s bioprodukty 
mezi Moldavskou republikou a ČR

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Realizátor: PRO-BIO s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 462 457 Kč

Na počátku úspěšné spolupráce firmy PRO-BIO, s. r. 
o. s moldavskými zemědělci byl v roce 2011 tradiční 
rozvojový projekt. O čtyři roky později se již jednalo 
o jeden z nejúspěšnějších příkladů zapojení soukro-
mého sektoru do zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 
Když byli zástupci firmy PRO-BIO, s. r. o. pozváni jako 
experti na seminář o ekologickém pěstování, který se 
konal pro moldavské partnery v rámci zmíněného pro-
jektu, netušili ještě, do jaké míry budou do rozvojových 
aktivit v Moldavsku zapojeni. Hned následující rok 
však již aktivně spolupracovali na pokračující realiza-
ci projektu. Dlouhodobé zkušenosti s obchodováním 
s bio produkty a znalosti evropských trhů na jedné 
straně, zájem o moderní zemědělství a kvalitní půda 
na straně druhé propojily české a moldavské partnery. 
Během roku 2015 dovezla PRO-BIO, s. r. o. do Mol-
davska bio osivo v objemu téměř 19 tun. Z 22 nových 
partnerských firem si šest z nich již podalo přihlášku 
u spolupracující kontrolní organizace Certificate Eco. 
Těmto farmářům se díky spolupráci snížily náklady 
na certifikaci na polovinu. V roce 2018 by tak již měli 
sklidit certifikovanou bio produkci. To vše probíhá 
za aktivního předávání českých zkušeností místním 
zemědělcům, například během polního dne, kdy čeští 
experti probrali s moldavskými farmáři nejosvědčeněj-
ší způsoby pěstování přímo v terénu. Kromě vyšší kon-
kurenceschopnosti díky získání osvědčené certifikace 
a know-how, posílené odolnosti proti neúrodě i osvo-
jení nových způsobů skladování nyní pomáhají molda-
vští partneři zvyšovat zaměstnanost na moldavském 
venkově. Firma PRO-BIO, s. r. o., na oplátku získala 
spolehlivé farmáře, kteří dodávají kvalitní plodiny. 
Může tak rychleji reagovat na poptávku po biopotravi-
nách. Spolupráce bude navíc dále aktivně pokračovat.

Moldavsko
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Foto: Mendelova univerzita v Brně
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Vysílání učitelů
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra 

Místo realizace: Sokotra, Jemen

Doba realizace: 2015–2016

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Jemenský ostrov Sokotra oplývá unikátním přírodním 
bohatstvím a zároveň představuje jeden z nejchudších 
a nejzaostalejších regionů Jemenu. Z toho důvodu je 
důležité posilovat vzdělávání místních obyvatel, aby 
tato rozmanitá krajina zůstala zachována. Nově zalo-
žená vysoká škola Socotra Community College byla 
v rámci programu Vysílání učitelů prostřednictvím 
Mendelovy univerzity vybavena odbornou literaturou 
a dalšími studijními materiály a přístroji k terénnímu 
měření. Mendelova univerzita zde již působila v rámci 
podpory drobných zemědělců a zemědělského vzdě-
lávání, a volně tak na své zdejší aktivity navazuje. Br-
něnští pedagogové se též zapojili do výuky některých 
předmětů jako například Ekologie krajiny či Anatomie 
a morfologie rostlin. Dalším přínosem byly i uskuteč-
něné odborné exkurze, které ukázaly studentům jiný 
způsob výuky kromě memorování textů, který se zde 
ve velké míře praktikuje. Univerzita tak připravuje 
environmentálně vzdělané experty a napomáhá k udr-
žitelnému hospodaření s přírodními zdroji. Plánuje se 
otevřít nový studijní obor Přírodní vědy, který bude 
mimo jiné zahrnovat předměty zaměřené na ochranu 
přírody. Bezpečnostní situace v Jemenu se v roce 2015 
velmi zhoršila. Z toho důvody byly některé plánované 
aktivity přesunuty na rok 2016.

 

Jemen

Sokotra

V rámci projektu byla 
Socotra Community 
College vybavena odbornou 
literaturou, studijními 
materiály a přístroji 
k terénnímu měření. Čeští 
pedagogové se též zapojili  
do výuky některých 
předmětů a připravili pro 
studenty praktické exkurze.
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Foto: Česká zemědělská univerzita v Praze
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Vysílání učitelů
Podpora vědecko-výzkumných kapacit pedagogů a studentů 
Zemědělské a lesnické univerzity v Hue, Vietnam

Místo realizace: Hue, Vietnam

Doba realizace: 2015–2016

Realizátor:  Česká zemědělská univerzita 
v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Zemědělská a lesnická univerzita v Hue (HUAF) v pro-
vincii Thua-Thien Hue se ve svých výzkumných akti-
vitách věnuje převážně oblasti zemědělství, lesnictví, 
akvakultury, přírodních věd, rozvoje venkova, sociolo-
gie a ekonomie. Univerzita se však potýká s nedosta-
tečnými výsledky vědecko-výzkumné činnosti – ta je 
zapříčiněna jednak nedostatečným financováním, ale 
též nedostatkem vyškolených osob. Během působení 
odborníků z České zemědělské univerzity se uskuteč-
nily workshopy zaměřené na analýzu a zpracování 
vědeckých dat a publikačních dovedností a odborné 
semináře soustředěné na technologie zpracování 
a hodnocení kvality potravin a na tropickou akvakul-
turu. V rámci popularizace vědy byl také uspořádán 
Mezinárodní den vědy a Filmový festival dokumentár-
ního filmu s vědeckou tématikou, který přitáhl mnoho 
studentů nejen postgraduálního studia.

Hue
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Foto: Centrum dopravního výzkumu
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Vysílání expertů
Zlepšení bezpečnosti a výstavby silniční sítě v Tušsku, Gruzii

Místo realizace: Tušsko, Gruzie

Doba realizace: 2015

Realizátor: Centrum dopravního výzkumu

Rozpočet pro rok 2015: 399 800 Kč

   Téměř celá oblast Tušska, které se nachází na se-
verovýchodě Gruzie, je chráněné území rozčleněné 
na chráněnou krajinnou oblast a přírodní rezervaci. 
Tento hornatý region je však obtížně přístupný; hlavní 
silnice byla vybudována v 80. letech minulého století 
a v současné době je ve velmi špatném stavu. Kvůli 
přírodním podmínkám je silnice otevřena pouze pět 
měsíců v roce a se svými 72 kilometry se řadí mezi 
nejnebezpečnější silnice světa. V horském terénu do-
chází vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek 
k sesuvům zasahujícím silnici. Centrum dopravního 
výzkumu tuto silnici zmapovalo a vyhotovilo analýzu 
a doporučení pro příslušné gruzínské instituce na její 
přestavbu a údržbu. Průzkum probíhal po celé délce 
silnice v terénním vozidle se zkušeným řidičem, po-
skytnutým místním partnerem – Agency for Protected 
Areas (APA). V rámci průzkumu pracovníci Centra 
dopravního výzkumu prověřili přibližně 60 km silni-
ce. V převážné většině je silnice zpevněná štěrkem, 
avšak na podkladu ovlivňovaným vlhkostí. Silnice jsou 
v údolních oblastech celkově v neuspokojivém stavu, 
často se v nich tvoří hluboké „koleje“ a na některých 
místech jsou obtížně sjízdné brody přes vodní toky. 
Jako největší překážky byly během expertního výjezdu 
identifikovány sněhové laviny, které prodlužují období, 
kdy je trasa neprůjezdná, dále sesuvy půdy a kamení, 
voda a odvodnění, úzká či nerovná vozovka a její poru-
chy. Doporučení předložené gruzínské straně se týká 
zabezpečení delší doby provozu na této silnici, zvýšení 
bezpečnosti jízdy na silnici a zabezpečení rychlejšího 
průjezdu touto oblastí.

Tušsko

Po detailním zmapování 
terénu předali čeští experti 
gruzínským partnerům 
sérii praktických 
doporučení na vypracování 
projektu na výstavbu 
a údržbu klíčových 
dopravních spojení 
v regionu. Ta budou nyní 
aplikována v praxi.
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Foto: Člověk v tísni, o. p. s.
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Trojstranné projekty
Posilování odolnosti vůči katastrofám prostřednictvím lepšího 
vzdělávání a obživy

Místo realizace:  provincie Koh Kong,  
Kambodža

Doba realizace: 2014–2017

Realizátor: Člověk v tísni o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015 z prostředků  
ZRS ČR: 1 050 000 Kč

Lidé žijící v provincii Koh Keng se opakovaně potý-
kají s intenzívními dešti a obdobími velkého sucha. 
Extrémní přírodní podmínky je v minulosti nutily 
shánět obživu i za cenu poškození životního prostředí. 
Nadměrný rybolov či ilegální těžba dřeva však v ko-
nečném důsledku napáchaly ještě více škod. Společný 
projekt organizací Člověk v tísni, Save the Children 
International a místních komunit, který podporujeme 
od roku 2014, si proto klade za cíl přispět ke zvýšení 
odolnosti pobřežních komunit v provincii Koh Kong 
vůči dopadům katastrof a klimatických změn. Děje se 
tak skrze zlepšování obživy, životních dovedností dětí 
a dospělých a územního plánování. V praxi to zname-
ná, že každý den pracujeme s místními obyvateli přímo 
v místě jejich bydliště a společně zlepšujeme jejich 
znalosti a dovednosti, aby mohli lépe čelit přírodním 
katastrofám. Analyzujeme hrozící rizika a plánujeme 
s radami místních komunit, jak řešit jejich následky. 
Díky projektu využívá všech 46 místních vesnic kva-
litní územní plány a mapy nebezpečí. Vědí tak třeba, 
odkud mohou přijít největší záplavové vlny. Školíme 
také kambodžské farmáře, jak pěstovat kuřata či kešu 
oříšky, kdy zahradničit a jak takovou činnost vhodně 
podnikatelsky naplánovat. Místní tak nyní umí zajistit 
obživu pro sebe a svoji rodinu novými způsoby, které 
zvyšují jejich příjmy a přinášejí úspory na „horší“ časy, 
a jsou navíc šetrné k životnímu prostředí. Zároveň 
jsme v návaznosti na tato školení v roce 2015 farmá-
řům poskytli finanční podporu, díky níž mohli zajistit 
krmivo pro zvířata nebo získat potřebné pomůcky, od 
beden se zeminou po zahradnické nůžky. Předáváme 
také nové znalosti místním veterinářům a zástupcům 
samospráv. S ohledem na udržitelný rozměr projektu 
a pozitivní reakce místních obyvatel bude projekt na-
dále pokračovat i v letošním roce.

Koh Kong
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Foto: Univerzita Palackého v Olomouci
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Tuzemské projekty
Evropský rok rozvoje v Olomouci a okolí

Místo realizace:  Olomoucký kraj,  
Česká republika

Doba realizace: 2015

Realizátor:  Univerzita Palackého  
v Olomouci

Rozpočet pro rok 2015: 342 600 Kč

Rok 2015 byl významný z hlediska vyhodnocování 
Rozvojových cílů tisíciletí, a proto byl stanoven jako 
Evropský rok pro rozvoj 2015. Hlavním účelem bylo 
informovat občany EU o zahraniční rozvojové spolu-
práci a upozornit na výsledky, kterých EU dosahuje. 
Z tohoto důvodu jsme podpořili osvětové a edukační 
aktivity směřující k propagaci Evropského roku pro 
rozvoj. Katedra rozvojových studií při Univerzitě Palac-
kého v Olomouci se během roku soustředila na šíření 
informací ohledně zahraniční rozvojové spolupráce 
v Olomouci a okolních městech a hledala přitom nové 
možnosti v práci s veřejností. Během roku bylo uspo-
řádáno celkem 29 besed a přednášek, tzv. Rozvojové 
večery, které byly zorganizovány za účasti neziskové 
organizace ARPOK o. p. s. Olomouc je studentské měs-
to – i studenti tedy uspořádali mnoho různých aktivit 
zaměřených na šíření informací o rozvojové spolupráci 
– například filmová promítání, workshopy o tvorbě bi-
žuterie z recyklovatelných materiálů, výstavy fotografií 
apod. Patrně nejúspěšnější akcí byly filmové projekce, 
kam dorazilo celkem 597 lidí na šest projekcí. Součas-
ně byl uspořádán již třetí ročník konference Mapování 
GIS Rozvojové země, který byl tento rok zaměřen také 
na Evropský rok pro rozvoj. V rámci Evropského roku 
rozvoje katedra vydala již druhý ročník odborného 
časopisu Development Environment and Foresight, 
s hlavním tématem MDGs a SDGs. Tento časopis byl 
rozeslán na několik desítek institucí v ČR, ale též po 
Evropě i mimo ni a je dostupný online.

Olomouc
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6.1 Komplexní rozbor hospodaření ČRA v roce 2015

6. Přílohy

Rozbor hospodaření ČRA

Finanční prostředky

1  Počáteční rozpočet ČRA k 1. 1. 2015 482 166 000 Kč

2  Rozpočtová opatření (za účelem realizace projektů ZRS) 84 141 695 Kč

3  Zapojení nespotřebovaných nároků + prostředky od EU na EYD2015  37 734 305 Kč

4  Skutečný rozpočet po úpravách (1-2+3) 435 758 610 Kč

5  Skutečně čerpané prostředky 425 575 505 Kč

6  Nevyčerpané prostředky v roce 2015 (4-5) 10 183 105 Kč

7  Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření (5+2) 509 717 200 Kč

8  Čisté snížení salda nespotřebovaných výdajů (7-1) 27 551 200 Kč

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 kont-
role“). 

Pravidla hospodaření jsou upravena hospodářským 
řádem vydaným ředitelem ČRA a směrnicí, kterou se 
upravuje vedení účetnictví. Výše uvedený hospodářský 
řád ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému finanč-
ní kontroly. Výše zmíněná směrnice upravuje vedení 
účetnictví v ČRA. Řídící kontroly nastavené v hospo-
dářském řádu ČRA a postupy vedení účetnictví obsa-
žené ve směrnici, kterou se upravuje vedení účetnictví, 
přispěly k tomu, že byly dodrženy všechny ukazatele 
a limity rozpočtu ČRA na rok 2015 a nebyla vykázaná 
manka a způsobené škody.

Pro plnění úkolů vyplývajících zejména z výše uvede-
ného zákona, dále také z usnesení vlády č. 1070/2007 
k transformaci systému zahraniční rozvojové spoluprá-
ce České republiky a platnému Statutu ČRA a v sou-
ladu s usnesením vlády č. 480 schváleným vládou dne 
25. 6. 2014 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 
2015, byl v rámci rozpočtové kapitoly MZV pro ČRA 
stanoven rozpočet ve výši 482 166 000 Kč. Konečný 
rozpočet ČRA v roce 2015 činil po úpravách (tj. po 
rozpočtových opatřeních ve prospěch jiných organi-
začních složek státu na realizaci projektů ZRS a po 
zapojení nároků nespotřebovaných výdajů na krytí 
mimořádné pomoci Ukrajině a dalších neočekávaných 
výdajů) 435 758 610 Kč.

Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA 
v roce 2015 čerpány v celkové výši 425 575 505,39 Kč. 
Nevyčerpané prostředky činily 10 183 104,61 Kč z toho 
6 675 024,77 Kč v rámci prostředků určených na re-
alizaci projektů a na dotace, 1 674 688,18 Kč v rámci 
provozních nákladů ČRA, 83 424,14 Kč v rámci výdajů 
na další činnosti spojené s projektovým řízením, mo-
nitoringem, kontrolou a prezentací ZRS, 204 622 Kč 
v rámci prostředků určených na spoluúčast projektu 
EYD 2015 a 1 545 345,52 Kč v rámci uvolněných, nepou-
žitých nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV). 
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Přehled čerpání rozpočtu na realizaci 
projektů ZRS v roce 2015

Následující tabulka uvádí plánované objemy a skuteč-
né čerpání prostředků na realizaci projektů ZRS ČR 
v gesci ČRA podle jednotlivých cílových zemí a hori-
zontálních programů. V průběhu roku došlo k úpravám 
předchozího plánu realizace (který vycházel z usnese-
ní vlády č. 480 z roku 2014) v souvislosti s upřesněný-
mi požadavky na financování, které vznikly v průběhu 
ověření relevance identifikace některých námětů 
a formulace konkrétních projektů. Proto se skuteč-
né čerpání v jednotlivých zemích pohybuje v rozpětí 
80 % až 120 % oproti schválenému plánu. Tyto změny 
a přesuny ve vnitřní struktuře rozpočtu na projektové 
aktivity byly konzultovány s MZV ORS a neměly vliv na 
celkovou výši rozpočtu ČRA. Celkové skutečné čerpání 
rozpočtu ČRA dosáhlo 105,04 % oproti počátečnímu 
rozpočtu, což bylo pokryto z nároků nespotřebovaných 
výdajů. 



76  6. Přílohy

Plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů ZRS ČR v gesci ČRA

Země Rozpočet  
dle UV

Čerpáno  
formou RO Skutečné čerpání

Z toho čerpání 
kryté z nespotře-
bovaných nároků

Vyčerpáno  
v %4

Afghánistán 22 000 000,00 Kč 0,00 Kč 21 947 638,00 Kč 99,76 %

Bosna a Hercegovina 67 000 000,00 Kč 32 430 240,00 Kč 37 764 864,96 Kč 104,73 %

Etiopie 52 500 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 59 613 445,00 Kč 4 915 000,00 Kč 124,41 %

Moldavsko 84 000 000,00 Kč 9 979 300,00 Kč 67 066 234,04 Kč 91,72 %

Mongolsko 39 500 000,00 Kč 14 991 741,00 Kč 17 612 486,00 Kč 82,54 %

Gruzie 36 000 000,00 Kč 8 604 751,00 Kč 30 152 040,91 Kč 5 293 425,00 Kč 107,66 %

Kambodža 17 000 000,00 Kč 0,00 Kč 16 990 000,00 Kč 99,94 %

Kosovo 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 14 517 460,00 Kč 96,78 %

Palestina 13 500 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč5 4 864 432,29 Kč 99,00 %

Srbsko 17 000 000,00 Kč 0,00 Kč 18 385 679,00 Kč 942 606,00 Kč 108,15 %

Zambie 10 500 000,00 Kč 0,00 Kč 11 583 562,45 Kč 110,32 %

Ukrajina 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 168 602,48 Kč6 neaplikovatelné

Vysílání učitelů 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 10 757 838,00 Kč 999 400,00 Kč 117,57 %

Vysílání expertů 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 899 891,63 Kč 94,99 %

Tuzemské dotace 26 000 000,00 Kč 0,00 Kč 24 820 351,76 Kč 95,46 %

Trilaterální spolupráce 34 000 000,00 Kč 0,00 Kč 33 718 010,00 Kč 15 557 866,00 Kč 144,93 %

Zapojení soukromého 
sektoru do ZRS 11 000 000,00 Kč 0,00 Kč 6 640 540,19 Kč 60,37 %

Projekt EYD20157  0,00Kč 0,00 Kč 818 490,00 Kč neaplikovatelné

Formulace 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 4 916 575,86 Kč 98,33 %

Provozní náklady 20 166 000,00 Kč -37 337,00 Kč8 17 505 536,82 Kč 38 100,00 Kč 86,81 %

Převod na MZV 0,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč neaplikovatelné

Celkem 482 166 000,00 Kč 84 141 695,00 Kč 389 424 645,91 Kč 32 914 999,48 Kč9 105,04 %

4  K čerpání více než 100 % prostředků u některých položek došlo za účelem využít průběžně vzniklé zbytky jiných rozpočtových kapitol, a to 
v souladu s pravidly pro vnitřní rozpočtová opatření ČRA.

5 Finanční prostředky převedené na MZV za účelem poskytnutí peněžního daru Palestině.
6 Čerpáno z nespotřebovaných nároků.
7 V tabulce není uveden grant od EU ve výši 3 273 960,– Kč na EYD2015.
8 Navýšení platů zaměstnanců ČRA.
9 Celkové uvolněné nároky nespotřebovaných výdajů činily 34 460 345,– Kč, z toho 1 545 345,52,– Kč nebylo vyčerpáno.
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6.2  Přehled čerpání bilaterální projektové spolupráce 
v gesci ČRA v roce 2015

Region / země Sektor dle 
OECD DAC Název projektu Realizátor Skutečné čerpání

Nároky z ne-
spotřebova-
ných výdajů 
(u MZV a ČRA 
kumulované, 
u ostatních 
resortů pouze 
za 2015)

Afghánistán

Afghánistán vzdělávání
Podpora kvality zemědělského 
vzdělávání v Afghánistánu prostřed-
nictvím modelových škol

Člověk v tísni, o. p. s. 9 498 303,00 Kč

Afghánistán zemědělství Participativní zemědělský rozvoj 
provincie Samangan Člověk v tísni, o. p. s. 8 467 955,00 Kč

Afghánistán zdravotnictví Rozvoj drogové prevence v Afghá-
nistánu

Společnost Podané 
ruce, o. p. s. 3 981 380,00 Kč

Celkem Afghánistán 21 947 638,00 Kč

Bosna a Hercegovina

Bosna  
a Hercegovina voda a sanitace Rekonstrukce čistírny odpadních 

vod v Gradačaci VHS Brno, a. s. 12 950 000,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina voda a sanitace

Komplexní hydrogeologický průzkum 
jímacího území Bokavići, včetně 
případného zajištění jímacího vrtu

GEOtest a. s. 490 000,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina státní správa Podpora kapacit Státního archivu 

Bosny a Hercegoviny Národní archiv ČR 498 790,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina státní správa Rozšíření kapacit Metrologického 

institutu v Bosně a Hercegovině
Český metrologický 
institut 6 904 450,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina státní správa Podpora rozvojových oddělení měst-

ských částí a města Sarajevo

Regionální rozvojová 
agentura Střední 
Čechy – Praha, s.p.o.

177 970,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina státní správa Navazující školení SVU Rosmus Ing. Jan Rosmus 169 008,48 Kč

Bosna  
a Hercegovina energie

Zvýšení energetické efektivnosti 
při vytápění Kantonální nemocnice 
v Bihaći – UNDP převod

UNDP 21 500 000,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina energie

Zvýšení energetické efektivnosti 
při vytápění Kantonální nemocnice 
v Bihaći – dohoda o narovnání

Grijanjeinvest d.o.o. 329 599,18 Kč

Bosna  
a Hercegovina energie Využití obnovitené geotermální 

energie v municipalitě Doboj GEOtest, a. s. 9 274 750,00 Kč 5 084 750,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina zemědělství Koordinace a technická asistence 

projektu
Česká zemědělská 
univerzita 2 522 650,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina zemědělství Dodávka plemenného materiálu 

zemědělcům v Bosně a Hercegovině
Jihočeský chovatel 
a. s. 7 974 705,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina zemědělství Dodávka drobného vybavení a me-

chanizace zemědělcům v BaH CIRA CZ spol. s r. o. 1 697 550,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina zemědělství Veterinární kontrola ovcí a sko-

tu – Glamoc

J.P. VETERINARSKA 
STANICA GLAMOC 
D.O.O.

375 022,08 Kč

Bosna  
a Hercegovina zemědělství Veterinární kontrola ovcí a sko-

tu – Livno

J.P. VETERINARSKA 
STANICA D.O.O. 
LIVNO

288 274,98 Kč

Bosna  
a Hercegovina zemědělství Training and regular activities for 

Demo Plots of Berry Fruits for 2015

Fakulta zemědělství 
a potravinářství, Uni-
verzita Sarajevo

515 335,24 Kč
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Bosna  
a Hercegovina lesnictví

Zefektivnění technologických postu-
pů sběru a správy lesnických dat ve 
Federaci Bosny a Hercegoviny

ÚHÚL 3 500 000,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina lesnictví

Zavedení systému lesních lanovech 
pro těžbu a soustřeďování dříví do 
Bosny a Hercegoviny

GEOtest, a. s. 1 000 000,00 Kč

Celkem Bosna a Hercegovina 70 168 104,96 Kč

Etiopie

Etiopie vzdělávání

Zkvalitnění odborného vzdělávání 
v oblasti zpracování kůže a kože-
dělné produkce v Etiopii v letech 
2013-2015

Člověk v tísni, o. p. s. 4 000 000,00 Kč

Etiopie zdravotnictví
Podpora rozvoje zdravotnických slu-
žeb a odborného vzdělávání v zóně 
Sidama, Etiopie

ADRA 7 000 000,00 Kč

Etiopie zdravotnictví Posílení kapacity nemocnice Karat ADRA 1 000 000,00 Kč

Etiopie zemědělství

Sanace a rekultivace degradovaných 
půd jako základ udržitelného hospo-
daření s přírodními zdroji ve vybra-
ném povodí Hawassa Zurya Woreda

Mendelova univerzi-
ta v Brně 4 440 000,00 Kč

Etiopie zásobování vo-
dou a sanitace

Zajištění udržitelného přístupu 
k pitné vodě v Alaba Special Wore-
da, SNNPR, Etiopie

Člověk v tísni, o. p. s. 2 000 000,00 Kč

Etiopie zemědělství
Podpora drobných zemědělců a ze-
mědělského vzdělávání v okrese 
Alaba, Region Jižních národů

Člověk v tísni, o. p. s. 1 500 000,00 Kč

Etiopie zemědělství
Podpora kvality a rozsahu poraden-
ských služeb ve woredě Angacha, 
zóna Kembata Temboro

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 2 000 000,00 Kč

Etiopie vzdělávání Moderními vyučovacími metodami 
ke kvalitnímu vzdělávání Člověk v tísni, o. p. s. 3 000 000,00 Kč

Etiopie zemědělství
Podpora zemědělských živností 
a udržitelného nakládání s přírodní-
mi zdroji v zóně Sidama

Člověk v tísni, o. p. s. 2 000 000,00 Kč

Etiopie vzdělávání
Zkvalitnění odborného vzdělávání 
v oblasti správy vodních zdrojů 
v SNNPR, Etiopie, 2015–2017

Člověk v tísni, o. p. s. 3 000 000,00 Kč

Etiopie voda a sanitace
Geofyzikální průzkum ve Woredách 
Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně 
Sidama

GEOtest, a. s. 940 000,00 Kč

Etiopie voda a sanitace Zajištění přístupu k pitné vodě pro 
obyvatele ve městě Bona v Etiopii

Sdružení Sidama 
Water Supply III 
(Ircon-hl., Aquatest, 
a. s., GEOtest, a. s.)

4 915 000,00 Kč 4 915 000,00 Kč

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

Člověk v tísni, o. p. s. 9 490 000,00 Kč

Etiopie zemědělství
Hydrogeologické a hydrochemické 
mapování oblasti Jima s Hagere 
Mariam

AquaTEST a. s. 950 000,00 Kč

Etiopie zemědělství
Studie přírodních fenoménů ohro-
žujicích zemědělskou produkci ve 
vybraných zónách SNNPR

Česká geologická 
služba 1 700 000,00 Kč

Etiopie zemědělství Podpora rozvoje zemědělského pora-
denství v Etiopii Člověk v tísni, o. p. s. 4 835 420,00 Kč

Etiopie zemědělství
Využití vodních zdrojů pro trvale 
udržitelnou zemědělskou produkci 
v zóně Kembata Tembara (Etiopie)

Mendelova univerzi-
ta v Brně 7 543 625,00 Kč

Celkem Etiopie 60 314 045,00 Kč
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Moldavsko

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Podpora prevence a léčby diabetu 
v Kišiněvě a 5 vybraných jižních 
oblastech Moldavska

Charita Česká re-
publika 3 403 100,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Rozvoj služeb domácí péče na seve-
ru Moldavska

Charita Česká re-
publika 2 499 870,00 Kč

Moldavsko
populační 
politika (dříve 
vzdělávání)

Komplexní podpora rozvoje sta-
tistiky obyvatelstva a demografie 
v Moldavsku

Univerzita Karlova 
v Praze, Přírodově-
děcká fakulta

5 265 929,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Posílení rozvoje služeb domácí péče 
v Moldavsku 2014-2016

Charita Česká re-
publika 5 348 387,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Krizové centrum pro migranty 
v Moldavsku

IOM Mezinárodní 
organizace pro mi-
graci

1 899 974,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Posílení systému sociální ochrany 
zranitelných skupin dětí v Moldav-
sku

Charita Česká re-
publika 2 806 400,00 Kč

Moldavsko zemědělství

Rozvoj vinařských oborů na střed-
ních zemědělských školách v Mol-
davsku – Rozvoj vinařského vzdě-
lávání na středních zemědělských 
školách v Moldavsku

Člověk v tísni, o. p. s. 1 370 000,00 Kč

Moldavsko zemědělství

Rozvoj vinařských oborů na střed-
ních zemědělských školách v Mol-
davsku – Optimalizace vinařských 
vzdělávacích programů na vinař-
ských školách v Moldavsku

Střední odborná ško-
la vinařská a Střední 
odborné učiliště 
zahradnické

828 880,00 Kč

Moldavsko voda a sanitace

Podpora inkluzivního vzdělávání, 
přístupu k pitné vodě a sanitárnímu 
zařízení v mateřských školách na 
jihu Moldavska

ADRA 7 542 668,00 Kč

Moldavsko zemědělství
Podpora uplatnění produktů eko-
logického zemědělství na vnitřním 
a zahraničním trhu

Člověk v tísni, o. p. s. 2 000 000,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Podpora rozvoje služeb domácí péče 
v Moldavsku – region Jih

Charita Česká re-
publika 4 500 000,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Podpora transformačního procesu 
v oblasti péče o duševně nemocné 
a mentálně handicapované v Mol-
davsku

Centrum pro rozvoj 
péče o duševní zdraví 1 953 246,00 Kč

Moldavsko státní správa

Zajistit přístup k inkluzívnímu vzdě-
lávání předškolního věku pro děti se 
zvláštními vzdělávacími potřebami 
v Moldavsku

Charita Česká re-
publika 852 500,00 Kč

Moldavsko voda a sanitace
Kvantitativní a kvalitativní průzkum 
zdrojů pitné vody v jižním Moldav-
sku

Vodní zdroje, a. s. 8 764 938,00 Kč

Moldavsko voda a sanitace
Technická a institucionální podpora 
v oblasti nakládání s pevnými odpa-
dy v jižním Moldavsku

Sdružení “Solid 
Waste Management 
Southern Moldova,” 
vedoucí Ircon, s. r. o., 
SWECO Hydropro-
jekt a. s.

6 657 000,00 Kč

Moldavsko voda a sanitace
Sanace lokalit znečištěných ropnými 
látkami v obcích Lunga a Mărculeşti 
v Moldavsku

Dekonta, a. s. 2 900 000,00 Kč

Moldavsko voda a sanitace Náprava ekologických zátěží způso-
bených pesticidy v Moldavsku II Dekonta, a. s. 1 581 970,00 Kč

Moldavsko voda a sanitace
Zpracování prováděcí projektové 
dokumentace na rekultivaci skládky 
TKO v Cimislii

SWECO Hydropro-
jekt a. s. 377 000,00 Kč
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Moldavsko státní správa Rozvoj strategického plánování 
v Moldavsku

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

782 772,45 Kč

Moldavsko státní správa Posilování kapacit státní správy 
v Moldavsku – region Jih

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

1 014 684,80 Kč

Moldavsko voda a sanitace
Instalace rychlostních čidel a sráž-
koměrů na hydrologické stanici 
Lipcani a supervize

Aquatest 272 250,00 Kč

Moldavsko státní správa Zlepšení akceschopnosti a odborné 
způsobilosti moldavských hasičů II. HZS ČR 3 990 800,00 Kč

Moldavsko zemědělství

Podpora zemědělských kooperativ 
a koordinace projektu Podpora pro-
dukce ovoce a zeleniny s přidanou 
tržní hodnotou v Moldavsku

Člověk v tísni, o. p. s. 1 567 500,00 Kč

Moldavsko zemědělství Dodávka technických doplňků k tří-
dící lince ovoce PEBACO Brno s. r. o. 1 607 137,00 Kč

Moldavsko zemědělství
Finalizing the construction of a cold 
storage for fruits and vegetables in 
Moldova

Boncom 734 671,99 Kč

Moldavsko zemědělství Dodávka sadebního materiálu země-
dělskému kooperativu Cazanesti Člověk v tísni, o. p. s. 306 000,00 Kč

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

UKZUZ 5 248 000,00 Kč

Moldavsko zemědělství Dodávka drobného vinařského vyba-
vení středním školám v Moldavsku Člověk v tísni, o. p. s. 229 355,80 Kč

Moldavsko zemědělství
Rozvoj vinařských oborů na střed-
ních zemědělských školách v Mol-
davsku

UKZUZ 740 500,00 Kč

Celkem Moldavsko 77 045 534,04 Kč

Mongolsko

Mongolsko voda a sanitace Rozvoj vodovodního systému ve 
městě Murun, provincie Chovsgul

sdružení “GEO-
test – Ircon, Water 
Supply Murun”

3 955 000,00 Kč

Mongolsko voda a sanitace
Realizace hydrogeologických jíma-
cích objektů v provincii Zavchan, 
Mongolsko

sdružení “Zavchan 
Mongolsko” 2 216 849,00 Kč

Mongolsko
obecná ochrana 
životního pro-
středí

Přenos know-how v přístupu k od-
straňování ekologických zátěží

sdružení “GEO-
MIN – DEKONTA” 200 000,00 Kč

Mongolsko energie Modernizace zauhlování na elek-
trárně č. 3 v Ulánbátaru Bohemia Müller s. r. o. 8 141 776,00 Kč

Mongolsko těžba

Geologické mapování 1:50 000 
a zhodnocení ekonomického po-
tenciálu vybrané oblasti Západního 
Mongolska

Česká geologická 
služba 3 624 000,00 Kč

Mongolsko zemědělství
Rozvoj systému umělé insemina-
ce pro zvýšení užitkovosti skotu 
v Mongolsku

CIRA CZ spol. s r. o. 3 098 861,00 Kč

Mongolsko lesnictví Rozvoj lesů a genofondu místních 
ekotypů lesních dřevin v Mongolsku ÚHÚL 11 367 741,00 Kč

Celkem Mongolsko 32 604 227,00 Kč
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Gruzie

Gruzie zemědělství Podpora efektivního hospodářství 
družstev v kraji Imereti Gruzie Člověk v tísni, o. p. s. 1 000 000,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Rozvoj udržitelných výzkumných 
a informačních kapacit oboru adik-
tologie v Gruzii

Univerzita Karlova 
v Praze, 1. lékařská 
fakulta

2 109 879,00 Kč

Gruzie zemědělství

Podpora tradičního způsobu země-
dělské obživy v Tušsku – Podpora 
tradičního způsobu zemědělské 
obživy v Tušsku

Charita Česká  
republika 2 200 000,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Podpora sociálního začleňování 
zdravotně postižené mládeže, Gru-
zie, 2015–2017

Člověk v tísni, o. p. s. 1 490 460,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Zvyšování kvality života a pracovní-
ho uplatnění pro ženy se zdravotním 
postižením v Gruzii

CARE Česká repub-
lika z.s. 1 000 000,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Zlepšení dostupnosti zdravotní a so-
ciální péče pro osoby s postižením

Charita Česká  
republika 1 000 000,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Rozvoj služeb pro děti a mládež 
s poruchami autistického spektra 
v Gruzii

Charita Česká  
republika 900 000,00 Kč

Gruzie zemědělství
Lesnická inventarizace a trvale 
udržitelné lesnické hospodaření 
v chráněných oblastech Tušheti

Mendelova  
univerzita v Brně 566 320,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Zajištění návazného financování 
projektu Centra denních služeb pro 
seniory v Khashuri (Gruzie)

Organizace pro po-
moc uprchlíkům, o.s. 200 000,00 Kč

Gruzie zdravotnictví
Vybudování a propagace onkolo-
gického screeningového centra 
v Zugdidi

Charita Česká  
republika 3 074 422,00 Kč

Gruzie zdravotnictví
Rozvoj oddělení dětské hematolo-
gie (dodatečné vybavení pro PCR 
laboratoř)

BADGERS – Develop-
ment Professionals, 
s. r. o.

884 031,03 Kč

Gruzie zdravotnictví Edukace zdravotnického personálu 
v oblasti onkologie II. gruzínská část

Cancer Prevention 
Centre 827 701,88 Kč

Gruzie zdravotnictví
Edukace zdravotniockého perso-
nálu – rodiných lékařů v oblasti 
onkologie II.

Charita Česká  
republika 1 373 014,00 Kč

Gruzie zdravotnictví
Vypracovíní odborného projektu 
na stavbu screeningového centra 
v Zugdidi

Inženýring a dozory 
staveb s. r. o. 348 922,00 Kč

Gruzie
obecná ochrana 
životního pro-
středí

Vytvoření základního registru che-
mických látek Dekonta, a. s. 274 200,00 Kč

Gruzie
obecná ochrana 
životního pro-
středí

Budování kapacit v oblasti prevence 
závažných havárií v Gruzii Dekonta, a. s. 4 198 620,00 Kč

Gruzie státní správa
Podpora reformy veřejné správy 
v Gruzii – expertní podpora v oblasti 
veřejných financí

Fakulta sociálních 
věd, UK v Praze 900 000,00 Kč

Gruzie státní správa
Podpora reformy veřejné správy 
v Gruzii – zvyšování kapacit v oblas-
ti vzdělávání státní správy

Univerzita J. E. Pur-
kyně – VYCCERO 851 874,00 Kč

Gruzie státní správa Realizace studijních cest a vytvoření 
e-learningu

Institut pro veřejnou 
správu Praha 264 172,00 Kč

Gruzie
připravenost 
a prevence 
katastrof

Hodnocení náchylnosti k sesouvá-
ní v hornatých částech Gruzie na 
příkladu ohrožených sídel, meziná-
rodní silnice a energovodů v munici-
palitě Dusheti

Česká geologická 
služba 5 241 925,00 Kč
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Gruzie
připravenost 
a prevence 
katastrof

Instalace silniční meteorologické 
stanice na koridoru TRACECA Glomex MS, s. r. o. 1 395 000,00 Kč

Gruzie
obecná ochrana 
životního pro-
středí

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní 
chráněné oblasti Imereti II Správa jeskyní ČR 1 497 426,00 Kč

Gruzie
obecná ochrana 
životního pro-
středí

Realizace vybraných opatření z plá-
nu péče pro CHKO Tušsko

AOPK ČR (Agentura 
ochrany přírody 
a krajiny ČR)

1 865 400,00 Kč

Gruzie zdravotnictví

Podpora prevence, včasné diagnos-
tiky a léčby onkologických onemoc-
nění v Gruzii, VZ výměna zdroje 
kobaltového ozařovače v Gruzii.

UJP Praha, a. s. 5 293 425,00 Kč 5 293 425,00 Kč

Celkem Gruzie 38 756 791,91 Kč

Kambodža

Kambodža
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Program sociální péče a inkluziv-
ního vzdělávání dětí s postižením 
v provincii Takeo, Kambodža

Charita Česká  
republika 3 000 000,00 Kč

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

Člověk v tísni, o. p. s. 4 000 000,00 Kč

Kambodža výroba a dodáv-
ky energie

Propagace a podpora dlouhodobě 
udržitelného šíření obnovitelných 
zdrojů energie ve venkovských 
oblastech Kambodže

Člověk v tísni, o. p. s. 6 000 000,00 Kč

Kambodža zdravotnictví

Zpřístupnění zdravotní péče, nezá-
vadné vody a hygieny ohroženým 
přesídleným komunitám v provincii 
Koh Kong, Kambodža

Člověk v tísni, o. p. s. 2 000 000,00 Kč

Kambodža zdravotnictví

Podpora a rozvoj oftalmologie ve 
venkovských oblastech provin-
cie Takeo v Kambodži pro roky 
2015–2017

Charita Česká  
republika 1 990 000,00 Kč

Celkem Kambodža 16 990 000,00 Kč

Kosovo

Kosovo
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Celoživotní vzdělávání pro 21. století Charita Česká re-
publika 1 000 000,00 Kč

Kosovo
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Vzděláním k rovným příležitostem Charita Česká re-
publika 1 000 000,00 Kč

Kosovo
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Podpora školy pro zrakově postižené 
v Peji Člověk v tísni, o. p. s. 1 543 460,00 Kč

Kosovo
ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Integrace zrakově postižených osob 
a prevence zrakových vad v Kosovu Člověk v tísni, o. p. s. 1 500 000,00 Kč

Kosovo voda a sanitace
Zvýšení kvality vody v jezeře Bado-
vac zavedením řádného nakládání 
s odpadními vodami

Ircon 9 474 000,00 Kč

Celkem Kosovo 14 517 460,00 Kč
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Palestinská autonomní území

Palestinská au-
tonomní území

ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Podpora zaměstnanosti sociálně 
znevýhodněných a absolventů škol 
na PAÚ

Charita Česká  
republika 4 000 000,00 Kč

Palestinská au-
tonomní území

ostatní sociální 
infrastruktura 
a služby

Improving access to quality ante-
natal care services for mothers and 
children at NECC Mother and Child 
Clinics in Darraj and Rafah

Pontifical Mission of 
the Holy See 864 432,29 Kč

Palestinská au-
tonomní území energie

Supply and Installation 70 KWp Pho-
tovoltaic System at Al Moqata’a Par-
king in Ramallah (převod finančním 
darem MZV)

Aba`ad Contracting 
Company 3 500 000,00 Kč

Palestinská au-
tonomní území zemědělství

Modernization of a Capillary Irrigati-
on System Using Renewable Resour-
ces (převod finančním darem MZV)

Powertech Electrical 
Contraction Com-
pany

5 000 000,00 Kč

Celkem Palestinská autonomní území 13 364 432,29 Kč

Srbsko

Srbsko voda a sanitace
Příprava a řešení mimořádných 
událostí a krizových situací v návaz-
nosti na přírodní katastrofy

Ústecký kraj 494 820,00 Kč 494 820,00 Kč

Srbsko voda a sanitace
Přenos dobré praxe krizového řízení 
a odstranění následků povodní ve 
Valašském Meziříčí do města Čačak

Valašské Me-
ziříčí 447 786,00 Kč 447 786,00 Kč

Srbsko zdravotnictví
Modernizace a posílení kapacit 
ve Všeobecné nemocnici Pirot 
II. – A (Centrální monit. systém)

VEXIM s. r. o. 831 000,00 Kč

Srbsko zdravotnictví
Modernizace a posílení kapacit ve 
Všeobecné nemocnici Pirot II. – B 
(Operační stůl pro gynekologii)

VEXIM s. r. o. 688 000,00 Kč

Srbsko voda a sanitace
Rekonstrukce systému zásobování 
pitnou vodou municipality Bela 
Crkva, Srbsko

Vodní zdroje, 
a. s. 9 000 000,00 Kč

Srbsko energie
Modernizace systému centrálního 
zásobování teplem ve městě Sr-
bobran

Mevos spol. 
s r. o. 5 170 000,00 Kč

Srbsko energie

Vyhodnocení technických a ekono-
mických parametrů a rizik napojení 
systému CZT města Srbobran na 
alternativní zdroj energie

Glomex MS, s. r. o. 633 300,00 Kč

Srbsko průmysl Organizační zajištění školení pro 
laboratorní pracovníky ze Sjenice Ing. Jan Rosmus 157 328,00 Kč

Srbsko průmysl
Materiální a logistické zajištění 
školení pro laboratorní pracovníky 
ze Sjenice

Státní veterinár-
ní ústav Praha 201 500,00 Kč

Srbsko průmysl
Dodávka vybavení laboratoře pro 
testování kvality a bezpečnosti 
potravin živočišného původu

MERCI, s. r. o. 80 000,00 Kč

Srbsko průmysl
Dodávka laboratorní techniky pro 
testování kvality a bezpečnosti 
potravin živočišného původu (II)

MERCI, s. r. o. 387 680,00 Kč

Srbsko průmysl Dodatečná dodávka vybavení pro 
laboratoř Ing. Jan Rosmus 294 265,00 Kč

Celkem Srbsko 18 385 679,00 Kč
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Zambie

Zambie vzdělávání Centrum učňovských kurzů pro 
sociálně ohroženou mládež Mongu Njovu, o. p. s. 2 000 000,00 Kč

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

Charita Česká re-
publika 4 000 000,00 Kč

Zambie zemědělství Zavedení holistického managemen-
tu krajiny a hospodářských zvířat

Africa Centre for 
Holistic Management 854 354,45 Kč

Zambie zemědělství
Zajištění udrřitelné a stabilní pro-
dukce krmiva pro dojný skot drob-
ných farmářů

Mendelova univerzi-
ta v Brně 4 729 208,00 Kč

Celkem Zambie 11 583 562,45 Kč

Ukrajina

Ukrajina státní správa Podpora rozvoje školství na Ukrajině Masarykova  
univerzita 933 136,00 Kč 933 136,00 Kč

Ukrajina vzdělávání
Předávání zkušeností se školským 
managementem a mezinárodní 
spoluprací PHDPU

Asociace pro meziná-
rodní otázky (AMO) 813 660,00 Kč 813 660,00 Kč

Ukrajina vzdělávání

Podpora rozvoje studijních progra-
mů, univerzitní samosprávy a me-
zinárodní mobility na vybraných 
vysokých školách na Ukrajině

UPOL 382 238,00 Kč 382 238,00 Kč

Ukrajina vzdělávání
Podpora harmonizace Boloňského 
systému vysokého školství zeměděl-
ských vysokých škol na Ukrajině

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 198 800,00 Kč 198 800,00 Kč

Ukrajina vzdělávání
Poskytnutí IT vybavení evakuo-
vaným vzdělávacím institucím na 
Ukrajině – 1. část

BADGERS – Develop-
ment Professionals, 
s. r. o.

1 115 600,00 Kč 1 115 600,00 
Kč

Ukrajina vzdělávání
Poskytnutí IT vybavení evakuo-
vaným vzdělávacím institucím na 
Ukrajině – 2. část

VKUS-BUSTAN s. r. o. 1 725 168,48 Kč 1 725 168,48 Kč

Celkem Ukrajina 5 168 602,48 Kč

Celkem Bilaterální projekty (včetně čerpání nároků nespotřebovaných výdajů) 380 846 077,13 Kč
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6.3 Přehled provedených rozpočtových opatření v roce 2015

Region / země Sektor dle OECD 
DAC (zkr.) Název projektu Realizátor Skutečné čerpání

Bosna  
a Hercegovina

státní správa 
a občanská  
společnost

Podpora kapacit Státního archivu  
Bosny a Hercegoviny Národní archiv ČR 498 790,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina

státní správa 
a občanská  
společnost

Rozšíření kapacit Metrologického  
institutu v Bosně a Hercegovině

Český metrologický 
institut 6 904 450,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina energie

Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění 
Kantonální nemocnice  
v Bihaći – UNDP převod

UNDP 21 500 000,00 Kč

Bosna  
a Hercegovina lesnictví

Zefektivnění technologických postupů sběru 
a správy lesnických dat ve Federaci Bosny 

a Hercegoviny
ÚHÚL 3 500 000,00 Kč

Etiopie zemědělství
Studie přírodních fenoménů ohrožujicích 

zemědělskou produkci  
ve vybraných zónách SNNPR

Česká geologická 
služba 1 700 000,00 Kč

Moldavsko
státní správa 
a občanská  
společnost

Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti 
moldavských hasičů II. HZS ČR 3 990 800,00 Kč

Moldavsko zemědělství Elaboration and Implemenatation of the Vine 
and Wine Register in the Republic of Moldava UKZUZ 5 248 000,00 Kč

Moldavsko zemědělství Rozvoj vinařských oborů na středních zeměděl-
ských školách v Moldavsku UKZUZ 740 500,00 Kč

Mongolsko těžba
Geologické mapování 1:50 000 a zhodnocení 
ekonomického potenciálu vybrané oblasti Zá-

padního Mongolska

Česká geologická 
služba 3 624 000,00 Kč

Mongolsko lesnictví Rozvoj lesů a genofondu místních  
ekotypů lesních dřevin v Mongolsku ÚHÚL 11 367 741,00 Kč

Gruzie
připravenost 
a prevence  
katastrof

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých 
částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, 

mezinárodní silnice a energovodů v municipali-
tě Dusheti

Česká geologická 
služba 5 241 925,00 Kč

Gruzie
připravenost 
a prevence  
katastrof

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní  
chráněné oblasti Imereti II Správa jeskyní ČR 1 497 426,00 Kč

Gruzie
obecná ochrana 

životního  
prostředí

Realizace vybraných opatření z plánu péče  
pro CHKO Tušsko

AOPK ČR (Agentura 
ochrany přírody 

a krajiny ČR)
1 865 400,00 Kč

Palestina neaplikovatelné Finanční prostředky převedené za účelem 
poskytnutí peněžního daru Palestině MZV ČR 3 500 000,00 Kč

Palestina neaplikovatelné Finanční prostředky převedené za účelem 
poskytnutí peněžního daru Palestině MZV ČR 5 000 000,00 Kč

Etiopie neaplikovatelné Finanční prostředky převedené za účelem 
poskytnutí peněžního daru Etiopii MZV ČR 5 000 000,00 Kč

Neaplikovatelné neaplikovatelné Příspěvek do Czech-UNDP Trust Fundu MZV ČR 3 000 000,00 Kč

Neaplikovatelné neaplikovatelné Navýšení platů ČRA -37 337,00 Kč

Celkem rozpočtová opatření 84 141 695,00 Kč
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6.4  Přehled čerpání projektů Zapojení soukromého 
sektoru do ZRS v gesci ČRA v roce 2015

Region / země Sektor dle 
OECD DAC Název projektu Realizátor Skutečné 

čerpání

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor

Bosna 
a Hercegovina obchod Výstavba a provoz zařízení k úpravě/odstranění 

nebezpečných odpadů v BiH DEKONTA, a. s. 156 596,00 Kč

Bosna 
a Hercegovina obchod Navázání smluvního vztahu s firmami působících na uhelných 

dolech a spolupráce při pracích na důlních technologiích
Bohemia Muller 

s. r. o. 65 720,00 Kč

Bosna 
a Hercegovina obchod Podpora zemědělské bioprodukce v Bosanské Posavině v BaH JK Machinery, s. r. o. 99 838,00 Kč

Etiopie obchod Zavedení internetových “smart” řešení pro obce a města 
vedoucí ke zlepšení informovanosti Intelis, s. r. o. 100 000,00 Kč

Etiopie obchod
Územní plánování-transfér know how a vzdělávání pro tvorbu 
a užívání plánu, včetně užívání vody v intravilánu a blízském 

okolí malých měst.
Aquatest a. s. 94 490,00 Kč

Moldavsko obchod Pilotní projekt k implementaci mobilních a webových řešení 
pro efektivní komunikaci mezi občany a místní samosprávou Hrdlička spol. s. r. o. 400 000,00 Kč

Moldavsko obchod Zavedení systému poradenství a systému šlechtění  
skotu v Moldávii

Vhovatelské druž-
stvo Impuls,družstvo 373 260,00 Kč

Moldavsko obchod Podpora rozvoje ekologického zemědělství a obchodu 
s bioprodukty mezi Moldavskou republikou a ČR

PRO-BIO, obchodní 
společnost s. r. o. 462 457,00 Kč

Moldavsko obchod Aplikace inovativních léčivých látek v moderní farmaceutické vý-
robě při transferu farmaceutických technologií z EU do Moldavska IMCoPharma a. s. 12 615,00 Kč

Mongolsko obchod Úvodní hydrogeologický průzkum na třech vybraných 
ložiscích v Mongolsku Vodní zdroje, a. s. 443 362,00 Kč

Kambodža obchod Mobilní a webové řešení podporující ochranu  
zdrojů pitné vody Hrdlička spol. s. r. o. 100 000,00 Kč

Kosovo obchod Přenos českého know-how v oblasti vývoje a výroby čistíren 
odpadních vod do Kosova (NP) Ircon s. r. o. 400 000,00 Kč

Srbsko obchod Vytváření příležitostí pro energetické poradenství a financová-
ní implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie. ENVIROS, s. r. o. 498 330,00 Kč

Srbsko obchod

SET ŠABACH d.o.o. – přenesení českého know-how a technologií, 
vzdělávání zaměstnanců, získání nových zakázek v oblasti vodní-
ho hospodářství (návrh českých technologií a stavebních mate-
riálů -čerpací stanice odpadních vod, úpravny pitných vod, atp.)

PROVOD – 
inženýrská 

společnost, s. r. o.
433 249,19 Kč

Celkem Program partnerství pro soukromý sektor 3 639 917,19 Kč

Program studie proveditelnosti

Gruzie státní správa
a občanská spol. Geoparky – nový směr udržitelného regionálního rozvoje Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s. r. o. 385 000,00 Kč

Gruzie voda  
a sanitace

Minimalizace vlivu důlních vod na životní prostředí a zdroje 
pitné vody WATRAD spol. s.s.o. 320 000,00 Kč

Srbsko voda  
a sanitace

Studie providitelnosti systému zásobování pitnou vodou 
města Srbobran VHS Brno 482 800,00 Kč

Etiopie voda  
a sanitace

Proveditelnost využití technologického souboru pro identifikaci a oce-
nění mělké podzemní vody pro umělé zavlažování rodinných farem Aquatest 492 418,00 Kč

Bosna 
a Hercegovina

voda  
a sanitace

Studie providitelnosti sanačního zásahu v areálu chemického 
závodu Gikil, Lukavac,BiH Dekonta, a. s. 485 205,00 Kč

Bosna 
a Hercegovina energie TOP – Teslic: Obec příkladem GEO test, a. s. 491 000,00 Kč

Kosovo voda a sanitace Technicko-ekonomické hodnocení využívání zdrojů 
podzemních vod pro zásobování pitnou vodou Prištiny a okolí GEOMEDIA s. r. o. 344 200,00 Kč

Celkem příprava studií proveditelnosti 3 000 623,00 Kč

Celkem Zapojení soukromého sektoru do ZRS ČR 6 640 540,19 Kč
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6.5  Přehled čerpání tuzemské projektové spolupráce 
v gesci ČRA v roce 2015

Dotační titul Název projektu Realizátor Skutečné čerpání

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

šíření povědomí o ZRS Za inkluzivní rozvoj SVĚTLO PRO SVĚT – Light 
for the World, o.s. 600 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené Diecézní charita  
ostravsko-opavská 775 060,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Nízkoprahové kluby – brána do světa: globální  
rozvojové vzdělávání a osvěta, kde byste je nečekali

Společnost Podané  
ruce o. p. s. 300 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Studentská Agora – debatou k hlubšímu  
porozumění rozvojové problematice Agora ce o. p. s. 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Vzděláváním k aktivní pomoci Salesiánská asociace  
Dona Boska, o.s. 350 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS HUMR – Humanitární pomoc  
a rozvojová spolupráce ve školách Charita Česká republika 600 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Země na talíři – zodpovědná spotřeba  
a rozvoj objektivem kamery Glopolis o. p. s. 700 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Vzděláváním pedagogických pracovníků  
k prevenci stereotypů v GRV

Multikulturní centrum 
Praha, z. s. 700 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Fotbal pro rozvoj INEX – Sdružení  
dobrovolných aktivit 900 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Souvislosti – Globální problémy  
z pohledu jednotlivých aktérů

Diakonie ČCE Středisko 
humanitární a rozvojové 

spolupráce
334 523,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Mapování situace žen v rozvojových zemích  
a osvěta české veřejnosti Femisphera 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Učíme v souvislostech ARPOK, o. p. s. 800 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Společně s podporou naplňování Rozvojových cílů tisíciletí 
podpořme přípravu rozvojové agendy po roce 2015 Educon, z. s. 900 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji Pontopolis 300 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Globální rozvojové vzdělávání do oddílů a kroužků SIRIRI, o. p. s. 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS (Ne)lidské tváře pomoci – who cares? Care Česká republika z.s. 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Globální rozvojové vzdělávání pomocí audiovizuálních 
vzdělávacích prostředků Člověk v tísni, o. p. s. 1 250 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Středisko pro zvyšování povědomí o rozvojových zemích 
a rozvojové spolupráci

Rada pro mezinárodní 
vztahy 450 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Učíme světově (2013–2015) Člověk v tísni, o. p. s. 1 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Globální problémy lidstva: Na okraji Člověk v tísni, o. p. s. 1 100 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Shirika Shine Bean o. p. s. 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Letní škola rozvojové spolupráce Univerzita Palackého 
v Olomouci 600 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Rozšiřování participativní výuky globálních témat  
na 1.stupni ZŠ metodou storyline Na Zemi 600 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Důstojný život pro všechny: podpora osvětových  
a vzdělávacích aktivit v regionech Na Zemi 300 000,00 Kč

Celkem 15 559 583,00 Kč
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Evropský rok rozvoje 2015 – a osvětové aktivity souvesející s agendou post 2015

šíření povědomí o ZRS Kampaň k Evropskému roku rozvoje 2015 – mobilizace občanů Educon, z .s. 382 247,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Evropský rok rozvoje v Olomouci a okolí Univerzita Palackého 
v Olomouci 342 600,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Evropský rok rozvoje 2015 – Příležitost  
zviditelnit rozvojovou spolupráci Člověk v tísni, o. p. s. 500 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Společný příběh a cesty k SDGs pro Česko Glopolis o. p. s. 417 339,00 Kč

šíření povědomí o ZRS
Efektivní rozvojová osvěta pro studenty a pedagogy  

ČZU v Praze, Univerzity Karlovy a Vysoké školy  
chemicko-technologické

Česká zemědělská  
univerzita 350 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Zapojení zaměstnavatelů do informační kampaně  
o udržitelných rozvojových cílech

Platforma podnikatelů 
pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci
380 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Integrace témat “Post-MDG” do GRV aktivit  
dobrovolnické komunity

INEX – Sdružení  
dobrovolných aktivit 300 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Vzdělávání ke sdílené odpovědnosti: klíčové  
kompetence globálního občana

Univerzita Karlova v Praze, 
Centrum pro otázky  
životního prostředí

346 347,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Partnerství pro rozvoj – přínos místních  
samospráv pro EYD 2015 Charita Česká republika 480 647,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Jak vidí EYD 2015 a cíle udržitelného rozvoje mladí

Středisko ekologické 
výchovy a etiky Rýchory – 

– SEVER, Brontosaurus 
Krkonoše

487 017,00 Kč

Celkem 3 986 197,00 Kč

Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací

šíření povědomí o ZRS Posilování kapacit APROKu APROK, o. p. s. 200 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Posilování kapacit pro komunikaci Glopolis Glopolis o. p. s. 100 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Rozvoj fundraisingu a zvyšování efektivity  
rozvojové pomoci MOST, o. p. s. MOST, o. p. s. 180 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Finanční stabilita – klíč k udržitelnosti aktivit Humanitas Afrika Humanitas Afrika, o. p. s. 224 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Podpora transformace Care
Care Česká republika z.s., 
Spolek pro humanitární po-
moc a spolupráci při rozvoji

210 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Posílení základních kapacit a zázemí spolku Pontopolis Pontopolis 188 500,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Budování organizačních kapacit  
v oblasti vnějších vztahů a fundraising Wontanara, o. p. s. 268 200,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Kapacity pro transformaci Diecézní charita  
ostravsko-opavská 280 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Posílení organizačního zázemí Světla pro svět SVĚTLO PRO SVĚT – Light 
for the World, o.s. 259 856,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Posílení odborných kapacit organizace v oblasti vedení, 
kontroly, evaluace a řízení rizik

Diakonie ČCE Středisko 
humanitární a rozvojové 

spolupráce
200 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu  
a dlouhodobého plánování zdrojů

České centrum  
fundraisingu 250 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Partnerství pro rozvoj Občanské sdružení  
Development Worldwide 200 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Zvýšení kapacity, udržení partnerské spolupráce a spuštění 
veřejné sbírky ve spolupráci s médii Neslyšící s nadějí 290 000,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Sever zvyšuje kapacity pro propojení rozvojového a envi-
ronmnetálního vzdělávání

Středisko ekologické 
výchovy a etiky Rýcho-

ry – SEVER, Brontosaurus 
Krkonoše

150 000,00 Kč

Celkem 3 000 556,00 Kč



6. Přílohy  89

Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

šíření povědomí o ZRS Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého 
fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2015

České fórum pro rozvojo-
vou spolupráci – FoRS 997 800,00 Kč

šíření povědomí o ZRS Znalostní asistence přenosu know-how  
v rozvojových projektech

Platforma podnikatelů 
pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci
468 500,00 Kč

Celkem 1 466 300,00 Kč

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

šíření povědomí o ZRS Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst 
Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji Ústecký kraj 373 105,76 Kč

šíření povědomí o ZRS
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektro-
nizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj 

Good Governance
Město Valašské Meziříčí 434 610,00 Kč

Celkem 807 715,76 Kč

Celkem Tuzemské dotační tituly 24 820 351,76 Kč
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6.6  Přehled čerpání trilaterální projektové spolupráce 
v gesci ČRA v roce 2015

Region / 
země

Sektor dle OECD 
DAC Název projektu Realizátor Skutečné čer-

pání

Nároky z ne-
spotřebova-
ných výdajů 

(u MZV a ČRA 
kumulované, 
u ostatních 

resortů pouze 
za 2015)

Podpora trilaterálních projektů českých subjektů

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Jezte zodpovědně! Aktivně se vzděláva-
cím programem pro globální výzvy  

v Evropském roce rozvoje a dále
Glopolis, o. p. s. 157 600,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS Experiencing the World ARPOK 150 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Critical review of the historical and 
social disciplines for a formal education 

suited to the global society
ARPOK 200 000,00 Kč 0,00 Kč

Kambodža zemědělství Tržní rozvoj služeb pro komunitní  
živočišnou výrobu

Člověk v tísni, 
o. p. s. 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Zambie vzdělávání

Podpora zdrojů obživy skrze učňovské 
a podnikatelské vzdělávání a podpora 
zlepšení zdrojů příjmů v oblastech pře-

sídlení Mayukwayukwa a Meheba

Charita ČR 1 900 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Evropské spojenectví pro dosažení MDGs 
proti dopadům nedostatku potravin a kli-
matických změn na sociálně vyloučené

EDUCON 170 663,00 Kč 0,00 Kč

Mongolsko energie
Ovčí vlna jako ekologicky šetrný stavební 
materiál – integrovaný přístup pro rozvoj 

dodavatelského řetězce

Člověk v tísni, 
o. p. s. 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč

Afghánistán vzdělávání Podpora vykořeněných obyvatel Afghá-
nistánu – East West Livelihoods Initiative

Člověk v tísni, 
o. p. s. 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Farmářské organizace jako klíčoví aktéři 
v produkci rýže v Západní Africe Glopolis, o. p. s. 173 593,00 Kč 0,00 Kč

Angola
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Posílení kapacit občanské společnosti 
pro sociální a ekonomický rozvoj provin-

cie Bié, Angola

Člověk v tísni, 
o. p. s. 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie zemědělství Zajištění udržitelných zdrojů obživy 
v Kedida Gamela, SNNPR Charita ČR 1 898 680,00 Kč 0,00 Kč

Kambodža zemědělství Posilování odolnosti vůči katastrofám pro-
střednictvím lepšího vzdělávání a obživy

Člověk v tísni, 
o. p. s. 1 050 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

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

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

1 099 600,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS Prosazování fair trade v politikách EU Ekumenicka 

akademie 144 750,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Trinet Global – místní správa,  
podnikatelský sektor a univerzity  

jako nositelé změny

Ekumenicka 
akademie 266 700,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS Za férovou čokoládu! Ekumenicka 

akademie 447 521,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Globální férovost – školy  
jako činitelé změn

Ekumenicka 
akademie 304 800,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie zdravotnictví Odstraňování a prevence slepoty v odleh-
lých oblastech regionu Sidama v Etiopii Světlo pro svět 754 373,00 Kč 0,00 Kč
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Etiopie vzdělávání Vzdělání pro etiopské děti s vadou sluchu Světlo pro svět 836 085,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Museo Mundial – Globální vzdělávání 
v evropských muzeích s cílem podpory 

Rozvojových cílů tisíciletí
EDUCON 437 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

World-Wise Europe: Koherentnější  
Evropa pro spravedlivější svět

FORS – České 
fórum pro rozvo-
jovou spolupráci

238 800,00 Kč 0,00 Kč

Gruzie
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Podpora integrace dospělých lidí  
s mentálním postižením v Gruzii

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

755 290,00 Kč 0,00 Kč

Kambodža
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Sociální harmonizace a podpora  
obživy v komunitách

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

1 406 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie zemědělství Zajištění obživy v oblasti Chuko,  
III. Fáze

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

1 910 166,00 Kč 0,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Rozvoj služeb domácí péče  
CASMED II.

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

1 933 500,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Kampaň za důstojnou mzdu  
pro pracovníky v oděvním průmyslu NaZemi 75 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Každá obec se počítá: společensky  
odpovědné nakupování – Teď! NaZemi 350 000,00 Kč 0,00 Kč

Moldavsko
státní správa 
a občanská  
společnost

Zlepšení zemědělské výroby a zpřístup-
nění trhu farmářům na severu Moldavska

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

1 736 625,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS Prosazování fair trade v politikách EU NaZemi 180 500,00 Kč 0,00 Kč

Mongolsko šíření povědomí 
o ZRS

Podpora hospodářského rozvoje  
venkova v provinciích Selenge  

a Zavkhan, Mongolsko
ADRA 650 000,00 Kč 0,00 Kč

Mongolsko
státní správa 

a občanská spo-
lečnost

Rozvoj organizací občanské společnosti 
za účelem podpory dodržování lidských 

práv v mongolských věznicích
Charita ČR 84 064,00 Kč 0,00 Kč

Afghánistán zemědělství
Propojování humanitární a rozvojové 

pomoci v horských oblastech  
provincie Balch

Člověk v tísni, 
o. p. s. 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč

Afghánistán multisektorová 
pomoc

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

Člověk v tísni, 
o. p. s. 900 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Více vlastních zdrojů pro rozvojové země: 
snížení odlivu kapitálu z globálního Jihu 
skrze důslednější obchodní a investiční 

politiku EU

Glopolis, o. p. s. 209 500,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS Kvalita nebo kvantita? Člověk v tísni, 

o. p. s. 447 200,00 Kč 0,00 Kč

Gruzie zemědělství
Podpora spolupráce mezi drobnými 

zemědělci a zvýšení jejich produktivity 
v Imeretském kraji v Gruzii

Člověk v tísni, 
o. p. s. 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie zemědělství

Zvyšování odolnosti krizových oblastí 
prostřednictvím integrovaného  

multisektorového přístupu v zóně  
Wolayita a Jižní Omo, Regionu SNNPR

Člověk v tísni, 
o. p. s. 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Financování rozvoje a rozvojové finance 
v Evropském roce rozvoje 2015: Celoev-
ropská kampaň za sladění evropských 

investic s post-MDG´s strategií a politika-
mi EU pro udržitelný rozvoj a odstraňová-

ní chudoby

Glopolis, o. p. s. 101 570,00 Kč 127 300,00 Kč
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ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Výuka “Fair Trade” ekologického země-
dělství – inovativní způsob integrace 

potravinové bezpečnosti do evropského 
univerzitního vzdělávání

Charita ČR 1 842 165,00 Kč 1 842 165,00 Kč

Etiopie
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Komunitní rehabilitace  
v Arba Minch a okolí Světlo pro svět 1 760 317,00 Kč 1 760 317,00 Kč

Bosna a Her-
cegovina vzdělávání

Posilování občanské společnosti  
skrze inkluzivní vzdělávání  

v Bosně a Hercegovině
Světlo pro svět 729 686,00 Kč 787 666,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Cesta k etickému a udržitelnému dodava-
telskému řetězci v obuvnickém průmyslu NaZemi 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Skautingem k aktivnímu globálnímu 
občanství v ERR 2015 a dále NaZemi 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

GLEN – společně pro rozvojové  
vzdělávání v Evropě INEX SDA 1 095 526,00 Kč 1 095 526,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Čas na změnu: Podpora udržitelné spotře-
by a produkce nerostných surovin nejen 

v kontextu Evropského roku rozvoje 2015
Glopolis, o. p. s. 67 300,00 Kč 67 300,00 Kč

ČR + EU šíření povědomí 
o ZRS

Nerovnosti a férové danění v jádru evrop-
ské rozvojové agendy: zapojení veřejnosti 
(nejen) do Evropského roku rozvoje 2015

Glopolis, o. p. s. 404 951,00 Kč 493 400,00 Kč

Etiopie voda a sanitace
Přístup k bezpečné pitné vodě  

komunitám Qetane Kedeb  
v zóně Gurage v Etiopii

ADRA 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč

Etiopie vzdělávání Podpora rovnocenného přístupu  
ke kvalitnímu vzdělání v Etiopii ADRA 880 000,00 Kč 880 000,00 Kč

Gruzie zemědělství

Vysazení ovocných plodin na svazích 
a terasách jako opatření proti sesuvným 

procesům v municipalitě Chulo,  
autonomní republika Adžárie, Gruzie

Charita ČR 370 940,00 Kč 370 940,00 Kč

Kambodža vzdělávání Inkluzivní vzdělávání dětí  
s vadou zraku v Kambodži Světlo pro svět 1 184 941,00 Kč 1 184 941,00 Kč

Kambodža zdravotnictví Podpora výživy matek a dětí do dvou let 
v oblasti Baray Santuk (Kambodža) ADRA 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

Moldavsko
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Podpora ohrožených dětí a mládeže ze 
znevýhodněných rodin: snížení hrozby 

rizikového chování a pomoc  
při socializaci v rámci místní komunity

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

395 960,00 Kč 395 960,00 Kč

Ukrajina
ostatní sociální 
infrastruktura 

a služby

Podpora rozvoje konceptu náhradní 
rodinné péče na Ukrajině

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

1 304 510,00 Kč 1 304 510,00 Kč

Zambie
státní správa 

a občanská spo-
lečnost

Ženy ve vedení – Zambie

Diakonie ČCE 
– Středisko huma-
nitární a rozvojo-

vé spolupráce

2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

Celkem Podpora trilaterálních projektů českých subjektů 49 275 876,00 Kč
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6.7  Přehled čerpání programu Vysílání učitelů v gesci 
ČRA v roce 2015

Region / 
země

Sektor dle 
OECD DAC Název projektu Realizátor Skutečné 

čerpání

Nároky z ne-
spotřebova-
ných výdajů 

(u MZV a ČRA 
kumulované, 
u ostatních 

resortů pouze 
za 2015)

Vysílání učitelů

Bosna a Her-
cegovina vzdělávání

Zvyšování kvality výuky na Fakultě 
zemědělství a potravinových 

technologií University v Mostaru 
a Agromediteránní fakultě University 

Džemala Bijediče v Mostaru

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 929 600,00 Kč 0,00 Kč

Bosna a Her-
cegovina vzdělávání

Podpora vzdělávání studentů  
zootechnického oboru  

na Universitě v Banja Luce

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 988 300,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie vzdělávání
Vysílání českých učitelů do Etiopie – 

– podpora zvyšování kvality vysokého 
školství na Hawassa university

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie vzdělávání

Zvýšení kvality vysokoškolského 
vzdělávání v oborech věd o Zemi 
zaměřené zejména na aplikované 

obory zaměřené na boj s geohazardy

Česká geologická služba 969 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie vzdělávání
Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit 

pedagogů a studentů Institute of 
Technology, Hawassa University

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Etiopie vzdělávání

Zvýšení kvality vysokoškolského 
vzdělávání aplikované geologie 
a tvorba výzkumného centra na 

univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie)

Ústav struktury 
a mechaniky hornin  

AV ČR, v.v.i.
999 400,00 Kč 999 400,00 Kč

Gruzie vzdělávání Zvyšování kvality výuky na Státní 
univerzitě Akaki Tsereteli (Gruzie)

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 987 000,00 Kč 0,00 Kč

Gruzie vzdělávání Graduate Teaching Fellows Univerzita Karlova v Praze 937 200,00 Kč 0,00 Kč

Jemen vzdělávání Podpora kvality vysokého školství 
v provincii Sokotra

Mendelova univerzita 
v Brně 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Kambodža vzdělávání

Podpora zvyšování kvality vědecko-
výzkumných, pedagogických 

a mezinárodních aktivit na vysokých 
školách v Kambodži

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

Moldavsko vzdělávání Odborná pomoc pro vzdělávání  
v oblasti bezpečnosti v Moldavsku

Vysoká škola báňská – tech-
nická univerzita Ostrava 946 738,00 Kč 0,00 Kč

Vietnam vzdělávání
Podpora vědecko-výzkumných kapacit 
pedagogů a studentů Zemědělské a les-

nické univerzity v Hue, Vietnam

Česká zemědělská  
univerzita v Praze 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem Vysílání učitelů 11 757 238,00 Kč
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6.8  Přehled čerpání programu Vysílání expertů v gesci 
ČRA v roce 2015

Region / země Sektor dle OECD DAC Název projektu Realizátor Skutečné čerpání

Vysílání expertů

Srbsko státní správa  
a občanská společnost

Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti v Srbsku – návrh 
indikátorů klimatické změny

DHP Conservation 
s. r. o., Ing. Michael 

Hošek
151 620,18 Kč

Gruzie státní správa  
a občanská společnost

Modernizace Hydrometeorologic-
kého systému v Gruzii

RNDr. Radima Tolasze, 
Ph.D. 352 969,47 Kč

Moldavsko státní správa  
a občanská společnost

Zavádění Eurocodů v Moldavsku 
RNDr. Klára Popadičová RNDr. Klára Popadičová 93 453,45 Kč

Moldavsko státní správa  
a občanská společnost

Zavádění Eurocodů v Moldavsku 
Ing. Miroslav Chloupek Ing. Miroslav Chloupek 93 245,45 Kč

Moldavsko státní správa  
a občanská společnost

Harmonizace moldavské  
legislativy vodního hospodářství 

s legislativou EU

Výzkumný ústav vodo-
hospodářský T.G.M, v.v.i. 239 661,00 Kč

Moldavsko státní správa  
a občanská společnost

Zavádění Eurocodů v Moldavsku 
Ing. Jindra Kafková Ing. Jindra Kafková 111 798,31 Kč

Moldavsko státní správa  
a občanská společnost

Zavádění Eurocodů v Moldavsku 
Mgr. Viktor Pokorný Mgr. Viktor Pokorný 93 685,45 Kč

Moldavsko státní správa  
a občanská společnost

Vypracování programu soutěžní 
advokacie v Moldavsku JUDr. Michal Petr, Ph.D. 121 510,00 Kč

Gruzie státní správa  
a občanská společnost

Zlepšení bezpečnosti a výstavby 
silniční sítě v Tušsku, v Gruzii

Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i. 399 800,00 Kč

Gruzie státní správa  
a občanská společnost

Vypracování koncepce rozvoje 
jeskyní v krajích Imereti,  

Samegrelo a Rača (Zajíček)
RNDr. Petr Zajíček 60 227,00 Kč

Gruzie státní správa  
a občanská společnost

Vypracování koncepce rozvoje 
jeskyní v krajích Imereti,  

Samegrelo a Rača (Ouhrabka)
Mgr. Vratislav Ouhrabka 60 227,00 Kč

Gruzie státní správa  
a občanská společnost

Vypracování koncepce rozvoje 
jeskyní v krajích Imereti,  
Samegrelo a Rača (Drbal)

Ing. Karel Drbal 62 570,00 Kč

Srbsko státní správa  
a občanská společnost

Právní konzultace v oblasti 
ochrany před hlukovou  

zátěží v Srbsku

Ing. Michaela  
Vrdlovcová 59 124,32 Kč

Celkem Vysílání expertů 1 899 891,63 Kč
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6.9  Abstrakty realizovaných bilaterálních projektů 
v gesci ČRA v roce 2015

Afghánistán

Název projektu: Podpora kvality zemědělského 
vzdělávání v Afghánistánu prostřednictvím 
modelových škol

Identifikační číslo pro rok 2015: 05/2015/02

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: celostátně

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 26 988 621 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 9 498 303 Kč

Cílem projektu zahájeného v roce 2015 je zvýšit 
kvalitu vzdělávání na afghánských středních země-
dělských školách. Systém modelových škol podpo-
rovaných vícestranným monitoringem kvality bude 
využíván jako vzor dobré praxe pro ostatní školy. Sou-
časný projekt, který navazuje na předchozí aktivity 
v tomto sektoru, pokračuje v podpoře zemědělského 
vzdělávání s cílem budovat kapacity středních země-
dělských škol a institutů s důrazem na praktickou 
výuku. Zároveň je důležité zvyšovat kapacity státní 
správy a samosprávy pro dohled nad kvalitou výuky 
a její samostatnou podporu. Přímou cílovou skupinou 
projektu jsou ředitelé škol, jejich zástupci, učitelé, 
studenti pilotních škol a úředníci odboru technické-
ho a učňovského vzdělávání a školství (DM TVET) 
a zástupci odborů školství provinčních samospráv 
(Provincial Education Department – PED). Nepřímou 
cílovou skupinou jsou pak všichni studenti a učitelé 
zemědělských škol (včetně těch, které se učí od pilot-
ních a modelových škol), rodiny studentů, zaměstna-
vatelé a farmáři.

Název projektu: Participativní zemědělský rozvoj 
provincie Samangan

Identifikační číslo pro rok 2015: 05/2015/03

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: celostátně

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 18 961 778 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 8 467 955 Kč

V roce 2015 zahájený projekt Participativní země-
dělský rozvoj provincie Samangan je realizován ve 
třech okresech (distriktech) provincie Samangan: 
Khuram Wa Sarbagh, Hazrat-e Sultan, a Aybak. Pro-
jekt se zaměřuje jak na uměle zavlažované nížiny, 
tak na náhorní plošiny s přirozenou závlahou. Oby-
vatelé cílových oblastí se živí zemědělstvím, chovem 
dobytka, a drobným podnikáním. Etnicky různorodé 
obyvatelstvo je pestrou směsicí Uzbeků, Tádžiků, 
Paštúnů a Arabů. V rámci projektu bylo v roce 2015 
identifikováno a podpořeno (sadba, osivo, zeměděl-
ské náčiní) 30 klíčových farmářů, 600 členů Farmer 
Field Schools (FFS), 60 domácností pro domácí za-
hrady, 35 chovatelů drůbeže a 25 pěstitelů sazenic 
ve školkách. 

Název projektu: Rozvoj drogové prevence 
v Afghánistánu

Identifikační číslo pro rok 2015: 05/2015/01

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Afghánistán

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Podané ruce o. p. s.

Celkový rozpočet:  6 981 380 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 981 380 Kč

Hlavním a dlouhodobým záměrem projektu je přispět 
ke vzniku fungujících drogových služeb v Afghánistá-
nu. Projekt má tři cíle. Zaměřuje se na podporu rozvoje 
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místních NNO v drogových službách formou školení 
v terénu, distribuci HIV testerů a zavádění harm re-
duction programů. Dále přispěje ke vzniku nového 
vzdělávacího oboru v Afghánistánu – adiktologii. To 
povede ke zvýšení vzdělanosti Afghánců v oblasti mo-
derní léčby drogové závislosti. Nakonec podpoří vznik 
národního monitorovacího střediska pro Afghánistán 
ve spolupráci s UNODC a iniciaci pilotního programu 
sběru dat drogové závislosti (HIV/AIDS ohrožení) ve 
vybraných provinciích Afghánistánu.

Bosna a Hercegovina
Název projektu: Zajištění přístupu k pitné vodě 
v obci Lukavac

Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-14-14021

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Lukavac, kanton Tuzla,  
Federace Bosny a Hercegoviny

Doba realizace: 2011–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: MEVOS s. r. o., Geotest, a. s.

Celkový rozpočet: 27 000 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 490 000 Kč 

Město Lukavac, které má téměř 57 000 obyvatel, se na-
chází cca 80 kilometrů severně od Sarajeva, v blízkosti 
jezera Modrac. Město má dlouhodobý problém se zá-
sobováním pitnou vodou. Ta je v současnosti čerpána 
předvším z jezera v nekvalitní formě a distribuována 
obyvatelům. Projekt české ZRS má být zaměřen na 
vyhotovení vodních vrtů a následnou výstavbu čerpací 
stanice, sběrného rezervoáru a úpravny vody. Vzhle-
dem ke komplikacím, které byly způsobeny nedosta-
tečnou vydatností vrtů a povodněmi v roce 2014, se 
doposud nepodařilo nalézt vhodný zdroj vody. V roce 
2015 byly provedeny čerpací zkoušky na třech nových 
vrtech v lokalitě Bokavići a následně odebrány vzorky, 
které byly převezeny do ČR k analýze v certifikova-
ných laboratořích. V případě, že se potvrdí dostatečná 
vydatnost a kvalita vody, bude projekt dále pokračovat 
ve svém původním zaměření.

Název projektu: Rekonstrukce odpadních vod 
v obci Gradačac 

Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-2-14022

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Gradačac, kanton Tuzla,  
Federace Bosny a Hercegoviny

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: VHS Brno, a. s.

Celkový rozpočet: 29 400 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 12 950 000 Kč
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Záměrem projektu ZRS je přispět k modernizaci, rozší-
ření a zvýšení spolehlivosti systému čištění odpadních 
vod (ČOV) města Gradačac prostřednictvím rekon-
strukce čistírny odpadních vod, odpovídajícího proško-
lení zaměstnanců organizace provozující ČOV a sezná-
mením obyvatel města Gradačac s principy nakládání 
s odpadními vodami. V návaznosti na realizaci projek-
tu dojde ke snížení znečištění povrchových vod řeky 
Gradašnica průmyslovými a komunálními odpadními 
vodami, což umožní zachování a další rozvoj průmyslu 
v regionu v souladu s cíli ochrany životního prostředí. 
Snížení znečištění povrchových vod zároveň přispěje 
k naplnění cílů Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti. 
V roce 2015 bylo hlavní částí projektu dodání technic-
kého vybavení a vypracování projektové dokumentace 
rekonstrukce čistírny. Montáž technického vybavení 
a stavební práce na rekonstrukci ČOV budou zahájeny 
v roce 2016.

Název projektu: Podpora kapacit Institutu pro 
standardizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti zavá-
dění EUROCODŮ

Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-3-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace:  Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví ČR0

Celkový rozpočet: 9 610 100 Kč

Projekt je zaměřen na podporu kapacit Institutu pro 
standardizaci Bosny a Hercegoviny v oblastech zavádě-
ní, překladů, tvorby a přípravy národních příloh zásad 
pro navrhování stavebních konstrukcí – EUROCODŮ. 
EUROCODY jsou jednotnými evropskými normativními 
dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských 
staveb z hlediska stability a mechanické a požární 
odolnosti, a to s ohledem na různé druhy konstruk-
cí, použité materiály apod. Bosna a Hercegovina se 
zavedením EUROCODŮ dostane mezi evropské země 
s jednotným postupem navrhování konstrukcí staveb, 
a vyřeší tím do jisté míry i současný neuspokojivý stav 
v dané oblasti po rozpadu bývalé Jugoslávie, kdy nee-
xistují národní předpisy ani ucelený systém národních 
normativních dokumentů. Zavedení EUROCODŮ v Bos-
ně a Hercegovině zpřehlední českým i ostatním evrop-
ským společnostem působícím ve stavebním sektoru 
v tomto regionu postupy a podmínky navrhování kon-
strukcí staveb a zruší konfliktní technické normy. Tyto 
společnosti tak budou moci svoje podnikatelské akti-
vity provádět na základě jim dobře známých pravidel 
platných v EU. Zavedení EUROCODŮ v Bosně a Herce-

govině jednoznačně zvýší spolehlivost stavebních kon-
strukcí realizovaných podle dnes platných pravidel.

Název projektu: Rozšíření kapacit Metrologického 
institutu v Bosně a Hercegovině

Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-2-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace:  Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor:  Český metrologický institut

Celkový rozpočet: 17 336 747 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 6 904 450 Kč

Projekt vychází z požadavku Metrologického institutu 
Bosny a Hercegoviny (IMBiH) na asistenci při rozšíření 
služeb této instituce a získání mezinárodního uznání 
vybraných laboratorních provozů. Česká republika byla 
požádána o asistenci s přihlédnutím ke skutečnosti, 
že Český metrologický institut (ČMI), zajišťující stejné 
spektrum služeb, získal odpovídající mezinárodní uznání 
u drtivé většiny etalonů po roce 2000. Jedná se tedy o čle-
na mezinárodní skupiny metrologických institucí, který 
získal relevantní zkušenosti v relativně nedávné době. 
Transfer svým způsobem unikátních zkušeností jak v in-
stalaci nových etalonů a přípravě metodik měření, tak ve 
snaze o získání mezinárodního uznání do Bosny a Herce-
goviny (vedle zajištění dodávky zařízení), pomůže příjemci 
projektových výstupů v jeho aktuálním postavení. Uplat-
nění získaných zkušeností i pro další obory navíc přispěje 
k dalšímu rozvoji i po ukončení realizace projektu. Cílem 
projektu je získání mezinárodního uznání technické způ-
sobilosti vybraných laboratoří IMBiH v rámci CIPM MRA 
(ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a cer-
tifikátů měření vydávaných národními metrologickými 
institucemi). Podmínkou pro splnění cíle je nutnost zajiš-
tění laboratoří schopných provádět metrologické měření 
v daném oboru a s danými parametry, včetně adekvátního 
proškolení obsluhy (výstup 1), spolu s realizací mezinárod-
ního mezilaboratorního porovnání (výstup 2). Kompilace 
a podání žádosti bude poté plně v rukou IMBiH, který 
o mezinárodní uznání usiluje. Těžištěm aktivit v úvodním 
roce realizace projektu byl sběr a vyhodnocení potřebných 
dat pro revizi a upřesnění požadavků laboratoří. Následně 
bylo po upřesnění technické specifikace dodáno labora-
tořím vybavení v celkové hodnotě 4 092 102 Kč. Dále byla 
provedena série školení v laboratořích, instalace a zpro-
voznění dodaných zařízení a vypracována metodika měře-
ní pro různé laboratoře. V roce 2015 byla pořízena hlavní 
část přístrojového vybavení pro IMBiH, proběhla potřebná 
školení a příprava porovnání.
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Název projektu: Podpora kapacit  
Státního archivu Bosny a Hercegoviny

Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-7-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace:  Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu:   veř. zakázka, rozpočt. opatření

Realizátor: Národní Archiv ČR; Ministerstvo vni-
tra – Odbor archivní správy a spisové služby, 
EMBA s. r. o.; další VŘ plánováno na rok 2016

Celkový rozpočet: 4 091 335 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 498 790 Kč 

Státní archiv Bosny a Hercegoviny je jediným archivem 
v Bosně a Hercegovině, jehož působnost se vztahuje na 
celý stát, ne pouze na entitu či jiný samosprávný celek. 
Archiv uchovává cenné historické materiály, které jsou 
svým charakterem významné i pro Českou republiku. 
V únoru 2014 bylo několik místností archivu, které 
uchovávaly významné sbírky, poničeny a vypáleny při 
sociálních nepokojích, které zasáhly Sarajevo a další 
města v Bosně a Hercegovině. Česká republika reagovala 
na situaci vysláním experta z Vysoké školy chemicko-
-technologické, který archivu doporučil další optimální 
postup v rámci konzervace ohořelých materiálů a sušení 
materiálů poničených hasičským zásahem. Archivu byla 
také poskytnuta materiální podpora ve formě filtračních 
papírů a skladovacích archivních boxů. Při následné 
identifikaci projektu byla za hlavní problém označena 
především absence restaurátorského pracoviště v archi-
vu a nedostatek odborně vyškoleného personálu. Projekt 
je tedy zaměřen na budování kapacit v oblasti konzer-
vace a restaurátorství požárem postižených archiválií. 
Toho bude dosaženo odborným školením, které se zamě-
ří hlavně na praxi, a dále vybavením restaurátorského 
pracoviště ve Státním archivu Bosny a Hercegoviny. Tyto 
stěžejní aktivity budou doplněny pravidelnými konzulta-
cemi v místě, což přispěje k udržitelnosti projektu. Pro-
jekt komplementárně doplní aktivity UNESCO a turecké 
rozvojové agentury TIKA, které společně rekonstruovaly 
a vybavily vyhořelé místnosti. V roce 2015 proběhla stu-
dijní stáž pracovnic archivu v České republice, kde jim 
byly předány expertní znalosti v oborech konzervace 
a restaurování archivních dokumentů.

Název projektu: Podpora rozvojových oddělení 
městských částí a města Sarajevo

Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-6-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Sarajevo, Federace BiH, Bosna 
a Hercegovina

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu:  veřejná zakázka

Realizátor: Regionální rozvojová agentura Střední 
Čechy – Praha, s.p.o.; Czech Point, d.o.o.

Celkový rozpočet: 1 522 567 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 177 970 Kč

Projekt je zaměřen na podporu města Sarajeva a jeho 
čtyř městských částí (Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo 
Sarajevo) v oblasti čerpání prostředků především z před-
vstupních fondů EU (IPA fondy) a dalších dostupných ná-
rodních a mezinárodních fondů. V současnosti se měst-
ské části, stejně jako město Sarajevo, potýkají s nedostat-
kem dobře vyškoleného personálu, který by byl schopen 
napsat úspěšnou projektovou žádost a získat nutné pro-
středky. Všechny městské části vyčlenily pro tento účel 
personál a některé již založily specializovaná samostatná 
oddělení (rozvojová oddělení), která se budou zabývat 
možnostmi čerpání finančních prostředků z dostupných 
fondů. Dosavadní absolvovaná krátkodobá školení a tré-
ninky v drtivé většině zahrnovaly jen teoretickou přípra-
vu pro psaní projektových námětů a byly nedostatečně 
propojeny s praktickým využitím získaných znalostí. 
Podpora ze strany České republiky bude směřovat zejmé-
na k propojení teoretických znalostí získaných v rámci 
školení s praktickou přípravou konkrétních projektových 
námětů. Součástí školení bude i přenos zkušeností České 
republiky s čerpáním předvstupních fondů EU. Moduly 
budou mít jak teoretickou, tak i praktickou část, v jejichž 
rámci budou pracovníci proškoleni v oblasti získávání 
prostředků z dostupných fondů. Ve spolupráci s experty 
ze strany realizátora projektu bude pro každou městskou 
část identifikován vhodný projekt, který bude v soula-
du se strategií a potřebami konkrétní městské části ve 
skupinách zpracováván. Během prací ve skupinách bu-
dou mít proškolení účastníci možnost kdykoli s experty 
konzultovat na dálku své případné problémy. V další fázi 
budou sepsané projektové žádosti analyzovány a případ-
né připomínky a doporučení ze strany realizátora přispějí 
ke zvýšení kvality projektových dokumentů. Propojením 
teoretického modulu s praktickým zpracováváním pro-
jektových žádostí pod dohledem expertů získají pracov-
níci městských částí a města Sarajevo praxi s identifikací 
relevantních témat, psaním konkrétních projektových 
záležitostí a projektovým managementem. Projekt byl 
doplněn i dodávkou IT vybavení pro stávající a budoucí 
rozvojová oddělení městských částí a města Sarajevo. 
Stěžejní částí aktivit v roce 2014 byla dodávka technic-
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kého vybavení pro práci rozvojových oddělení a školicí 
moduly v oblasti čerpání prostředků z dostupných fondů. 
Následně pracovníci městských částí identifikovali ve 
spolupráci s českými experty možné náměty a rozpraco-
vali projektové žádosti, které byly průběžně zpracovává-
ny v roce 2015.

Název projektu: Zajištění energetické efektivnosti 
při vytápění nemocnice v Bihaći

Identifikační číslo: CzDA-BA-2013-004-FO-23070

Sektor: výroba a dodávky energie

Místo realizace: Bihać, kanton Una-Sana,  
Federace BiH, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor:  VŘ proběhne v roce 2016

Celkový rozpočet: 21 829 599 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 21 829 599 Kč

Kantonální nemocnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ v Bihaći 
je jediným zařízením svého druhu a centrální zdravot-
nickou institucí kantonu Una-Sana, která je využívá-
na i obyvateli z přilehlých oblastí v této části Bosny 
a Hercegoviny. V současnosti se nemocnice mimo 
jiné také potýká s neefektivním a nedostačujícím sys-
témem vytápění, které významně zatěžuje finanční 
rozpočet nemocnice. Předmětem projektu je dodávka, 
instalace a zprovoznění technologie zdroje tepla na 
štěpku (popřípadě zdroje tepla na štěpku a alternativ-
ních paliv, které je možno získat z rostlinného odpadu 
ze zemědělství nebo lesnictví), distribučních rozvodů 
a předávacích stanic v kantonální nemocnici „Dr. Irfan 
Ljubijankić“. ČRA realizuje projekt v úzké spolupráci 
s regionální kanceláří UNDP v Bihaći. V roce 2015 byly 
UNDP poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu ZRS 
ČR, které budou využity na realizaci projektu.

Název projektu: Institucionální podpora certifika-
ce a kontroly rostlinného materiálu

Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2013-3-31192

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace:  Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební  
ústav zemědělský ČR

Celkový rozpočet: 11 139 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 0 Kč (bylo využito  
zbývajících prostředků z roku 2014)

Dle platné legislativy Evropské unie mají na unijní 
trh přístup pouze takové sadební materiály, které 
nabízejí stejné záruky jako ty, které jsou produkovány 
v rámci EU. Na základě výsledku hodnotící zprávy 
o systému kontroly a certifikace sadebního materi-
álu, která byla vypracována týmem českých exper-
tů v první polovině roku 2013, jsou v rámci tohoto 
projektu navrženy aktivity, které by měly přispět ke 
sladění bosenského systému certifikace sadebního 
materiálu s požadavky Evropské unie. Současný bo-
senský systém kontrol a certifikace je velmi roztříš-
těný a chybí mu i větší systematizace, což má přímý 
dopad na konkurenceschopnost v zemědělství a ome-
zuje růst v tomto sektoru. To má přímý dopad na vý-
voz zemědělců z Bosny a Hercegoviny, stejně jako na 
možnost zahraničních investic v této oblasti. Bosenští 
výrobci by také měli pružněji reagovat na poptávku 
na trhu (nové odrůdy, klony, sledování zdravotního 
stavu rostlin atd). Hlavním cílem tohoto projektu je 
proto pomoci vytvořit systém kontroly a certifikace 
sadebního materiálu, který je běžný v členských stá-
tech EU. V rámci tohoto projektu budou především 
připraveny návrhy příslušných právních předpisů, 
které budou zcela harmonizovány s legislativou EU, 
a zároveň bude zabezpečeno školení pro zaměstnan-
ce státní správy, kteří se podílejí na procesu certifika-
ce. Tamní výrobci tak budou mít prospěch z přístupu 
na trh Evropské unie a zemědělci získají jistotu, že 
zakoupený materiál splňuje požadované normy.

Název projektu: Využití obnovitelné geotermální 
energie v municipalitě Doboj

Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-17-23066

Sektor: Výroba a dodávky energie

Místo realizace: Doboj, Republika srbská,  
Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2012–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Geotest, a. s.

Celkový rozpočet: 17 900 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 9 274 750 Kč

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu životního pro-
středí a kvality života municipality Doboj prostřed-
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nictvím zavedení využívání obnovitelné geotermální 
energie pro zásobování teplem. Obec Ševarlije na-
vrhla jako nejvhodnější lokalitu příjemce projektu 
- municipalitu Doboj, a to z několika důvodů. Jedním 
z nich je multietnická skladba populace obce, kte-
rou z velké míry tvoří navrátivší se uprchlíci, jejichž 
udržitelný návrat patří k prioritám municipality. 
Dalším z nich je potenciál lokality pro využití zdroje 
geotermální energie. V blízkosti školy se totiž nalézá 
prostor bývalé vojenské základny, kde municipalita 
plánuje v horizontu následujících dvou let vystavět 
průmyslovou zónu. Také ta by v budoucnu mohla být 
připojena k vytápění z geotermálních zdrojů. Dalším 
potenciálním odběratelem jsou soukromé rodinné 
domy, ze kterých vesnice sestává. V roce 2014 byl 
projekt zbrzděn vinou katastrofálních povodní, které 
zasáhly Bosnu a Hercegovinu, především region měs-
ta Doboj. I přesto se podařilo provést terénní měření 
a zpracovat základní geofyzikální data. Následně byly 
zahájeny práce na samotných vrtech. V roce 2015 
byly provedeny čerpací zkoušky, laboratorní analýzy 
vody a analýza možností využití geotermální energie 
spolu s osvětovou kampaní.

Název projektu: Rozvoj ekologické těžby dřeva 
a lesního hospodaření v Bosně a Hercegovině

Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-13-31220

Sektor: Lesnictví

Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření

Realizátor: Geotest, a. s.; Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesa

Celkový rozpočet: 18 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 500 000 Kč 

Zhruba 37 % území Bosny a Hercegoviny (BiH) je 
pokryto lesy a dřevozpracovatelský průmysl je dů-
ležitou součástí státní ekonomiky. Těžba dřeva je 
však současnosti ve většině míst prováděna pomo-
cí zastaralé techniky a používané postupy jsou ve 
výsledku velmi neekologické. Dochází především 
k silnému poškozování podrostu při přibližování 
dřeva. Silné poškození podrostu není toliko způ-
sobováno přibližovaným dřevem, ale především 
traktory, které jsou k jeho přibližování používány. 
Velká část lesních porostů BiH se nachází ve výšce 
mezi 500 – 1000 m.n.m. a na strmých svazích. Tyto 
oblasti nejsou pro svoji charakteristiku od počátku 
vhodné ani pro přibližování dřeva traktory. V oblas-
ti, kde jsou přesto využívány, dochází v důsledku až 

k 80 % poškození podrostu. Situace je zhoršována 
také nedostatečnou hustotou lesních komunikací. 
Cílem projektu je úspěšně zavést technologie les-
ních lanovek pro těžbu a přibližování dříví do BiH 
a přispět tak k zajištění ekologického hospodaření 
s lesy. Především pak umožnit hospodaření s lesy 
v dosud nedostupných oblastech. Projekt tímto při-
spěje k plnění bosenské strategie rozvoje lesnictví, 
která za jeden s cílů stanovila zavedení udržitelného 
nakládání s lesy v BiH. V prvním roce projektu byly 
příjemci dodány dva lanovkové systémy, ke kterým 
byla vyškolena kompletní osádka, včetně pracovní-
ků pro řízení těžby dřeva. Absolventi školení záro-
veň získali potřebné znalosti, aby mohli v budoucnu 
sami působit jako školitelé. Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů se soustředil na analytickou část stávají-
cí situace a návrh jejího optimálního řešení zejména 
v aktivitě zpracování implementační studie. Dále 
byla zahájena školení a dodávky vybraných techno-
logií včetně jejich zprovoznění na pracovištích part-
nerů projektu z FBiH. Výraznou oblastí řešení v roce 
2015 byla i administrativně formální témata spojená 
se zahájením realizace projektu u partnerských in-
stitucí (ekonomické, personální a právní otázky). Re-
alizace projektu byla negativně ovlivněna přístupem 
jednoho z navržených partnerů projektu, a to Minis-
terstvem zemědělství, vodohospodářství a lesnictví 
Federace Bosny a Hercegoviny, které se nakonec po 
četných jednáních projektu nezúčastní. 

Název projektu: Rozvoj systému šlechtění masného 
skotu v Bosně a Hercegovině

Identifikační číslo: CzDA-BA-2013-3-31195

Sektor: Zemědělství

Místo realizace: Republika srbská; Federace BiH; 
Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: CIRA, s. r. o.; CULS. N.O.P.O.Z.M., s. r. o.; 
Agromont Vimperk, s.  r.  o., Česká zemědělská 
univerzita

Celkový rozpočet: 18 203 050 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 12 194 905 Kč 

Projekt zaměřený na rozvoj systému šlechtění masného 
skotu v Bosně a Hercegovině vychází z tématu Podpora 
zemědělské produkce schváleného usnesením vlády 
č. 413 ze dne 13. června 2012 k zahraniční rozvojové 
spolupráci v roce 2013 a střednědobému výhledu jejího 
financování do roku 2015. Projekt je zároveň v souladu 
s primárním zaměřením programu rozvojové spolu-
práce s Bosnou a Hercegovinou 2011–2017 v sektoru 
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zemědělství, který se zaměřuje na zvýšení produkce 
i kvality chovu skotu a to jak podporou institucionální 
tak i drobných a středních zěmědělců. Projekt tak rea-
guje na potřeby rozvoje definované vládními strategi-
emi, zdůrazňující význam podpory živočišné produkce 
zaměřené na šlechtění skotu. V současnosti není v celé 
Bosně a Hercegovině rozvinut ani zaveden žádný sys-
tém šlechtění masného skotu. Legislativa pro chov 
hospodářských zvířat je v tomto ohledu také značně 
nerozvinuta, třebaže v každé z jednotlivých entit, je 
práce na legislativě v jiném stupni vývoje. V roce 2015 
se uskutečnila hlavní část projektu a to dodávka 120 ks 
plemenných jalovic. Také byla dodána drobná mecha-
nizace a proběhlo několik školení pod vedením expertů 
z ČZU.

Název projektu: Udržitelná produkce  
tradičního domácího livanského sýru

Identifikační číslo: CzDA- BA-2015-139-FO-31195

Sektor: Podpora zemědělské produkce

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: J.P. Veterinarska Stanica Glamoć d.o.o., 
J.P. Veterinarska Stanica Livno d.o.o.

Celkový rozpočet: 8 000 000 Kč 

Rozpočet pro rok 2015: 663 297,06 Kč 

Cílem projektu je uvedení tradičního domácího livan-
ského sýru na oficiální trh. V současné době nejsou 
malí producenti schopni zajistit dostatečné a vyho-
vující podmínky, které by jim dovolily jejich produkt 
registrovat a legálně prodávat. Ve spolupráci s UNDP, 
kantonálním ministerstvem zemědělství a obcí Livno 
bude ČRA v následujících třech letech podporovat 
individuální malé producenty sýra, nyní členy sdružení 
Cincar, a to zejména v oblastech zlepšení kvality mléka 
a sýru a zavedení systému HACCP. V rámci projektu 
bude také vytvořeno zemědělské družstvo, které by 
do budoucna mělo být schopno zajistit svůj produkt 
ochrannou známkou. V roce 2015 byla provedena ve-
terinární kontrola u potenciálních producentů sýru 
v obcích Livno a Glamoč. Kontrola se týkala hlavně 
brucelózy u ovcí a krav. Dobytek byl dále testován na 
leukózu a tuberkulózu. Bohužel bylo potvrzeno, že 
i přes pravidelné očkování se brucelóza v této oblasti 
vyskytuje a bude proto v rámci projektu i nadále moni-
torována. Nadto to budou v roce 2016 zahájeny dodáv-
ky drobného vybavení pro farmáře a školení v souvis-
losti s uváděním systému HACCP do praxe.

Etiopie
Název projektu: Moderními vyučovacími  
metodami ke kvalitnímu vzdělávání

Identifikační číslo: 02/2015/11

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Region jižních národů  
a národností a Addis Abeba, Etiopie

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 9 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 000 000 Kč

Projekt má za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání na etiop-
ských základních školách prostřednictvím implemen-
tace moderních vyučovacích metod (MVM) a nastave-
ní komplexního systému monitorování a hodnocení 
kvality výuky. Projekt ve spolupráci s místními auto-
ritami vytvořil systém hodnocení kvality vzdělávání 
a následné certifikace škol nazvaný „LEAD“. Na zá-
kladě pravidelného monitoringu splnilo tato kritéria 
celkem patnáct škol, které se tím staly LEAD školami 
v regionu. Byla také uspořádána školení o základech 
MVM, MVM pro pokročilé a managementu školy. 
V rámci projektu byla v roce 2015 vybudována nová 
budova pro základní školu v Meja a chybějící latrína 
pro žáky na Tumticha základní škole. Dále byly ško-
lám poskytnuty čítanky, učebnice, vzdělávací pomůc-
ky do knihoven, pedagogických center a vědeckých 
laboratoří.

Název projektu: Zkvalitnění odborného  
vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů 
v SNNPR, Etiopie, 2015–2017

Identifikační číslo: 02/2015/04

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: SNNPR, Etiopie

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 3 000 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality, relevance 
a dostupnosti odborného vzdělávání pro techniky 
a operátory vodovodní sítě. Projekt vychází z toho, 
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že stávající systém školení pro servisní techniky Wo-
reda na Polytechnické akademii Awassa zatím není 
příliš kvalitní. Projekt posílí kurz elektromechaniky 
vyučovaný na Vodohospodářském oddělení Polytech-
nické akademie v Awasse a zlepší vazby a součin-
nost mezi teorií a praxí, a tím zajistí cílové skupině 
dlouhodobě přístup ke kvalitní výuce a vybavení. 
Po zlepšení kurzu elektromechaniky vodovodní sítě 
pozvedneme stávající nedostatečné schopnosti jak 
na úrovni nižší regionální správy, tak na komunitní 
úrovni.

Název projektu: Sanace a rekultivace degradova-
ných půd jako základ udržitelného hospodaření 
s přírodními zdroji ve vybraném povodí Hawassa 
Zurya Woreda

Identifikační číslo: 02/2015/10

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: zóna Sidama, Etiopie

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Celkový rozpočet: 11 000 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 440 000 Kč

Cílem projektu je zvýšit ekologickou stabilitu oblasti 
tří kebelí v Awassa Zuria Woreda prostřednictvím 
posílení kapacit místních obyvatel, zavedením kom-
plexu protierozních opatření a implementací plánu 
hospodaření v krajině, a tak zlepšit životní úroveň 
přibližně 21 000 obyvatel. V roce 2015 se podařila 
vybudovat řada technických protierozních opatření, 
které ihned začaly fungovat. Bylo vypěstováno na 
270 000 sazenic užívaných pro jejich protierozní 
funkci. Proti erozím již bylo ošetřeno přes 130 hek-
tarů území. Za účelem trvalé udržitelnosti projektu 
proběhla řada školení pro místní farmáře, studenty, 
ale i širokou veřejnost.

Název projektu: Geofyzikální průzkum  
ve Woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně 
Sidama (Sidama III)

Identifikační číslo: CzDA-ET-2015-2- 14021/1

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Woredy Boricha, Loka Abaya 
a Darra v zóně Sidama, Etiopie

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: GEOtest, a. s.

Rozpočet: 940 000 Kč

Projekt zlepšuje přístup k pitné vodě pro obyvatele ve 
vybraných etiopských regionech. V počáteční fázi byl 
proveden geofyzikální průzkum v devíti vybraných 
kebelích ve Woredách Boricha, Loka Abaya, Darra 
a v zóně Sidama. Pomocí průzkumu je možné určit 
vhodná místa pro vrty zajišťující pitnou vodu místním 
obyvatelům. Očekávaný růst populace indikuje, že sou-
časné zdroje pitné vody v budoucnu nebudou dosta-
čující; nové vrty značně posílí stávající zdroje a nadále 
zajistí dostupnost kvalitní pitné vody pro místní obyva-
telstvo i v budoucnosti. 

Název projektu: Zkvalitnění odborného vzdělávání 
v oblasti zpracování kůže a kožedělné produkce 
v Etiopii

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/01

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Awassa, SNNPR, Etiopie

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 9 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 000 000 Kč

Cílem projektu je přispět k rozvoji kožedělného 
průmyslu v Etiopii, významného sektoru místní eko-
nomiky. Zaměřili jsme se proto na zlepšení kvality 
vzdělávání a odborné přípravy v oboru kožedělná 
výroba a na vytvoření příležitostí pro rozvoj mikro-
podniků a malých podniků v kožedělném průmyslu. 
Přímo v místě budujeme institucionální kapacity 
Polytechnické univerzity v Awasse a TRTC (Centrum 
technologií a výzkumu) v Awasse, rozšířujeme kapa-
city mikropodniků a malých podniků zabývajících se 
kožedělnou výrobou a navazujeme a rozvíjíme spolu-
práci se sítí různých aktérů v kožedělném průmyslu 
v Awasse. Mezi lety 2014–2015 bylo založeno třicet 
dva malých podniků zabývajících se kožedělnictvím, 
bylo vyškoleno deset odborníků z Hawassa City Ad-
ministration a osm mikropodniků a malých podniků 
získalo od Úřadu pro průmysl a obchod půjčku. V ob-
lasti technického a odborného vzdělávání a odborné 
přípravy v kožedělnictví bylo vyškoleno 569 účastní-
ků. Projekt tak významně přispěl k lepší dostupnos-
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ti, kvalitě a důležitosti technického a učňovského 
vzdělávání a odborné přípravy v oboru kožedělné 
výroby.

Název projektu: Podpora rozvoje zdravotnických 
služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama, Eti-
opie

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/02

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: ADRA, o. p. s.

Celkový rozpočet: 15 900 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 7 000 000 Kč

Cílem projektu, který započal v roce 2013, bylo zlep-
šení životní úrovně obyvatel Regionu jižních národů, 
národností a lidu prostřednictvím poskytování odbor-
ného vzdělávání lékařů v oblasti zóny Sidama, a tím 
i zvýšení dostupnosti zdravotnických služeb. Konkrét-
ně se zaměřujeme na podporu rozvoje nemocnice ve 
městě Leku a rozvoj Medical College ve městě Yirga 
Alem. Oběma institucím poskytujeme potřebné tech-
nické zázemí, vybavení lékařskými přístroji a buduje-
me odborné kapacity zaměstnanců. Z výsledků projek-
tu přímo čerpá celá populace woredy, nepřímo i oby-
vatelé přilehlých oblastí. V dubnu 2015 byla nemocnici 
ve městě Leku předána nová multifunkční budova, 
postavená v rámci projektu, jež nyní slouží jako jídelna 
a obchod se zdravotnickými pomůckami. Projekt také 
přispěl k rekonstrukci a vybavení několika dalších bu-
dov, což nemocnici umožnilo stávající prostory naplno 
využívat. Na Medical College v Yirga Alem mohou nyní 
studenti absolvovat laboratorní výuku ve funkčních 
laboratořích. Během roku 2015 realizátor projektu 
také pokračoval v školení místního zdravotnického 
personálu. Za dobu působení projektu se prokazatelně 
podařilo zvýšit počet pacientů v nemocnici v Leku, 
zkvalitnit poskytované zdravotnické služby a zlepšit 
výuku studentů medicíny v Yirga Alem.

Název projektu: Posílení kapacity nemocnice Karat

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/05

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: ADRA, o. p. s.

Celkový rozpočet: 5 574 500 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Cílem projektu bylo od roku 2013 zvýšení kvality 
poskytovaných služeb v oblasti péče o matku a dítě 
v nemocnici Karat na úroveň národních standardů 
(standard „Primary Hospital“), a tím zlepšení životní 
úrovně obyvatel ve speciální woredě Konso Regionu 
jižních národů, národností a lidu. Projekt podpořil 
rozvoj zdravotnických služeb, technického zázemí 
a odborného vzdělávání zdravotnického personálu 
v této nemocnici. Ta obdržela do své správy řadu 
technického vybavení lékařského charakteru pro 
přímou pomoc pacientům (např. ultrazvuk, novoro-
zenecké váhy, porodnická lůžka atd.), lékařského 
charakteru pro podporu kvality lékařských služeb 
(např. sterilizátor, přístroj na analýzu krve atd.) a ne-
lékařského charakteru (generátoru, pračky, počítačů 
atd.). Lidské kapacity projektu byly podpořeny řadou 
školení lékařského i středního zdravotnického perso-
nálu a managementu či zajištěním odborné literatury. 
Aktivity roku 2015 byly v přímé paralele s aktivitami 
roku 2014 a doplňovaly aktivity z roku 2013. Celkem 
může nyní využívat pozitivních dopadů projektu přes 
500 000 místních obyvatel.

Název projektu: Zajištění přístupu k pitné vodě pro 
obyvatele ve městě Bona v Etiopii

Identifikační číslo pro rok 2015: CzDA-
-ET-2011-15-14031

Sektor: voda a sanitace (ochrana vodních zdrojů 
a zajištění přístupu k pitné vodě)

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Sdružení Sidama Water Supply III (Ir-
con-hl., Aquatest, a. s., GEOtest, a. s.)

Celkový rozpočet: 11 081 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 915 000 Kč

Cílem projektu bylo zlepšit zásobování pitnou vodou, 
managementu vodních zdrojů, sanitace a hygienické 
situace obyvatel v zóně Sidama, konkrétně ve měs-
tech Bona a Daye. Zlepšení hygienické situace má 
pozitivní dopad na snížení výskytu infekcí vyvola-
ných závadnou vodou a špatnou hygienou, zejména 
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u dětí. Zlepšení údržby vodních zdrojů a manage-
mentu zásobování pitnou vodou v zóně Sidama tak 
vede k posílení potenciálu sociálního a ekonomické-
ho rozvoje oblasti. Kapacita nových vodních zdrojů 
byla koncipována tak, aby pokryla poptávku po 
pitné vodě při současném růstu počtu obyvatel po 
dobu příštích dvaceti let. Přímou cílovou skupinou 
byli specializovaní pracovníci vodních úřadů obou 
wored a techničtí správci jednotlivých zdrojů, jejichž 
kapacity byly v rámci zakázky posíleny. Konečnými 
příjemci jsou zejména obyvatelé měst Bona a Daye, 
kteří získali lepší přístup k pitné vodě. Partnerem 
projektu byl Sidama Zone Water, Mines and Energy 
Department, Awassa. V roce 2015 jsme dobudovali 
vodovodní infrastrukturu a předali ji partnerské 
organizaci. Zároveň proběhla komunitní setkání se 
zástupci místních obyvatel v Boně a Daye a osvětová 
kampaň, která porovnala přechozí a současný pří-
stup k pitné vodě.

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

Identifikační číslo pro rok 2015: CzDA-
-ET-2013-1-14021

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 20 564 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 9 490 000 Kč

Projektovým záměrem je zlepšení hygienické si-
tuace obyvatel, které bude mít pozitivní odpad na 
snížení výskytu infekcí vyvolaných závadnou vodou 
a nedostatečnou hygienou, zvláště u dětí, v lokali-
tách Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama. 
Kvalitnější zásobování pitnou vodou, managementu 
vodních zdrojů a sanitace povede k posílení poten-
ciálu sociálního a ekonomického rozvoje oblasti. 
Nové vodní zdroje budou koncipovány s ohledem na 
poptávku po pitné vodě při současném růstu počtu 
obyvatel po dobu příštích dvaceti let. Projekt svými 
aktivitami navazuje na obdobný projekt v zóně Sida-
ma.

Název projektu: Zajištění udržitelného přístupu k pit-
né vodě v Alaba Special Woreda, SNNPR Ethiopia

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/06

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 7 066 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč

Projekt se zaměřil na rozvoj vodní infrastruktury 
v Alaba Special Woreda, a to především na opravy stá-
vajících, ale nefunkčních vodních zdrojů (hlubinných 
vrtů), budování nových (kopaných studen) v oblastech 
s nedostatečným pokrytím zdrojů a zvýšení kvality 
vody, konkrétně řešení problému vysokého obsahu 
fluoru v pitné vodě, jež zjistila provedená analýza. Re-
alizace projektu začala v březnu 2014 a byla úspěšně 
ukončena v prosinci 2015. Již v roce 2014 došlo k obno-
vení celkem čtyř vodních vrtů a dvě vodní nádrže byly 
vyměněny za nové. V roce 2015 bylo v kebelích Mito 
a Buko rozšířeno vodovodní potrubí, a tím se zajistil 
přístup obyvatelů k pitné vodě. Součástí projektu bylo 
též posilování udržitelnosti a správy vodních zdrojů 
prostřednictví posilování znalostí a rozvoje zaměst-
nanců vodohospodářských úřadů. V rámci vylepšování 
komunikačních technologií a systémů bylo dodáno 
potřebné vybavení pro zefektivnění komunikace vodo-
hospodářských úřadů. Technici a správci vodohospo-
dářské sítě mohou tak lépe a rychleji reagovat na tech-
nické problémy vodního systému pomocí mobilních 
telefonů (e-problem reporting).

Název projektu: Hydrogeologické a hydrochemické 
mapování oblasti Jima s Hagere Mariam

Identifikační číslo pro rok 2015: CzDA-
-ET-2015-24-14015

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Aquatest

Celkový rozpočet: 950 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 950 000 Kč
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Záměrem projektu bylo zlepšit životní podmínky 
a snížit chudobu vlastními silami obyvatel prostřed-
nictvím rozvoje kapacit v oblasti IT a hydrogeologie, 
jež bude zároveň v souladu s ochranou životního 
prostředí. Projekt se zaměřil na tvorbu digitálních 
hydrogeologických map, které poslouží jako model 
pro další mapování a zároveň přispějí k ochraně 
vodních zdrojů a efektivnímu využívání přírodních 
zdrojů. Projektovým cílem je zvýšení efektivnosti prá-
ce Etiopské geologické služby (GSE). Rozvoj kapacit 
GSE je zaměřen na předání odborných zkušeností 
v oblastech editace digitálních hydrogeologických 
map, kompilace jednotlivých listů map v rámci edice 
(souboru) map, prezentace vytvořených map a jejich 
interpretace pro praktické používání.

Název projektu: Studie přírodních fenoménů ohro-
žujících zemědělskou produkci ve vybraných zó-
nách SNNPR

Identifikační číslo pro rok 2015: CzDA-RO-
-ET-2015-4-74010

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Česká geologická služba

Celkový rozpočet: 5 800 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 700 000 Kč

Projekt si klade za cíl umožnit etiopským obyvatelům 
a organizacím zlepšit své životní podmínky a snížit 
dopady nepříznivých přírodních, zvláště pak geolo-
gických podmínek. Přispěje tak ke zvýšení ochra-
ny životního prostředí a udržitelnému nakládání 
s přírodními zdroji země. Během realizace projektu 
dochází k vymezení oblastí ohrožených nepříznivou 
geologickou situací v severním okolí města Arba 
Minch a ke zvýšení efektivity práce Geologické Služ-
by Etiopie (GSE), zvláště při tvorbě detailních studií 
větších měřítek. Mezi hlavní činnosti bude patřit pře-
dávání odborných zkušeností při sestavování souboru 
geologické, hydrogeologické a geohazardové mapy. 
Vytvořené mapy budou prezentovány s cílem zajistit 
jejich praktické využití, aby vyškolení pracovníci GSE 
byli schopni samostatně zpracovat další listy národní 
edice map.

Název projektu: Podpora drobných zemědělců 
a zemědělského vzdělávání v okrese Alaba, Region 
Jižních národů, Etiopie

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/07

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2011–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 4 155 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 500 000 Kč

Cílem projektu bylo přispět k potravinové bezpeč-
nosti v oblasti Alaba prostřednictvím vylepšených 
zemědělských postupů drobných farmářů. Stávající 
projekt navázal na předchozí aktivity v okrese Dam-
boya i Alaba. Farmáři zde využívají výhod zvýšené 
efektivity zemědělských služeb poskytovaných 
místními farmářskými školicími středisky (FTCs). 
Jednotlivá FTC byla vybavena základními pomůcka-
mi (střešní systémy pro sběr dešťové vody, sklady 
na brambory, fixační klece pro skot, včelí úly) a byly 
v nich nainstalovány solární panely. To významně 
podpořilo jejich efektivnější fungování. V rámci pro-
jektu byl také místním expertům a farmářům před-
staven agrolesnický systém, který byl zaveden do 
cílových FTC za účelem dalšího šíření technologie do 
nižších úrovní, a to zejména farmářům, kteří se de-
monstračních aktivit předtím účastnili. Prostřednic-
tvím FTC byly farmářům představeny nové plodiny 
k pěstování jako například čirok, proso a dále man-
govník a avokádovník. Zároveň byla v rámci projektu 
organizována praktická školení (například nutričně 
citlivé zemědělství, ekologicky šetrné zemědělství či 
participativní komunikace), které byly doplněny do-
školovacími aktivitami (tzv. post-training follow up). 
Získané znalosti pak byly formou školení předány 
modelovým a drobným farmářům a ženám z chudých 
domácností, které pak dále předávají své zkušenosti 
ostatním farmářům. 

Název projektu: Podpora kvality a rozsahu pora-
denských služeb ve woredě Angacha, zóna Kemba-
ta Temboro II

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/08

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie
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Doba realizace: 2011–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč

Projekt zaměřený na rozvoj kvality a rozsahu pora-
denských služeb reaguje na jednu z hlavních překá-
žek rozvoje zemědělství v Regionu jižních národů, 
kterým je pomalé šíření vhodných zemědělských 
praktik mezi drobné zemědělce a jejich neudržitelné 
hospodaření prohlubující současné environmentální 
problémy zemědělské krajiny, zejména pak neúrod-
nost půdy. Jelikož poradenství v oblasti se obecně 
potýká s nedostatkem lidských zdrojů a jejich níz-
kou kvalifikací, projekt si klade za cíl posílit kapa-
city poradenských služeb v jejich rozsahu a kvalitě. 
V roce 2015 bylo proškoleno 151 zemědělců a bylo též 
dovybaveno zprovozněno Centrum pro zpracování 
zemědělských produktů. Navazujeme na úspěšně 
ukončený projekt obdobného názvu, který byl imple-
mentován v letech 2011–2013.

Název projektu: Podpora rozvoje zemědělského 
poradenství v Etiopii

Identifikační číslo pro rok 2015: CzDA-
-ET-2013-10-31166 

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: veřejná zakázka 

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 12 887 050 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 835 420 Kč

Projekt zaměřený na rozvoj zemědělských poraden-
ských center v Etiopii vychází v sektoru zemědělství, 
který se týká podpory školicích center a poraden-
ských služeb pro místní farmáře. Projekt také reaguje 
na potřeby rozvoje definované vládními strategiemi 
ukotvenými v „Plánu růstu a transformace“ (Growth 
and Transformation Plan) zdůrazňujícími význam 
takové podpory farmářským školicím střediskům pro 
zemědělce (FTCs), která se zaměřují na šíření inten-
zivních technologií pěstování plodin. Předmětem 
projektu je zejména materiální a technická podpora 
rozvoje zemědělského poradenského systému v zóně 
Sidama a Gedeo v Regionu jižních národů, národností 

a lidu. Součástí je analytické zhodnocení organi-
začních a produkčních kapacit, materiální vybavení 
FTCs, realizace školení určených pro rozvojové pra-
covníky a místní farmáře a metodická podpora při 
zavádění nových zemědělských technologií, pěstování 
plodin (za využití demonstračních ploch), zpracování 
zemědělských produktů, chovu včel apod. Podstatná 
část projektu se soustředí také na podporu rozvoje 
lidských zdrojů farmářských tréninkových center. Od 
října 2013, kdy byl projekt zahájen, byl uskutečněn 
sběr dat potřebných pro evaluaci výchozího stavu 
a byla započata tvorba situačních studií. Vybraná far-
mářská tréninková centra byla opatřena materiálem 
a vybavením nezbytným pro jejich vzdělávací a pora-
denskou činnost.

Název projektu: Využití vodních zdrojů pro trvale 
udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kemba-
ta Tembara (Etiopie)

Identifikační číslo pro rok 2015: CzDA-
-ET-2013-16-31140

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: veřejná zakázka 

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Celkový rozpočet: 17 650 058 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 7 543 625 Kč

Projektovým záměrem je přispět k udržení potenci-
álu krajiny při současném důrazu na zemědělskou 
produkci. Hlavním cílem je efektivně využívat vodní 
zdroje pro intenzivní a trvale udržitelnou zeměděl-
skou produkci při zvýšené odolnosti krajiny vůči erozi 
v cílových oblastech – woredy Kacha Birra a Angacha 
v zóně Kembata Tembaro. Projekt zvýší zemědělskou 
produkci při snížení obdělávaných zemědělských 
ploch v cílové oblasti. V roce 2015 byla dokončena 
stavba jezu a první část hlavního zavlažovacího ka-
nálu až do místa první soustavy akvuaduktů pro pře-
mostění erozního údolí. Také byl započat výsev keřo-
vité luštěniny Kajanu indického za účelem zpevnění 
okrajů teras a vykopaných valů. Dále byly dokončeny 
dva ukázkové gabiony, přehrazující jednu z erozních 
rýh. Semena kajanu slouží také jako zdroj potravy, 
případně jako krmivo pro dobytek.
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Název projektu: Podpora zemědělských živnos-
tí a udržitelného nakládání s přírodními zdroji 
v zóně Sidama

Identifikační číslo pro rok 2015: 02/2015/09

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 4 173 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč

Projekt se zabývá problematikou managementu 
přírodních zdrojů v okrese Shebedino, a to skrz 
komplexní přístup spočívající jak v revitalizaci erodo-
vaných oblastí, tak v podpoře alternativních zdrojů 
obživy a energie pro místní obyvatelstvo, s důrazem 
na snižování jejich závislosti na přírodních zdrojích. 
Máme za cíl zavést v oblasti vybraná osvědčená 
technická, biologická a správní anti-erozní opatření 
opírající se o profesionálně vyvinutý plán krajinného 
řízení. Vedle důrazu na kvalitu zavedených opatře-
ní se projekt bude také snažit o maximální možné 
zapojení farmářských poradenských středisek do 
projektových aktivit a posílení jejich kapacit, jelikož 
střediska jsou dlouhodobě zodpovědná za implemen-
taci a údržbu anti-erozních opatření. Navazujeme na 
projekt obdobného názvu, který byl implementován 
v letech 2011–2013.

Gruzie
Název projektu: Podpora včasné diagnostiky pre-
vence a léčby onkologických onemocnění

Identifikační číslo: CzDA-GE-2010-5-12191

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: provincie Samegrelo a Shida Kartli

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: veřejná zakázka 

Realizátor: Cancer Prevention Centre, AMCA, 
s. r. o., Glomex MS, Charita ČR

Celkový rozpočet: 30 349 089 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 11 801 516 Kč

Projekt navazuje na předchozí aktivity ČRA v této 
oblasti („Podpora prevence a včasného odhalení ra-
koviny u žen v regionech Samegrelo a Shida Kartli”). 
Jeho hlavním cílem je zvýšit dovednosti a znalosti 
praktických lékařů a zdravotních sester v oblasti 
onkologie a protirakovinových programů. Na zá-
kladě doporučení a výsledků identifikační cesty je 
námět rozšířený o léčbu (na úrovni asistence a faci-
litace), diagnostiku (ve spolupráci s ministerstvem 
zdravotnictví, dodávka mamografu) a prevenci. V r. 
2015 probíhaly aktivity směřující k posílení kapacit 
zdravotnického personálu venkovských klinik v Tbi-
lisi, v provinciích Guria a Megrelsko. Významným 
milníkem bylo zakoupení pozemku na vybudování 
screeningového střediska v provinčním centru Zug-
didi. V roce 2015 byla v rámci projektu uskutečněna 
výměna ozařovací hlavice pro potřeby radioterapie 
v Tbilisi.

Název projektu: Zajištění první pomoci pro ambu-
lanci v Omalu

Identifikační číslo: CzDA-GE-2014-10-12220

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Omalo

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: veřejná zakázka 

Realizátor: Charita ČR, LTD Caucasus Motors 
Aghmashenebeli Allay

Celkový rozpočet: 1 764 461 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 0 Kč 
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Realizace projektu navazuje na gruzínskou vládou 
schválený plán péče chráněné krajinné oblasti Tuš-
sko. Cílem projektu je zvýšit kvalitu první lékařské 
pomoci v regionu Tušsko dodávkou stacionárního 
a mobilního zařízení ambulanci v centrální vesnici 
celé oblasti. Ambulance byla založena v roce 2005 
z podpory EU.

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

Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-4-74010 03

Sektor: obecná ochrana životního prostředí

Místo realizace: region Mtskheta-Mtianeti

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Česká geologická služba

Celkový rozpočet: 11 363 605 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 5 241 925 Kč

Cílem projektu je zvýšení schopnosti geologické 
sekce NEA předcházet ohrožení vyplývajícímu ze 
svahových nestabilit v cílové oblasti. V rámci projek-
tu nabude znalosti a zkušenosti s identifikací území 
náchylných k sesouvání, s terénním průzkumem 
a prioritizací svahových nestabilit, modelováním 
v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databá-
ze svahových nestabilit, která bude v rámci projektu 
přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie. 
Tato schopnost najde uplatnění nejen pro územní 
plánování a rozvoj v regionu, ale také identifikuje 
místa, na kterých je výhodné započít s preventivními 
opatřeními tak, aby nebyla poškozována stávající 
infrastruktura a nedocházelo k úbytku obyvatel 
v postižených horských oblastech. V neposlední 
řadě jsou v souvislosti s instalací pilotního monito-
rovacího systému gruzínské straně předávány teo-
retické a praktické znalosti o používání moderních 
monitorovacích systémů a jejich napojení na systém 
včasného varování.

Název projektu: Podpora reformy veřejné správy 
v Gruzii

Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-18-15112

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Tbilisi

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Institut pro veřejnou správu Praha, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – VY-
CERO, Univerzita Karlova v Praze

Celkový rozpočet: 4 803 419 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 016 046 Kč 

Projekt je zaměřen na předávání českých zkušeností 
s přechodem na decentralizovanou státní správu. 
V současné době probíhá v Gruzii proces reformy 
veřejné správy a tento projekt pomáhá řešit některé 
procesní otázky týkající se této reformy. Jedná se ze-
jména o zefektivnění procesního vnitřního nastavení 
vzdělávací instituce CEGSTAR, která bude mít na 
starosti vzdělávání pracovníků samospráv a podporu 
procesu fiskální decentralizace na státní úrovni.

Název projektu: Realizace vybraných opatření 
z plánu péče pro CHKO Tušsko

Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-D-41030

Sektor: obecná ochrana životního prostředí 

Místo realizace: Tušsko

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: AOPK ČR

Celkový rozpočet: 3 943 900 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 865 400 Kč

Tušská chráněná krajinná oblast má nově zpracova-
ný návrh plánu péče, který byl stěžejním výstupem 
souvisejícího projektu „Zpracování plánu péče pro 
Tusheti Protected Landscape“ a který vymezuje řadu 
opatření směřujících k zajištění ochrany přírodních 
a kulturně historických hodnot území a vhodné péče 
o přírodu a krajinu, s cílem zachovat vysokou bio-
diverzitu a typický krajinný ráz. Důležitou součástí 
souhrnu doporučení v plánu péče je rovněž udržení 
stabilního osídlení místní komunitou, které je pod-
porováno specifickými opatřeními přispívajícími 
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k udržitelnému rozvoji regionu. Projekt je v přímé 
vazbě na plán péče, s cílem podpořit implementaci 
vybraných opatření z plánu péče, a to konkrétně 
v oblasti rozvoje turistické infrastruktury, monito-
ringu druhů a inventarizace významných přírodních 
fenoménů. Významnou aktivitou, související s roz-
vojem cestovního ruchu, je také zmapování poten-
ciálních dodatečných příjmů z turismu, navržení 
vhodných opatření a jejich implementace v praxi. 
K dalším úkolům projektu patří navržení vhodného 
způsobu prezentace CHKO širší veřejnosti, přede-
vším formou dvojjazyčné webové stránky, která by 
současně poskytovala komplexní aktuální informace 
pro turisty a návštěvníky.

Název projektu: Budování kapacit v oblasti preven-
ce závažných havárií v Gruzii

Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-19-41010

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Dekonta, a. s.

Celkový rozpočet: 7 087 095 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 087 300 Kč

Cílem projektu je posílení legislativně-technických 
kapacit Gruzie v oblasti prevence závažných havá-
rií – „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). 
Přípravou legislativního rámce a posílením imple-
mentačních kapacit gruzínských institucí v oblasti 
MAP dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí 
systémové řešení problematiky MAP na standard-
ní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU 
a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary 
Effects of Industrial Accidents). V 2015 probíhalo 
zmapování stávající platné legislativy a databází 
k MAP v Gruzii, zmapování kompetencí a činnosti 
jednotlivých úřadů aktivních v oblasti MAP v Gruzii, 
byl vypracován seznam doporučení pro harmonizaci 
stávající legislativy s předpisy EU a byl zpracován 
návrh zákona MAP. 

Název projektu: Podpora tradičního způsobu země-
dělské obživy v Tušsku

Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-12-31120

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Tusheti

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: veřejná zakázka, dotace

Realizátor: Glomex MS, s. r. o., Charita ČR

Celkový rozpočet: 14 03 8092 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 200 000 Kč

Předmětem projektu jsou především služby/aktivity zahr-
nující materiální a technickou podporu pro rozvoj tradič-
ního způsobu zemědělské obživy zahrnující pěstování ze-
mědělským plodin, jako jsou brambory a zpracování ovčí 
vlny v horských oblastech Tusheti (region Kakheti, okres 
Achmeta). Podstatná část realizace projektu je zaměřena 
na podporu lidských zdrojů, zajištění vybraných výrob-
ních vstupů, ale také koordinaci odbytu zemědělských 
produktů. Místní kapacity tak budou rozvíjeny formou 
školení pro cílovou skupinu farmářů či pastevců a školite-
lů, kteří budou schopni po ukončení projektu dále předá-
vat vhodnou formou nabyté znalosti a dovednosti.

Název projektu: Podpora efektivního hospodářství 
družstev v kraji Imereti, Gruzie 

Identifikační číslo: 07/2015/04

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Imereti

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 4 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Cílem projektu je zlepšit ekonomickou situaci ve ven-
kovských oblastech regionu Imereti prostřednictvím 
udržitelného fungování družstev. Tento projekt reaguje 
na aktuální potřeby rozvoje zemědělství na gruzín-
ském venkově. Špatná organizace výroby a prodeje 
místní produkce se promítá do malých výnosů a nízké 
konkurenceschopnosti. Průzkumy přitom ukazují, že 
spolupráce je pro rozvoj zemědělství jako ekonomické-
ho odvětví nezbytně nutná.
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Název projektu: Lesnická inventarizace a trvale 
udržitelné lesnické hospodaření v chráněných ob-
lastech Tušska

Identifikační číslo: 07/2015/08

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: region Tušetie, Gruzie

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: veřejná zakázka, dotace

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická 
a dřevařská fakulta

Celkový rozpočet: 4 585 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 566 320 Kč

Projekt je další implementací plánu péče Tusheti Pro-
tected Landscape. Cílem projektu je nastavit šetrné 
využívání lesních ekosystémů pomocí monitoringu 
lesních ekosystémů a nastavení managementu tak, 
aby odpovídal schválenému plánu péče. Očekávanými 
výstupy projektu jsou série map a metodik pro les-
nickou inventarizaci a lesní hospodářské plánování, 
vyhodnocení stavu lesních ekosystémů v území z po-
hledu jejich ohrožení biotickými faktory (zejména 
podkorním hmyzem), navržení metodiky základního 
hospodářského plánování s důrazem na ochranu lesa 
a zajištění plnění jeho dalších funkcí – management 
lesních porostů v intenzích přírodě blízkého hospo-
daření.

Název projektu: Zlepšení dostupnosti zdravotní 
a sociální péče pro osoby  
s postižením 

Identifikační číslo: 07/2015/05

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Gruzie, Tbilisi, Zugdidi a Telavi

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Během projektu probíhá školení sociálních pracovníků 
a vzdělávání zdravotnického personálu. Zvyšováním 
povědomí zdravotnického personálu o problematice se 
zlepší jejich schopnost podpořit začleňování osob s po-
stižením. Dalšími cílovými skupinami projektu jsou 
studenti a akademičtí pracovníci univerzit. V procesu 

implementace projektu jsou zapojení pracovníci lokál-
ních samospráv.

Název projektu: Zvyšování kvality života a pracov-
ního uplatnění pro ženy se zdravotním postižením 
v Gruzii

Identifikační číslo: 07/2015/03

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Gruzie, Samtredia, Abasha a Senaki

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: CARE ČR

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Cílem projektu je, aby ženy se zdravotním postižením 
v Samtredia, Abasha a Senaki v Gruzii měly lepší 
přístup k zaměstnání a mohly se realizovat prostřed-
nictvím vlastních smysluplných projektů. Dále jsou 
v rámci projektu zajištěny nájezdové rampy, a tedy 
bezbariérový přístup k celkem devíti administrativním 
budovám relevantních úřadů a institucí. Budou posí-
leny kapacity úředníků, žen se zdravotním postižením 
a dalších relevantních aktérů.

Název projektu: Zajištění návazného financová-
ní projektu Centra denních služeb pro seniory 
v Khashuri (Gruzie)

Identifikační číslo: 07/2015/07

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: okres Khashuri, provincie Shida 
Kartli

Doba realizace: 2012–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.

Celkový rozpočet: 4 717 500 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 200 000 Kč

Záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality 
a důstojnosti života seniorů-uprchlíků, kterých ve 
vybraném okrese žije v provizorních podmínkách ně-
kolik stovek. Cíle projektu jsou naplňovány pomocí 
služeb sociální péče. Konkrétně jde o zřízení Centra 
denních služeb s hygienickým zázemím, půjčovnou 
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kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dostupný-
mi službami a aktivizačním programem podporujícím 
soběstačnost seniorů. Projekt zajišťuje přenos principu 
denních stacionářů pečovatelské služby, který funguje 
v ČR. Projekt měl dále za cíl zvýšení povědomí seniorů 
o jejich právech a posílení mezigenerační solidarity. 
V roce 2015 se do projektu aktivně zapojila samosprá-
va Khasuri.

Název projektu: Podpora sociálního začleňování 
zdravotně postižené mládeže, Gruzie, 2015–2017

Identifikační číslo: 07/2015/01

Sektor: ostatní sociální infrastruktura 
a služby, populační politika

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 1 490 460 Kč

Projekt navazuje na snahy státních institucí o koor-
dinaci praktického naplňování politických strategií 
jednotlivých ministerstev, které dosud narážely na 
špatnou nebo chybějící komunikaci mezi jednotlivý-
mi úřady. Projekt bude primárně na národní úrovni 
pracovat se státními institucemi na budování jejich 
kapacit a posilování spolupráce státních a nestátních 
institucí, aby se zlepšila podpora a služby zdravotně 
postižené mládeži ve vzdělávání a v zaměstnanosti 
a nově využité metody ve službách zdravotně postiže-
né mládeži vedly k výraznějšímu zapojení zdravotně 
postižené mládeže do formálního i neformálního 
vzdělávání a zvýšily jejich šanci uchytit se na trhu 
práce.

Název projektu: Rozvoj udržitelných výzkumných 
a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii

Identifikační číslo: 07/2015/06

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Tbilisi

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 
v Praze

Celkový rozpočet: 2 599 966 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 109 879 Kč 

Cílem projektu je zlepšit v Gruzii personální odbornou 
situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostech na 
nelegálních látkách. Projekt usiluje o rozvoj kapacit 
Institutu adiktologie pro monitorování drogové situace 
i pro výzkum v tomto oboru, dále o vytvoření konkrét-
ních adiktologických vzdělávacích modulů, které budou 
začleněny do bakalářských programů studijních oborů 
zaměřených na rozhodovací procesy a šíření výsledků 
adiktologie (žurnalistika, veřejná politika a správa atd.) 
a do celoživotního vzdělávání. Usiluje o další rozvoj 
a institucionální zakotvení Gruzínské asociace adik-
tologů, zejména s ohledem na její kapacitu certifikace 
programů celoživotního vzdělávání v oboru adiktolo-
gie. Výstupem projektu budou metodologické postupy 
pro monitoring drogové situace v Gruzii, mezinárodní 
zakotvení monitorovacího střediska (Institutu adiktolo-
gie), realizované výzkumné studie, připravené výzkum-
né projekty, pokrok ve zpracování výsledků výzkumu ve 
veřejné komunikaci a v rozhodování o drogové politice, 
koncepční program Gruzínské asociace adiktologů a její 
mezinárodní spolupráce a systém akreditace a regist-
race kursů celoživotního vzdělávání v adiktologii. Akti-
vity navazují na projekt Zavádění oboru adiktologie do 
vzdělávacího systému Gruzie, realizovaný v roce 2012. 
Projekt spolufinancuje USA v rámci programu Emerging 
Donors Challenge Fund.

Název projektu: Rozvoj služeb pro děti a mládež 
s poruchami autistického spektra v Gruzii

Identifikační číslo: 07/2015/09

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Tbilisi

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 4 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 900 000 Kč 
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V rámci implementace projektu je důraz kladen zejmé-
na na šíření informací a osvěty v řadách státních insti-
tucí (konference, studijní cesty, kulaté stoly), na budo-
vání kapacit místních odborníků (školení, workshopy, 
studijní cesty) a na zavádění nově nabytých informací 
do praxe. Probíhá například založení pilotní integrační 
třídy, aplikace diagnostických a terapeutických metod 
v centrech věnujících se péči o děti s poruchami autis-
tického centra či založení svépomocných skupin rodičů.

Název projektu: Graduate Teaching Fellows

Identifikační číslo: 22/2015/09

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Univerzita Karlova v Praze – CERGE

Rozpočet pro rok 2015: 987 200 Kč

Projekt posiluje kvalitu vzdělávání v oblasti moderní 
ekonomie s cílem přispět k budování kapacit akade-
mických a vědeckých pracovníků a zároveň odbor-
níků veřejné správy a podnikatelské sféry. Jádrem 
projektu je školicí kurz pro VŠ pedagogy a postgra-
duální studenty v Gruzii, a tím dochází k posilování 
výuky moderní ekonomie na Mezinárodní ekonomic-
ké škole ISET při Tbiliské státní univerzitě. Absol-
venti zapojení do projektu budou připraveni vyučo-
vat kurzy zaměřené na principy a trendy moderní 
ekonomie.

Název projektu: Zvyšování kvality výuky na Státní 
univerzitě Akaki Tsereteli (Gruzie)

Identifikační číslo: 22/2015/02

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Gruzie, Kutaisi

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Fakulta tropického zemědělství, Česká 
zemědělská univerzita v Praze

Celkový rozpočet: 1 383 200 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 937 200 Kč

Svým zaměřením projekt přispívá k vyplnění stáva-
jící mezery v gruzínském vysokém školství v oblasti 
rozvoje družstev a malých a středních zemědělských 
podniků, jež je prioritou nové vlády Gruzie. V rámci 
projektu působí čeští VŠ pedagogové a management 
na partnerské univerzitě v Gruzii. Projekt umožní 
zlepšení výuky u celkem sedmi předmětů, zvýšení 
kapacit akademických pracovníků, podporu instituci-
onálního chodu fakulty, zajištění analýzy stávajících 
mezinárodních vztahů, posílení kapacit ve vědě a vý-
zkumu a konečně zajištění potřebného materiálního 
vybavení fakulty partnerské univerzity.
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Kambodža
Název projektu: Program sociální péče a inkluziv-
ního vzdělávání pro děti s postižením v provincii 
Takeo

Identifikační číslo: 09/2015/03

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Kambodža, provincie Takeo

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 8 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 000 000 Kč

Cílem projektu je zvýšit školní docházku dětí s po-
stižením v provincii Takeo a zvýšit kvalitu školních 
strategií a předpisů pro inkluzivní vzdělávání po-
stižených dětí. V roce 2013 se na národní úrovni 
podařilo dojednat memorandum s klíčovými odbory 
Ministerstva sociálních věcí, veteránů a rehabilitace 
mládeže (MoSAVY), koordinující aktivity vlády v ob-
lasti lidí s postižením, a s Ministerstvem školství, 
mládeže a sportu (MoEYS). Ve dnech 12. a 13. pro-
since 2013 proběhlo v Phnom Penhu národní fórum 
o inkluzivním vzdělávání. Fórum bylo jedinečnou 
příležitostí pro setkání vládních agentur a institucí, 
mezinárodních i národních organizací i jedinců za-
měřujících se na podporu vzdělávání dětí s postiže-
ním na úrovni základních škol.

Název projektu: Zlepšení zdraví pro matku a dítě 
v Kambodži s důrazem na prevenci a léčbu pod-
výživy

Identifikační číslo: 09/2015/05

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Kampong Tralach, Kampong 
Chhnang, Kambodža

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 4 000 000 Kč

Cílem projektu je zlepšení kvality péče o matku 
a dítě s důrazem na prevenci dětské podvýživy 
v Kambodži. Ukazatele zdravotního stavu matek 
a dětí v cílové oblasti provincie Kampong Chhnang 

vykazují horší výsledky v porovnání s národním prů-
měrem. Podprůměrné výsledky se dle Kambodžské-
ho demografického průzkumu zdraví z roku 2010 
týkají zejména novorozenecké úmrtnosti a výživy. Za 
účelem naplnění cíle se projekt zaměří na aktivity 
ve třech klíčových oblastech. Nejprve projekt zacílí 
na zlepšení kvality zdravotní péče o matku a dítě 
prostřednictvím posílení oficiálního zdravotního 
systému v oblasti vzdělávání. Dále se zaměří na za-
pojení komunity jednak na vzdělávacích akcích „tvá-
ří v tvář“ přímo ve vesnicích nebo prostřednictvím 
mobilních technologií a v neposlední řadě také na 
léčbu podvyživených dětí, které identifikovala sama 
komunita.

Název projektu: Zpřístupnění zdravotní péče, 
nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným 
komunitám v provincii Koh Kong, Kambodža

Identifikační číslo: 09/2015/04

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Kambodža

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč

Od roku 2014 bylo více než 4000 lidí vysídleno z po-
břežních a nížinatých oblastí do provincie Koh Kong. 
I když jim poskytnuta určitá kompenzace, přesídlení 
do kopcovitého vnitrozemí značně zhoršilo jejich ži-
votní podmínky, zejména v oblasti zdrojů obživy a pří-
stupu k základním službám. Cílem projektu je podpora 
1400 domácností z provincie Koh Kong, které získají 
přístup k základním zdravotním službám, nezávadné 
vodě a hygieně. Bude postaveno a vybaveno zdravot-
nické středisko, přímo v komunitách budou postaveny 
latríny a prostory k mytí rukou. Skrze osvětu prová-
děnou s komunitou a v komunitě (metoda Community 
Led Total Sanitation- CLTS) a programu hlasových 
zpráv „mHealth“ získají její členové povědomí o před-
porodní a poporodní péči, výživě, hygieně a budou 
schopni nabyté vědomosti uplatňovat ve svém životě.

Název projektu: Podpora a rozvoj oftalmologie ve 
venkovských oblastech provincie Takeo v Kambo-
dži pro roky 2015–2017

Identifikační číslo: 09/2015/06
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Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Kambodža

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Rozpočet pro rok 2015: 1 990 000 Kč

V provincii Takeo žije 28,2 % domácností pod hranicí 
chudoby. Podle oficiálních statistik žije 80 % obyvatel 
ve venkovských oblastech a většina z nich jsou země-
dělci, pro které není dostupná žádná péče o zrak. Podle 
oficiálních údajů nikdy nepodstoupilo vysoké procento 
obyvatel (77 %) vyšetřením zraku. Velkou překážkou je 
fakt, že 80 % obyvatel žije v odlehlých oblastech s vy-
sokou mírou chudoby, nedostatkem informací o zdra-
votní péči a špatnou zdravotnickou infrastrukturou. 
Cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu chudého 
venkovského obyvatelstva v rurálních oblastech pro-
vincie Takeo, kde se projekt zaměřuje na oftalmologii 
(péči o zrak) prostřednictvím podpory existujících 
zdravotnických center, zejména Oční kliniky v Takeu 
(Caritas Takeo Eye Hospital). Prostřednictvím projektu 
bude podpořena struktura zdravotní péče v oblasti 
oftalmologie na místní, provinční i národní úrovni.

Název projektu: Propagace a podpora dlouhodobě 
udržitelného šíření obnovitelných zdrojů energie 
ve venkovských oblastech Kambodže

Identifikační číslo: 09/2015/02

Sektor: výroba a dodávky energie

Místo realizace: Kambodža

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Rozpočet pro rok 2015: 6 000 000 Kč

Cílem tohoto projektu je přispět ke snížení energe-
tické chudoby ve venkovských oblastech Kambodže, 
posilováním kapacit NNO, kambodžské vlády a sou-
kromého sektoru k podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů energie. Projekt usiluje o pokračující rozvoj 
tržně-orientovaného bioplynárenského sektoru ve 12 
kambodžských provinciích. Skrze podporu výstavby 
bioplynáren formou finančních příspěvků, koučinku 
soukromých stavebních firem (BCCs), podporu uživa-
telů bioplynáren a posilování strategického a regulač-
ního rámce, chce projekt do konce roku 2017 docílit 
ke dlouhodobému přístupu k dostatečnému množství 

čisté energie pro alespoň 8 000 obyvatel venkova, fun-
gování alespoň 70 BCCs zaměstnávajících alespoň 420 
pracovníků, přístupu ke kvalitním poprodejním služ-
bám alespoň 47 380 uživatelům bioplynáren a zlepšení 
obživy, zdraví a životního prostředí a výrazného sníže-
ní skleníkových plynů v ovzduší. Projekt se také zamě-
ří i na rozvoj sektoru solárních technologií.
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Kosovo

Název projektu: Zvýšení kvality vody v jezeře Ba-
dovac zavedením řádného nakládání s odpadními 
vodami

Identifikační číslo: CzDA-UNK-2014-12-14022

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Kosovo, Obec Mramor, region  
Priština, povodí jezera Badovac

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: „Společnost Badovac WWT“ firem  
Ircon, s. r. o., a TopolWater, s. r. o.

Celkový rozpočet: 16 995 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 9 474 000 Kč

Předmětem projektu je především vybudování čistírny 
odpadních vod včetně systému řízení na území obce 
Mramor a její připojení na společnou kanalizaci obcí 
v povodí vodárenské nádrže označované Badovcit nebo 
Badovac (na starších mapách Gračanicko Jezero), která 
bude vybudována kosovskou stranou jako spoluúčast 
na projektu ZRS ČR. V oblasti dosud není žádným způ-
sobem zajištěno čištění odpadních vod. Jezero Badovac 
slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro Prištinu a město 
Gračanica. Voda v něm je kontaminována nekontro-
lovaným vypouštěním odpadních vod z obcí ležících 
kolem přítoků jezera. Vybudováním kanalizace, ČOV 
a zajištěním čištění odpadních vod dojde k eliminaci 
hlavního zdroje znečištění jezera, a tedy ke zlepšení 
kvality vody v jezeře. Realizace projektu přispěje ke 
zlepšení životního prostředí v oblasti a zdravotního 
stavu populace zásobované pitnou vodou pocházející 
z jezera Badovac. V roce 2015 byla z větší části vy-
budována budova ČOV, a to i přes počáteční zdržení 
způsobené pozemkovými nesrovnalostmi. Dále také 
probíhala intenzivní informační kampaň zaměřená jak 
na dospělou, tak dětskou populaci. V roce 2016 je plá-
nováno dokončení ČOV a její připojení na kanalizaci.

Název projektu: Podpora školy pro zrakově 
postižené v Peji/Peći

Identifikační číslo: 10/2015/02

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Peja/Peća, Kosovo

Doba realizace: 2012–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 3 360 460 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 543 460 Kč

Cílem projektu bylo zvýšení kapacity Školy a vzděláva-
cího centra pro zrakově postižené v Peći/Peji. Projekt 
usiloval o zlepšení kvality výuky a odbornosti pedagogů, 
primárně v oborech hudby a orientace v prostoru. Nárůst 
odbornosti v daných předmětech poskytl studentům 
školy v Peći takovou školní přípravu, která jim umožňuje 
pracovat se svým handicapem, rozvíjet vlastní nadání 
a lépe se posléze integrovat do většinové společnosti. 
V průběhu roku 2015 proběhlo celkem sedm školení pro 
pracovníky ŠVCZP v Peći a pro další zainteresované od-
borníky pracující pro některou z nevládních organizací 
spolupracující se školou v Peći jako například nevládní 
organizace REA (Centrum pro děti s poruchami učení 
a sociální adaptaci) a nevládní organizace ANAK (Národ-
ní kosovská asociace pro osoby s autismem), pro osoby 
z předškolních institucí i pro rodiče nevidomých/slabo-
zrakých či autistických dětí. Konkrétně se jednalo o ško-
lení rané péče (včasné intervence) o děti s autismem od 
české nevládní organizace APLA, dvě školení rané péče 
o nevidomé a slabozraké děti od organizace EDA, dvě 
školení pro učitele hudby a dvě školení orientace v pro-
storu, která obě pořádala Konzervatoř Jana Deyla. Kromě 
vzdělávání učitelů obdržela ŠVCZP v Peći profesionální 
materiály pro výuku, které byly přeloženy z češtiny do 
albánštiny, a dále různé hračky a vybavení pro výuku 
nevidomých a dětí s autismem.

Název projektu: Vzděláním k rovným příležitostem

Identifikační číslo: 10/2015/03

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: region Prizren, Kosovo

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 1 800 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

O projektu: Záměrem projektu bylo podpořit šance 
na sociální a ekonomickou inkluzi dětí a mládeže 
s postižením a dětí ze sociálně vyloučených komunit 
v municipalitě Prizren. Cílem bylo zlepšení podmínek 
a zvýšení motivace ke vzdělávání a dalšímu rozvoji dětí 
se speciálními potřebami a dětí z vyloučených komu-
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nit tak, aby se tyto ohrožené skupiny dětí a mládeže 
naučily úspěšně čelit předsudkům a diskriminaci větši-
nové společnosti, bojovat za svá práva a měli šanci na 
další vzdělávání a pozdější nezávislý a úspěšný život. 
Projekt byl v roce 2015 zaměřen na tři oblasti: proble-
matiku ASD, vzdělávání dětí z menšinových komunit 
a praktické vzdělávání dětí s poruchami sluchu. V rám-
ci prvního komponentu byla organizována školení na 
téma práce s dětmi s autismem a s jejich rodiči. Školi-
teli byli odborníci z české organizace APLA, školenými 
pracovníci Centra, vzdělávací asistenti vybraní v rámci 
projektu a další odborníci. Pracovníci Centra se ná-
sledně v rámci projektu věnovali dětem s ASD a jejich 
rodičům. Asistenti pomáhali žákům s ASD během 
jejich výuky v běžných třídách. V rámci druhého kom-
ponentu byla organizována doplňková výuka pro děti 
z komunity RAE. V rámci posledního komponentu byly 
zorganizovány praktické stáže pro studenty prizrenské 
školy pro děti se sluchovým postižením.

Název projektu: Celoživotní vzdělávání pro 21. 
století

Identifikační číslo: 10/2015/01

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: severní Kosovo 

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 3 085 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Záměrem projektu bylo zlepšení odborných profesních 
i praktických dovedností obyvatel severního Kosova 
a zlepšení jejich přístupu na trh práce a orientace 
v moderním světě. Projekt „Celoživotní vzdělávání pro 
21. století“ sledoval dvě paralelní linie – podporu do-
spělých (nejčastěji nezaměstnaných středního věku) 
prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a rozvoj dětí 
a mládeže z klubů a asociací, které jsou zapojeny do 
modulu životních dovedností. Všechny aktivity pokra-
čovaly v roce 2015 podle plánovaného harmonogramu. 
CCU-VEZA uspořádalo v roce 2015 osm rekvalifikač-
ních kursů, které absolvovalo celkem 75 osob. Paralel-
ně s kursy probíhal průzkum (formou dotazníkového 
šetření) mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a lidmi bez 
práce ohledně jejich vzdělávacích potřeb. Na základě 
zjištěných dat byla zpracována souhrnná zpráva. Šest 
lektorů vedlo v roce v klubech kursy životních doved-
ností pro mládež, do kterých bylo zapojeno 80 dětí.

Název projektu: Integrace zrakově postižených 
osob a prevence zrakových vad v Kosovu

Identifikační číslo: 10/2015/04

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Kosovo

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 7 500 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 500 000 Kč

Záměrem tohoto projektu je přispět k posilování integrace 
nevidomých a slabozrakých lidí do kosovské společnosti. 
Za tímto účelem se projekt soustředí na dva různé cíle. 
První cíl se zaměří na zlepšování diagnostiky a léčby one-
mocnění očí mezi dětmi a dospělými v regionech Priština, 
Peć a Prizren. Střediskům veřejného zdraví v těchto oblas-
tech bude dodáno nezbytné moderní lékařské vybavení 
a jejich pracovníci absolvují odpovídající zdravotnické 
školení. Druhým cílem je zlepšení přístupu osob se zrako-
vým postižením k zaměstnání a výdělečné činnosti díky 
zavedení nových odborných školení a zřízení sociálního 
podniku – dílny minimálně pro dvě nové specializace pro 
nevidomé a slabozraké. V roce 2015 se v rámci projektu 
podařilo dosáhnout těchto výsledků: Bylo pořízeno oftal-
mologické vybavení pro používání v nemocnici v Peći. Na 
základě průzkumu, který předcházel zahájení projektu, 
byly vytipovány nemocnice s potřebami shodujícími se se 
zacílením projektu. Nemocnice v Peći byla vybrána jako 
první zařízení, které bude z dodávky oftalmologického 
vybavení moci těžit. Přístroje byly pořízeny v prosinci 
2015, přičemž jejich předání bylo naplánováno na začátek 
roku 2016. Byl proveden výzkum trhu mapující příležitosti 
k zakládání sociálních podniků. Během výzkumu byly 
nashromážděny informace potřebné k realizaci aktivit 
souvisejících se zakládáním sociálních podniků. ČvT ob-
držel zprávu z výzkumu, na jejímž základě výsledky dále 
analyzuje a uskutečňuje setkání s různými zaintereso-
vanými subjekty: Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
nevládními organizacemi, které již v oblasti sociálního 
podnikání působí (například Down Syndrom Kosova) a Sítí 
pro sociální odpovědnost podniků a provádíme analýzu 
výsledků výzkumu. Byla posouzena metodika školení pro 
slabozraké osoby. Na začátku prosince 2015 ČvT přizval 
ke spolupráci dva experty na Braillovo písmo, IT a prosto-
rovou orientaci z české nevládní organizace Tyfloservis. 
V prosinci Tyfloservis provedl hodnocení práce školitelů 
a školení zaměřených na Braillovo písmo, IT a prostorovou 
orientaci organizovaných partnerem ČvT, Kosovským 
sdružením nevidomých (KAB). ČvT a KAB obdrželi dopo-
ručení ve formě hodnotící zprávy. Obsahem zprávy jsou 
mimo jiné doporučení, jak školení upravit a zlepšit jejich 
přínos pro slabozraké příjemce pomoci.
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Moldavsko

Název projektu: Kvantitativní a kvalitativní 
průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku

Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-14-14015

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: okresy Cahul, Cantemir, Taraclia, 
Leova, Cimișlia, Gagauzie, Besarabeasca

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: VODNÍ ZDROJE, a. s.

Celkový rozpočet: 17 801 581 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 8 764 938 Kč 

Zmapujeme všechny využívané veřejné zdroje pitné 
vody (studny, prameny) v zájmovém území jižního Mol-
davska. U vybraných zdrojů budou provedeny analýzy 
za účelem stanovení základních kvalitativních a kvan-
titativních parametrů pitné vody. Na základě zpracova-
ných dat budou doporučeny další kroky. Odborné zprá-
vy budou předány zástupcům místní správy a dalším 
relevantním partnerům. O výsledcích průzkumu bude 
také informována široká veřejnost v zájmové oblasti, 
a to formou veřejných setkání a instalací informačních 
panelů u jednotlivých zdrojů pitné vody. Získaná data 
v elektronické podobě budou vložena do připravované 
GIS databáze vodních zdrojů. V roce 2015 bylo dokon-
čeno analyzování vodních zdrojů ve třech původních 
okresech – Taraclia, Cantemir a Cahul – a byly zpra-
covány zprávy pro obce ležící v těchto okresech. Dále 
probíhaly terénní práce v nově zahrnutých regionech 
Leova, Cimișlia, Besarabeasca a Gaguzie.

Název projektu: Technická a institucionální pod-
pora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním 
Moldavsku

Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-13-14050

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: jižní Moldavsko

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Sdružení Solid Waste Management 
Southern Moldova (Ircon, s. r. o., Sweco Hydro-
projekt, a. s.)

Celkový rozpočet: 17 790 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 6 657 000 Kč 

Projekt se zaměřuje na vytyčení vhodných míst 
a přípravu technické dokumentace k vybudování 
navrhovaných skládek komunálních odpadů a pře-
kládacích stanic. Primárním důvodem pro vznik 
tohoto projektu je tamní dlouhodobě neudržitelný 
stav v oblasti nakládání s odpadem. Infrastruktura 
pro sběr a ukládání tuhého komunálního odpadu 
byla nedostatečná již před získáním nezávislosti, 
přičemž tato situace prakticky přetrvává do sou-
časnosti. V dnešní době již tato situace představuje 
značnou ekologickou zátěž a zároveň brání plnění 
požadavků právních předpisů nezbytných pro vstup 
do Evropské unie. Hlavními problémy jsou přede-
vším nefunkční pokrytí systému sběru odpadů, ne-
dostatečná infrastruktura pro nakládání s odpady 
(chybí technické vybavení pro sběr, třídění, recyk-
laci, využití a odstraňování odpadů), nedostatečné 
zabezpečení stávajících skládek a velké množství 
nelegálních skládek odpadů. Během roku 2015 byly 
dokončeny práce na projektech dvou regionálních 
skládek a projektech všech překládacích stanic. Dále 
byly dokončeny studie EIA pro regionální skládky 
a realizována osvětová kampaň.

Název projektu: Náprava ekologických zátěží 
způsobených pesticidy v Moldavsku II

Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-11-14015

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: katastrální území obcí  
Singerei, Papauti, Oniscani, Pelivan

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Dekonta, a. s.

Celkový rozpočet: 22 800 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 581 970 Kč 

Projekt navazuje na „Nápravu ekologických zátěží způ-
sobených pesticidy v Moldavsku“. Ten měl dva základní 
cíle: konečné odstranění pesticidů z regionálních 
skladů v Moldávii a posouzení rozsahu a rizikovosti 
zbytkové kontaminace skladů a jejich okolí po odstra-
nění pesticidů. V roce 2015 projekt úspěšně zakončen. 
Celkem bylo přebaleno a bezpečně odstraněno 250 396 
tun pesticidů.
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Název projektu: Obnova systému nakládání 
s odpadními vodami ve městě Cimişlia

Identifikační číslo: CzDA-MD-2011-5-14022

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Cimişlia

Doba realizace: 2011–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Sdružení Waste Water Cimişlia (Ircon, 
s. r. o., TopolWater, s. r. o.)

Celkový rozpočet: 18 793 000 Kč

Předmětem rozvojové intervence je technická pomoc 
vedoucí ke snížení znečištění pocházejícího z odpad-
ních vod a zajištění dlouhodobě udržitelného systému 
nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia. 
Předmětem projektu je zejména návrh technických 
opatření rekonstrukce čistírny odpadních vod a čer-
pacích stanic a jejich zajištění, ASŘ provozu systému 
čerpacích stanic odpadních vod, vyškolení pracov-
níků obsluhujících technologickou část systému 
nakládání s odpadními vodami, vytvoření plánu dlou-
hodobého rozvoje organizace APA-CANAL Cimişlia 
a provedení osvětové kampaně zacílené na populaci 
a průmyslové podniky města Cimişlia. Vzhledem ke 
zpoždění stavebních prací na rekonstrukci ČOV, které 
zajišťuje příjemce projektu, bude projekt prodloužen 
do roku 2016.

Název projektu: Sanace lokalit znečištěných 
ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti 
v Moldavsku II

Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-12-14015

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: obce Lunga a Mărculeşti

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Dekonta, a. s.

Celkový rozpočet: 16 100 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 900 000 Kč

Projekt měl za cíl snížit, popř. odstranit znečištění pod-
zemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga 
a Mărculeşti a potenciálně přispět ke snižování bio-
logické rozmanitosti v širší oblasti. Záměrem bylo též 
vytvořit vstupní předpoklady pro zlepšení zásobování 
obyvatel obcí Lunga a Mărculeşti pitnou vodou. V těs-

ném sousedství obcí Lunga a Mărculeşti fungovalo od 
roku 1957 do počátku devadesátých let 20. století vo-
jenské letiště Mărculeşti. Důsledkem špatného naklá-
dání s pohonnými látkami došlo k značné kontaminaci 
podzemních vod. V okolních vesnicích (především ve 
vesnici Lunga) byla ve veřejných i soukromých stud-
nách na hladině silná vrstva ropných látek (leteckého 
petroleje). Tyto studny tvoří hlavní zdroj užitkové i pit-
né vody pro velkou část místní populace, stav byl tudíž 
kritický. Předmětem tohoto projektu, který již navazuje 
na projekt „Průzkum a sanace lokalit znečištěných rop-
nými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku“ 
byla úprava stávající sanační stanice (v lokalitě Váha), 
realizace průzkumných, sanačních a zasakovacích 
objektů, vybudování tří nových sanačních stanic způ-
sobilých pro celoroční provoz, zaškolení a technická 
podpora obslužného personálu, supervize, průběžný 
monitoring a jeho vyhodnocení, šestiměsíční provoz 
upravených a vybudovaných sanačních stanic, technic-
ký dozor a podpora provozu stanic po zbývající dobu 
trvání projektu a provedení informační kampaně pro 
obyvatelstvo. V roce 2015 pokračoval sanační zásah 
na území obce Lunga. Do konce roku 2015 bylo z pod-
zemní vody odstraněno 27 t ropného produktu, byli 
zaškoleni pracovníci obsluhy sanačních stanic a bylo 
odebráno téměř 300 vzorků povrchových a podzem-
ních vod, aby byl zjištěn vývoj znečištění. Projekt byl 
úspěšně ukončen, v přípravě je návazný projekt, který 
bude obdobným způsobem řešit kritickou situaci na 
území obce Mărculeşti.

Název projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání, 
přístupu k pitné vodě a sanitárního zařízení v ma-
teřských školách na jihu Moldavska

Identifikační číslo: 03/2015/09

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: okresy Leova a Căușeni

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Adra, o. p. s.

Celkový rozpočet: 12 773 742 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 7 542 668 Kč 

Projekt reaguje na problém nedostatečného přístupu 
mateřských škol k nezávadné pitné vodě a jejich ne-
vyhovujícího sanitárního zařízení, a to ve dvou rurál-
ních okresech – Leova a Căușeni. Cíle projektu jsou: 
zlepšení přístupu k nezávadné pitné vodě a sanitární 
infrastruktuře v deseti mateřských školách, zvýšení 
povědomí komunit o pravidlech hygieny a podpora 
inkluzivního vzdělávání v osmi mateřských školách 
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v týchž okresech. V deseti školkách budou nainsta-
lovány systémy filtrace pitné vody a systémy zpraco-
vání a čištění odpadních vod. Dále bude realizována 
propagační a informační kampaň s tématikou hygieny 
a životního prostředí, která bude obsahovat osvětové 
workshopy pro zaměstnance, děti ve školkách a pro 
jejich rodiče. V rámci podpory šíření inkluzivního vzdě-
lávání proběhne série školení pro zaměstnance školek 
za podpory expertů z České a Moldavské republiky 
a setkání s rodiči dětí z mateřských škol. V roce 2015 
byl instalován filtrační systém v devíti MŠ, zatím v pěti 
z nich byla vybudována ČOV. Rovněž proběhla část 
výše zmíněných osvětových aktivit. Projekt je realizo-
ván ve spolupráci se agenturou SlovakAid.

Název projektu: Rozvoj strategického plánování 
v Moldavsku

Identifikační číslo: CzDA-MD-2014-16-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Moldavsko, region Sever

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Haskoning DHV Czech Republic, s. r. o.

Celkový rozpočet: 3 034 682 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 782 772 Kč 

Strategické plánování v Modlavsku nevyužívá mo-
derní metody, a není tedy založeno na vhodných 
datech, případně data nejsou vhodným způsoben 
analyzována a interpretována. Tento projekt je za-
měřen na zlepšení strategického plánování regionu 
sever v Moldavsku. Toho bude dosaženo zvyšováním 
kapacit partnerské organizace, Regionální rozvojové 
agentury sever. V rámci projektu proběhne několik 
školení, která budou jak teoretická, tak praktická, se 
zaměřením na využívání moderních metod ve strate-
gickém plánování. V roce 2015 proběhla úvodní ana-
lýza stávající situace a školení „Regional branding“ 
s následujícími tématy: Analýza ex-ante, Tvorba regi-
onální politiky, Vytváření regionálních specifik, Me-
todika tvorby regionální značky, Regionální sdružení 
výrobců pod jednou značkou, Certifikace a propaga-
ce, Regional branding a strategické plánování.

Název projektu: Posilování kapacit státní správy 
v Moldavsku – region Jih

Identifikační číslo: CzDA-MD-2014-15-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Moldavsko, region Jih

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Haskoning DHV Czech Republic, s. r. o.

Celkový rozpočet: 1 930 240 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 014 685 Kč

Záměrem projektu bylo přispět k dosažení vyvážného 
socio-ekonomického rozvoje regionu Jih vzděláváním 
úředníků místních samospráv na úrovni okresů a obcí. 
Na základě absolvovaných školení v rámci projektu bu-
dou místní a okresní zastupitelé schopni podávat kvalit-
nější a řádně zpracované projektové náměty. Díky jejich 
realizaci pak dojde ke zlepšení životní úrovně obyvatel-
stva regionu Jih (zvýšení počtu pracovních míst, zlepšení 
infrastruktury apod.). V roce 2015 byl projekt dokončen.

Název projektu: Zlepšení akceschopnosti a odbor-
né způsobilosti moldavských hasičů

Identifikační číslo: CzDA-RO-MD2012-8-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv

Doba realizace: 2012–2015

Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka

Realizátor: Hasičský záchranný sbor ČR, S. R. L. 
„Ceventa”

Celkový rozpočet: 7 550 000 Kč 

Záměrem projektu bylo přispět k efektivnější a rych-
lejší záchraně osob, zvířat a majetku v Moldavsku. Byl 
proveden výcvik hasičů zaměřený především na násle-
dující oblasti: základy chování a provádění záchranných 
prací v hořící budově; provádění záchranných prací při 
dopravních nehodách (základní postupy vyprošťování, 
hašení a poskytování první pomoci). Přímo v Moldavsku 
byl vybudován vhodný trenažér a zajištěn jeho dlouho-
dobý provoz (jeho využívání k dalším výcvikům). Byly 
dodány učební osnovy a scénáře k jednotlivým typům 
výcviku, které lze v trenažéru provádět. V roce 2015 byl 
projekt úspěšně ukončen.
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Název projektu: Zlepšení akceschopnosti 
a odborné způsobilosti moldavských hasičů II

Identifikační číslo: CzDA-MD-2015-076-RO-15110

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Hasičský záchranný sbor ČR

Celkový rozpočet: 7 771 600 Kč 

Rozpočet pro rok 2015: 3 990 800 Kč

Navazujeme na předchozí projekt obdobného názvu. 
Tento je však primárně zaměřen na výcvik moldav-
ských hasičů při zásazích s přítomností nebezpečných 
látek. Cíle zvýšit a zkvalitnit připravenost moldavských 
hasičů i obyvatel při mimořádných událostech tohoto 
typu bude dosaženo několika aktivitami. Například 
se jedná o přípravu funkčního výcvikového programu, 
pořízení věcných prostředků pro bezpečné a správné 
provádění zásahů s výskytem nebezpečných látek 
a provedení školení a výcviku moldavských hasičů. 
Konkrétně budou pořízeny automatizované externí 
defibrilátory a detektory požáru a oxidu uhelnatého. 
Školení proběhne mimo jiné na téma poskytování 
psychologické podpory účastníkům události, zásady 
správného chování občanů v případě havárie s výsky-
tem nebezpečných látek a efektivní provoz operačního 
střediska (správné vytěžování informací z volajících 
a vyžadování sil a prostředků v případě havárie s vý-
skytem nebezpečných látek). V roce 2015 proběhly 
přípravné aktivity projektu jako analýza stávající situa-
ce, sestavení projektového týmu apod.

Název projektu: Partnerstvím k inkluzi

Identifikační číslo: 03/2015/13

Sektor: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: Kišiněv

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 3 852 500 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 852 500 Kč

Hlavním záměrem projektu je přispět ke snížení dis-
kriminačního přístupu k dětem se zvláštními vzdě-

lávacími potřebami v Moldavsku. Projekt je zaměřen 
na identifikaci vzdělávacích potřeb učitelů, adminis-
trativních pracovníků a představitelů místní veřejné 
správy a vytvoření školicího modulu schváleného 
Ministerstvem školství a Republikovým střediskem 
psycho-pedagogické podpory. V rámci projektu bude 
vyškoleno nejméně 1 500 aktérů (učitelů, administ-
rativních pracovníků a představitelů místní veřejné 
správy) v dovednostech potřebných pro správné 
ošetření zvláštních vzdělávacích potřeb a usnadnění 
procesu inkluzivního vzdělávání. Do přípravy školi-
cího modulu budou zapojeni čeští experti, kteří tak 
budou sdílet své zkušenosti z transformace sektoru 
inkluzivního vzdělávání v České republice. Projekt je 
rovněž zaměřen na posílení mezisektorové spoluprá-
ce mezi aktéry inkluzivního vzdělávání v Moldavsku, 
konkrétně prostřednictvím regionálních setkání 
těchto aktérů a národní konference uspořádané 
v závěru projektu. Projekt se rovněž zabývá šířením 
informací o důležitosti inkluzivního vzdělávání pro-
střednictvím hromadných sdělovacích prostředků. 
V roce 2015 proběhla analýza vzdělávacích potřeb, 
výběr a příprava školitelů a vytipování účastníků 
školení.

Název projektu: Komplexní podpora rozvoje statis-
tiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku

Identifikační číslo: 03/2015/04

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Kišiněv

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Univerzita Karlova, Praha

Celkový rozpočet: 6 992 193 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 5 265 929 Kč

Projekt je odpovědí na nepříznivě se vyvíjející demo-
grafickou situaci v Moldavské republice, která klade 
značné limity na sociální a ekonomický rozvoj země. 
Ve snaze přispět ke zlepšení podmínek života obyva-
telstva a zajistit trvale udržitelný společenský rozvoj 
Moldavska si projekt kladl za cíl vytvořit plně funkční 
systém získávání a diseminace relevantních informa-
cí o populačním vývoji v Moldavské republice, a tím 
i zvýšit účinnost řízení a plánování společenského 
rozvoje na všech úrovních veřejné správy. Původně 
plánované aktivity týkající se zpracování a zveřejně-
ní výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v Moldavské 
republice 2014 byly vzhledem k nízké kvalitě sebra-
ných dat nahrazeny jinými. Byly realizovány semi-
náře k harmonizaci národní statistiky se statistikou 
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EU a k přípravě sčítání lidu 2021, bylo zpracováno 
technické zadání systému sběru a automatizované-
ho zpracování dat o narozených, navržena metodika 
konstrukce oficiálních úmrtnostních tabulek (kterou 
vzápětí Demografické centrum Moldavska realizova-
lo), byly připraveny a realizovány odborné kurzy za 
účelem zvýšení kvalifikace pracovníků akademické 
sféry, pilotní kurzy základů demografie na Akademii 
ekonomických studií v Kišiněvě atp.

Název projektu: Posílení systému sociální ochrany 
zranitelných skupin dětí v Moldavsku

Identifikační číslo: 03/2015/07

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Kišiněv

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 7 511 400 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 806 400 Kč

Záměrem je posílit systém sociální ochrany zranitel-
ných skupin dětí v Moldavsku. Projekt podpoří refor-
mu systému náhradní péče o děti ohrožené, žijící mimo 
vlastní rodinu. Cílem je posílit kvalifikaci a odborné 
znalosti osob poskytujících služby sociální ochrany 
dětí v Moldavsku a předat zkušenosti v oblasti výcho-
vy a vzdělávání dítěte. Na celostátní úrovni proběhne 
školení 850 zaměstnanců působících v této oblasti 
(vychovatelů domovů rodinného typu, pěstounů posky-
tujících pěstounskou péči, specialistů z komunitních 
center a specializovaných pracovníků místních orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí). Vypracovaný školicí 
materiál bude využíván nejen v rámci projektu, ale i po 
jeho skončení v rámci úvodních a navazujících školení 
pracovníků ve službách sociální ochrany dětí. V roce 
2015 proběhlo terénní šetření potřeb, jeho vyhodnoce-
ní a příprava školicích materiálů.

Název projektu: Krizové centrum pro migranty 
v Moldavsku

Identifikační číslo: 03/2015/06

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Kišiněv

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: IOM Mezinárodní organizace pro migraci

Celkový rozpočet: 4 259 139 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 899 974 Kč

Cílem projektu je vytvoření Krizového centra pro 
navracející se moldavské migranty. Provoz bude 
pokračovat i po skončení projektu – centrum bude 
zařazeno do systému existujícího programu RAPIC 
pro lidi v důchodovém věku a handicapované v měs-
tě Kišiněvě. V roce 2015 byly dokončeny potřebné 
úpravy Centra a zaškolení personálu, ve spolupráci 
s Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodin byly 
připraveny SOP centra a na podzim 2015 byl zahájen 
jeho pilotní provoz.

Název projektu: Podpora prevence a léčby diabetu 
v Kišiněvě a pěti vybraných jižních oblastech Mol-
davska

Identifikační číslo: 03/2015/03

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Kišiněv, Hincesti, Cimislia, Leova, 
Cantemir a Cahul

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 7 114 058 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 403 100 Kč

Záměrem projektu je zlepšit kvalitu života moldav-
ských obyvatel trpících cukrovkou a snížit úmrtnost 
způsobenou pozdními komplikacemi spojenými 
s touto nemocí. Projekt je zacílen z jedné strany na 
zdravotnický personál a posílení jeho způsobilosti 
v oblasti moderní diagnostiky, léčby a včasného od-
halení diabetu u rizikové populace – a z druhé strany 
na pacienty a občany tím, že zajistí přístup ke zkva-
litněným službám v oblasti sekundární prevence 
a léčby diabetu. V roce 2015 probíhalo další proško-
lování zdravotních sester a lékařů a bylo poskytnuto 
další potřebné vybavení zdravotnickým centrům 
v daných regionech.
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Název projektu: Rozvoj služeb domácí péče na seve-
ru Moldavska

Identifikační číslo: 03/2015/02

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: sever Moldavska, město Balti 
a obec Taul

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 12 583 400 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 499 870 Kč

Prostřednictvím projektu byla vybudována dvě centra 
v Balti a Taul poskytující zdravotně-sociální péči pro 
1250 pacientů během projektového období a také aktivi-
ty a certifikovaná školení v oblasti kvalitních služeb do-
mácí péče pro přibližně 300 osob (zdravotní sestry, soci-
ální asistenti, státní zaměstnanci a členové neziskových 
organizací). Dalším cílem projektu je zvýšit povědomí 
o modelu domácí péče jako součásti systému zdravotně-
-sociálních služeb mezi klíčovými aktéry, profesionály 
a veřejností. K dosažení tohoto cíle bude projektový tým 
spolupracovat s představiteli výkonné moci na vytvoře-
ní politik a změn právního rámce v souladu se zákony 
Moldavska. Projektové aktivity poskytnou lidem, kteří 
nejsou schopni se plně o sebe postarat, možnost žít ve 
svém domácím prostředí sami nebo se svými rodinami.

Název projektu: Posílení rozvoje služeb domácí 
péče v Moldavsku 

Identifikační číslo: 03/2015/05

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Kišiněv, Horesti

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 12 348 387 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 5 348 387 Kč

Projekt je zaměřený na zlepšení kvality života lidí zá-
vislých na péči druhých zvýšením kvality a dostupnosti 
profesionálních zdravotně-sociálních služeb domácí 
péče. Věnuje se zejména vzdělávání sociálních pracov-
níků v oboru a posílení dostupnosti pečovatelské služ-

by v západní části Moldavska. Byl vypracován školicí 
modul pro odborníky působící v oblasti sociálních slu-
žeb domácí péče, který poskytne znalostní bázi a bude 
používán jako oficiální příručka pro kontinuální rozvoj 
kapacit. Zároveň bylo vybudováno nové denní centrum 
v Horesti, které poskytuje zdravotně-sociální služby 
domácí péče klientům obcí Horesti, Unteni, Taxobeni, 
Hrubna Noua, Vranesti a Lucaceni. V roce 2015 se 
uskutečnilo „školení školitelů“, kteří vzápětí mohli 
uplatit získané dovednosti při sérii školení sociálních 
pracovníků. Konaly se studijní cesty do denního centra 
Estera v Kišiněvě a organizovány aktivity pro podporu 
dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb. Dále byl při-
praven a distribuován „Manuál péče o vlastní osobu“, 
katalog NNO poskytujících sociální služby a přehled 
právního rámce vztahujícího se k dané oblasti.

Název projektu: Podpora rozvoje služeb domácí 
péče v Moldavsku, region Jih 

Identifikační číslo: 03/2015/11

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Ștefan Vodă, Ceadîr-Lunga

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Celkový rozpočet: 12 600 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 500 000 Kč

Cílem projektu je zlepšit přístup k odborným a kva-
litním zdravotně-sociálním službám domácí péče 
v jižním regionu Moldavska a posílit model sociálních 
a zdravotních služeb domácí péče na národní úrovni. 
Pro dosažení cíle projektu budou na lokální úrovni v již-
ním regionu poskytována odborná školení pro sociální 
pracovníky, sociální asistenty, ale i vedoucí pracovníky 
odborů sociální asistence, pracovníky neziskových or-
ganizací, dobrovolníky a rodinné příslušníky pacientů. 
V rámci projektu proběhne vybudování dvou nových 
denních center ve městech Ștefan Vodă a Ceadîr-Lunga, 
které budou poskytovat služby potřebným i v okolních 
vesnicích. Také bude pokračovat upevnění spolupráce 
a intenzivní dialog neziskových organizací působících 
v oblasti domácí péče s představiteli vládních orgánů se 
zaměřením na odhad a upravení cen sociálních a zdra-
votních služeb v domácí péči. V roce 2015 proběhla 
především rekonstrukce budov center a bylo pořízeno 
potřebné vybavení tak, aby činnost center mohla být 
zahájena už počátkem následujícího roku.
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Název projektu: Reforma péče o duševně nemocné 
v Moldavsku 

Identifikační číslo: 03/2015/12

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví

Celkový rozpočet: 9 095 678 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 953 246 Kč

Projekt reaguje na zoufalou situaci v ústavních zaříze-
ních sociální péče pro děti i dospělé se zdravotním posti-
žením v Moldavsku. Porušování základních lidských práv 
v ústavech (jako např. fyzické a sexuální zneužívání ze 
strany zaměstnanců, fyzické omezování, nucené potraty) 
je jedním z největších problémů Moldavska v oblasti lid-
ských práv. Záměrem projektu je podpora přesunu péče 
z ústavní péče do komunity, zlepšení podmínek života 
lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním 
s důrazem na dodržování lidských práv, což je plně v sou-
ladu s cíli jak české zahraniční rozvojové spolupráce, tak 
s deklarovaným zájmem moldavské vlády. Cílem projektu 
je zvýšení odbornosti aktérů pro provedení transformač-
ních změn v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně 
handicapované v Moldavsku. Za tímto účelem bude pro-
vedena evaluace ústavů rezidenční péče (tři psychoneu-
rologické ústavy pro dospělé – v Brînzeni, Cocieri, Bălţi – 
a jeden ústav pro mentálně postižené dívky – v Hîncești) 
a pro každý z nich bude vytvořen akční transformační 
plán. Dále budou vyškoleni čtyři trenéři, kteří předají 
v průběhu projektu znalosti a dovednosti dalším 16 důle-
žitým aktérům na poli transformace péče. Pomocí odbor-
ných stáží v ČR budou předány zástupcům Ministerstva 
práce, sociální ochrany a rodiny a zástupcům Minister-
stva zdravotnictví a pracovníkům ústavů a neziskových 
organizací transformační zkušenosti z ČR. Proběhnou též 
odborné konzultace moldavskému Ministerstvu práce, 
sociální ochrany a rodiny a budou vyhotovena písemná 
doporučení k přípravě a následné implementaci Strate-
gie reformy systému péče o duševně nemocné a jejich 
sociální ochrany.

Název projektu: Podpora uplatnění produktů ekolo-
gického zemědělství na vnitřním a zahraničním trhu

Identifikační číslo: 03/2015/10

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.

Celkový rozpočet: 7 000 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč

Cílem projektu je rozšířit podíl zemědělců produkujících 
v ekologickém zemědělství a propojit je s konkrétními 
odběrateli jak na zahraničním, tak domácím trhu. Rozvoj 
exportu bude realizován paralelně se soukromými inicia-
tivami, na základě konkrétní poptávky soukromých inves-
torů, ale zároveň je v rámci projektu podpora přímé vazby 
s běžnými spotřebiteli této produkce v Moldavsku. Projekt 
podporuje investování zemědělců do vytváření přidané 
hodnoty a kooperaci drobných ekologických producentů.

Název projektu: Rozvoj vinařských oborů na střed-
ních zemědělských školách v Moldavsku

Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-15-31181

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: dotace, rozpočtové opatření, veřej-
ná zakázka

Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s., Střední odbor-
ná škola vinařská a Střední učiliště zahradnic-
ké, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Celkový rozpočet: 13 000 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 168 736 Kč

Vinařství má v Moldavsku dlouhou tradici a víno patří 
mezi nejvýznamnější exportní komoditu země. Rozvoj 
sektoru je však limitován řadou překážek, jednou z hlav-
ních je nedostatek kvalifikované pracovní síly, především 
specialistů s dostatečným vzděláním v oboru. V Moldav-
sku je obecným problémem propojení mezi vzdělávacím 
systémem a trhem práce. V rámci tohoto projektu bude 
optimalizován studijní program společný všem školám,  
tj. vinohradnictví a pro školu v Kišiněvě bude optimalizo-
ván ucelený učební program spojující vinařství (technolo-
gie výroby vína) a vinohradnictví. Navíc budou rozšířeny 
obecné znalosti pedagogického personálu příslušných 
škol. V roce 2015 byla vytvořena kurikula jednotlivých 
předmětů vinařských oborů na vybraných školách.
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Název projektu: Vybudování registru vín v Moldav-
ské republice

Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2013-4-31110

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Kišiněv, vinařské regiony

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský

Celkový rozpočet: 11 139 520 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 5 248 000 Kč

Cílem je napomoci vytvoření registru vinic a vín, který 
bude v souladu s acquis communautaire a který umož-
ní sledovat a určovat původ vinné produkce v Moldav-
sku, což podpoří vstup moldavských vinařů na trhy 
Evropské unie. Harmonizace legislativy a dosažení 
stabilního právního prostředí v této oblasti navíc napo-
může přílivu zahraničních investic. Aktivity zahrnují 
praktická školení, která se budou konat v institucích 
příjemce, a také několik studijních pobytů na území 
České republiky. Jedna z takových návštěv se uskuteč-
nila v únoru 2015, kdy byl zástupcům moldavské stra-
ny představen český registr vín, dále se v tomto roce 
uskutečnila soutěž o veřejnou zakázku na software 
registru.

Mongolsko

Název projektu: Rozvoj vodovodního systému ve 
městě Murun, provincie Chuvsgul (hlavní fáze)

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-21-14021

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Mongolsko, město Murun (provin-
cie Chuvsgul)

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Sdružení „GEOtest – Ircon, Water 
Supply Murun“ (GEOtest, a. s., Ircon, s. r. o.)

Celkový rozpočet (hlavní fáze): 22 845 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015 (hlavní fáze): 3 955 000 Kč

Cílem projektu je uspokojit aktuální i výhledovou po-
třebu zásobování města Murun pitnou vodou, a to jak 
z hlediska kvality, tak i kvantity dodávané vody. K hlav-
ním aktivitám patří automatizace čerpání a kontroly 
distribuce vody, zajištění úpravy a pravidelných kont-
rol kvality vody, nastavení ekonomiky provozu celého 
systému a budování kapacit společnosti USNAAK 
(správce vodovodů a kanalizace provincie Chovsgul). 
Z důvodu zajištění dlouhodobé udržitelnosti zásobová-
ní města Murun vodou jsou prováděny průzkumné prá-
ce pro lokalizaci nových zdrojů vody, které nebudou 
ohrožovány kontaminací z povrchových zdrojů. V roce 
2015 byla dokončena stavba laboratoře pro kalibraci 
vodoměrů a dodáno laboratorní a kalibrační vybavení. 
Byl zaveden systém kontroly odběrů vody a proběh-
la rekognoskace stávajícího stavu řízení a vybavení 
USNAAKu, sběr a analýza získaných podpůrných dat. 
Ve východní části města proběhl hydrogeologický prů-
zkum za účelem posouzení vhodnosti využití lokality 
jako nového jímacího území pro město.

Název projektu: Realizace hydrogeologických jíma-
cích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-19-14031

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Mongolsko, provincie Zavchan

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Sdružení „Zavchan Mongolsko“ (Vodní 
Zdroje, a. s., GEOMIN, s. r. o.)
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Celkový rozpočet: 16 944 872 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 216 849 Kč

Projekt je zaměřen na budování hydrogeologických 
vrtů včetně osazení technologií pro jímání a distribuci 
vody přizpůsobené místním podmínkám. Obyvatelům 
– pastevcům a jejich hospodářským zvířatům – je tak 
zajištěn přístup ke kvalitní pitné vodě i v oblastech, 
které musí jinak opouštět z důvodu nedostatku povr-
chových zdrojů vody. Současně je mongolské straně 
předáváno know-how související s projektováním a re-
alizací jímadel v různých geologických a hydrogeolo-
gických podmínkách a s udržitelným využíváním zásob 
podzemních vod. Během roku 2015 byly dokončeny 
stavební práce na všech deseti objektech pro jímání 
podzemní vody. Obsluha byla vyškolena pro provoz 
a údržbu jímacích objektů a následně proběhla i od-
borná podpora provozu. Současně byly dopracovány 
studijní materiály z oblasti hydrogeologie a geofyziky, 
které budou poskytnuty pedagogickým pracovníkům 
a studentům z Mongolian University of Science and 
Technology a odborným pracovníkům z řad orgánů 
státní správy.

Název projektu: Přenos know-how v přístupu k od-
straňování ekologických zátěží (1. fáze)

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010

Sektor: obecná ochrana životního prostředí

Místo realizace: Centrální a severní oblast země 
a provincie Dornogobi, Mongolsko

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Sdružení „GEOMIN – DEKONTA“, GEO-
MIN, s. r. o., DEKONTA, a. s.

Celkový rozpočet: 11 920 340 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 200 000 Kč

V rámci první fáze projektu, jenž má přispět k efektiv-
nímu odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku, 
byly dle plánu vytvořeny relevantní odborné metodiky, 
přizpůsobené specifickým mongolským podmínkám 
(např. systém stanovení priorit řešení ekologických 
zátěží, průzkum kontaminovaných lokalit, zpracování 
analýzy rizik kontaminovaného území nebo vzorkovací 
metody v rámci průzkumných prací). Byl zpracován 
rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektro-
nická databáze ekologických zátěží v prostředí GIS, 
optimalizovaná pro mongolské podmínky. Vzhledem 
k neexistenci množství odborných termínů v mongol-
štině došlo k vytvoření odborného výkladového slov-

níku. Všechny tyto aktivity budou sloužit jako podklad 
pro realizaci vzorových sanačních prací ve vybraných 
lokalitách, které budou předmětem druhé – návazné 
fáze projektu.

Název projektu: Modernizace zauhlování na elek-
trárně č. 3 v Ulánbátaru

Identifikační číslo: CzDA-MN-2013-17-23063

Sektor: výroba a dodávky energie

Místo realizace: Ulánbátar, Mongolsko

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Bohemia Müller, s. r. o.

Celkový rozpočet: 29 676 265 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 8 141 776 Kč

V rámci projektu probíhá modernizace řízení páso-
vých dopravníků uhlí a zprovoznění jejich centrálního 
řízení z hlavního velínu úseku zauhlování. Bude pro-
vedena instalace automatizace pásových dopravní-
ků uhlí, včetně instalace bezpečnostních a řídicích 
prvků, kamerového systému, pásových vah a řízení 
vibračních podavačů uhlí. Dále bude dodáno a osa-
zeno kontrolní měření teploty a vibrací na motorech 
drtičů uhlí, dodána automatizace vyklápění a posunu 
vagonů, včetně automatizace drtičů uhlí a instalace 
kamerového systému v jejich prostoru. Bude insta-
lováno nové měření hladin uhlí v zásobnících před 
kotli, provedena instalace motorů na řízení pluhů 
a instalace jejich ovládání. Zároveň budou provedena 
potřebná školení za účelem zajištění udržitelnosti 
nově instalovaného systému a jeho spolehlivého ovlá-
dání místním personálem.

Název projektu: Rozvoj systému umělé inseminace 
pro zvýšení užitkovosti skotu v Mongolsku

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-20-31195

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Centrální region, Mongolsko

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: CIRA CZ, s. r. o.

Celkový rozpočet: 9 195 704 Kč
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Rozpočet pro rok 2015: 3 098 861 Kč

Předmětem projektu jsou především aktivity za-
hrnující analytické zhodnocení výchozího stavu 
na inseminační stanici býků (ISB) v Buchugu a na 
vybraných farmách v centrálním regionu země. Pro-
bíhá řada školení managementu ISB, inseminačních 
techniků a provozovatelů zapojených (zejména mléč-
ných) farem, které zásobují mlékem tři nejlidnatější 
mongolská města (kromě Ulánbátaru také Darchan 
a Erdenet). Součástí projektu je také metodická 
podpora při zavádění efektivního systému distribuce 
inseminačních dávek a kapalného dusíku, správné 
vedení kontroly užitkovosti na vybraných farmách 
a rovněž obeznámení drobných pastevců s výhodami 
užívání umělé inseminace. V roce 2015 byla dodána 
zbývající část inseminačních dávek a vybavení pro 
inseminační techniky. Narodilo se několik prvních 
telat z embryotransferu provedeného v roce 2014 
a úspěšně byla aplikována poslední část dovezených 
embryí. Byl také vytvořen plán pro udržitelný rozvoj 
systému šlechtění skotu. Souběžně s těmito aktivita-
mi probíhala související školení a aktivity zaměřené 
na pravidelné zásobování spádových inseminačních 
jednotek, které budou dále šířit inseminační praxi 
v dané oblasti.

Název projektu: Geologické mapování 1 : 50 000 
a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané 
oblasti západního Mongolska

Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2013-1-32220

Sektor: nerostné zdroje a těžba

Místo realizace: Mongolsko, provincie Chovd

Doba realizace: 2013–2016

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Česká geologická služba

Celkový rozpočet: 15 729 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 3 624 000 Kč

Cílem projektu je v součinnosti s pracovníky MRAM 
(Mineral Resources Authority of Mongolia), Geolo-
gical Investigation Centre (GIC) a studenty geologie 
Technické univerzity v Ulánbátaru provést detailní 
geologické mapování vybraného území a současně 
geologický a ložiskový průzkum doplněný o zhodno-
cení a ocenění surovinového potenciálu. Projekt je 
zaměřen zejména na vyhledávání nerostných zdrojů 
všeho typu, kompilaci geologických a geochemic-
kých listů map v rámci souboru map, prezentace 
vytvořených map a jejich interpretace pro praktické 

používání. Přenos know-how a zvýšení efektivity 
práce mongolských partnerů v oblasti základní a lo-
žiskové geologie, geochemie, petrografie, mineralogie 
a geofyziky. Dále posílení materiálního vybavení pro 
samostatné provádění obdobné činnosti po ukončení 
projektu. V roce 2015 proběhla realizace terénní ex-
pedice za účasti šesti mongolských geologů, následné 
analytické práce a zpracování a vyhodnocení analy-
tických dat.

Název projektu: Rozvoj lesů a genofondu místních 
ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2014-6-31210

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Mongolsko, provincie Darchan-Uul

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: rozpočtové opatření

Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem

Celkový rozpočet: 24 579 976 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 11 367 741 Kč

V rámci projektu budou navrženy nástroje pro dlou-
hodobé plánování v podobě oblastních plánů rozvoje 
lesa (OPRL) v intencích trvale udržitelného hospo-
daření (TUH) se zaměřením mimo jiné na systém 
vyhledávání, popisu a uznávání genetických zdrojů 
mongolských původních druhů lesních dřevin za 
účelem zachování a reprodukce genofondu těchto 
dřevin v Mongolsku. Na základě terénních šetření 
budou ve spolupráci s mongolskými kolegy zhotoveny 
vzdělávací a metodické materiály a pro výkon rutin-
ních prací proškoleni místní pracovníci. Celý projekt 
je propojen se vzdělávacím systémem a s osvětou 
pro veřejnost. Prostřednictvím školení pedagogů 
budou zvyšovány kapacity zapojených vzdělávacích 
institucí. Propojením s ostatními aktivitami bude pe-
dagogickým pracovníkům zároveň umožněna účast 
na jednotlivých aktivitách, a tedy získání praktických 
zkušeností. V roce 2015 proběhla analýza současné-
ho stavu lesního hospodářství v Mongolsku a sběr 
dat potřebných pro další roky realizace projektu. 
Založili jsme lesní školku v lokalitě Šaryn gol a dodali 
potřebné vybavení pro její provoz. Pracovníci lesních 
center byli proškoleni ve sběru šišek bezeškodnou 
metodou a proběhla praktická školení a odborná asis-
tence při provozu školek.
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Palestinská autonomní území

Název projektu: Modernization of a Capillary Irri-
gation System Using Renewable Resources 

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Palestina, Túbas

Doba realizace: 2015

Typ projektu: finanční dar

Realizátor: Powertech Electrical Contraction Com-
pany

Celkový rozpočet: 2 500 000 Kč

Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian 
Energy Authority

Byla zahájena celkem již III. fáze projektu, kterou na 
základě výběrového řízení realizovala firma Powertech 
Electrical Contraction Company. V roce 2015 šlo o in-
stalaci 20 PV systémů (15 připojených na elektrickou 
síť, 5 bez připojení).

Název projektu: Supply and Installation 70 KWp 
Photovoltaic System at Al Moqata‘a Parking in Ra-
mallah

Sektor: výroba a dodávky energie

Místo realizace: Palestina

Doba realizace: 2015

Typ projektu: finanční dar

Realizátor: Aba‘ad Contracting Company

Celkový rozpočet: 3 300 000 Kč

Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian 
Energy Authority

Tento projekt byl zaměřen na dodávku menší fotovol-
taické aplikace pro budovu kanceláře palestinského 
prezidenta v Al Moqata a v roce 2015 byl úspěšně do-
končen.

Název projektu: Podpora zaměstnanosti sociálně 
znevýhodněných a absolventů škol na PAÚ

Identifikační číslo: 11/2015/01

Sektor: ostatní sociální infrastruktura a služby, 
populační politika

Místo realizace: Palestinská autonomní území

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR (ve spolupráci s Caritas 
Jerusalem)

Celkový rozpočet: 12 648 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 000 000 Kč

Nově zahájený projekt reaguje na situaci v oblasti 
zaměstnávání sociálně znevýhodněných (žen a absol-
ventů škol). Cílem projektu je zaměřit se na zvyšování 
kapacit a profesní připravenosti studentů středních 
škol k jejich další volbě profesního vzdělávání, podpo-
ru sociálně v profesním uplatnění, dále pak na celkové 
zlepšení jejich podmínek na pracovním trhu na PAÚ. 
Projekt bude postupně realizován na různých místech 
PAÚ (např. Jericho, Východní Jeruzalém a Ramalláh).
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Srbsko

Název projektu: Zavedení udržitelného systému 
zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, 
Srbsko

Identifikační číslo: CzDA-RS-2014-1-14021

Sektor: voda a sanitace

Místo realizace: Bela Crkva, Jihobanátský okruh

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: zakázky

Realizátor: Mevos, s. r. o., od r. 2015 Vodní zdroje, 
a. s.

Celkový rozpočet: 17 850 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 9 000 000 Kč

Municipalita Bela Crkva leží v severovýchodním Srbsku 
v Autonomní oblasti Vojvodina v regionu Jižní Banát. 
Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 žije v munici-
palitě celkem 17 367 obyvatel, přičemž největší národ-
nostní zastoupení mají Srbové, Rumuni, Češi, Romové 
a Maďaři. Bela Crkva má v současné době zastaralý sys-
tém dodávek pitné vody pro obyvatele a nedostatečně 
rozvinutý systém nakládání se vznikajícími odpadními 
vodami, přičemž ucelená koncepce v oblasti nakládání 
s pitnou ani odpadní vodou neexistuje. Cílem tohoto 
projektu je tedy rekonstruovat a revitalizovat stávající 
zařízení na čerpání vodou. V roce 2014 byla připravena 
koncepce zásobování pitnou vodou municipality Bela 
Crkva a došlo k vyhodnocení stávajícího stavu. V roce 
2015 byly realizovány činnosti dle harmonogramu. Jed-
nalo se především o vybudování komunikační struktury 
se srbským partnerem, smluvní zajištění, prohlídku 
vrtaných studní, zaměření objektů k rekonstrukci, do-
dávku materiálu pro instalaci, přípravu školení pro rok 
2016 a seznámení srbského partnera s technologiemi 
obdobnými pro konkrétní projekt. V průběhu řešení 
v roce 2015 se realizoval dodatek smlouvy zohledňující 
reálná zjištění v místě instalace, kterým bylo dosaženo 
celkově nižší ceny projektu.

Název projektu: Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter

Identifikační číslo: CZDA-RS-2011-12-32161

Sektor: obchod a další služby

Místo realizace: Region Pešter (Sjednica, Novi Pa-
zar, Tutin), Zlatiborský okruh

Doba realizace: 2011–2015

Typ projektu: veřejné zakázky

Realizátor: Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární 
ústav Praha, MERCI, s. r. o., Pacovské strojírny 
trading, s. r. o

Celkový rozpočet: 11 035 227 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 1 120 773 Kč

Oblast Pešteru představuje multietnický region na jihozá-
padě Srbska charakterizovaný vysokou nezaměstnaností 
a s ní související migrací venkovského obyvatelstva do 
měst. Nedostatek ekonomických příležitostí na ven-
kově je dán jeho agrární povahou zaměřenou na chov 
dobytka. Převážná většina regionu se nachází v oblasti 
Pešterské vrchoviny, která poskytuje ekologicky kvalitní 
prostředí s potenciálem pro „bio“ zemědělskou produkci 
či agroturistiku, avšak nedostatečnou infrastrukturou 
pro jejich naplnění. Ekonomický potenciál poskytuje 
také výroba zemědělských produktů s přidanou hodno-
tou, jako je pršut, jehněčí maso, hovězí klobásky sudžuk 
a hlavně oblíbený sjenický bílý sýr. Projekt je zaměřen 
právě na podporu konkurenceschopnosti malých a střed-
ních výrobců a zpracovatelů mléka – producentů sje-
nického bílého sýru. V rámci aktivit projektu mimo jiné 
proběhla dodávka chladicích tanků na mléko pro drobné 
farmáře, školení farmářů a výrobců sýru v oblasti hygie-
nických předpisů, HACCP apod., vytvoření sdružení hájí-
cího zájmy zemědělců a výrobců, vybudování a vybavení 
akreditované laboratoře pro testování mléka a mléčných 
výrobků, zajištění odborného školení a výběr pracovníků 
laboratoře, zajištění ochranné známky pro sjenický bílý 
sýr a ve spolupráci s UNOPS a USAID i marketingové ak-
tivity upevňující místo tohoto regionálního produktu na 
trzích v Srbsku i sousedních zemích. V roce 2015 proběh-
la poslední školení ve Sjenici a bylo dodáno laboratorní 
vybavení pro testování kvality sýru.

Název projektu: Modernizace systému centrálního 
zásobování teplem ve městě Srbobran s možným 
využitím alternativních tepelných zdrojů

Identifikační číslo: CzDA-RS-2014-8-23066

Sektor: výroba a dodávky energie

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Glomex MS, s. r. o., Mevos, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 5 803 300 Kč 

V současné době jsou vybrané objekty města Srbobran 
vytápěny pomocí centrálního zásobování teplem (CZT). 
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Palivem pro původní, dnes již zastaralé kotle je zemní 
plyn. Projekt je v první fázi zaměřen na snížení energe-
tické náročnosti distribuce a užití tepla (nové vybrané 
rozvody a nové výměníkové stanice s regulací) a vypraco-
vání studie proveditelnosti o rozvoji systému centrálního 
zásobování teplem (CZT) a eliminace emisní zatížení 
v centru města. Bude se jednat o posouzení možnosti vy-
užití alternativních energetických zdrojů tepla, které se 
ve městě a jeho okolí nacházejí nebo budou nacházet. Po 
zpracování dokumentace na začátku roku započaly výko-
pové a montážní práce a byly nově inovované venkovní 
rozvody tepla vybraných původních úseků. Jakmile byly 
úspěšně dokončeny stavební práce, proběhlo zaškolení 
místní obsluhy na novém úseku teplovodu.

Název projektu: Modernizace a posílení kapacit 
chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pi-
rot

Identifikační číslo: CzDA-RS-2013-5-12191

Sektor: zdravotnictví 

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: VEXIM, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 1 519 000 Kč 

Cílem projektu je zlepšení úrovně lékařské péče poskyto-
vané ve Všeobecné nemocnici Pirot, zejména na chirur-
gické jednotce. Implementace projektu v dlouhodobém 
horizontu přispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů 
a zvýšení profesních kapacit zdravotnického personálu. 
Těchto cílů je dosahováno především prostřednictvím 
zlepšení technologických kapacit operačních jednotek. 
Hlavní aktivity projektu zahrnují dodávku příslušného 
technologického vybavení včetně detailního profesního 
zaškolení zdravotního personálu, vytvoření plánu pro 
rozvoj laparoskopických chirurgických technik a rozšiřo-
vání odborných znalostí a schopností chirurgů provádějící 
neinvazivní operační metody. V roce 2013 získala místní 
nemocnice parní sterilizátor. V roce 2014 byly do nemoc-
nice dodány operační stoly včetně světel a laparoskopic-
ká věž. Zejména dodávka laparoskopické věže významně 
přispívá k zvýšení počtu operací neinvazivní metodou 
a zavedení nových typů operací. V roce 2015 byl v závě-
rečné fázi projektu dodán centrální monitorovací systém 
a operační stoly, přičemž na rok 2016 je plánováno škole-
ní zaměstnanců v oblasti laparoskopické chirurgie.

Ukrajina

Program „Modernizace systému veřejného vzdělá-
vání na ukrajině“

Číslo programu: UA-2015-116-FO-11120

Doba realizace: květen 2015 – prosinec 2016

ČRA realizuje pomoc pro Ukrajinu v návaznosti na 
materiál k postupu ČRA při plnění usnesení vlády č. 
167/2014, schválený Ministerstvem zahraničních věcí 
ČR a projednaný v Radě pro zahraniční rozvojovou 
spolupráci. Na základě tohoto materiálu se pomoc ČRA 
systematicky soustředí do sektoru vysokého školství. 
Program spolupráce „Modernizace systému veřejného 
vzdělávání na Ukrajině“ tvoří rámec projektů mimo-
řádné pomoci v gesci ČRA. Program byl potvrzen v me-
morandu o porozumění podepsaným mezi ČRA a Mini-
sterstvem vzdělávání a vědy Ukrajiny dne 2. 12. 2015. 
Program mimořádné pomoci Ukrajině v gesci ČRA je 
postavený na třech pilířích.

I. pilíř – Technická asistence centrálním institucím 
s reformou vzdělávacího systému

V rámci prvního pilíře probíhá pouze jeden projekt 
zaměřený na budování kapacit centrálních institucí 
za účelem zvládnutí reformního procesu v sektoru 
vzdělávání. Projekt „Podpora zavádění reforem a zvyšo-
vání odbornosti veřejné správy v oblasti vzdělávání na 
Ukrajině“ je zacílený na oblast sběru, zpracování a evi-
dence statistických dat.

Název projektu: Podpora zavádění reforem a zvyšo-
vání odbornosti veřejné správy v oblasti terciární-
ho vzdělávání na Ukrajině

Identifikační číslo: 25/2015/05

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: Ukrajina

Doba realizace: květen 2015 – prosinec 2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Masarykova univerzita, AMO

Rozpočet pro rok 2015: 933 136 Kč

Specializované týmy českých odborníků školí ukrajin-
ské praktiky v oblasti vzdělávání a statistiky v rámci 
aktivit na Ukrajině nebo v České republice. Tento 
projekt reaguje na potřeby ukrajinského minister-
stva školství a vědy v oblasti sběru dat týkajících se 
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vzdělávání a jejich statistické analýzy a implementace 
školského zákona a zákona o vysokých školách. Cílem 
projektu je úspěšná implementace vytyčených reform-
ních záměrů ukrajinské vlády. Ukrajinským partnerům 
budou rovněž poskytnuty finanční prostředky k další-
mu rozvoji získaných zkušeností a adaptaci na ukrajin-
ský kontext.

II. pilíř – Podpora ukrajinských univerzit při adap-
taci na nové podmínky a možnosti

V rámci tohoto pilíře od roku 2015 probíhají tři projek-
ty. Typicky jde o meziuniverzitní spolupráci, kdy ukra-
jinské VŠ přebírají českou praxi se zaváděním samo-
správných orgánů a nových studijních programů. Dále 
probíhá příprava a posilování kapacit UA partnerských 
univerzit na řízení a administraci evropských meziná-
rodních programů (ERASMUS +, TEMPUS aj.). 

Název projektu: Předávání zkušeností se školským 
managementem a mezinárodní spoluprací PHDPU

Identifikační číslo: 25/2015/23

Místo realizace: Ukrajina

Doba realizace: srpen 2015 – prosinec 2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: AMO

Rozpočet pro rok 2015: 814 660 Kč

Ve spolupráci s Centrem školského managementu 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PedF 
UK) budou připraveny semináře a studijní cesty pro 
ukrajinské vysokoškolské pedagogy tak, aby získali 
dostatek informací a podnětů pro vytvoření vlastního 
kursu managementu ve školství. Experti z Centra za-
hraniční spolupráce Masarykovy univerzity uvedou 
pracovníky univerzity do problematiky mobility stu-
dentů a pedagogů, aby ukrajinská univerzita mohla 
efektivně využívat možnosti programů Erasmus a Ho-
rizont 2020 a byla schopná připravit vlastní metodické 
manuály.

Název projektu: Podpora rozvoje studijních pro-
gramů, univerzitní samosprávy a mezinárodní mo-
bility na vybraných VŠ na Ukrajině

Identifikační číslo: v přípravě

Místo realizace: Ukrajina

Doba realizace: září 2015 – prosinec 2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci

Rozpočet pro rok 2015: 382 238 Kč

Projekt je zaměřen na podporu transformace studij-
ních programů a tvorby studijních plánů na ukra-
jinských vysokých školách. Zásadní je také podpora 
rozvoje vysokoškolských samospráv a demokratických 
principů při řízení vysokých škol a rozvoji zahraniční 
mobility ukrajinských studentů. Cílem projektu je na-
pomoci k naplnění zmíněných bodů formou vzděláva-
cího programu pro ukrajinské univerzitní pracovníky. 
Záměr projektu vychází z klíčových potřeb transfor-
mující se ukrajinské společnosti posílit demokratické 
principy řízení země a jejích významných institucí, 
umožnit rozvoj mezinárodní mobility a čerpání zku-
šeností se zaváděním evropských standardů vyššího 
vzdělávání a rovněž v získání zkušeností při realizaci 
boloňského procesu.

Název projektu: Podpora harmonizace Boloňského 
systému vysokého školství zemědělských vysokých 
škol na Ukrajině

Identifikační číslo: 25/2015/25

Místo realizace: Ukrajina, Sumy

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Celkový rozpočet: 198 800 Kč

Cílem projektu je zvýšit kvalitu řízení ukrajinských 
zemědělských univerzit podle Boloňských principů 
evropského vysokého školství. Konkrétně se jedná 
o zvýšení kompatibility s evropským vysokým škol-
stvím a odbornosti vysokoškolské výuky na Národní 
zemědělské univerzitě v Sumy (SNAU) prostřednictvím 
zapojení managementu a pedagogů českých zeměděl-
ských vysokých škol a podpory meziuniverzitní spo-
lupráce. V rámci projektu dojde ke sdílení know-how 
z oblasti transformace českého vysokého školství, 
sdílení zkušeností z oblasti demokratické samosprávy, 
zintenzivnění mezinárodních vztahů mezi českými 
a ukrajinskými zemědělskými univerzitami.

III. pilíř – Materiální podpora ukrajinským vzdělá-
vacím institucím

Jednoznačnou prioritou ministerstva vzdělávání pro 
materiální podporu je řešení obtížné situace evakuova-
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ných vzdělávacích institucí. Původní sídla a vybavení 
těchto univerzit jsou dnes mimo kontrolu ukrajinské 
vlády (tj. na území tzv. DNR a LNR). Současná infra-
struktura a vybavení přemístěných univerzit není po-
stačující pro plnohodnotné vzdělávání.

Název projektu: Poskytnutí IT vybavení evakuova-
ným vzdělávacím institucím na Ukrajině

Identifikační číslo: v přípravě

Místo realizace: Ukrajina

Doba realizace: září 2015 – listopad 2016

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: v přípravě

Celkový rozpočet: 3 270 000 Kč

Tato veřejná zakázka je součástí II. pilíře pomoci 
Ukrajině, tj. materiálně technické pomoci ukrajinským 
vzdělávacím institucím. Předmětem plnění veřejné 
zakázky jsou dodávky IT vybavení sloužící k zajištění 
provozu tří evakuovaných vzdělávacích institucí (insti-
tucí přemístěných z okupovaných území Ukrajiny), kte-
ré byly při přesunu nuceny ponechat většinu vybavení 
na původním místě působnosti, což v současné době 
značně omezuje možnosti jejich fungování.

Zambie

Název projektu: Centrum učňovských kurzů pro 
sociálně ohroženou mládež Mongu

Identifikační číslo: 14/2015/02

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Zambie/ Západní provincie/ okres 
Mongu, vesnice Katongo a okolí

Doba realizace: 2014–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Njovu, o. p. s.

Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 2 000 000 Kč

Hlavním cílem projektu Centrum učňovských kurzů 
pro sociálně ohroženou mládež Mongu je skrze indi-
viduální pomoc povzbudit ekonomický růst v okrese 
Mongu a přispět k rozvoji nejméně rozvinutého re-
gionu Zambie. Posláním rozvojového projektu České 
rozvojové agentury je poskytovat bezplatné řemeslné 
kurzy mladým lidem ohroženým extrémní chudobou 
a sociálním vyloučením a pomoci jim získat ekono-
mickou nezávislost. Projekt přímo navazuje na činnost 
centra Učňovského vzdělávání pro sociálně ohrože-
nou mládež Katongo, jež ve stejné lokalitě působilo 
v předchozích třech letech. Celkem 180 mladých lidí 
získá oficiální certifikát v jednom z učňovských oborů 
elektrikář, kuchař/pekař a krejčí. Součástí projektu 
je dále budování výrobních provozů, které studentům 
poskytnou prostředí pro získání nezbytné praxe v obo-
ru, a tím dostatečné dovednosti pro budoucí uplatnění 
na trhu práce.

Název projektu: Zajištění udržitelné a stabilní pro-
dukce krmiva pro dojný skot drobných farmářů

Identifikační číslo: CzDA-ZM-2014-9-31195

Sektor: zemědělství, lesnictví a rybolov

Místo realizace: jižní provincie, Monze, Choma

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Celkový rozpočet: 13 089 900 Kč

Rozpočet pro rok 2015: 4 729 208 Kč
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Hlavním záměrem projektu je přispět ke zvýšení 
příjmu drobných chovatelů mléčného skotu v jižní 
provincii Zambie. Prostřednictvím zajištění udržitelné 
a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných 
farmářů ve dvou cílových kooperativách v Choma 
a Monze bude minimalizováno každoroční výrazné 
snížení objemu produkce mléka v období sucha. Reali-
zace projektu začala v roce 2014 a pokračovala i v roce 
2015, kdy byly nasbírány cenné informace o vodních 
zdrojích, které budou sloužit k vytvoření studie roz-
voje vodních zdrojů pro hospodářská zvířata, dále byli 
vyškolení noví terénní pracovníci, farmáři i pastevci. 
Navíc bylo v produkci pícnin vyškoleno na dvě stě 
farmářů. V kooperativách se začala plánovat výstavba 
přístřešků pro zemědělskou techniku.

Název projektu: Zlepšení kvality a dostupnosti 
péče o matku a dítě v západní provincii Zambie II.

Identifikační číslo: 14/2015/01

Sektor: zdravotnictví

Místo realizace: Zambie

Doba realizace: 2015–2017

Typ projektu: dotace

Realizátor: Charita ČR

Rozpočet pro rok 2015: 4 000 000 Kč

Projekt se zaměřuje na posilování a budování kapacit 
zdravotnického personálu v okresech Mongu, Limu-
lunga, Nkeyema a Západní provincie. V této fázi pro-
jektu byl kladen velký důraz na zvyšování povědomí 
o péči o matku a dítě v komunitách. Například počet 
komunitních dobrovolníků zapojených do SMAG 
(Safe Motherhood Action Group) byl navýšen o nově 
vyškolených 40 členů. To znamená, že dnes vzdělávání 
komunit v péči o matku a dítě probíhá prostřednictvím 
104 dobrovolníků v pěti oblastech. Mimo jiné mobilita 
SMAG a připravenost komunit na mateřskou pohoto-
vost byla posílena vytvářením systému pohotovostní 
dopravy. Podporovaná škola Lewanika School of Mid-
wifery byla soustavně podporována ve zlepšování kva-
lity výuky a do oboru porodnictví nabrala na rok 2016 
další studenty. Všeobecná nemocnice Lewanika byla 
vybavena moderním mobilním ultrazvukem a personál 
porodního bloku je vyškolen v jeho užívání. Mimo jiné 
byli v průběhu roku 2015 proškoleni noví členové, 
kteří dále vzdělávají komunity v péči o matku a dítě ve 
venkovských zdravotních střediscích.

Soukromý sektor

Název projektu: Výstavba a provoz zařízení k úpra-
vě/odstranění nebezpečných odpadů v Bosně 
a Hercegovině

Identifikační číslo: PP-2015-058-SO-25010

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: DEKONTA, a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 156 596 Kč

Cílem projektu bylo ve spolupráci s místním part-
nerem v Bosně a Hercegovině vybudovat a uvést do 
provozu dekontaminační plochu pro úpravu a konečné 
odstranění nebezpečných odpadů – především zemin, 
stavebních substancí a kalů s obsahem ropných látek. 
Zařízení by mělo dále sloužit k úpravě různých mate-
riálů, např. zemin, sedimentů a stavebních materiálů 
s vysokým obsahem těžkých kovů.

Název projektu: Podpora rozvoje ekologického 
zemědělství a obchodu s bioprodukty mezi Moldav-
skou republikou a ČR

Identifikační číslo: PP-2015-066-SO-25010

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: PRO-BIO, obchodní společnost s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 462 457 Kč

Projekt se zaměřil zejména na podporu zemědělské 
produkce, lepší potravinovou bezpečnost, podporu 
kvalifikace místních zemědělců a budování nových 
pracovních míst. Projekt lze hodnotit jako jeden z nej-
lepšíchza rok 2015. Odpovídá rozvojovým potřebám 
jak Moldavska, tak konečných příjemců, farmářů, a má 
zároveň potenciál přispět k dlouhodobé komerční 
přítomnosti realizátora v Moldavsku a k napojení míst-
ních farmářů do hodnotových řetězců.



6. Přílohy  133

Název projektu: Podpora zemědělské bioprodukce 
v Bosanské Posavině v Bosně a Hercegovině

Identifikační číslo: PP-2015-059-SO-25010

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: JK Machinery s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 99 838 Kč

Mnoho místních farmářů z Bosanské Posaviny muselo 
řešit otázku, jak obstát na trhu s výrobky, které jsou 
produktem malovýroby. Tento projekt byl zaměřen 
zejména na pomoc v oblasti vzdělávání v bioprodukci 
s ohledem na regionální charakter pěstování i zpraco-
vání a na předávání know-how místním farmářům. Do 
projektu se přihlásilo cca 20 zemědělských hospodář-
ství pěstujících ovoce a zeleninu, kteří postupem času 
přešli na pěstování v plně ekologickém režimu. Místní 
zemědělci se zúčastnili odborně vedených vyučování, 
které zajistila Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity 
a zároveň série neformálních besed.

Název projektu: Přenos českého know-how v ob-
lasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod do 
Kosova

Identifikační číslo: PP-2015-056-SO-25010

Místo realizace: Kosovo

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: Ircon s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 400 000,–Kč

Cílem projektu byl přenos českého know-how v oblasti 
vývoje a výroby čistíren odpadních vod do Kosova. 
V průběhu projektu byl vypracován detailní plán na 
založení výrobní linky a zahájení výroby čistíren TO-
PAS v Kosovu. V novém výrobním závodě byl vyroben 
prototyp ČOV technologie TOPAS, který slouží převáž-
ně k propagačním a marketingovým účelům. Na zákla-
dě demonstrace funkčnosti technologie bude možné 
získat zákazníky pro další ČOV, které budou schopni 
vyrábět pracovníci kosovské partnerské firmy Project 
Plus bez další rozsáhlé asistence českého realizátora.

Název projektu: Územní plánování – transfer 
know-how a vzdělávání pro tvorbu a užívání plánů, 
včetně užívání vody v intravilánu a blízkém okolí 
malých měst

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: Aquatest a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 94 490,–Kč

Rychlý rozvoj etiopských měst a infrastruktury je v po-
sledních letech velice komplikovaný a pouze největší 
města mají zpracované územní plány. V menších měs-
tech však tyto plány neexistují a místní administrativní 
úředníci na nižší úrovní tyto plány neumí sestavovat 
a používat. Cílem projektu je zejména předání know-
-how a vzdělávání pro tvorbu a užívání územních plá-
nů včetně užívání vody v intravilánu a blízkém okolí 
malých měst. Projekt byl rozdělen na dvě základní 
části, které často chybí v územním plánování: 1. naklá-
dání s vodami v intravilánu a blízkém okolí menších 
měst, což bylo postupně rozšířeno o další enviromen-
tální aspekty; 2. stanovení charakteru základových 
poměrů a propustnosti podložních hornin, které ne-
jsou dostatečně popsány a vhodně využívány pro pří-
slušnou výstavbu. V budoucnu proběhne systematické 
školení v šesti okruzích: obecný okruh (legislativní), 
voda (včetně pitné a odpadní vody), ochrana, pevné 
odpady, věda a rozvoj a enviromentální management 
(auditing).

Název projektu: Vytváření příležitostí pro ener-
getické poradenství a financování implementace 
efektivních a obnovitelných zdrojů energie

Identifikační číslo: PP-2015-065-SO-25010

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: ENVIROS s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 498 330 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření studie legislativního 
prostředí a administrativních kroků potřebných k zalo-
žení společnosti v místních podmínkách.
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Název projektu: Mobilní a webové řešení podporu-
jící ochranu zdrojů pitné vody

Identifikační číslo: PP-2015-060-SO-25010

Místo realizace: Kambodža

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: Hrdlička spol. s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 100 000 Kč

Předmětem projektu bylo mobilní a webové řešení 
podporující ochranu zdrojů pitné vody v Kambodži. Zá-
kladním výstupem po uskutečnění přípravné fáze je, že 
vypracování pilotního projektu v dalším roce je určitě 
možné, zároveň se podařilo nalézt vhodného partnera, 
se kterým se podepsalo Memorandum of Understan-
ding o budoucí spolupráci.

Název projektu: SET ŠABACH d.o.o. – přenesení 
českého know-how a technologií, vzdělávání za-
městnanců, získání nových zakázek v oblasti vod-
ního hospodářství

Identifikační číslo: PP-2015-068-SO-25010

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: PROVOD – inženýrská společnost s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 433 249 Kč

Cílem projektu bylo přenesení českého know-how 
a technologií, vzdělávání zaměstnanců, získání nových 
zakázek v oblasti vodního hospodářství za pomoci sérií 
prezentací, propagací a školení.

Název projektu: Úvodní hydrogeologický průzkum 
na třech vybraných ložiscích v Mongolsku

Identifikační číslo: PP-2015-067-SO-25010

Místo realizace: Mongolsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: VODNÍ ZDROJE a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 443 362,–Kč

Tento projekt měl za cíl vytvořit úvodní hydrogeologic-
ké studie na třech vybraných lokalitách v Mongolsku. 
Projekt byl rozdělen na přípravnou a realizační fázi. 
V rámci přípravné fáze došlo k vyhledávání dostup-
ných podkladů, konzultace s odběratelem a vytvoření 
plánu terénních prací včetně plánu cest v terénu. Re-
alizační fáze obsahovala terénní práce na vybraných 
ložiskových územích, a to Khalzan Undur, Altan Ovoo 
a Khatavchin Undur. Terénní práce spočívaly ve vyhle-
dávání existujících zdrojů vody či dříve realizovaných 
vrtů v ložiskových územích, jejich zaměření pomocí 
GPS, zaměření hladin či získání dalších informací, 
jakým způsobem jsou zdroje vody využívány. Projekt 
považujeme za velice úspěšný, jelikož se českému re-
alizátoru podařilo navázat a prohloubit partnerskou 
spolupráci se společností ERDENEJAS.

Název projektu: Aplikace inovativních léčivých lá-
tek v moderní farmaceutické výrobě při transferu 
farmaceutických technologií z EU do Moldavska

Identifikační číslo: PP-2015-057-SO-25010

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: IMCoPharm a a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 12 615 Kč

Cílem projektu bylo zavedení nových inovativních léči-
vých látek v lokální farmaceutické výrobě. Výsledkem 
bude jednak jejich použití ve stávající výrobě pro stá-
vající léčiva a jednak zavedení nové výroby moderních 
léčiv, v souladu s náročnými regulatorními předpisy.

Název projektu: Pilotní projekt implementace mo-
bilních a webových řešení pro efektivní komunika-
ci mezi občany a místní samosprávou

Identifikační číslo: PP-2015-061-SO-25010

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor
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Realizátor: Hrdlička spol. s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 400 000 Kč

Hlavním cílem projektu byla implementace mobilní 
a webové aplikace, jejichž pomocí mohou občané zasí-
lat elektronickou formou hlášení o nebezpečných a ne-
příjemných situacích. Tato hlášení jsou doručena elek-
tronicky na příslušná pracoviště místní samosprávy, 
kde mají zodpovědní pracovníci k dispozici webovou 
aplikaci, ve které mohou tato hlášení administrovat 
a následně zajistit konkrétní kroky k nápravě.

Název projektu: Navázání smluvního vztahu s fir-
mami působícími na uhelných dolech a spolupráce 
při pracích na důlních technologiích.

Identifikační číslo: PP-2015-080-SO-25010

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: Bohemia Müller s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 65 720 Kč

Projekt zprostředkoval navázání smluvního vztahu 
s firmami působícími na uhelných dolech a spolupráci 
při pracích na důlních technologiích. Společnost Bo-
hemia Müller, s. r. o., a dvě společnosti z Bosny a Her-
cegoviny se předběžně dohodly na podepsání smlouvy 
o zastoupení, na podepsání memoranda o spolupráci 
firem a podepsání smlouvy o společném postupu firem 
při nabídkových řízeních.

Název projektu: Zavedení internetových “smart” 
řešení pro obce a města vedoucí ke zlepšení infor-
movanosti občanů

Identifikační číslo: PP-2015-063-SO-25010

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: Intelis s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 100 000 Kč

Cílem projektu je zavedení internetových „smart“ řeše-
ní pro obce a města vedoucí ke zlepšení informovanos-

ti občanů. Jedná se zejména o platformu umožnující 
rychlý přístup k užitečným informacím a službám. 
Uživateli jsou především obyvatelé a návštěvníci měst. 
V rámci přípravné fáze byl identifikován potenciální 
partner SABA Engineering Plc, který projevil o projekt 
velký zájem. Základním výstupem přípravné fáze je 
poznatek, že spuštění pilotního projektu v dalším roce 
je reálné.

Název projektu: Zavedení systému poradenství 
a systému šlechtění skotu v Moldavsku

Identifikační číslo: PP-2015-062-SO-25010

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor

Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls

Rozpočet pro rok 2015: 373 260 Kč

Projekt byl zaměřen na zavedení systému poradenství 
a systému šlechtění skotu v Moldavsku. Projekt lze 
hodnotit pozitivně jako příklad komplexního přístupu 
v oblasti exportu zboží. Primárním cílem realizátora je 
zajistit odbytiště pro vývoz inseminačních dávek. Pro 
dlouhodobé dosažení tohoto cíle je potřeba vzdělávat 
a přesvědčovat místní zainteresované skupiny o potře-
bě kvalitního lokálního skotu v Moldavsku, kvalitního 
řízení chovu a souvislostech chovu skotu s celkovou 
potravinovou bezpečností v zemi. A právě k tomu pro-
jekt díky školení poradců, laborantů, farmářů, insemi-
načních techniků a inseminačnímu kurzu přispěl. 

Název projektu: Proveditelnost využití technolo-
gického souboru pro identifikaci a ocenění mělké 
podzemní vody pro umělé zavlažování rodinných 
farem

Identifikační číslo: PP-2015-083-SO-14021

Místo realizace: Etiopie, Addis Abeba

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: Aquatest, a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 492 418 Kč

Základním obsahem projektu bylo (ve spolupráci s Ag-
ricultural Transformation Agency) ekonomické a tech-
nické zhodnocení technologického souboru, který je 
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optimální a efektivní k vyhledávání zdrojů mělké pod-
zemní vody v různých klimatických pásmech a v geo-
logických a hydrogeologických podmínkách Etiopie. 
Vedlejším cílem je identifikace optimálního a efek-
tivního technického zajištění dostupnosti podzemní 
vody, zavlažovacího systému a vytvoření podmínek pro 
jejich následné uplatnění. Předpokládá se, že ekono-
micky a technicky úspěšný technologický soubor bude 
nadále multiplikován na dalších lokalitách v Etiopii.

Název projektu: TOP – Teslić: Obec příkladem

Identifikační číslo: PP-2015-088-SO-23030

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: GEO test, a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 491 000 Kč 

Cílem této studie proveditelnosti bylo definování po-
třeb tepelné energie pro město Teslić a poskytnutí 
návrhů ekonomicky proveditelných řešení s ohledem 
na dostupné zdroje energie na území municipality 
a v jejím okolí.

Název projektu: Technicko-ekonomické hodnocení 
využívání zdrojů podzemních vod pro zásobování 
pitnou vodou Prištiny a okolí

Identifikační číslo: PP-2015-090-SO-14031

Místo realizace: Kosovo

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: Geomedia, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 344 200 Kč

Projekt byl vypracován na základě rostoucí poptávky 
po pitné vodě, jejíž dodávky nejsou v některých regio-
nech dostatečné a její kvalita je často neuspokojující. 
V případě Kosova, hlavního města Prištiny a okolí jsou 
hlavními zdroji pitné vody povrchové zdroje. Podzemní 
zdroje jsou v této oblasti využívány jen marginálně 
a z tohoto důvodu bylo v rámci studie proveditelnosti 
navrženo, jakým způsobem by současně využívané 
zdroje pro pitnou vodu mohly být obohaceny vybudo-
váním nových zdrojů podzemní vody.

Název projektu: Geoparky – nový směr udržitelné-
ho regionálního rozvoje

Identifikační číslo: PP-2015-081-SO-15110

Místo realizace: Gruzínská demokratická republi-
ka, Tbilisi

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: Vodní zdroje Chrudim, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 385 000 Kč

Geoparky jsou relativně novým celosvětovým pojmem, 
který zahrnuje všechny moderní přístupy a trendy 
jak v turistické oblasti, tak v oblasti ochrany přírody 
a podpory regionu. Přenos know-how může z Gruzie 
vytvořit atraktivní turistickou destinaci.

Název projektu: Minimalizace vlivu důlních vod na 
životní prostředí a zdroje pitné vody

Identifikační číslo: PP-2015-085-SO-14020

Místo realizace: Gruzínská demokratická republika

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: WATRAD, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 320 000 Kč

Tato studie byla zaměřena na způsob ekonomicky do-
stupné dekontaminace, resp. demineralizace důlních 
vod a systémového řešení z pohledu státní správy. Cílo-
vou skupinou, mající největší přínos z dekontaminace 
důlních vod, jsou dotčení obyvatelé žijící po směru 
toku vodoteči odvodňujících důlní struktury.
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Název projektu: Studie proveditelnosti systému 
zásobování pitnou vodou města Srbobran

Identifikační číslo: PP-2015-087-SO-14021 

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: VHS Brno, a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 482 800 Kč

Tato studie byla základním prvkem dalšího plánování 
především v oblasti vodovodů a kanalizací a má za 
cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně 
vodohospodářské infrastruktury města Srbobran.

Název projektu: Studie proveditelnosti sanačního 
zásahu v areálu chemického závodu Gikil, Luka-
vac, BiH

Identifikační číslo: PP-2015-084-SO-14022

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Program studie proveditelnosti

Realizátor: Dekonta, a. s.

Rozpočet pro rok 2015: 485 205 Kč

Cílem projektu bylo vypracovat studii proveditelnosti, 
v rámci které bude uveden přibližný stupeň a rozsah 
znečištění, možný vliv na okolní životní prostředí 
a zdraví obyvatel a návrh vhodných sanačních opat-
ření, která povedou k eliminaci negativních dopadů 
přetrvávající kontaminace na zdraví lidí i životního 
prostředí. Zpracovaná studie proveditelnosti umožnila 
efektivní plánování následných kroků, které musí rea-
lizovat společnost GIKIL.

Vysílání expertů 

Název projektu: Modernizace hydrometeorologic-
kého systému v Gruzii

Identifikační číslo: PP-2015-001-FO-15110

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: RNDr. Radim Tolasz

Rozpočet pro rok 2015: 352 969,47 Kč

Úkolem experta (RNDr. Radim Tolasz) bylo vypracovat 
komplexní analýzu současného stavu hydrometeoro-
logie v Gruzii a poté stanovit možné varianty dalšího 
rozvoje. Analýza přispěje k zlepšení připravenosti 
místních na podobné mimořádné situace, jako byly 
ničivé povodně z poloviny června 2015, které ochromi-
ly centrum hlavního města včetně zoologické zahrady. 
Během dvou expertních cest do Tbilisi (Gruzie) Tolasz 
zpracoval přehled k modernizaci pozorovací hydrome-
teorologické sítě a posílení infrastruktury informač-
ních komunikačních technologií a systémů.

Název projektu: Zlepšení bezpečnosti a výstavba 
silniční sítě v Tušsku

Identifikační číslo: PP-2015-052-SO-15110

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: Centrum dopravního výzkumu / tým 
expertů

Rozpočet pro rok 2015: 399 800 Kč

Vyslaný tým expertů z Centra dopravního výzkumu vy-
pracoval doporučení a návrhy na výstavbu silniční sítě 
v Tušsku, Gruzii. Silnice na trase Psahaveli-Abano-Omalu 
byla vybudována v osmdesátých letech 20. století. Dvaa-
sedmdesátikilometrová cesta je kvůli drsným přírodním 
podmínkám otevřena pouze pět měsíců v roce; je považo-
vána za jednu z nejnebezpečnějších silnic světa. Doposud 
neexistoval žádný plán na její obnovení či přestavbu. 
Český tým proto vypracoval analýzu a doporučení k vý-
stavbě jak silniční cesty, cesty pro cyklisty i pěší, tak dre-
nážních systémů, protilavinových opatření, parkovacích 
a odpočinkových míst nebo solárního osvětlení.
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Název projektu: Vypracování koncepce rozvoje 
jeskyní v krajích Imereti, Samegrelo a Rača

Identifikační číslo: PP-2015-124-SO-15110

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: Správa jeskyní České republiky / tým 
expertů

Rozpočet pro rok 2015: 183 024 Kč

Oblast Imereti, Samegrelo a Rača (Gruzie) jsou význam-
né výskytem povrchových a podzemních krasových 
jevů. Nedostatek finančních prostředků a relevantních 
odborných znalostí však brání v průzkumu těchto pří-
rodních úkazů. V krasových oblastech Gruzie navíc 
působí jen málo početná skupina speleologů, kteří by se 
průzkumu jeskyní mohli věnovat. Expertní tým ze Sprá-
vy jeskyní České republiky se proto vydal do Gruzie, 
aby zhodnotil potenciál využití jeskyní na západu země. 
Zjištění shrnul do expertní studie, ve které stanovil ze-
jména jednotlivé kroky, prostřednictvím kterých bude 
možné shromažďovat informace o krasech a jejich vyu-
žití při ochraně přírodního bohatství Gruzie.

Název projektu: Harmonizace moldavské legislati-
vy vodního hospodářství s legislativou EU

Identifikační číslo: PP-2015-064-SO-15110

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: Výzkumný ústav vodohospodářský  
T. G. Masaryka / tým expertů

Rozpočet pro rok 2015: 239 661 Kč

Expertní tým z Výzkumného ústavu vodohospodář-
ského T. G. Masaryka zpracoval v průběhu týdenního 
výjezdu do Moldavska analýzu týkající se moldavské 
legislativy vodního hospodářství, konkrétně v oblasti 
městských odpadních vod. Experti se přitom setkali 
mimo jiné se zástupci Ministerstva životního prostředí, 
Státní ekologické inspekce nebo Státního hydrometeo-
rologického ústavu. Na Ministerstvu životního prostře-
dí čeští odborníci navíc prezentovali i své zkušenosti, 
které následně u kulatého stolu prodiskutovali se zá-
stupci relevantních institucí.

Název projektu: Zavádění Eurocodů v Moldavsku

Identifikační číslo: PP-2015-053-SO-15110

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, met-
rologii a státní zkušebnictví / tým expertů

Rozpočet pro rok 2015: 392 182,66 Kč

Expertní tým z ÚNMZ sdílel své zkušenosti s moldav-
skými kolegy se zaváděním Eurocodů v České repub-
lice. Čeští odborníci přitom vypracovali analýzu stáva-
jících moldavských národních předpisů a dokumentů 
v oblasti navrhování stavebních konstrukcí. Dále pak 
vyhodnotili systém posuzování shody a kontroly sta-
vebních výrobků včetně související infrastruktury. 

Název projektu: Vypracování programu soutěžní 
advokacie v Moldavsku

Identifikační číslo: PP-2015-134-SO-15110

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: JUDr. Petr Michal

Rozpočet pro rok 2015: 121 510 Kč

Moldavský soutěžní úřad požádal Českou rozvojovou 
agenturu o podporu při vypracování Programu sou-
těžní advokacie. Expert (JUDr. Petr Michal) během své 
cesty do Moldavska sbíral potřebné informace, na je-
jichž základě pak vytvořil jak návrh Programu soutěžní 
advokacie v Moldavsku, tak Programu strategického 
rozvoje pro Moldavský soutěžní úřad. S pomocí doku-
mentů bude možné lépe směřovat aktivity soutěžního 
úřadu nejen k odborné, ale i širší veřejnosti. Navíc oba 
programy navíc povedou ke zvýšení povědomí o sou-
těžním právu a zejména k podpoře jeho dodržování.
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Název projektu: Strategie ochrany biologické roz-
manitosti v Srbsku – návrh indikátorů klimatické 
změny

Identifikační číslo: PP-2015-138-SO-15110

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: DH&P Conservation, s. r. o.

Rozpočet pro rok 2015: 151 620 Kč

Cílem vyslaných expertů ze společnosti DH&P Con-
servation, s. r. o., byl sběr dat potřebných k vypracová-
ní Strategie ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku 
a návrhu indikátorů klimatické změny. Pokračování 
projektu je naplánované i pro rok 2016.

Název projektu: Konzultace právních změn v ob-
lasti životního prostředí a ochrany před hlukovou 
zátěží

Identifikační číslo: PP-2015-137-SO-15110

Místo realizace: Srbsko

Doba realizace: 2015

Typ projektu: Vysílání expertů

Realizátor: Ing. Michaela Vrdlovcová

Rozpočet pro rok 2015: 59 124 Kč

Expertka Ing. Michaela Vrdlovcová z Ministerstva 
zdravotnictví konzultovala v Bělehradě (Srbsko) při-
pravovanou legislativu v oblasti životního prostředí 
a ochrany před hlukovou zátěží. Na srbském minister-
stvu zemědělství a životního prostředí přitom sdílela 
zkušenosti České republiky s tvorbou hlukových map 
tak, aby byly v souladu se směrnicí Evropského parla-
mentu. Zjištění současného stavu, stejně jako pomoc 
při přípravě novely zákona, pomůže k harmonizaci 
srbské legislativy s legislativou Evropské unie.

Vysílání českých učitelů do 
rozvojových zemí
Název projektu: Zvyšování kvality výuky na Fakultě 
zemědělství a potravinových technologií University 
v Mostaru a Agromediteránní fakultě University 
Džemala Bijediče v Mostaru

Identifikační číslo: 22/2015/08

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 929 600 Kč

Projekt umožňuje zvýšit kvalitu a snížit stávající mar-
ginalizaci vysokého školství v Bosně a Hercegovině 
v oblasti zemědělství a potravinářství prostřednictvím 
přenosu vědomostí, výměn studentů a pedagogů 
a navázáním systémové spolupráce mezi ČZU v Praze 
zastoupenou Fakultou tropického zemědělství (FTZ) 
a Fakultou zemědělství a potravinářských technologií 
Univerzity v Mostaru (konkrétně FZPTMO) a Agrome-
diteránní fakulty Univerzity Džemala Bijediče v Mo-
staru (AFUDBMO). Cíle projektu bude dosaženo pro-
střednictvím přímého působení českých VŠ pedagogů 
a managementu FTZ na FZPTMO a AFUDBMO, posílení 
pedagogických kapacit akademického sboru FZPTMO 
a AFUDBMO, podpory vědy a výzkumu prostřednic-
tvím vědeckých seminářů, a podpory připravenosti 
studentů pro mezinárodní mobilitu.

Název projektu: Podpora vzdělávání studentů zoo-
technického oboru na Universitě v Banja Luce

Identifikační číslo: 22/2015/04

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 988 300 Kč

Záměrem projektu je zlepšit výuku odborných předmě-
tů zaměřených na chov a reprodukci skotu v partner-
ské zemi a následné navázání spolupráce díky vytvo-
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řenému institutu se zemědělci, kterým bude umožněn 
přístup k novým metodám, informacím a technologiím. 
Mezi další výstupy projektu lze zařadit i budoucí aktiv-
ní zapojení do univerzitních sítí a programů Evropské 
unie prostřednictvím nastavení určitých standardů 
ve vědecké práci. Cílem projektu je nadále rozvíjet 
spolupráci v oblasti laboratorních technik, školení 
diplomantů a postgraduálů a zároveň přispět k bu-
dování univerzitního interdisciplinárního pracoviště 
prostřednictvím sdílení zkušeností v oblasti reproduk-
ce skotu a některých praktických biotechnologických 
metod, a tím také přispět ke zlepšování terénní praxe 
studentů.

Název projektu: Vysílání českých učitelů do Etio-
pie – podpora zvyšování kvality vysokého školství 
na Hawassa university

Identifikační číslo: 22/2015/05

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Navrhovaný projekt se zaměřuje na rozvoj kvality 
vzdělávání na Institute of Technology (IoT) Hawassa 
University (HU) v technických oborech, zejména 
v aplikaci alternativních zdrojů energie a zpracování 
zemědělských produktů. Aktuálně je výuka zajišťová-
na méně kvalifikovanými pedagogy, kteří se potýkají 
se zastaralými metodami vyučování i s nedostačujícími 
znalostmi pro moderní praxi. Záměrem projektu je pro-
to zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky na 
Institute of Technology (IoT)/HU prostřednictvím zapo-
jení pedagogů a managementu českých vysokých škol. 
Jednotlivé výstupy a aktivity vycházejí jednak z dlou-
holeté zkušenosti ČZU v oblasti vzdělávání odborníků 
v rozvojových zemích, jednak ze znalosti speciálních 
potřeb studentů z rozvojových zemí a v neposlední 
řadě z kontaktů přímo s příjemcem projektu – IoT/
HU. Cílovou skupinou jsou pedagogové (120 pedagogů) 
a management IoT, kteří zvýší své didakticko-peda-
gogické a manažerské kompetence a studenti IoT (4 
700 studentů), kterým projekt pomůže v prohloubení 
a zkvalitnění jejich odborných a obecných dovedností. 
Realizované výstupy budou zahrnovat zvýšení kvality 
výuky odborných předmětů, zlepšení materiálního 
vybavení IoT a podpory vědy a výzkumu na IoT. V rám-
ci pedagogické oblasti bude kladen důraz na zvýše-
ní pedagogických a didaktických kapacit místního 
akademického sboru, zavedení moderních učebních 

postupů do výuky (případové studie, výuka formou 
diskuze, řešení projektů, e-learning apod.), zavedení 
systému sledování a evaluace kvality výuky. Součástí 
projektu bude i modelové zlepšení kvality vybraných 
technických předmětů přímou účastí vysokoškolských 
pedagogů z ČZU (Fakulta tropického zemědělství, 
Technická fakulta) na výuce v Etiopii.

Název projektu: Zvýšení kvality vysokoškolského 
vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejmé-
na na aplikované obory zaměřené na boj s geoha-
zardy

Identifikační číslo: 22/2015/03

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2013–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká geologická služba

Rozpočet pro rok 2015: 969 000 Kč

Hlavním rozvojovým záměrem projektu je podpořit sna-
hu etiopské vlády snížit chudobu svými vlastními silami, 
a to prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti inženýrské 
geologie, hodnocení geologických rizik a hydrogeologie, 
což přispěje i k ochraně životního prostředí a k udržitel-
nému využívání přírodních zdrojů Etiopie. Cílem projektu 
je zvýšení efektivity výuky a vzdělávání na Arba Minch 
University. V současnosti je totiž příprava studentů ge-
ologických oborů v Etiopii pro praktický výzkum někte-
rých typů geologických rizik nedostatečná, stejně tak je-
jich trénink v topografickém zobrazování zjištěných dat. 
Tyto nedostatky výrazně omezují možnosti při předávání 
zjištěných geologických dat koncovým uživatelům. Na 
základě požadavků Addis Ababa University (AAU) byly 
vybrány obory, ve kterých by měla být výuka na AAU 
rozvíjena (hydrogeologie, tektonika, inženýrská geologie 
včetně geotechniky a mapování sesuvů), a dále nové 
obory, které by měly být zavedeny (fyzikální vulkanolo-
gie a paleoseismologie). V rámci projektu bude zvýšena 
odborná kvalifikace zaměstnanců v oblasti inženýrské 
geologie, hodnocení geologických rizik a hydrogeologie 
se zaměřením na problematiku geohazardů a dále budou 
dodány elektronické verze výukových materiálů pro tyto 
obory. Tím projekt přispěje k modernizaci výuky vybra-
ných oborů na Addis Ababa University, která následně 
zvýší počet absolventů schopných řešit problematiku 
geohazardů a zdrojů pitné vody a zvýší také jejich schop-
nosti a dovednosti při nástupu do státních a privátních 
organizací řešících dané problematiky.
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Název projektu: Rozvoj vědecko-výzkumných ka-
pacit pedagogů a studentů Institute of Technology, 
Hawassa University

Identifikační číslo: 22/2015/01

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Etiopie

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Projekt přispívá ke zvýšení kvality etiopského vysoké-
ho školství v oblasti zemědělských produktů a zároveň 
ke zvýšení odborné prestiže Hawassa University na 
mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšení úrovně 
vědecko-výzkumné činnosti pedagogů a studentů 
Institute of Technology (IoT), Hawassa University. 
Cíle bude dosaženo podporou komplexního rozvoje 
vědecko-výzkumných kapacit pomocí spolupráce věd-
ců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a IoT 
ve společném vědecko-výzkumném týmu. Nedílnou 
součástí projektu bude také osvěta o významu vědy 
a výzkumu a dále školení nejen pro členy vědecko-vý-
zkumného týmu, ale i pro pedagogy (a studenty) IoT. 
Během projektu experti ČZU uskuteční tři dvouměsíční 
vědecko-výzkumné výjezdy, které povedou k publiko-
vání vědeckých článků v prestižních vědeckých peri-
odikách a příspěvků na mezinárodních konferencích. 
Výzkum, analýza výsledků výzkumu a práce na tvorbě 
publikací bude probíhat pod dohledem garantů vědy 
a výzkumu za ČZU.

Název projektu: Podpora kvality vysokého školství 
v provincii Sokotra

Identifikační číslo: 22/2015/10

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Jemen

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky 
v jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapo-
jení vysokoškolských pedagogů MENDELU a podpory 
meziuniverzitní spolupráce. Projekt bude zaměřen na 

asistenci nově založené vysoké škole Socotra Commu-
nity College prostřednictvím působení českých učitelů 
z MENDELU, kteří pomohou SCC vylepšit studijní 
plány a připraví společně s partnerem nové předměty 
z oblasti přírodních věd. Studenti též pod vedením uči-
telů z MENDELU absolvují navazující terénní exkurze 
související s vyučovanými předměty. Výuka na ostrově 
doposud probíhá především prostřednictvím poslechu 
učitele bez názorných ukázek, studenti jsou vedeni 
k bezchybnému memorování látky, přičemž není pod-
porováno samostatné tvůrčí myšlení. Projekt bude 
zaměřen tedy i na nákup odborné literatury, vybavení 
učeben technikou umožňující využití multimediálních 
prezentací a asistenci ve vedení závěrečných prací 
včetně zakoupení potřebného materiálu. Obyvatelé 
ostrova, kteří v současnosti přibývají geometrickou 
řadou a již se všichni neuživí pastevectvím nebo ryba-
řením, se díky dobrému vzdělání budou moci uplatnit 
v nejrůznějších oborech, ať již se jedná o státní správu 
nejrůznějších úrovní a především pak turismus, neboť 
právě v turismu a státní správě bylo třeba až doposud 
shánět vzdělané zaměstnance z pevniny. Sokotra je 
výjimečná zejména svým přírodním bohatstvím a míst-
ní elity si dobře uvědomují, že nedostatečné znalosti 
místních obyvatel o problematice životního prostředí 
mohou vést k nesprávnému hospodaření s přírodními 
zdroji a postupné devastaci toho nejcennějšího, co 
ostrov má.

Název projektů: Odborná pomoc pro vzdělávání 
v oblasti bezpečnosti v Moldavsku

Identifikační číslo: 22/2015/07

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Moldavsko

Doba realizace: 2014–2015

Typ projektu: dotace

Realizátor: Vysoká škola báňská – technická uni-
verzita Ostrava

Rozpočet pro rok 2015: 946 738 Kč

Cílem projektu je snaha o zvýšení kvality moldav-
ského univerzitního vzdělávání v oblasti bezpeč-
nostních věd. Konkrétně se jedná o oblast ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení, oblast analýzy a ma-
nagementu rizik, oblast požární ochrany a oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Projekt tak 
má umožnit větší spolupráci s odborníky z České 
republiky a díky možnosti získat další kontakty na 
konferencích v ČR také s odborníky z dalších zemí. 
Přiblížení obou zemí v oblasti vědy, v tomto případě 
bezpečnostních oborů, zároveň významně přispěje 
k úspěšnému zakončení přípravy vstupu Moldavska 
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do Evropské unie. Nezanedbatelná bude také mož-
nost v budoucnu spolupracovat při rozsáhlých mi-
mořádných událostech. Bude-li systém v Moldavsku 
pracovat dostatečně komplexně, bude mezistátní 
pomoc možná.

Název projektu: Podpora vědecko-výzkumných ka-
pacit pedagogů a studentů Zemědělské a lesnické 
univerzity v Hue, Vietnam

Identifikační číslo: 22/2015/12

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Vietnam

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Projekt přispívá ke zlepšení úrovně vědy a výzku-
mu na Zemědělské a lesnické univerzitě v Hue (Hue 
University of Agriculture and Forestry – HUAF) pro-
střednictvím přenosu know-how Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze. Záměrem projektu je zlepšit úro-
veň vysokoškolského vzdělávání ve Vietnamu pomocí 
zvýšení úrovně vědecké práce. Dojde k evaluaci stáva-
jících vědeckých výsledků HUAF a implementaci efek-
tivního systému přerozdělování finančních prostředků 
na vědu a výzkum. Čeští vysokoškolští pedagogové se 
budou také podílet na přímé realizaci seminářů cíle-
ných na identifikaci relevantních výzkumných témat, 
samotné zpracování a vyhodnocení dat a publikační 
dovednosti

Název projektu: Podpora zvyšování kvality vědec-
ko-výzkumných, pedagogických a mezinárodních 
aktivit na vysokých školách v Kambodži

Identifikační číslo: 25/2015/04

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Kambodža

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozpočet pro rok 2015: 1 000 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality výzkumu 

a rozvoje mezinárodní spolupráce na Royal University 
of Agriculture (RUA) a Chea Sim University of Kamcha-
ymear (CSUK). Celkovým záměrem je zlepšení úrovně 
zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kam-
bodži a to prostřednictvím výše zmíněné spolupráce. 
Cílem je podpora rozvoje vědy a výzkumu, zlepšení 
uplatnění absolventů a rozvoj mezinárodních vztahů 
RUA a CSUK. K dosažení tohoto cíle budou realizovány 
odborné semináře vedené českými odborníky, poskyt-
nuty metodické příručky či zorganizovány Kariérní 
dny, Letní škola či Filmový festival pro studenty. Pro 
rozvoj v oblasti vědy a výzkumu dojde k propagaci 
vědecké činnosti RUA a CSUK a bude kladen důraz na 
společná výzkumná témata.

Název projektu: Zvýšení kvality vysokoškolského 
vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkum-
ného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Eti-
opie)

Identifikační číslo: 25/2015/03

Sektor: vzdělávání

Místo realizace: Arba Minch, Etiopie

Doba realizace: 2015–2016

Typ projektu: dotace

Realizátor: Ústav struktury a mechaniky hornin 
AV ČR

Rozpočet pro rok 2015: 999 400 Kč

Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí o ekologic-
kých a evolučních procesech v ekosystémech s aplika-
cí na ochranu etiopské biodiverzity a zároveň na udrži-
telné hospodaření s přírodními zdroji. Prostřednictvím 
vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti evo-
luční a ekologické biologie dojde k přenosu vědomostí 
a k praktické aplikaci těchto znalostí v oblastech 
ochrany životního prostředí a zdraví. Výuka bude posí-
lena formou blokových kurzů pro magisterské a dok-
torské studenty přednášejícími z Akademie věd České 
republiky a z českých vysokých škol.
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Vláda ČR schválila dne 20. listopadu 2015 Středně-
dobou vizi posilování kapacit České rozvojové agen-
tury (Usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2015 č. 948 ke 
Střednědobé vizi posilování kapacit České rozvojové 
agentury v kontextu dokončení transformace systé-
mu zahraniční rozvojové spolupráce). Agentura bude 
personálně posílena a pracovníci ČRA budou postupně 
vysíláni do prioritních partnerských zemí. Vláda rov-
něž přezkoumá legislativní podmínky pro poskytování 
zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

K naplnění cílů ČRA budou v souladu s její střednědo-
bou vizí směřovat následující kroky:

•	  Personální posílení ČRA – Od roku 2016 bude 
agentura posílena o 5 nových systemizovaných 
míst a v souladu s přípravou nové Koncepce 
ZRS po r. 2017 bude zváženo další personální 
posílení

•	  Přítomnost ČRA v zahraničí – Od roku 2016 
budou postupně vysíláni pracovníky ČRA do 
partnerských zemí, které jako prioritní určí 
nová Koncepce ZRS.

•	  Zefektivnění legislativního rámce – Do 
31. prosince 2016 bude vládě předložena analý-
za legislativního rámce s ohledem na meziná-
rodní závazky a potřeby efektivního poskytová-
ní ZRS.

•	  Užší definice priorit – Nová Koncepce ZRS po 
r. 2017 by měla vhodně snížit počet prioritních 
zemí a sektorů, aby se ČRA soustředila na ob-
lasti, kde má jako dárce přidanou hodnotu.

•	  Rozpočet na ZRS – Během přípravy nové Kon-
cepce bude posouzen realistický cíl postupného 
navyšování objemu prostředků na ZRS v soula-
du s mezinárodními závazky ČR.

6.10  Informace ke schválení Střednědobé vize posilování 
kapacit České rozvojové agentury 

5  Rozpočet na ZRS

4  Užší definice priorit

3  Zefektivnění legislativního rámce

2  Přítomnost ČRA v zahraničí

1  Personální posílení ČRA

Střednědobá vize posilování kapacit ČRA

5 kroků k naplnění cílů ČRA
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6.11  Zpráva auditora k účetní závěrce ČRA za rok 2015
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6.12 Seznam zkratek

AAU Addis Ababa University

ACHM Africa Centre for Holistic Management (Africké centrum pro holistický management)

ADA Austrian Development Agency (Rakouská rozvojová agentura)

AECID La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Španělská agentura pro 
mezinárodní spolupráci pro rozvoj) 

AFD Agence Française de Développement (Francouzská rozvojová agentura)

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ANOFM Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (Národní agentura zaměstnanosti Moldavska)

APA Agency for Protected Areas

AEI Agency for European Integration and Economic Development, Austria (Agentura pro evropskou 
integraci a ekonomický rozvoj, Rakousko)

AWC Afghanistan Women Council (Afghánská rada žen)

BiH Bosnia and Herzegovina (Bosna a Hercegovina)

BTC Belgian Technical Co-operation (Belgická agentura)

COP21 The United Nations Climate Change Conference (Klimatická konference v Paříži)

ČČK Český červený kříž

ČGS Česká geologická služba

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČMI Český metrologický institut

ČvT Člověk v tísni, o. p. s.

ČOV Čistírna odpadních vod

ČR Česká republika

ČRA Česká rozvojová agentura

ČVUT České vysoké učení technické v Praze

ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze

DAC
DG DEVCO

Development Assistance Committee (Výbor OECD pro rozvojovou pomoc)
Directorate-General for International Cooperation and Development (Generální ředitelství pro 
mezinárodní spolupráci a rozvoj)

DG ECHO Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection (Generální ředitelství pro hu-
manitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise)

DFID Department for International Development, United Kingdom (Odbor mezinárodní zahraniční 
spolupráce, Spojené království)

DWW Občanské sdružení Development Worldwide

EBRD European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro obnovu a rozvoj)

EDF European Development fund (Evropský rozvojový fond)

EIB European Investment Bank (Evropská rozvojová banka)

EPA Environment Protection Authority (Jemen)
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EK Evropská komise

EU Evropská unie

EYD 2015 European Year of Development for 2015 (Evropský rok pro rozvoj 2015) 

EUNIDA The European Network of Implementing Development Agencies (Evropská síť rozvojových agentur)

FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci

FTCs Farmers‘ Training Centers, Ethiopia (Farmářská tréninková centra, Etiopie) 

FTZ Fakulta tropického zemědělství

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Německá agentura pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj)

GIC Geological Investigation Centre

GSE Geological Survey of Ethiopia (Geologická služba Etiopie)

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kon-
trolních bodů)

HDP Hrubý domácí produkt

HUAF Hue University of Agriculture and Forestry (Zemědělská a lesnická univerzita v Hue)

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky

IATI International Aid Transparency Initiative (Mezinárodní iniciativa na podporu transparentnosti 
rozvojové pomoci)

IMBiH Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (Metrologický Institut Bosny a Hercegoviny)

IOM International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)

IPA Instrument for Pre-accession Assistance (Nástroj předvstupní pomoci)

ISAF International Security Assistance Force, Afghanistan (Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly, 
Afghánistán)

JICA Japan International Cooperation Agency (Japonská agentura pro mezinárodní rozvoj)

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Německá státní rozvojová banka)

MAFI Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Ministerstvo zemědělství a potravinářského 
průmyslu Moldavské republiky)

MAP Major Accident Prevention

MASHAV Israel’s Agency for International Development Cooperation (Centrum pro mezinárodní spolu-
práci izraelského ministerstva zahraničních věcí)

MDGs Millenium Development Goals (Rozvojové cíle tisíciletí) 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MV Ministerstvo vnitra

MZV ORS Ministerstvo zahraničních věcí ČR/Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

MZV SEK Ministerstvo zahraničních věcí ČR/sekce ekonomická

MZe Ministerstvo zemědělství ČR

MZV Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR
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NATO North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

NNO Nestátní neziskové organizace

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj)

OSN United Nations (Organizace spojených národů)

PAÚ Palestinská autonomní území

PEA Palestinian Energy Authority (Ministerstvo energetiky Palestiny)

PedF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

PN Practitioners‘ Network for European Development Cooperation (Síť evropských dárcovských agentur)

PPZRS Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

PRT Provincial Reconstruction Team, Afghanistan (Provinční rekonstrukční tým v Afghánistánu) 

PWA Palestinian Water Authority (Ministerstvo pro vodní zdroje Palestiny)

SAMRS Slovak Agency for International Development Cooperation (Slovenská agentura pro mezinárodní 
rozvojovou spolupráci)

SAUM Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldavská státní agrární universita v Chisinau)

SDC Swiss Agency for Development and Cooperation (Švýcarská agentura rozvoje a spolupráce)

SDGs Sustainable Development Goals (Cíle udržitelného rozvoje)

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency (Švédská rozvojová agentura)

SJČR Správa jeskyní České republiky

SMAG Safe Motherhood Action Group

SNAU Národní zemědělská univerzita v Sumy

SNNPR Southern Nations, Nationalities, and People’s Region (Region jižních národů, národností a lidu (Etiopie)

SVÚ Státní veterinární ústav Praha

SÚ Styčný úřad

TIKA Turkish International Cooperation and Development Agency (Turecká rozvojová agentura)

TVET Technical and Vocational Education and Training (Instituce technického a odborného vzdělávání 
a odborné přípravy)

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

UNICEF United Nations Children’s Emergency Fund (Dětský fond Organizace spojených národů)

UNDP United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN)

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

UNOPS The United Nations Office for Project Services (Projekční kancelář OSN pro servisní zabezpečení 
projektů)

UNPFA United Nations Population Fund (Populační Fond OSN)

USAID

UV

United States Agency for International Development (Agentura Spojených států amerických pro 
mezinárodní rozvoj)
Usnesení vlády

ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Zastupitelský úřad
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