Kde působíme:
Česká republika má na základě Strategie zahraniční
rozvojové spolupráce na období 2018–2030
stanovených šest prioritních zemí, do kterých zahraniční
rozvojovou spolupráci dlouhodobě směřuje. Od roku
2014 je navíc poskytována mimořádná pomoc Ukrajině
při její obnově a demokratické transformaci. Některé
Horizontální programy (například Program B2B či
Trojstranné projekty) jsou otevřené pro všechny
rozvojové země.

Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50, Praha 1
Tel.: +420 251 108 130
E-mail: info@czechaid.cz
www.mzv.cz/pomoc
www.facebook.com/CzechAid
www.instagram.com/czechaid
www.twitter.com/czechaid
www.linkedin.com/ (Czechaid)

Prioritní země: Bosna a Hercegovina, Etiopie,
Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Zambie
Mimořádná pomoc: Ukrajina
Specifické země: Palestina
Země, kde je projektová rozvojová spolupráce
postupně ukončována: Mongolsko, Kosovo, Srbsko

Skutečné čerpání finančních prostředků na
Dvoustranné projekty realizované v jednotlivých
zemích za rok 2018
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„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.“
ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem,
univerzitami a výzkumnými institucemi a se soukromým sektorem.
Agentura má ústřední místo v systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV). Od svého vzniku 1. ledna 2008 se ČRA zabývá především snížením chudoby,
zlepšením kvality života a udržitelným rozvojem ve světě.
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Vybrané výsledky projektů ČRA v roce 2018

•

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

V Západní provincii Zambie bylo v rámci projektu Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě kromě
posílení kapacit zdravotnického personálu vyšetřeno
ultrazvukem 630 žen.

•

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

V Etiopii pomohl projekt cílený na zvýšení ekologické
stability povodí Dijo a Bilate k posílení systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji, ke zvýšení ekologické stability a k rozvoji udržitelné obživy.

•

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

V Gruzii přispěl projekt zaměřený na udržitelný rozvoj
včelařství ke zlepšení živobytí malých a středních farmářů, pro něž se včelařství může stát významným zdrojem příjmu.

•

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

•

připravuje projekty delegované spolupráce k následné implementaci

•

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

•

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

V Kosovu byla zprovozněna nová čistírna odpadních
vod u jezera Badovac, které je jedním z hlavních zdrojů
pitné vody pro hlavní město Kosova Prištinu a pro sousední město Gračanica.
V oblasti západní Bosny byly prostřednictvím vybudování solárních systémů zlepšeny životní podmínky ve 20
domácnostech tzv. menšinových navrátilců.
V Moldavsku pomohl projekt zaměřený na průzkum
a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami vyřešit
závažnou kontaminaci vodních zdrojů v regionu Floreşti.
V kambodžské provincii Kampong Chhnang pomůže
projekt zacílený na zlepšení kvality poskytované zdravotní péče 71 657 dětem a ženám ze spádových oblastí
tří nemocnic.
Na Ukrajině byl otevřen nově zrekonstruovaný učební
korpus Donbaské národní akademie stavebního inženýrství a architektury, v němž má aktuálně zázemí přes
500 studentů.
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ČRA plní především následující úkoly
vyplývající ze Statutu ČRA:

Inkluzivní sociální rozvoj

V Mongolsku přispěl projekt zaměřený na přenos
know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží ke zlepšení tamního životního prostředí.

