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V roce 2019 bylo z prostředků ČRA podpořeno cel-
kem 185 projektů a celkové čerpání rozpočtu činilo 
392 699 453 Kč. 

V Bosně a Hercegovině se díky projektu Institucionální 
podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu po-
dařilo vytvořit funkční systém certifikace a úřední kont-
roly, díky kterému je nyní Bosna a Hercegovina schopna 
plnit požadavky vyplývající ze standardů EU týkajících 
se rozmnožovacího materiálu.

V Etiopii díky aplikaci holistického managementu kra-
jiny na 80 % rehabilitovaného území v Arba Minch Zuria 
již dále nedochází k rozvoji půdní eroze. Projekt úspěšně 
navázal spolupráci s  místními školami, podpořil jejich 
tvorbu kompostů či jezírek pro chov ryb, a vede tak mla-
dé lidi k osvojení principů šetrné práce s půdou.

V Kambodži projekt Zavedení oboru biomedicínského 
inženýrství reagoval na situaci na místním pracovním 
trhu, který nedisponuje žádnými kambodžskými exper-
ty v tomto oboru. V projektu se ve spolupráci se dvěma 
místními univerzitami využívá know-how české Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT Praha.

V  Moldavsku v rámci projektu Sanace znečištění rop-
nými látkami v obcích Lunga a Marculesti bylo sanačním 
zásahem odstraněno více než 40 tun ropného produktu.

Na Ukrajině proběhlo při realizaci projektu Modernizace 
systému veřejného vzdělávání 42 školících tréninků, bě-
hem nichž bylo experty vyškoleno 1273 účastníků, čímž 
se významně překročily plánované indikátory školení.

V  Gruzii trilaterální projekt Podpora rozvoje venkova 
a diverzifikace v obci Chulo nechal vzniknout plánu turi-
stického rozvoje a kampani propagující turismus v této 
oblasti. Celkově se zapojilo zhruba 130 podnikatelů, 
50  p oskytovatelů turistických služeb a 80 farmářů.

Díky podpoře Programu B2B bylo navrženo technolo-
gické řešení čištění odpadních vod a zprovozněna čis-
tička odpadních vod pro sanatorium a přilehlý městys 
v oblasti jezera Issyk-Kul, které je nejvýznamnější záso-
bárnou sladké vody v Kyrgyzstánu.

www.czechaid.cz



ČRA plní především následující úkoly 
vyplývající ze Statutu ČRA: 

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

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

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

• koordinuje a ve spolupráci s MZV včetně zastu-
pitelských 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 širo-
kou 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 mezinárod-
ních organizací, zvláště pak Evropské unie

„Česká rozvojová agentura při efektivním využití dostup-
ných 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 jmé-
na České republiky ve světě.“

ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracu-
je s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami 
a výzkumnými institucemi a se soukromým sektorem. 

Agentura má ústřední místo v systému zahraniční rozvo-
jové spolupráce ČR (ZRS) a jejím zřizovatelem je Minister-
stvo zahraničních věcí ČR (MZV). Od svého vzniku 1. led-
na 2008 se ČRA zabývá především snížením chudoby, 
zlepšením kvality života a udržitelným rozvojem ve 
světě. 

ČRA se zabývá především realizací dvoustranných pro-
jektů mezi ČR a partnerskými zeměmi. Vedle nich reali-
zuje také projekty v rámci horizontálních programů, 
mezi něž patří Program rozvojového partnerství pro sou-
kromý sektor (Program B2B).

Specifické jsou trojstranné projekty v zahraničí, jejichž 
podmínkou je spolufinancování projektu z jiného zdroje 
minimálně ve výši 50 % nákladů. Tyto projekty umožňují 
českým realizátorům získat cenné zkušenosti při spo-
lečných aktivitách se zahraničními partnery, například 
Evropskou komisí.

Kde působíme:

Česká republika měla na základě Strategie zahraniční 
rozvojové spolupráce na období 2018–2030 
stanovených šest prioritních zemí, do kterých zahraniční 
rozvojovou spolupráci dlouhodobě směřovala. Od roku 
2014 byla navíc poskytnuta mimořádná pomoc Ukrajině 
při její obnově a demokratické transformaci. V některých 
zemích (např. Mongolsko, Srbsko) byly dokončovány 
projektové aktivity zahájené v předchozím období.

Některé horizontální programy (například Program 
B2B či trojstranné projekty) jsou otevřené pro všechny 
rozvojové země.

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

Mimořádná pomoc: Ukrajina

Země, kde je projektová rozvojová spolupráce 
postupně ukončována: Mongolsko, Kosovo, Srbsko

Skutečné čerpání finančních prostředků na 
dvoustranné projekty realizované za rok 2019
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