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O čem bude prezentace

Právní
 

rámec rozvojové
 

spolupráce 
se zeměmi ACP
EDF: historie a současnost
Příležitosti pro české

 
firmy a nevládní

 organizace -
 

doporučení
 

„z Bruselu“
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Partnerství
 

mezi AKT a ES
Základy spolupráce od Římské
smlouvy (1957)
Vznik skupiny Afriky, Karibiku a
Tichomoří

 
(AKT / ACP) v roce 1975

Dnešní
 

spolupráce vychází
z Partnerské

 
dohody mezi AKT a ES,

tzv. Dohody z Cotonou z roku 2000
Probíhá

 
ratifikace revidované

 
Dohody 

z Cotonou z roku 2005
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Evropský rozvojový fond

Evropský rozvojový fond (EDF) je 
finančním nástrojem partnerství

1. EDF zahájen v r. 1959
10. EDF byl ustaven pro roky 
2008-2013 
K dispozici je 22,682 mld. €
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Dohoda z Cotonou: místo ČR

Od vstupu do EU je ČR smluvní
 

stranou 
Dohody z Cotonou
ČR se stane plnou součástí

 
10. EDF po 

vstupu v platnost revidované
 

Dohody 
z Cotonou a vnitřních dohod EU o 
financování

 
a o postupech 10. EDF

Závazek i příležitost pro ČR rozvíjet 
politický dialog, obchodní, hospodářské

 
a 

kulturní
 

vztahy i rozvojovou a humanitární
 spolupráci s AKT
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Výzvy a příležitosti pro ČR
PŘÍLEŽITOSTI

Posílení
 

politických 
vazeb a dialogu se 79 
zeměmi AKT, podpora 
demokracie, míru a 
bezpečnosti
Rozvoj hospodářské

 spolupráce
Podpora kulturního a 
sociálního rozvoje 
AKT
Účast na úsilí

 
o 

snižování
 

chudoby a 
dosažení

 
udržitelného 

rozvoje

VÝZVY
Využití

 
potenciálu, který 

partnerství
 

AKT-EU nabízí
 v mnoha oblastech

Využití
 

dosavadních 
zkušeností

 
ČR z regionu

Konstruktivní
 

přínos ČR 
pro programování

 rozvojové
 

spolupráce 
Společenství
Spolufinancování

 
EDF 

poskytuje možnost účasti 
na jeho implementaci
Předsednictví

 
ČR v Radě

 EU
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Politický dialog: příležitost podpořit 
rozvoj demokracie, lidských práv 
a vlády zákona v zemích AKT
Pravidelný dialog na základě čl. 8 Dohody 
z Cotonou
Dialog dle čl. 96 a 97 Dohody 
z Cotonou 

v případě
 

porušování
 

lidských práv 
možnost pozastavení

 
financování

 
z EDF

Za CZ PRES bude pravděpodobně
 

probíhat 
dialog s Fidži, Guineou a Zimbabwe
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Hospodářská
 

spolupráce

Cíl: začlenění
 

zemí
 

AKT do světové
 ekonomiky

Instituce Cotonou na podporu 
hospodářského rozvoje:

Centrum pro rozvoj podnikání
 

(CDE) 
http://www.cde.int/
Technické

 
centrum pro rozvoj zemědělství

 (CTA) -
 

http://www.cta.int/
Nový nástroj: Dohody o hospodářském 
partnerství

 
(EPAs)
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Dohody o hospodářském 
partnerství

 
(EPAs)

Sjednávány na základě
 

Dohody z Cotonou
Obchodní

 
ustanovení

 
Dohody z Cotonou, která

 nebyla kompatibilní
 

s pravidly WTO, přestala platit 
k 1. 1. 2008 a byla nahrazena novým režimem
S regionem Karibiku sjednána „plná“

 
EPA

Sjednáno dalších 7 „přechodných“
 

EPAs
Řada nejméně

 
rozvinutých zemí

 
zůstala mimo 

EPAs a využívá
 

režimu EBA (Everything But 
Arms)
Do konce r. 2008 by měly být sjednány „plné“

 EPAs ve většině
 

regionů
Vítáme zájem NGOs

 
o tuto problematiku
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Pozice ČR k EPAs

Podpora úsilí
 

sjednat EPAs do konce 
roku 2008
Podpora otevření

 
evropského trhu 

výrobkům ze zemí
 

ACP
Podpora regionální

 
integrace

 
zemí

 
ACP

Důraz na rozvojovou dimenzi EPAs
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Rozvojová
 

spolupráce

Země
 

AKT mají
 

nárok na financování
z EDF, tématických programů

 
DCI a 

dalších nástrojů
 

Společenství
Vlastnictví

 
(„ownership“) zemí

 
AKT: 

programování
 

probíhá
 

v partnerských 
zemích, nikoliv v Bruselu
Programování

 
je společným úsilím vlád 

zemí
 

AKT, delegací
 

EK a zastupitelských 
úřadů

 
zemí

 
EU, ve spolupráci s nevládním 

sektorem, parlamenty a občanskou spol.
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Příležitosti pro firmy a NGOs

EDF
DCI

Regionální programy (Latinská Amerika, Asie, Střední
Asie, Blízký Východ) 
Restrukturalizace sektoru cukru pro 18 zemí ACP
Tématické programy: investing in people, environment 
and sustainable management of natural resources 
including energy, non-state actors and local authorities, 
food security, migration and asylum

další
 

tématické
 

nástroje (ENPI, EIDHR, IfS, NSCI)
Další

 
nástroje, které

 
nejsou primárně

 
zaměřeny na 

rozvojovou spolupráci (7. rámcový program pro 
výzkum a technologický rozvoj)
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ČR a EDF

ČR bude poprvé
 

přispívat do 10. EDF
Příspěvek ČR pro období

 
2008-2013 

činí
 

115,678 mil. €
 

(cca 3,5 mld. Kč)
Platby budou zahájeny 
pravděpodobně

 
od roku 2011, do té

 doby budou dobíhat platby 
z předchozích EDF
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Nevládní
 

organizace a EDF

Co si od EDF slibuji?
Zájem  o účast v grantových řízeních 
(samostatně, ve spolupráci s jinými NGOs)
Zájem o účast na tvorbě politik a strategií
(zprostředkovaně - spolupráce s Concord, či 
přímé působení v Bruselu)

V jakém časovém horizontu?
Jaké

 
mám k dispozici prostředky (finanční, 

personální)?
Jaké

 
mám spojence / protivníky?
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Přístup k prostředkům EDF
Výběrová

 
řízení

 
na projekty EDF budou 

otevřena zájemcům ze všech 27 zemí
 

EU již
 od data vstupu v platnost 10. EDF, resp. 

revidované
 

Dohody z Cotnou, bez ohledu na 
to, ze kterého EDF budou projekty financovány
Vstup v platnost Dohody z Cotonou měl nastat 
k 1. 1. 2008; kvůli opožděným ratifikacím je však 
odkládán. Nezbytná

 
je ratifikace všemi zeměmi 

EU a 2/3 –
 

tj. 52 zeměmi AKT)
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Jak začít

Znalost příležitostí
 

v rámci nástrojů
 Společenství

Znalost podmínek pro účast ve 
výběrových a grantových řízeních 
Volba vhodné

 
strategie
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Znalost příležitostí
 

v rámci nástrojů
 Společenství

Programy spolupráce mezi Společenstvím 
a zeměmi AKT (Country Strategy Papers)
Národní

 
a regionální

 
indikativní

 
programy 

(NIPs, RIPs) –
 

konkrétní
 

plánované
 

aktivity 
Znalost postupů

 
aplikovaných pro výběrová

 řízení
 

v dané
 

zemi
Informace lze získat v informačním 
středisku Evropské

 
komise (kancelář

v Bruselu) : 
http://ec.europa.eu/europeaid/frontoffice/index_en.

 htm

http://ec.europa.eu/europeaid/frontoffice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/frontoffice/index_en.htm


18

Podmínky pro účast ve výběrových 
a grantových řízeních

Viz „PRAG“
Hodnotí se zkušenosti žadatele z 
poskytování rozvojové spolupráce, 
roční obrat, počet zaměstnanců, státní
příslušnost organizace i jejích 
subdodavatelů, odbornost aj. 
Podmínky jsou vždy uvedeny ve 
vypsaném výběrovém řízení
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Volba vhodné
 

strategie

Orientace na určitou zemi / sektor 
kontakty se ZÚ

 
ČR, delegací

 
EK, místními 

orgány nevládními organizacemi, partnery
Vstup do konsorcií
Sledování

 
stránek EK s aktuální

 
informací

 o připravovaných a vypsaných výběrových 
řízeních: 
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl
Možnost konzultace se SZ Brusel 
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Kontakty na SZ Brusel

D. Kubínová
AKT, výbory EK pro EDF a DCI; 
dagmar_kubinova@mzv.cz

V. Vodička –
 

podpora podnikatelům, 
projekty vnější

 
pomoci 

viktor_vodicka@mzv.cz
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Předsednictví
 

ČR v EU ve vztahu 
k ACP

Uskuteční
 

se řada významných 
zasedání

 
(Společná

 
rada ministrů

 ACP-EU, Společné
 

parlamentní
 shromáždění

 
ACP-EU, aj.)

Bude pokračovat projednání
 pokračujících témat, především EPAs

Nové
 

otázky: příprava revize Dohody 
z Cotonou,…



Děkuji za pozornost!
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