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„Chudoba neznamená jen nízký příjem, ale také
nemoci, násilí a nedůstojné podmínky k životu.
Lidstvo má poprvé v historii znalosti i prostředky
k tomu, aby extrémní chudobu vymýtilo. Jsem hrdý,
že k tomuto cíli přispívá i Česká rozvojová agentura.“
Michal Kaplan

ÚVODNÍ SLOVO

Základní manažerská poučka zní: „Dělejte správné věci
a dělejte je správně.“ Česká rozvojová agentura (ČRA)
prokázala, že dovede obojí.
V roce 2016 jsme absolvovali tři významné audity. Nejvyšší kontrolní úřad zrevidoval, jak efektivně vynakládáme a spravujeme veřejné prostředky. Prošli jsme
prvním hodnocením ze strany prestižního klubu dárců
OECD. A na podzim jsme zahájili audit pro delegovanou
spolupráci u Evropské komise.
Ze všech procesů jsme si v České rozvojové agentuře
vzali poučení. Posílili jsme své kapacity a dohodli se
s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV), že umožníme výjezdy našich zaměstnanců na ambasády v partnerských zemích. Zavedli jsme nový formulář pro monitoring projektů zaměřený na výsledky a zřídili pozici
interního auditora. To vše je důkazem, že umíme rozvojovou spolupráci dělat správně. Ovšem nemá smysl dělat správně věci, pokud tyto věci nejsou zároveň
správné.
Dělat správné věci znamená pružně reagovat na potřeby našich klientů v rozvojových zemích. V Moldavsku,
Gruzii a na Ukrajině podporujeme implementaci asociačních dohod, které tyto země přibližují k Evropské
unii. V Mongolsku, Etiopii a v Zambii pomáháme vyrovnat se s klimatickými vlivy, ať již jde o mráz či sucho.
Umíme se vcítit do potřeb místních lidí – OECD nás ocenilo jako „empatického dárce“.

V květnu 2016 jsme například získali dalšího partnera,
když jsme podepsali memorandum o spolupráci s Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV) a realizovali společný projekt v Etiopii.
Dělat správné věci také znamená využívat nové příležitosti a hledat inovativní řešení. Agentura v roce 2016
revidovala své nástroje, včetně programu partnerství se
soukromým sektorem. Jeho prostřednictvím jsme získali dvě desítky nových podnikatelských partnerů a podpořili řadu inovativních projektů – jako například kořenové čistírny odpadních vod v Bosně a Hercegovině.
Pokud děláme správné věci správně, nesmíme se bát
o nich mluvit. A to ani v dnešní atmosféře, která preferuje spíše uzavřenost před otevřeností a populismus
před globální odpovědností. Proto jsme rozvinuli komunikaci na sociálních sítích, přijali jednotnou značku CzechAid a na podzim 2016 spustili nový web. ČRA
se rovněž stala partnerem projektu na zvyšování povědomí o cílech udržitelného rozvoje.
Ústředním cílem zůstává odstranění chudoby. Chudoba
totiž neznamená jen nízký příjem, ale také nemoci, násilí a nedůstojné podmínky k životu. Lidstvo má poprvé
v historii znalosti i prostředky k tomu, aby extrémní
chudobu vymýtilo. Jsem hrdý, že k tomuto cíli prostřednictvím České rozvojové agentury přispívá i Česká republika.

Dělat správné věci znamená ujasnit si, v čem je naše
přidaná hodnota oproti jiným dárcům.
A všude, kde je to možné, se zahraničními dárci spolupracovat.

Úvodní slovo		

Michal Kaplan,
ředitel České rozvojové agentury
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PROJEKTY ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTURY V ROCE
2016 PŘINESLY NAPŘÍKLAD TYTO VÝSLEDKY:
V Afghánistánu bylo zapojeno 1 000 farmářů včetně
100 žen do projektu zemědělského rozvoje, který již
nyní přináší místním zisk.
V bosenském městě Gradačac proběhla rekonstrukce
čistírny odpadních vod a byl zaškolen její personál.
V Moldavsku bylo vybudováno nové Centrum denní
a domácí péče a vytvořeno Krizové centrum pro navracející se moldavské migranty.
V mongolském městě Murun proběhlo rozšíření
vodárny a díky opravám vodovodní sítě a optimalizaci
distribuce se spotřeba vody ve městě snížila o ¼.
V gruzínské provincii Tušsko byla podpořena řada
zemědělských projektů, zajištěna základní zdravotní
péče a formou rozvoje udržitelného turismu zde dochází k ekonomickému rozvoji regionu.
V kambodžské provincii Takeo byla venkovskému
obyvatelstvu s očními vadami poskytnuta odborná
zdravotní péče včetně 1 800 operací a byly zvýšeny
odborné kapacity zdravotnického personálu.
V Kosovu byla posílena integrace nevidomých
a slabozrakých lidí do tamní společnosti a bylo
vyškoleno 10 očních lékařů.
V Etiopii bylo českými experty vyškoleno 33 místních
odborníků pracujících v geologických oborech.
V Palestině byly zvýšeny kapacity a profesní připravenost studentů středních škol, podpořeny sociálně znevýhodněné skupiny a zlepšeny jejich podmínky
na pracovním trhu.
V srbské obci Kruščica s početnou českou menšinou
byla vybudována tlaková kanalizace a napojena na
čistírnu odpadních vod.
V Zambii byl ve Škole pro porodní asistentky otevřen
nový kurz, který přispívá ke zvyšování počtu kvalifikovaného personálu v Západní provincii.
Na Ukrajině byla podpořena řada vzdělávacích institutů včetně rekonstrukce budov či poskytnutí IT vybavení a v krajanské obci Mikolajevka byla zřízena nová
školka.
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V roce 2016 bylo
z prostředků ČRA
podpořeno celkem
154 projektů
ve 12 zemích
na 3 kontinentech.
Celkové čerpání rozpočtu
ČRA v roce 2016
činilo 438 416 327 Kč.

Projekty České rozvojové agentury v roce 2016 přinesly například tyto výsledky:

1.
KDO
JSME
A JAK
PRACUJEME?

1.

KDO JSME A JAK PRACUJEME?

Snížení chudoby, zlepšení kvality života, udržitelný
rozvoj ve světě. Cíle, které se mohou zdát velké a jejich dosažení vzdálené. To však není důvod je opomíjet nebo jim věnovat menší pozornost. Česká rozvojová
agentura (ČRA) se zabývá právě těmito třemi oblastmi
od 1. ledna 2008. ČRA vznikla zákonem č. 151/2010 Sb.,
o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV).
ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem,
univerzitami a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. ČRA má ústřední místo v systému
zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
Ministerstvo financí
MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÍCH
VĚCÍ

Ministerstvo vnitra

Koordinátor ZRS

Ministerstvo
průmyslu a obchodu

RADA PRO ZAHRANIČNÍ
ROZVOJOVOU
SPOLUPRÁCI

OSTATNÍ RESORTY

Tematické pracovní skupiny

ZÚ

Zastupitelské úřady

ČESKÁ
ROZVOJOVÁ
AGENTURA

PLATFORMY

podnikatelských subjektů
a nevládních organizací

PROJEKTY

Činnost ČRA se řídí Plánem dvoustranné zahraniční
rozvojové spolupráce a také Koncepcí zahraniční
rozvojové spolupráce České republiky, která byla
schválena na období let 2010–2017. Při tom spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí (ZÚ), zástupci partnerských
zemí a ostatními dárci. ČRA je přidruženým členem
Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.
Hlavním úkolem ČRA je příprava a realizace bilaterálních projektů ZRS, a to v součinnosti s MZV, ZÚ a relevantními subjekty v partnerských zemích.
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Kdo jsme a jak pracujeme?

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

•
•

•
•

•

 e spolupráci s MZV identifikuje témata ZRS
V
v prioritních zemích.
Formuluje projekty a připravuje související

projektovou dokumentaci.
Vypisuje a vede výběrová řízení na dodavatele
zboží, služeb a prací v rámci projektů ZRS.
Připravuje a uzavírá smlouvy s dodavateli,

resp. realizátory projektů.
Připravuje a vydává rozhodnutí o přidělení
dotace realizátorům projektů.
Řídí a pravidelně kontroluje realizaci projektů
ZRS (a poskytuje podklady pro následné evaluace vybraných projektů).
Spolu s MZV informuje veřejnost o výsledcích
zahraniční rozvojové spolupráce.
Podporuje české subjekty, které usilují o zapojení do projektů ostatních dárců a mezinárodních organizací skrze tzv. trojstranné projekty.
Podporuje posilování kapacit neziskových

organizací a dalších subjektů.
Spolupracuje s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí a poskytuje jim informace
o tom, které projekty se realizují v prioritních zemích v případě, že se tam koná zahraniční cesta
MZV.
V roce 2016 činnost ČRA plně reflektovala
usnesení vlády č. 468/2015 k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na rok 2016 (dále jen UV).

PRIORITY, STRATEGIE A VIZE ČRA
Poslání ČRA shrnuje následující vize:
„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.

Kdo jsme a jak pracujeme?		

CO TO V PRAXI ZNAMENÁ?
Česká rozvojová agentura soustředí aktivity na nejchudší a zvláště zranitelné skupiny obyvatel v rozvojových zemích a zlepšuje jejich podmínky pro důstojný
život;
účelně využívá zdrojů a zkušeností České republiky
a nabízí udržitelná řešení rozvojových problémů v rozvojových zemích;
podporuje občanskou společnost a místní procesy
změn v partnerských zemích směřující ke spravedlivější společnosti;
zapojuje soukromý sektor do rozvojových řešení
a podporuje prostředí pro ekonomický růst, podnikání
a příliv investic do partnerských zemí;
klade důraz na průřezové hodnoty ČRA, jimiž
jsou partnerství, udržitelnost a transparentnost.

•
•
•

Partnerství – ČRA respektuje prostředí a místní
souvislosti v partnerských zemích.
Udržitelnost – ČRA se soustředí na činnosti, které mají konkrétní a dlouhodobý pozitivní dopad.
Transparentnost – ČRA postupuje férově a otevřeně informuje o všech svých aktivitách a postupech.

Aby mohla ČRA tyto vize naplňovat, přistupuje k nim
ze tří různých úhlů pohledu. V prvé řadě jde o klienty.
Řeší to, jak chce působit navenek vůči české a zahraniční veřejnosti. Agentura má pozitivní značku, díky které
je známá. Ovlivňuje ji také to, že spolupracuje s širokým
okruhem partnerů a realizátorů. Dalším úhlem pohledu
jsou procesy. ČRA se zaměřuje na aktivity, ve kterých
má Česká republika přidanou hodnotu a poskytuje zahraniční rozvojovou spolupráci efektivním způsobem.
Snaží se tak dosáhnout maximálně udržitelných výsledků. Podstatným úhlem pohledu jsou také zdroje.
Jde nejenom o finanční zázemí, ale také o dostatečné
množství kvalifikovaných a motivovaných lidí v terénu
i ústředí.
Naplnění priorit, strategie a vize ČRA probíhá v souladu
s platnou koncepcí ZRS a tzv. metodikou projektového cyklu.
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PROJEKTOVÝ CYKLUS
Od myšlenky k realizaci projektu nevede snadná cesta.
Každý projekt zahraniční rozvojové spolupráce proto
prochází tzv. projektovým cyklem. Ten se skládá z pěti
částí – programování, identifikace, formulace, realizace a evaluace. ČRA je plně odpovědná za identifikaci, formulaci a monitoring a na zbylých dvou fázích
projektového cyklu úzce spolupracuje.

Programování

Evaluace

Monitoring

Identifikace

Formulace

Realizace probíhá skrze partnerskou spolupráci, přičemž Česká rozvojová agentura uplatňuje několik základních typů spolupráce. Kromě zmiňovaných dvoustranných rozvojových projektů jde také o projekty
v rámci specifických programů ČRA (osvětové a vzdělávací programy, vysílání expertů a vysokoškolských
učitelů, kteří v dané zemi předávají své know-how,
spolupráci se soukromým sektorem a nakonec již zmiňovanou trojstrannou spolupráci za účasti některého
dalšího donora, například Evropské komise). ČRA
ve spolupráci s příslušným ZÚ monitoruje výsledky
a pravidelně kontroluje efektivní financování v průběhu celého projektu.
Evaluace je pak především zhodnocení dosažených
výsledků a dopadů projektů. Projekty a programy jsou
hodnoceny z dlouhodobější perspektivy a z pohledu
udržitelnosti. Zadavatelem evaluací je Ministerstvo
zahraničních věcí ČR. Výsledky evaluací slouží zpětně
jako podněty pro programování, identifikaci, formulaci
a realizaci nových projektů.

TYPY PROJEKTŮ A FORMY SPOLUPRÁCE
Bilaterální projektová spolupráce v zahraničí
Projekty zapojení soukromého sektoru do ZRS
Tuzemská projektová spolupráce

 áze programování znamená, že Ministerstvo zahraF
ničních věcí (ve spolupráci s ČRA a ZÚ) upřesní oblasti
zahraniční rozvojové spolupráce. Pracuje proto s vybranými institucemi a partnery v prioritních zemích, které
v daném usnesení stanovila vláda České republiky.
 ásledně je ČRA identifikován problém, který je neN
zbytné v dané zemi řešit, a to na základě potřeb místních příjemců. Identifikace problému přitom vychází
ze znalosti místního prostředí, z informací od místních
partnerů a zastupitelského úřadu a také ze schváleného Střednědobého programu spolupráce mezi Českou
republikou a danou partnerskou zemí.
 ásledně přichází na řadu formulace. Při ní ČRA co
N
nejvíce specifikuje konkrétní kroky a intervence, které
pomohou vyřešit daný problém. Součástí formulace
je také výběr realizátora prostřednictvím výběrového
řízení.
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Trilaterální projekty
Vysílání učitelů
Vysílání expertů
O podporu ČRA je možné se ucházet několika způsoby.
Na realizaci konkrétně specifikovaných projektových
aktivit, jako je vybudování školy, studny nebo technické
infrastruktury, jsou vyhlašovány veřejné zakázky. Projekty s méně specifickým úvodním zadáním (například
nejenom postavit školu, ale také podpořit a rozvinout
systém vzdělávání v partnerské zemi), jsou podporovány skrze dotační výběrová řízení. Do těchto dvou kategorií patří většina bilaterální projektové spolupráce.
Dalším způsobem financování bilaterální projektové
spolupráce jsou pak rozpočtová opatření (tj. převod
prostředků na jiné státní organizace) nebo peněžní
dary (tj. převod prostředků na zahraniční subjekty).

Kdo jsme a jak pracujeme?

Kromě klasické bilaterální projektové spolupráce v zahraničí se realizují projekty v rámci horizontálních
programů. Do této kategorie patří Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (který se skládá ze
Studií proveditelnosti a Rozvojového partnerství – B2B),
program Vysílání expertů a program Vysílání učitelů do
rozvojových zemí.

TERITORIÁLNÍ
ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ
ADMINISTRATIVY

(identifikace a monitoring
projektů, vztahy
s partnerskými
zeměmi)

(personální a finanční
řízení, provoz)

ŘEDITEL ČRA

Specifickým dotačním titulem jsou trojstranné projekty v zahraničí. Podmínkou je vždy spolufinancování projektu z jiného zdroje, a to minimálně ve výši
50 % celkových nákladů projektu. Trojstranné projekty
umožňují českým realizátorům získat cenné zkušenosti
při společných projektových aktivitách se zahraničními
partnery, například Evropskou komisí. Díky trojstranné
spolupráci je navíc celkový objem prostředků na rozvojovou spolupráci – a tudíž i dopad samotného projektu –
vyšší, než kdyby byl projekt financovaný pouze Českou
rozvojovou agenturou.
V neposlední řadě ČRA také vyhlašuje dotační program na tuzemské projekty. Tuzemské projekty působí přímo v České republice a zaměřují se zejména na
oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. Podporují také
posilování kapacit neziskových organizací, platforem
a aktivit českých krajů a obcí pro práci v partnerských
zemích.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČRA
Jednotlivá oddělení ČRA mají na starosti různé části
projektového cyklu. O zjištění potřeb v jednotlivých
partnerských zemích a monitoring probíhajících projektů se stará teritoriální oddělení. To má na starosti také průběžnou komunikaci s institucemi a dalšími
subjekty v partnerských zemích.
Formulační oddělení je zodpovědné za zpracování
projektových dokumentů a vypisování výběrových řízení. Po identifikování potřeb experty ČRA v daných
teritoriích probíhá formulace projektů s důrazem na
analýzu rozvojové stránky problému.
Oddělení vztahů s partnery se stará o tuzemské dotace, mezinárodní spolupráci, zapojování soukromého
sektoru do zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a informuje veřejnost o aktivitách agentury.

FORMULAČNÍ
ODDĚLENÍ
(příprava projektů.
výběrová řízení)

ODDĚLENÍ VZTAHŮ
S PARTNERY
(tuzemské dotace,
mezinárodní spolupráce,
komunikace)

V roce 2016 zaznamenala ČRA celkem pět žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., všechny tyto žádosti byly řádně vypořádány.

PARTNEŘI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE
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,
v rámci kterého se zástupci ČRA účastní během roku
několika odborných seminářů. ČRA je dále členem sítě
evropských dárcovských agentur Practitioners’ Network for European Development Cooperation. Tato
platforma sdružuje 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), se Švédskou rozvojovou
agenturou (SIDA), s Rakouskou rozvojovou agenturou
(ADA), s Německou agenturou pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (GIZ), s Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV) a mnoha
dalšími. Spolupráce probíhá na projektové úrovni také
s mezinárodními organizacemi jako je Rozvojový program OSN (UNDP).

Oddělení administrativy zajišťuje běžný provoz ČRA,
zejména její personální a finanční řízení.

Kdo jsme a jak pracujeme?		
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2. VE KTERÝCH ZEMÍCH PŮSOBÍME?
Česká republika má na základě Koncepce zahraniční
rozvojové spolupráce na období 2010–2017 stanovených pět programových zemí a šest projektových zemí,
do kterých dlouhodobě směřuje zahraniční rozvojovou
spolupráci. V letech 2014–2016 byla navíc poskytnuta
mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a demokratické transformaci.

PROGRAMOVÉ ZEMĚ
Afghánistán
Bosna a Hercegovina
Etiopie
Moldavsko
Mongolsko

PROJEKTOVÉ ZEMĚ
Gruzie
Kambodža
Kosovo
Palestina
Srbsko
Zambie

MIMOŘÁDNÁ POMOC
Ukrajina

Některé horizontální programy (například Program zapojení soukromého sektoru do ZRS ČR či trojstranné
projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země,
nejen výše uvedené prioritní země ZRS ČR. V roce 2016
takto byly podpořeny projekty například na Srí Lance,
v Myanmaru (Barmě), Jižním Súdánu, Nikaragui a dalších zemích.
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Moldavsko
Bosna
a Hercegovina

Ukrajina
Srbsko

Mongolsko
Afghánistán

Gruzie
Kosovo

Kambodža

Zambie

Etiopie
Palestina

Ve kterých zemích působíme?		
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Afghánistán

x
x

x

Etiopie

x

x

x

x

x

Gruzie

x

Kambodža
Kosovo

x

Moldavsko

x

Mongolsko

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Vysílání expertů

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

Trojstranné projekty

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor

Vysílání učitelů

Tuzemské projekty

Nerostné zdroje a těžba

Výroba a dodávky energie

Státní správa
a občanská společnost

Zdravotnictví

Vzdělávání

Horizontální
programy

x

x

Ukrajina

Česká
republika

Ekonomický
růst

x

Palestina

Zambie

Řádná (demokratická)
správa věcí
veřejných

x

Bosna
a Hercegovina

Srbsko

Inkluzivní
sociální
rozvoj

Ostatní sociální infrastruktura
a služby

Prevence katastrof
a připravenost na jejich řešení

Zemědělství
a rozvoj
venkova

Zemědělství a lesnictví

Obecná ochrana životního
prostředí

Země

Voda a sanitace

Udržitelné nakládání
s přírodními zdroji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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3. K
 OLIK A NA CO ČRA V ROCE 2016 VYNALOŽILA
PROSTŘEDKY?
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY REALIZOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH
ZA ROK 20161

3%

1%

6%

Země

18 %

5%
4%
16 %

4%
4%
10 %
20 %

9%
Bosna a Hercegovina 18 %
Etiopie 16 %
Moldavsko 20 %
Mongolsko 9 %
Gruzie 10 %
Kambodža 4 %

Kosovo 4 %
Palestina 4 %
Srbsko 5 %
Zambie 3 %
Ukrajina 1 %
Afghánistán 6 %

Čerpání

Afghánistán

19 985 952 Kč

Bosna a Hercegovina

55 514 229 Kč

Etiopie

58 256 846 Kč

Moldavsko

72 580 888 Kč

Mongolsko

36 920 524 Kč

Gruzie

33 256 756 Kč

Kambodža

17 220 500 Kč

Kosovo

14 631 021 Kč

Palestina

13 471 385 Kč

Srbsko

17 813 911 Kč

Zambie

11 149 029 Kč

Ukrajina

10 718 258 Kč

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY REALIZOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH
ZA ROK 2016
4%

7%

Sektor

8%

18 %

4%
0,03 %
1,97 %

22 %

11 %
12 %
Vzdělávání 7 %
Zdravotnictví 8 %
Voda a sanitace 22 %
Státní správa a občanská
společnost 12 %
Ostatní sociální infrastruktura a služby 12 %
Výroba a dodávky
energie 11 %

1

12 %
Prevence katastrof
a připravenost
na jejich řešení 1,97 %
Nerostné zdroje
a těžba 0,03 %
Obecná ochrana
životního prostředí 4 %
Zemědělství 18 %
Lesnictví 4 %

Čerpání

Vzdělávání

26 990 447 Kč

Zdravotnictví

27 466 052 Kč

Voda a sanitace

81 626 477 Kč

Státní správa a občanská společnost

42 588 453 Kč

Ostatní sociální infrastruktura
a služby

43 178 203 Kč

Výroba a dodávky energie

39 544 617 Kč

Prevence katastrof a připravenost
na jejich řešení
Nerostné zdroje a těžba

5 913 741 Kč
120 000 Kč

Obecná ochrana životního prostředí

14 976 206 Kč

Zemědělství

66 026 899 Kč

Lesnictví

13 088 205 Kč

Nezahrnuje horizontální programy ČRA.
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Kolik a na co ČRA v roce 2016 vynaložila prostředky?

PODÍL SKUTEČNÉHO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE FORMY PROJEKTŮ ZA ROK 2016

12 %

Rozpočtová opatření 12 %
Dotace 41 %
Veřejné zakázky 47 %

47 %

41 %

Kolik a na co ČRA v roce 2016 vynaložila prostředky? 		
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4. VYBRANÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ ČRA ZA ROK 2016
4.1 UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
VODA A SANITACE
V rámci sektoru vody a sanitace se ZRS ČR v roce 2016
zaměřila především na zlepšení situace týkající se zásobování pitnou vodou a managementu vodních zdrojů,
dále se věnovala nakládání s odpadními vodami a jejich
čištění, nakládání s komunálním odpadem a dalším
formám prevence znečišťování vodních zdrojů, včetně
odstraňování starých ekologických zátěží.

Vláda ČR schválila na sektor vody a sanitace v roce
2016 částku 86,5 mil. Kč. Skutečné čerpání v tomto sektoru v loňském roce činilo přes 81 mil. Kč, tedy 94 %
původního plánu, přičemž mezi přijímající země patřily
Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko,
Kosovo a Srbsko.
Česká republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla především k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 6: zajistit všem dostupnost vody a sanitačních
zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.
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OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Aktivity ZRS ČR se v rámci sektoru ochrany životního prostředí zaměřily především na téma budování
kapacit místní státní správy, a to v Gruzii v souvislosti s řízením chráněných oblastí a zaváděním evropské legislativy týkající se prevence závažných havárií
a v Mongolsku v oblasti nakládání se starými ekologickými zátěžemi. Vláda ČR schválila na sektor ochrany
životního prostředí v roce 2016 7 mil. Kč. Na projekty
bylo vyčerpáno celkem 14,98 mil. Kč.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		

Česká republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla k naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 15:
chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání
suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit
s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně
zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
prostřednictvím ochrany vodních zdrojů před znečištěním; a také k naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 6:
zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení
a udržitelné hospodaření s nimi.
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VODA A SANITACE
Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chuvsgul

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-21-14021
Doba realizace: 2013–2017
Místo realizace: Mongolsko, provincie Chovsgul
Realizátor: „GEOtest – Ircon, Water Supply Murun“
(konsorcium firem GEOtest, a.s. a Ircon, s.r.o.)
Rozpočet pro rok 2016: 5 698 076 Kč
Celkový rozpočet: 22 845 000 Kč

Projekt je zaměřen na zlepšení systému zásobování pitnou vodou ve městě Murun (provincie Chovsgul). Cílem
je uspokojit aktuální i výhledovou potřebu města, a to
jak z hlediska kvality, tak i kvantity dodávané vody. Distrikt města Murun má podle posledního sčítání 35 tisíc
obyvatel. K hlavním aktivitám projektu patří oprava
vodovodní sítě, automatizace čerpání a kontroly distribuce vody včetně její úpravy a pravidelných kontrol
kvality. Současně dojde k nastavení ekonomiky provozu
celého systému a vybudování kapacit místní vodohospodářské společnosti. Odborníci provedli kvůli zajištění
dlouhodobé udržitelnosti zásobování ve městě Murun
průzkumné práce, díky kterým lokalizovali nové zdroje
vody. Ty by měly kapacitně dostačovat zvyšující se poptávce a zároveň by neměly být ohrožovány kontaminací z povrchových zdrojů.

Ve městě Murun se tak podařilo snížit spotřebu vody
o čtvrtinu.

Foto: Česká rozvojová agentura

Projekt se uskutečnil ve dvou fázích. V první fázi byla
vypracována studie proveditelnosti pro zajištění parametrů zvýšení kapacity a kvality zásobování vodou města Murun v provincii Chovsgul. V rámci hlavní fáze experti udělali hydrogeologický průzkum a vytipovali
nové jímací území, aby zvýšili kapacitu a udržitelnost
systému zásobování vodou. Došlo především k revitalizaci stávajících vrtů a vybudování jednoho nového. Dále
došlo k rozšíření objektu vodárny a zvýšení objemu vodojemu. Bylo dodáno laboratorní a kalibrační vybavení.
V neposlední řadě byl zaveden systém kontroly odběrů
vody a provedeno související školení. Za účelem zajištění udržitelnosti byl zpracován návrh řízení vodohospodářské společnosti, který odpovídá současným standardům a modelům. Paralelně byly zpracovány moderní
plány provozu a dlouhodobého rozvoje systému, které
umožní managementu kvalifikovaně rozhodovat o jeho
budoucím směřování.
Rok 2016 přinesl další velkou pozitivní změnu, ke které
projekt přispěl. Společné úsilí českých a mongolských
odborníků v oblasti vodohospodářství vedlo k opravám
vodovodní sítě, optimalizaci distribuce vody do systému a instalaci vodoměrů do jednotlivých domácností.
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VODA A SANITACE
Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve městě Gradačac

Identifikační číslo: BA-2015-042-FO-14022
Doba realizace: 2015–2017
Místo realizace: Gradačac, Tuzlanský kanton,
Federace Bosny a Hercegoviny, Bosna a Hercegovina
Realizátor: VHS Brno, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 16 158 000 Kč
Celkový rozpočet: 31 740 113,61 Kč

Město Gradačac produkuje velké množství odpadních
vod, které vedou k znečištění vody v řece Gradašnica
a mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale
i na zdravotní stav populace. Současná čistírna odpadních vod je zastaralá a navíc ji značně poničil válečný
konflikt v 90. letech.

Foto: GEOtest, a.s.

Záměrem projektu je modernizovat, rozšířit a zvýšit
spolehlivost systému čištění odpadních vod ve městě
Gradačac prostřednictvím rekonstrukce čistírny odpadních vod a proškolení zaměstnanců. Dále také pomocí osvětové kampaně Ekolav na školách upozornit
na nutnost ochrany zdrojů čisté vody. Projekt povede
ke snížení znečištění povrchových vod řeky Gradašnica
průmyslovými a komunálními odpadními vodami, což
umožní 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 2016 se rekonstruovala technologie čistírny a biologického čištění.
Dále byl zaškolen personál, aby byl schopen čistírnu
samostatně obsluhovat.
Starosta obce Gradačac Edis Dervišagić uvedl: „Jsem
rád, že Češi nám v tak krátkém čase pomohli vybudovat
moderní čistírnu odpadních vod. Jde o součást širšího projektu, v rámci kterého rovněž rozšiřujeme kanalizační síť
s podporou EBRD a Švédské rozvojové agentury.“

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		
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OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Realizace plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast Tušsko

Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-5-41030
Doba realizace: 2014–2017
Místo realizace: Gruzie
Realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Rozpočet pro rok 2016: 1 163 300 Kč

Tušsko, vysokohorský region na severovýchodě Gruzie,
patří díky své zachovalé panenské krajině k nejmalebnějším a biologicky nejcennějším částem Kavkazu.
Zemědělství s převahou kočovného chovu ovcí historicky představovalo hlavní ekonomickou aktivitu v regionu. Pastevectví je však v poslední době vystaveno
řadě problémů. Nadměrně přepásaná místa mají horší
úrodnost, pastevci mají problém s odbytem vlny, vlivem
demografických a sociálních změn se oblast postupně
vylidňuje a mladá generace ztrácí zájem o tradiční způsob živobytí. Náhradní zdroj příjmů nacházejí místní
obyvatelé především v cestovním ruchu. Jak zužitkovat
tento potenciál a neohrozit přitom jedinečný ráz regionu se stává stále aktuálnější výzvou.

Foto: Správa Krkonošského národního parku

V rámci předchozího projektu ČRA byl pro chráněnou
krajinnou oblast Tušsko vypracován plán péče, jehož
vybraná opatření se nyní realizují. Podařilo se zavést
systém jednotného turistického značení a byla navržena síť tras spojujících zajímavé výletní cíle. Prioritou se
stalo také zlepšení stavu cestní infrastruktury. Tento
krok napomůže nejen ke zvýšení atraktivity regionu
a přilákání turistů i do méně navštěvovaných zákoutí,
ale také výrazně usnadní dopravní dostupnost pro místní. Ve spolupráci se starousedlíky byla zmapována tradiční toponyma, která se stala podkladem pro vytvoření
turistického průvodce. V rámci projektu vznikla pilotní
databázová aplikace pro správu dat o výskytu zajímavých a chráněných druhů. Ke zviditelnění CHKO a posílení povědomí o jejím přírodním a kulturněhistorickém
bohatství se připravuje také poutavý dokumentární film
a speciální gruzínsko-anglické webové stránky. Rostoucí turismus pak zajistí regionu dlouhodobou prosperitu.
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4.2

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Přenos zkušeností z oblasti českého zemědělství a lesnictví má ve světě své nezastupitelné místo. Vláda svým
usnesením alokovala na sektor zemědělství 72 mil. Kč.
Skutečné čerpání pak představovalo 66 mil. Kč. V roce
2016 byly realizovány projekty v Afghánistánu, Bosně
a Hercegovině, Etiopii, Moldavsku, Gruzii a Zambii. Zemědělské projekty se v roce 2016 zaměřily na zvyšování
efektivity zemědělské produkce a drobných zemědělců,
podporu organického zemědělství a posilování kapacit
vzdělávacích a poradenských služeb.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		

Projekty v sektoru lesnictví probíhaly v roce 2016
v Bosně a Hercegovině, Etiopii a Mongolsku. Usnesením vlády se na tento sektor vyčlenilo 13 mil. Kč, které
byly stoprocentně vyčerpány. Projekty se v roce 2016
orientovaly především na řešení problematiky rekultivace degradovaných půd, zlepšení lesního plánování či
obnovu místních ekotypů dřevin.
Česká rozvojová spolupráce tak přispěla k naplňování
cíle udržitelného rozvoje č. 2: vymýtit hlad, dosáhnout
potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat
udržitelné zemědělství. Dále pak cíle č. 15: chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat
rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
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PREVENCE KATASTROF A PŘIPRAVENOSTI
NA JEJICH ŘEŠENÍ
Aktivity ZRS ČR se v rámci sektoru zaměřily především
na témata související s ochranou před sesuvy půdy
a erozí a ke zvýšení bezpečnosti klíčových silničních
koridorů. Tyto projekty pomáhají chránit především
lidské životy a majetek. Zajišťují však také předpoklady pro lepší životní podmínky populace žijící v cílových
oblastech, což v důsledku vede k růstu ekonomiky a životní úrovně obyvatel.

Česká republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 11: vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města
a obce; a cíle udržitelného rozvoje č. 9: vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace.

Vláda ČR schválila svým usnesením na sektor prevence
katastrof a připravenosti na jejich řešení v roce 2016
7 mil. Kč. Skutečné čerpání v tomto sektoru v loňském
roce činilo téměř 6 mil. Kč, tedy cca 85 % původního
plánu, přičemž aktivity v tomto sektoru se soustředily
především na Gruzii, kde se vláda usnesla na zařazení
prevence katastrof jako důležitého tématu. Související
aktivity byly realizovány v rámci širších projektů spadajících do dalších sektorů také v Etiopii.

26		Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Zavedení holistického managementu krajiny v povodí řeky Baso v Arba Minch,
SNNPR, Etiopie
Identifikační číslo: 02/2016/03
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Etiopie
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet pro rok 2016: 5 000 000 Kč

Degradace půd, zaviněná vodní erozí, je jedním z největších problémů Etiopie. Vede k obnažení svahů, které nejsou bez vegetačního pokryvu schopny pojmout
dešťovou vodu. Následný povrchový odtok poškozuje
zavlažovací systémy a zaplavuje půdu v zemědělské oblasti na úpatí svahů. Povodí řeky Baso, kde se projekt
uskutečňuje, patří k nejvíce postiženým oblastem. Mendelova univerzita společně s etiopskými experty proto
pracuje na vytvoření inovativního celostního plánu
managementu krajiny. Po absolvování série workshopů
a praktických cvičení budou vyškolení zástupci lokálních úřadů předávat osvojené znalosti místním komunitám. Díky inovativnímu plánu a osvětě široké veřejnosti
se očekává postupné pozměnění systémů hospodaření,
zmírnění eroze na svazích, zastavení degradace zemědělské půdy a zastavení ničení zavlažovacích kanálů
pod svahy. Tyto aktivity budou přínosem jak pro farmáře hospodařící na erodovaných svazích, tak pro zemědělce pěstující banány v dolní části povodí.

Foto: Česká rozvojová agentura

Záměrem projektu je přispět ke snížení negativních dopadů klimatických změn a nevhodného managementu
přírodních zdrojů krajiny v tomto regionu. Konkrétním
cílem je vytvořit inovativní plán hospodaření s přírodními zdroji. Experti rozčlení území do několika kategorií,
pro každou z nich následně navrhnou rámcové směrnice hospodaření. Tato území budou méně náchylná na
extrémní vlivy počasí a na klimatické změny, čehož se
docílí zejména rozšířením pěstovaných druhů potravinových plodin, jejich vhodnou skladbou a podporou pěstování multifunkčních dřevin, jako jsou ovocné stromy
a moringa. Do krajiny budou též zakomponována protierozní opatření, jako jsou terasy, zasakovací rybníčky
a příkopy. Na svažitých územích bude zamezeno kácení
dřevin i pastvě a některé části území budou zalesněny.
Vytvořený plán přijme místní zemědělský úřad a implementuje ho do územního plánování. V rámci projektu
bude vybudováno školicí centrum, kde se budou farmáři
učit výše zmíněným principům správného hospodaření
s půdou, budou se vzdělávat v budování protierozních
opatření, pěstování plodin, včelařství a rybníkářství.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Rozvoj vinařských oborů na středních zemědělských školách v Moldavsku

Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-15-31181
Doba realizace: 2014–2017
Místo realizace: Moldavsko
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., SOŠ Valtice, Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Rozpočet pro rok 2016: 2 155 980 Kč
Celkový rozpočet: 12 133 040 Kč

Vinařství má v Moldavsku dlouholetou tradici a víno
patří mezi nejvýznamnější moldavské exportní komodity. Rozvoj sektoru je však limitován řadou výzev včetně
zákazu dovozu na ruský trh. Dalším problémem je nedostatek kvalifikované pracovní síly, především specialistů s dostatečnými znalostmi v oboru. Neodpovídající
úroveň vzdělání a nesoulad s požadavky trhu má přitom za následek nejen klesající kvalitu a konkurenceschopnost vína, ale i nemožnost absolventů najít si pracovní uplatnění a jejich postupný odchod do zahraničí.
S podporou moldavského vinařství tak bylo třeba začít
u samotných základů – reformou zastaralých učebních
metod na středních odborných školách, zavedením
moderních technologií a přizpůsobením studijního
kurikula skutečným požadavkům na pracovním trhu.
K vypracování nových učebních programů byla nejprve
vytvořena společná pracovní skupina s místními experty a zástupci moldavského ministerstva zemědělství.

Foto: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Dalším z prioritních cílů bylo zvýšení kvalifikace pedagogického personálu. Pro učitele z Ungheni, Taulu
a Stauceni proběhlo speciální školení o výrobě vína
a sommeliérství. Vyučující se například dozvěděli, jak
správně sázet vinohrady, jaké podmínky jsou vhodné
pro skladování vína, jak organizovat ochutnávku vín
a jaké jídlo by se při této příležitosti mělo podávat.
K obohacení výuky, rozvinutí kritického myšlení studentů a prohloubení jejich komunikačních dovedností,
byli pedagogové proškoleni i v používání nejrůznějších
interaktivních metod a technik. Vybraní učitelé a studenti se také zúčastnili studijní stáže ve valtické škole, kde se seznámili s fungováním vinařského sektoru
v České republice. O program výměnných pobytů projevily zájem také další moldavské školy.
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PREVENCE KATASTROF A PŘIPRAVENOSTI NA JEJICH ŘEŠENÍ
Zvýšení bezpečnosti dopravních koridorů rozvojem silniční meteorologie

Identifikační číslo: GE-2016-067-FO-74010/1
Doba realizace: 2016–2017
Místo realizace: Gruzie
Realizátor: GEOtest, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 453 970 Kč
Celkový rozpočet: 2 880 970 Kč

Silniční koridory Evropa-Kavkaz-Asie (TRACECA)
a Gruzínská vojenská cesta jsou důležitá mezinárodní
tranzitní území, po kterých se převáží zboží a služby
z Evropy do střední Asie. Nebezpečné meteorologické
jevy, jako jsou záplavy a sesuvy půdy, mohou mít na
těchto koridorech negativní dopad jak na obyvatelstvo,
tak na soukromý i veřejný majetek. Zlepšení varovného
systému a zpřesnění meteorologické předpovědi proto
napomůže k prevenci, zmírnění dopadů živelních katastrof a efektivní údržbě silnic, a tedy ke zvýšení celkové
bezpečnosti v této oblasti.

Foto: Česká rozvojová agentura

Cílem tohoto projektu je v tomto kontextu sběr meteorologických dat na klíčových úsecích těchto koridorů,
což umožní monitorovat počasí v reálném čase a zlepšit
systém včasného varování. V roce 2015 byla v rámci pilotního projektu v oblasti silniční meteorologie v Gruzii dodána základní silniční meteorologická stanice
v oblasti Rikotského průsmyku. V rámci stávajícího
projektu byla v roce 2016 rozšířena gruzínská silniční
meteorologická síť o tři nové silniční meteorologické
stanice. První stanice se nachází nedaleko města Gori,
druhá stanice stojí u nádrže Žinvali a třetí stanice je
poblíž obce Gveleti. Dále byly posíleny a rozvinuty gruzínské kapacity v oblasti silniční meteorologie tak, aby
se silniční meteorologie stala nezastupitelným komponentem meteorologického monitorovacího systému
v zemi. Gruzínské straně byly rovněž předány teoretické a praktické znalosti v oblasti zobrazování a vyhodnocování dat ze silničních meteorologických stanic
a jejich následné aplikace do systému, včetně vhodného napojení na systém včasného varování.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		
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4.3

INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
A SLUŽBY
V roce 2016 bylo dle schváleného usnesení vlády alokováno na sektor sociální infrastruktury a služeb celkem
42 mil. Kč, z kterých bylo přibližně 102 % vyčerpáno.
Mezi hlavní přijímající země patřily Moldavsko, Gruzie,
Kambodža, Palestina a Kosovo.
V rámci sektoru ostatní sociální infrastruktura
a služby se ZRS ČR zaměřila zejména na oblast začleňování znevýhodněných a vyloučených skupin do společnosti, na oblast vzdělávacího systému a na trh práce.
V rámci sociálního sektoru bylo usilováno o pozitivní
systémové změny a budování místních kapacit v oblasti
poskytování sociální péče a ochrany. ZRS ČR v sektoru
ostatní sociální infrastruktura a služby přispěla rovněž
k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Jedná se zejména o cíl č. 4: zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání
pro všechny a cíl č. 5: dosáhnout genderové rovnosti
a posílit postavení všech žen a dívek.

ZDRAVOTNICTVÍ
V roce 2016 bylo dle schváleného usnesení vlády alokováno na sektor zdravotnictví celkem 30 mil. Kč, přičemž vyčerpáno bylo přes 90 %. Mezi hlavní přijímající
země patřily Gruzie, Etiopie, Zambie, Kambodža a Srbsko.
V rámci sektoru zdravotnictví se ZRS ČR zaměřila na
prevenci dětské podvýživy, snížení dětské a mateřské
úmrtnosti v méně rozvinutých zemích jako je Etiopie,
Zambie a Kambodža. V dalších partnerských zemích –
jako například v Gruzii – se česká pomoc zaměřila na
oblast prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění; v Srbsku zase na zvýšení kapacit
zdravotnického personálu v oblasti urologických a gynekologických operací pomocí laparoskopické věže.
V rámci tohoto tématu je usilováno o naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 3: zajistit zdravý život a zvyšovat
jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Finanční alokace na sektor vzdělávání činila 27 mil. Kč
a byla z 99 % vyčerpána. Mezi přijímající země patřily
Etiopie, Afghánistán a Zambie. Projekty pomáhají naplnit cíl udržitelného rozvoje č. 4: zajistit rovný přístup
k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat
celoživotní vzdělávání pro všechny; cíl č. 5: dosáhnout
genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek; a cíl č. 10: snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi.
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Česká rozvojová pomoc se zaměřila především na oblasti podpory základního a učňovského školství, posílení segmentu praktického vyučování například poskytováním řemeslnických kurzů, dále na sdílení a tvorbu
učebních materiálů, školení a workshopy pro pedagogické pracovníky, zavádění moderních metod vyučování, na odbornou přípravu k zakládání podniků a nácvik
podnikatelských dovedností, ale i na praxi studentů ve
firmách a institucích.
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OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY
Zlepšení péče o sociálně vyloučené děti

Identifikační číslo: KS-2016-063-DO-16010
Doba realizace: 2016–2017
Místo realizace: Municipality tzv. Severního Kosova
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč

Sociální vyloučení patří k problémům, které se snaží
kosovská vláda řešit jako jednu z priorit, ovšem situace
se zlepšuje jen pomalu. V Severním Kosovu žije zhruba
3 200 dětí ve věku 6 až 15 let, přičemž 700 z nich je
vystaveno riziku sociálního vyloučení nebo je již za sociálně vyloučené považovat lze. Sociální vyloučení
u dětí je způsobeno špatným vzdělávacím systémem,
nevhodnými výukovými metodami s nedostatkem interaktivní výuky, nedostatečnou podporou dětí z rizikových skupin v rámci domácího vzdělávání a trávením
volného času činnostmi, které nepřispívají k jejich rozvoji.

Foto: Charita ČR

Projekt se snaží eliminovat některé z příčin sociálního
vyloučení dětí, přičemž se zaměřuje na vytvoření a vybavení dvanácti center volného času a jejich uvedení
do provozu. V rámci projektu bude vytvořena síť pedagogických asistentů pro práci s rodiči ohrožených dětí.
Aktivity jsou navíc dostupné i ostatním dětem, aby projekt zbytečně nevytvářel bariéry mezi dětmi a nevznikaly tak nové druhy znevýhodnění. Důležitou složkou
v projektu jsou rodiče dětí s postižením, kterým nejvíce záleží na optimálním rozvoji dětí. Jejich zapojení
a proškolení je zárukou, že mechanismy vytvořené projektem přetrvají i po skončení bezprostřední podpory
v rámci ZRS.
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ZDRAVOTNICTVÍ
Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny přesídleným
komunitám v provincii Koh Kong, Kambodža
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-7-12220
Doba realizace: 2015–2017
Místo realizace: Kambodža
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč

Od roku 2014 byly kvůli zabrání půdy developerskou
společností více než 4 tisíce lidí vysídleny z pobřežních
a nížinatých oblastí do provincie Koh Kong. I když jim
byla poskytnuta určitá kompenzace, přesídlení do kopcovitého vnitrozemí značně zhoršilo jejich životní podmínky, zejména v oblasti zdrojů obživy a přístupu k základním službám. Na základě průzkumu potřeb ze září
roku 2014, provedeného za účasti UNICEF, bylo identifikováno několik priorit v deseti komunitách v distriktech Botom Sakor a Kiri Sakor. Aktuálně realizovaný
projekt řeší zejména přístup ke zdravotním službám,
nezávadné vodě a hygieně, zatímco zdroje obživy jsou
hlavní prioritou komplementárního projektu „Disaster
Resilience through Improved Education and Livelihoods“, implementovaného Člověkem v tísni ve spolupráci s organizací Save the Children v rámci trilaterální
spolupráce.

Foto: Česká rozvojová agentura

Projekt se zaměřuje na 1 400 domácností, které získají
přístup k základním zdravotním službám, nezávadné
vodě a hygieně. Na místě již bylo postaveno a vybaveno
zdravotnické středisko. Přímo v komunitách jsou budovány latríny a prostory k mytí rukou. V úzké spolupráci
s komunitou probíhá rovněž osvětová kampaň zaměřená například na základní znalosti o zdravotní a hygienické péči.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		
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ZDRAVOTNICTVÍ
Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii
Zambie II
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2015-10-13020
Doba realizace: 2015–2017
Místo realizace: Zambie
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč

Projekt se snaží přispět ke snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti, která je v této provincii stále vysoká
v porovnání s jinými provinciemi Zambie i s jinými africkými zeměmi. Škola pro porodní asistentky za podpory
projektu v roce 2016 úspěšně otevřela nový kurz Registrovaná porodní asistentka, který přispívá ke zvyšování
počtu kvalifikovaného personálu v Západní provincii.
Zároveň škola aktivně přebrala roli ve školeních pro
učitele zaměřených na zlepšování kvality výuky. Pro
praxe studentů byla vybudována ubytovna při zdravotnickém středisku v Nkeyemě. Všeobecná nemocnice
Lewanika (LGH) začala používat nově dodaný mobilní
ultrazvuk k vyšetření těhotných žen a zároveň rozšířila
služby i do některých zdravotnických středisek. Během
17 výjezdů do čtyř zdravotnických středisek tak mohlo být vyšetřeno 318 těhotných žen. V pěti případech
se díky těmto vyšetřením podařilo odhalit komplikace
a budoucí matky byly poslány do nemocnice.

vých vyšetření či očkování kojenců a malých dětí. Žáci
středních a základních škol prostřednictvím zábavných
scének, básniček a písní poučili 11 508 dívek a chlapců
na školách a v jejich okolí o potřebě pečovat o těhotné
ženy a děti. Česká republika tak prostřednictvím Charity ČR přispěla ke zlepšení zdravotní péče o matku a dítě
v Západní provincii v Zambii.

Foto: Charita ČR

Tým dvou českých lékařů a jedné porodní asistentky se
podílel na praktickém předávání svých zkušeností místnímu zdravotnickému personálu v nemocnici Lewanika. Těhotné ženy v Nalikwandě mohou díky nově postavenému zařízení pro matky bezpečně očekávat porod
ve zdravotnickém středisku a snížit tak riziko komplikací při porodech doma či na cestě do nemocnice. 304
matek a dětí získalo kvalitnější zdravotní péči prostřednictvím 12 výjezdů odborného týmu z nemocnice Lewanika do venkovských zdravotnických středisek. Celkem
124 dobrovolníků Akčních skupin bezpečného mateřství (Safe Motherhood Action Groups) zlepšilo povědomí v oblasti péče o matku a dítě u celkem 35 253 lidí ve
vesnických i městských komunitách ve třech okresech
Západní provincie.
V rámci projektu proběhla též osvěta široké veřejnosti.
Rádiové programy přinesly osvětové informace v sedmi
okresech Západní provincie. Osvěta se týkala výživy
těhotných žen, HIV pozitivních matek a dětí, významu
předporodní a poporodní péče, zapojení mužů do zdravotní péče během těhotenství, významu ultrazvuko-

34		Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016

VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora kvality zemědělského vzdělávání v Afghánistánu prostřednictvím
modelových škol
Identifikační číslo: 05/2016/02
Doba realizace: 2015–2017
Místo realizace: Afghánistán
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 8 994 067 Kč
Celkový rozpočet: 27 000 000 Kč

Projekt reaguje na současnou situaci v sektoru středního odborného zemědělského školství v Afghánistánu, kde chybí systematická podpora kvality vzdělávání
a školy dostatečně nepřispívají k rozvoji afghánského
zemědělství. Studenti často opouštějí školy bez toho,
aby se naučili i jen základní praktické zemědělské dovednosti. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na
afghánských středních zemědělských školách nastavením systému modelových škol podporovaných vícestranným monitoringem kvality a využívaných pro replikování dobré praxe do ostatních škol.

Foto: Člověk v tísni, o.p.s.

Projekt přispívá k naplňování Národní strategie Afghánistánu pro technické a odborné školství pro roky 2013
až 2018 tím, že se zaměřuje na rozvoj kvality a managementu na školách, podporu kapacit vládních institucí, propojení škol s firmami a vyučování praktických
dovedností, které odpovídají poptávce na trhu práce.
Významným aspektem je zpřístupňování škol pro ženy
a dívky. Do škol je zaváděna výuka klíčových zemědělských dovedností a je rozvíjena jejich kapacita učit
a zkoušet studenty praktickým způsobem. Projekt tak
přispívá k vytvoření systému dlouhodobého zkvalitňování výuky na zemědělských školách.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		
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4.4 ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Předávání českých zkušeností s politickou, ekonomickou a společenskou transformací se dostává v rámci
projektů v sektoru státní správy a občanské společnosti
stále více do popředí.
Projekty v sektoru státní správa a občanská společnost byly v roce 2016 realizovány v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Srbsku, Moldavsku a na Ukrajině. Zaměřovaly se přitom nejen na přechod k decentralizovanému
systému státní správy a podporu kapacit jednotlivých
státních institucí, ale také na přenos zkušeností s přiblížením k Evropské unii.

V roce 2016 bylo na bilaterální projekty v sektoru státní správy a občanské společnosti vyčerpáno celkem
přibližně 115 % z plánovaného rozpočtu 37 mil. Kč dle
usnesení vlády. V rámci tohoto tématu je usilováno
o udržitelný cíl č. 16: podporovat mírové a inkluzivní
společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup
ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.
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STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Zavedení systému vysílání civilních expertů do zahraničních misí Srbska

Identifikační číslo: RS-2016-055-FO-15110
Doba realizace: 2016–2017
Místo realizace: Bělehrad, Srbsko
Realizátor: Prague Security Studies Institute
Rozpočet pro rok 2016: 2 072 323 Kč
Celkový rozpočet: 6 240 621 Kč

Srbsko směřuje k integraci do Evropské unie. Evropská unie i OSN kladou čím dál větší důraz na odborné
znalosti a zapojení civilních expertů v mezinárodních
operacích. Srbsko disponuje experty s nezbytnými znalostmi a zkušenostmi. Je však potřeba, aby byli lépe organizováni a vycvičeni, což vyžaduje vytvoření fungujícího systému jejich náboru, vysílání a koordinace.
Česká republika má transformační zkušenosti v této
oblasti, o které se může podělit se srbskými partnery.
Projekt si stanovuje za cíl umožnit Srbsku efektivně
a aktivně přispívat civilními složkami k podpoře mírových operací. V rámci projektu bude vytvořen právní
rámec týkající se civilních složek a zprovozněno centrum pro nábor, školení a vysílání expertů na zahraniční
mise. Začátkem roku 2017 budou školicí centra vybavena počítačovou technikou a v březnu roku 2017 srbský fond ISAC ve spolupráci s Prague Security Studies
Institute uspořádá mezinárodní konferenci zaměřenou
na sdílení příkladů dobré praxe v otázce vysílání civilních expertů.
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STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině

Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120
Doba realizace: 2016
Místo realizace: Ukrajina
Realizátor: společnost Megagrad, Ltd., Ukrajina
Rozpočet pro rok 2016: 3 384 078 Kč

V důsledku konfliktu a vzniku separatistických republik na východě Ukrajiny, které jsou doposud mimo
kontrolu centrální vlády v Kyjevě, došlo k evakuaci
vysokých škol z tohoto území. Evakuace byla v drtivé
většině provedena narychlo – učitelé spolu se studenty
museli ponechat veškeré vybavení na místě. Celkem se
jedná o 17 institucí, které jsou v současnosti spojeny ve
společné platformě, v rámci níž se snaží posílit svoji pozici v nových lokalitách.
Česká rozvojová agentura se v součinnosti s ukrajinským Ministerstvem školství a vědy rozhodla tyto exilové školy podpořit. Jednotlivé instituce postupně obdržely od ministerstva nové budovy, které jsou zpravidla
ve velmi špatném technickém stavu. Jednou z takových
institucí je i donbaská Národní akademie civilního inženýrství a architektury, v současnosti působící ve městě
Kramatorsk.

„V budově je teplo, učebny jsou útulné, připadáme si jako
doma. Byla to ale příjemná práce, v rámci které jsme si
potvrdili naše dovednosti a zároveň i něco vydělali,“ vysvětlují studenti donbaské Národní akademie civilního
inženýrství a architektury Bogdan (22) a Anastázie (24),
kteří se podíleli na rekonstrukci objektu v rámci programu pro studenty.

Foto: Česká rozvojová agentura

Akademie obdržela od ministerstva prázdnou a nevyužívanou třípatrovou budovu, která byla postavena
v 60. letech minulého století. ČRA prostřednictvím
místní stavební společnosti Megagrad, Ltd. nově přidělenou budovu zrekonstruovala. Všechny místnosti
a chodby v budově byly opraveny, byla vyměněna stará a nevyhovující okna a dveře, byly instalovány nové
elektrické rozvody. Přední část fasády byla zateplena
a dostala nový nátěr. Vznikla kantýna pro studenty
i reprezentační prostory pro větší konference a jednání. Škola obdržela nový nábytek jak do učeben, tak
do kanceláří. Díky tomu má dnes skoro 400 studentů
denního studia spolu s více než 150 dálkovými studenty odpovídající podmínky ke studiu. Náležité zázemí
našel také učitelský sbor spolu s podpůrným personálem (dalších 100 osob). Společnost Megagrad, Ltd. navíc v rámci rekonstrukce zaměstnala studenty školy,
kteří si díky tomu zajistili odpovídající praxi v oboru
a také vydělali finanční prostředky pro vlastní potřebu. Některým studentům bylo nabídnuto, aby po dokončení nastoupili u této společnosti do trvalého pracovního poměru.
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4.5

EKONOMICKÝ RŮST

VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE
V oblasti výroby a dodávky energie může Česká republika čerpat z bohatých zkušeností českých firem
v tomto sektoru. Vláda ČR schválila v roce 2016 na sektor výroby a dodávky energie 51 mil. Kč, vyčerpáno bylo
přes 39 mil. Kč.

ČRA tak přispěla k naplnění cíle udržitelného rozvoje
č. 7: zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým,
udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny.

V jeho rámci se v roce 2016 uskutečnily projekty v Bosně a Hercegovině, Mongolsku, Palestině, Kambodži
a Srbsku. Mezi hlavní témata patřilo především využívání alternativních energetických zdrojů, jako jsou
solární systémy pro ohřev vody, bioplyn nebo kotle na
biomasu, a dále zvyšování energetické účinnosti pomocí modernizace stávajících energetických systémů.

Vybrané výsledky projektů ČRA za rok 2016		
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NEROSTNÉ ZDROJE A TĚŽBA
Nerostné zdroje a těžba představují oblast, se kterou
má Česká republika dlouholeté zkušenosti. Partnerským rozvojovým zemím tak může nabídnout nejen
přímou materiální podporu, ale především rozsáhlou
expertizu. V roce 2016 se ZRS ČR zaměřila především
na dokončení geologického mapování v západním
Mongolsku a předání souvisejícího know-how, čímž
navázala na dlouholetou spolupráci českých a mongolských geologů. V sektoru nerostných zdrojů a těžby
bylo v roce 2016 čerpáno 120 tis. Kč. Do budoucna se ČR
bude snažit, aby byly projekty v oblasti těžby financovány z mezinárodních či komerčních zdrojů při využití
české expertizy a know-how.

Česká republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla především k naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 12: zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.
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VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE
Modernizace kapilárního zavlažování za použití obnovitelných zdrojů

Doba realizace: 2015–2016
Místo realizace: Palestinská autonomní území
Realizátor: Palestinian Energy Authority, Tubas District Electricity Company a místní dodavatelské firmy
Rozpočet pro rok 2016: 5 200 000 Kč (z prostředků
ZRS ČR / přímý finanční dar)

Projekt, který byl v roce 2016 ukončen svou třetí fází,
slouží primárně místním zemědělcům k získání elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro pohon zařízení na zavlažování skleníků. V rámci projektu bylo
vybudováno 20 systémů s kapacitou 5 kW a 3 kW, které
umožní místním farmářům významným způsobem zvýšit množství i kvalitu jejich produkce. Pěstování zeleniny patří v oblasti Západního břehu Jordánu k jedné
z mála ekonomicky zajímavých pracovních možností
pro místní obyvatele. Díky instalaci fotovoltaických
systémů dosáhnou místní zemědělci podstatných úspor
finančních prostředků, které by jinak museli vynaložit
na nákup energie z komerční sítě.
Provoz zařízení je pravidelně monitorován místní energetickou společností Tubas District Electric Company,
která je také garantem projektu na palestinské straně.
Veškerá elektrická energie u fotovoltaických systémů
pochází ze slunečního záření. Proto fotovoltaické elektrárny pracují v souladu s přírodou a snižují ekologickou zátěž, kterou vytvářejí neobnovitelné konvenční
zdroje. Místním klimatickým podmínkám navíc využití
obnovitelných zdrojů energie výborně vyhovuje. Projekt je tak plně v souladu s cílem udržitelného rozvoje
č. 7, protože pomáhá zajistit přístup k cenově dostupnému, spolehlivému, udržitelnému a modernímu zdroji
energie.
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4.6

HORIZONTÁLNÍ PROGRAMY

TUZEMSKÉ PROJEKTY
Projekty působící přímo v ČR se zaměřují zejména na
oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. Podporují také
posilování kapacit neziskových organizací, platforem
a aktivit českých krajů a obcí v partnerských zemích,
kde ČRA působí. Na podporu těchto aktivit disponovala
ČRA v roce 2016 částkou 21,5 mil. Kč.

VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Zlepšení systému vzdělávání v rozvojových zemích
představuje jeden z klíčových aspektů rozvojové spolupráce. Cílem programu Vysílání učitelů je zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky prostřednictvím
zapojení pedagogů českých vysokých škol. Ti působí
přímo v partnerských institucích, věnují se výuce a podílejí se na výzkumné činnosti.

PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ
ČESKÝCH SUBJEKTŮ
Česká rozvojová agentura každoročně financuje projekty trojstranné neboli trilaterální spolupráce. Podmínkou tohoto dotačního titulu je vždy spolufinancování
projektu z jiného zdroje – například Evropské komise
– minimálně ve výši 50 % celkových nákladů projektu.
Trilaterální projekty umožňují českým realizátorům
získat cenné zkušenosti při práci na společných aktivitách se zahraničními partnery.
Prostřednictvím trojstranné spolupráce je navíc celkový objem prostředků – a tudíž i dopady realizovaných
projektů – na rozvojovou spolupráci vyšší, než kdyby
byl projekt financovaný pouze ČRA. Finanční alokace
pro rok 2016 na trojstranné projekty dle usnesení vlády
činila 36 mil. Kč. V roce 2016 bylo podpořeno 40 projektů.

V roce 2016 disponovala ČRA na realizaci projektů na
program Vysílání učitelů částkou 10 mil. Kč. Během
roku 2016 se uskutečnily projekty v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Kambodži, Gruzii, Moldavsku, Mongolsku,
Jemenu a Vietnamu.
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PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ
PRO SOUKROMÝ SEKTOR
Česká rozvojová agentura si v roce 2016 stanovila za
cíl podpořit co nejvíce především malých a středních
podnikatelů v pronikání na rozvojové trhy, neboť jsou
to právě jejich aktivity a investice, které dlouhodobě
přispějí k rozvoji místních komunit a naplňování Cílů
udržitelného rozvoje (zejména cíl č. 8: podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou
a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro
všechny). Soukromý sektor přináší lidem nové pracovní
příležitosti, předává know-how a přispívá ke zlepšení
podnikatelského prostředí v daných zemích.
V roce 2016 bylo podpořeno 20 projektů. Celkový rozpočet pro podporu soukromého sektoru činil 10 mil. Kč,
přičemž bylo vyčerpáno přes 8 mil. Kč, a to na projekty
v těchto zemích: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie,
Kambodža, Malajsie, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar,
Nikaragua, Palestina, Srbsko, Srí Lanka a Ukrajina. Jednalo se zejména o projekty v zemědělském a energetickém sektoru.

VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ
Od 1. ledna 2015 je Vysílání expertů (v rámci přenosu
transformačních zkušeností) novým mechanismem
poskytování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Cílem tohoto nástroje ZRS ČR je sdílení českých
zkušeností a znalostí získaných v období transformace,
tedy přechodu státu z centrálně plánované ekonomiky
na ekonomiku tržní, zasazenou do demokratického systému. Tyto transformační zkušenosti jsou chápány jako
výrazná komparativní výhoda České republiky.
ČRA v roce 2016 vysílala experty do celkem sedmi zemí
(Gruzie, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Ukrajina, Etiopie). V roce 2016 bylo na projekty v rámci programu Vysílání expertů čerpáno celkem
3 217 968 Kč, což představuje 107 % z původního plánu.

Díky úspěšné implementaci programu v roce 2016 bylo
rozhodnuto navýšit rozpočet pro rok 2017 na 20 mil. Kč.
Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor
byl doposud rozdělen na Studie proveditelnosti a Rozvojové partnerství (B2B). V rámci usnadňování administrativního procesu pro ucházející se firmy bude od roku
2017 sjednocen program Studie proveditelnosti a Rozvojového partnerství do jednotného dotačního pilíře.
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TUZEMSKÉ PROJEKTY
Podpora osvěty o SDGs na úrovni měst a obcí

Identifikační číslo: 16/2016/27, 16/2017/27
Doba realizace: 2016–2017
Místo realizace: Česká republika
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 521 310 Kč
Celkový rozpočet: 1 021 310 Kč

Hlavním záměrem projektu je podpořit a spolupracovat
s místními samosprávami při naplňování Agendy 2030,
a tím zvýšit zájem české veřejnosti o Cíle udržitelného
rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Důraz
je kladen zejména na cíl č. 11: vytvoření inkluzivních,
bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí. Nástrojem pro šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci jsou informační semináře a setkání s místními
samosprávami a občany. Se zapojenými obcemi jsou
vytvářeny plány aktivit a realizovány osvětové akce
a kampaně.

Foto: Charita ČR

V rámci projektu se například uskutečnila přednáška
ve Zbyslavicích zaměřená na představení SDGs s přesahem na udržitelnou módu. Před akcí proběhla sbírka oblečení v obci, které putovalo klientům Charitního azylového domu v Ostravě. Přednášku doplnily
workshopy pro děti, kde si mohli malí návštěvníci vyzkoušet vyrobit nové kusy oblečení ze starých triček.
Na základě této akce obec zorganizovala další sbírku
oblečení pro Charitní azylový dům. Součástí projektu
je i koncept tzv. živých knihoven. Jedna z nich se uskutečnila ve Vsetíně, kde Sunčica Novaković ze Srbska
přiblížila dětem svoji zkušenost s válkou na Balkáně,
emigrací do České republiky a adaptací na nové prostředí. To osvětlilo dětem osudy i současných uprchlíků
a pomohlo jim tak pochopit jejich situaci.
Projekt se těší čím dál tím většímu zájmu ze strany
českých měst a obcí. Ve spolupráci s nimi proběhnou
v roce 2017 další osvětové akce. Projekt pomáhá českým městům a obcím pochopit koncept rozvojové a humanitární spolupráce, čímž podpoří nejen zájem, ale
hlavně akceschopnost měst a obcí v oblasti globální
odpovědnosti. Partnerem projektu je Svaz měst a obcí
ČR, který zastřešuje více než 2 500 měst a obcí České
republiky.
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VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Zavedení programu „Graduate Teaching Fellows“ na Státní univerzitě v Tbilisi

Identifikační číslo: 22/2015/09, 22/2016/09
Doba realizace: 2015–2016
Místo realizace: Gruzie
Realizátor: Univerzita Karlova – CERGE
Rozpočet pro rok 2016: 952 200 Kč
Celkový rozpočet: 1 889 400 Kč

Tento projekt je výsledkem spolupráce CERGE a Mezinárodní ekonomické školy ISET při Státní univerzitě
v Tbilisi. V rámci něj se podařilo rozšířit program Teaching Fellows do magisterského studia. Nově zavedené
tři kurzy již úspěšně absolvovalo 35 studentů. Dále se
celkem 16 účastníků podílelo na vytvoření a zavedení
školicího kurzu pro vysokoškolské pedagogy a postgraduální studenty programu Professional Development
Pedagogical Course. Kurzy se zaměřily na posílení výuky ekonomie s důrazem na aktuální principy a trendy
v moderní ekonomii.

Foto: CERGE UK

Česká republika může s Gruzií sdílet své know-how
z transformace a vstupu do EU. Kvalitní systém vzdělávání je předpokladem pro úspěšnou implementaci
asociační dohody mezi Gruzií a EU. Díky financování
a facilitaci vzdělávání moderní ekonomie se navýší kapacita akademických a vědeckých pracovníků stejně
jako odborníků z veřejné správy a podnikatelské sféry.
Posílené kapacity pak logicky vedou k utváření silných
finančních a institucionálních politik, bez kterých se
žádné dobré vládnutí neobejde a které jsou ve středu
zájmu každého demokratického státu, jež podporuje
silnou občanskou společnost.
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PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ
Posílení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy ohrožené populace
ve Východní Equatorii
Identifikační číslo: 19/2016/32
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Jižní Súdán – region Východní
Equatorie
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 1 970 000 Kč

Projekt má za cíl přispět k zmírnění chudoby zlepšováním
potravinové bezpečnosti, ochrany hospodářských zvířat
a zajištění výživy ve prospěch nejchudších a nejvíce ohrožených obyvatel v oblasti Magwi ve státě Východní Equatorie v Jižním Súdánu. Záměrem je zvýšit jak zemědělskou
výrobu, tak produkci hospodářských zvířat a rybolovu,
aby se zajistila diverzifikace zdrojů z příjmů a posílila odolnost vůči změnám klimatu. Celkem projekt cílí na 25 tisíc
konečných příjemců v oblasti Magwi. Projekt se uskutečnil v roce 2016 ve spolupráci s Charitou Lucembursko
a Charitou Torit, díky podpoře České rozvojové agentury
a lucemburského Ministerstva zahraničních věcí.
V rámci projektu bylo vyškoleno 20 výživových dobrovolných specialistů a 50 vedoucích matek. Specialisté a vedoucí matky sledovali stav dětí z hlediska výživy, správné péče, hygieny a sanitace napříč komunitami. Dále se
uskutečnilo 98 vzdělávacích seminářů zaměřených na
hygienu, pěstování plodin a přípravu jídla z hlediska plnohodnotné výživy. V rámci seminářů probíhaly konzultace
a poradenství, jak monitorovat správný růst a vývoj dětí.

sivních farmářů, 20 producentů semen a 12 komunitních
veterinárních pracovníků. Byla založena hlavní centrální
lesní školka a pokračuje se v rehabilitaci dalších lesních
školek. Dále byl zřízen demonstrační pozemek a další
produkční pozemky, na kterých se sklidilo 3 870 kg rýže,
3 682 kg kukuřice a 223 kg sójových bobů. Odborníci
proškolili 72 farmářů (34 mužů, 38 žen) v orbě a přípravě
půdy, pěstování rozsáhlé škály plodin a v ochraně půdy.
Uskutečnilo se školení pro 12 komunitních veterinárních
pracovníků zaměřené na zdraví zvířat, výživu a chov. Zahrádkářské skupiny obdržely semena a technickou podporu k založení záhonů, kde budou v budoucnu pěstovat
zelí, cibuli a kapustu. Všechny aktivity byly podpořeny organizací farmářských dnů a zemědělské výstavy, které se
zúčastnilo celkem 2 500 farmářů.
Foto: Charita ČR

Vzniklo 137 zahrad o rozloze přibližně 25 m2, na kterých
se pěstují luštěniny a zelenina. Založené záhony pomáhají
zlepšit diverzifikaci potravy a zlepšit tak nutriční status
rodin s dětmi. Tým uspořádal jedenáct „Dnů dětí“, na kterých byl kladen důraz především na správný vývoj dítěte,
podporu jeho imunity, zajištění dostatku vitamínů a minerálů. Na organizaci dnů dětí se podíleli dobrovolní výživoví specialisté, zástupci zdravotnického centra a zástupci
Ministerstva zdravotnictví na lokální úrovni. Uskutečnilo
se též jedenáct aktivit/monitoringů růstu dětí, kterých se
zúčastnilo 660 dětí, z toho 337 chlapců a 323 dívek. Během monitorovacích akcí byla 32 dětem diagnostikována
těžká akutní podvýživa a u 84 byla diagnostikována mírná
akutní podvýživa. Rodiče s podvyživenými dětmi byli posláni do zdravotnického centra, kde jim odborný personál
zajistil zdravotní péči a poradenství.
V druhém komponentu projektu se z hlediska zemědělství podařilo identifikovat 1 000 domácností, 100 progre-
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PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO SOUKROMÝ SEKTOR
Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci a exportu bioprodukce
z Moldavska
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Moldavsko
Realizátor: PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 700 000 Kč
Celková dotace: 2 000 000 Kč

Moldavsko je nejchudší zemí Evropy; jejím bohatstvím
je ale úrodná černozem. Moldavští farmáři se učí od
české firmy PRO-BIO, jak pěstovat plodiny v biokvalitě.
Pro českou firmu je pomoc Moldavanům také cestou,
jak si do budoucna zajistit dodavatele plodin, čímž jim
zároveň garantuje odběr. PRO-BIO zajišťuje praktické poradenství (tzv. polní dny), učí farmáře pěstovat
v biokvalitě a pravidelně za nimi cestuje na vybrané demonstrační farmy. Provádí tzv. demonstrační zkoušky
na farmách spočívající v dodání osiv, zajištění speciální
agrotechniky, setí meziplodin a podobně. Cílem projektu je certifikace bioprodukce speciálních plodin, mezi
které patří špalda, pohanka, oves, len, luštěniny apod.

Foto: PRO-BIO, s.r.o.

V současnosti je 250 hektarů moldavské půdy certifikováno pro vývoz do EU, dalších 1 750 hektarů ploch
je přihlášených do přechodného období v ekologickém
zemědělství a čekají tak na schválení, aby mohly rovněž
sloužit pro vývoz. Nyní běží tříleté přechodné období
a teprve na podzim 2018 sklidí moldavští zemědělci
první bioplodiny. PRO-BIO zatím spolupracuje se sedmi
farmáři, kteří bioplodiny pěstují celkem na 500 hektarech, přičemž cíl pro další rok je 2 000 hektarů. Zatímco
česká firma PRO-BIO získává kvalitní plodiny od spolehlivých partnerů, moldavští farmáři mohou díky českému know-how podnikat s bioplodinami a vstoupit na
evropský trh. Projekt je skvělou ukázkou dobré návaznosti mezi tradičním rozvojovým projektem, na kterém
se firma PRO-BIO podílela od roku 2011, a programem
B2B.
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VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ
Rozvoj kvality služeb v oblasti reprodukce v Mongolsku

Identifikační číslo: PP-2016-075-SO-31195
Doba realizace: 2016
Místo realizace: Mongolsko
Realizátor: NATURAL spol. s r.o. / tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 278 583 Kč

V Mongolsku roste poptávka po hovězím mase a mléčných výrobcích – a to především v městských oblastech.
Je tedy nutné postupně zintenzivňovat chov hospodářských zvířat a uspokojit tak rostoucí nároky místních
obyvatel. Stále více donorů, mezi kterými nechybí ani
Česká republika, se přitom zaměřuje na umělé oplodňování, které má mimo jiné za důsledek právě intenzifikaci chovu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo situaci
nezávisle zhodnotit a vypracovat sérii doporučení pro
partnery a další donory.

Foto: Natural spol.s r.o

Tým českých expertů společnosti NATURAL spol. s r.o.
předával v Mongolsku své know-how zejména v oblasti
systému inseminace a centrální evidence zvířat a dále
školil techniky v inseminačních laboratořích a odborníky v Genové bance. NATURAL spol. s r.o. se dlouhodobě zabývá plemenářskými pracemi a selektuje býky
s nejlepším genotypem. Společnost má vynikající zkušenosti z vlastní inseminační stanice býků na nejvyšší
evropské úrovni. Díky odpovídající evropské certifikaci a ochotě expertů podělit se o své zkušenosti mohou
dnes s odbornými znalostmi a zkušenostmi operovat
i kolegové z mongolské Genové banky.
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VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ
Zvýšení kvality principů dobrého vládnutí v municipalitě Marneuli v Gruzii

Identifikační číslo: PP-2016-080-FO-15150
Doba realizace: 2016
Místo realizace: Gruzie
Realizátor: RNDr. Ivana Bursíková,
RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Rozpočet pro rok 2016: 217 096 Kč

Město Marneuli v jižní Gruzii se potýká s problematikou zpracování komunálního odpadu. Česká republika
v této oblasti disponuje velkými zkušenostmi, zejména
na úrovni samospráv. Proto byli vysláni experti Ivo Šanc
(bývalý starosta města Kutná Hora) a Ivana Bursíková
(expertka na participativní procesy z organizace Agora), kteří měli za cíl předat know-how v oblasti nakládání s odpady a zapojení veřejnosti do tohoto procesu
a podpoření místních v recyklaci. Předávání znalostí
proběhlo formou tří seminářů a individuálních konzultací pro pracovníky města Marneuli. Dále experti
provedli dotazníkové šetření názorů veřejnosti a jejich
potřeb v oblasti nakládání s odpady. Místní obyvatelé
přitom dostali informace o přínosech recyklace. Na
základě workshopů a konzultací byly ve spolupráci
s místními zakoupeny a instalovány v Marneuli kontejnery na tříděný odpad.

Foto: Municipality of Marneuli

Recyklace a upcyklace jsou významnými nástroji pro
zajištění udržitelnosti na planetě. Projekt tak přispívá
k naplnění udržitelného cíle č. 12: zajistit udržitelnou
spotřebu a výrobu, tedy konkrétně mimo jiné výrazně
snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání; zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou;
a podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké
a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby.
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5.
KOMPLEXNÍ
ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ
ROZVOJOVÉ
AGENTURY
ZA ROK 2016

5. K
 OMPLEXNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ČESKÉ
ROZVOJOVÉ AGENTURY ZA ROK 2016
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 vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“),
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“).
Pravidla hospodaření jsou upravena Hospodářským
řádem vydaným ředitelem ČRA a směrnicí, kterou se
upravuje vedení účetnictví. Hospodářský řád ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému finanční kontroly. Výše zmíněná směrnice upravuje vedení účetnictví
v ČRA. Řídící kontroly nastavené v hospodářském řádu
ČRA a postupy vedení účetnictví přispěly k tomu, že
byly dodrženy všechny ukazatele a limity rozpočtu ČRA
na rok 2016 a nebyla vykázaná manka ani způsobené
škody.
Pro plnění úkolů vyplývajících zejména z výše uvedeného zákona, dále také z usnesení vlády č. 1070/2007
k transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, vhledem k platnému Statutu ČRA
a v souladu s usnesením vlády č. 468 schváleným vládou
dne 15. 6. 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce
2016 v rámci rozpočtové kapitoly MZV pro ČRA byl
stanoven rozpočet ve výši 483 166 tis. Kč. Rozpočet byl
snížen o rozpočtová opatření (ČRA převedla prostředky
na realizaci projektů ZRS jiným orgánům státní správy)
a navýšen o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Konečný rozpočet ČRA v roce 2016
činil po těchto úpravách 461 218 638 Kč.
Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA
v roce 2016 čerpány v celkové výši 438 416 327 Kč.
Nevyčerpané prostředky činily 22 802 311,41 Kč, z toho
16 440 475,36 Kč v rámci uvolněných nepoužitých nároků z nespotřebovaných výdajů. Pokud se ovšem k čerpaným prostředkům přičtou rozpočtová opatření, činí
celkový objem aktivit, které ČRA v roce 2016 realizovala, 486 807 600 Kč. To je o 3 641 600 Kč více než činil
běžný rozpočet alokovaný na základě usnesení vlády.
Jinými slovy: o tuto částku se snížil stav nároků z nespotřebovaných výdajů.
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Finanční prostředky
1 P
 očáteční rozpočet
ČRA k 1. 1. 2016

483 166 000 Kč

2 Rozpočtová opatření
(za účelem realizace projektů ZRS)

48 391 273 Kč

3 Z
 apojení nároků
z nespotřebovaných výdajů

26 443 911 Kč

4 S
 kutečný rozpočet
po úpravách (1-2+3)

461 218 638 Kč

5 Skutečně čerpané prostředky

438 416 327 Kč

6 N
 evyčerpané prostředky
v roce 2016 (4-5)
7 Celkem čerpáno včetně
rozpočtových opatření (5+2)
8 Č
 isté snížení salda
nespotřebovaných výdajů (7-1)

22 802 311 Kč
486 807 600 Kč
3 641 600 Kč

PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA
REALIZACI PROJEKTŮ ZRS V ROCE 2016
Následující tabulka uvádí plánované objemy a skutečné
čerpání prostředků na realizaci projektů ZRS ČR v gesci
ČRA podle jednotlivých cílových zemí a horizontálních
programů. V průběhu roku došlo k úpravám předchozího plánu realizace (který vycházel z usnesení vlády
č. 468 z roku 2015) v souvislosti s upřesněnými požadavky na financování, které vznikly v průběhu ověření
relevance identifikace některých námětů a formulace
konkrétních projektů. Proto se skutečné čerpání v jednotlivých zemích pohybuje v rozpětí 80 % až 130 % oproti schválenému plánu. Tyto změny a přesuny ve vnitřní
struktuře rozpočtu na projektové aktivity byly konzultovány s MZV a neměly vliv na celkovou výši rozpočtu
ČRA. Celkové skutečné čerpání rozpočtu ČRA dosáhlo
100,75 % oproti počátečnímu rozpočtu. Toto vyšší čerpání bylo pokryto z nároků nespotřebovaných výdajů.
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PLÁNOVANÉ OBJEMY A SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ
ZRS ČR V GESCI ČRA V ROCE 2016
Rozpočet dle
UV č. 468/2015

Celkové skutečné čerpání

Z toho čerpáno
formou RO

Vyčerpáno
v %2

Afghánistán

20 000 000,00 Kč

19 985 952,00 Kč

0,00 Kč

99,93 %

Bosna a Hercegovina

70 500 000,00 Kč

55 514 228,72 Kč

12 987 201,00 Kč

78,74 %

Etiopie

58 500 000,00 Kč

58 256 846,00 Kč

2 400 000,00 Kč

99,58 %

Moldavsko

85 500 000,00 Kč

72 580 888,22 Kč

7 564 680,00 Kč

84,89 %

Mongolsko

27 000 000,00 Kč

36 920 524,33 Kč

6 208 205,00 Kč

136,74 %

Gruzie

40 000 000,00 Kč

33 256 756,31 Kč

6 482 927,00 Kč

83,14 %

Kambodža

17 000 000,00 Kč

17 220 500,00 Kč

0,00 Kč

101,30 %

Kosovo

16 000 000,00 Kč

14 631 021,00 Kč

0,00 Kč

91,44 %

Palestina

13 500 000,00 Kč

13 471 384,79 Kč

8 500 000,00 Kč3

99,79 %

Srbsko

14 000 000,00 Kč

17 813 911,49 Kč

0,00 Kč

127,24 %

Zambie

10 500 000,00 Kč

11 149 028,93 Kč

0,00 Kč

106,18 %

0,00 Kč

10 718 258,05 Kč4

748 260,00 Kč

neaplikovatelné

Tuzemské dotace

22 000 000,00 Kč

29 733 206,00 Kč

0,00 Kč

135,15 %

Vysílání učitelů

10 000 000,00 Kč

8 682 090,00 Kč

0,00 Kč

86,82 %

Podpora trojstranných
projektů českých subjektů

37 000 000,00 Kč

46 030 811,00 Kč

0,00 Kč

124,41 %

Zapojení soukromého
sektoru do ZRS ČR

12 000 000,00 Kč

8 217 125,76 Kč

0,00 Kč

68,48 %

Vysílání expertů
do rozvojových zemí

3 000 000,00 Kč

3 217 968,07 Kč

0,00 Kč

107,27 %

Výdaje za platy, ostatní
platby za provedenou
práci a pojistné ČRA

11 499 000,00 Kč

11 492 092,00 Kč5

0,00 Kč

99,94 %

Další činnosti spojené
s řízením, monitoringem,
kontrolou a prezentací ZRS

5 000 000,00 Kč

4 610 526,89 Kč

0,00 Kč

92,21 %

10 167 000,00 Kč

9 804 480,44 Kč

0,00 Kč

96,43 %

0,00 Kč

3 500 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč

neaplikovatelné

483 166 000,00 Kč

486 807 600,00 Kč

48 391 273,00 Kč

100,75 %

Země

Ukrajina

Ostatní provozní výdaje
na chod ČRA
Převod na MZV6
Celkem

 K čerpání více než 100 % prostředků u některých položek došlo za účelem využití průběžně vzniklých zbytků jiných rozpočtových kapitol, a to
v souladu s pravidly pro vnitřní rozpočtová opatření ČRA.
Rozpočtové opatření pro MZV ČR na realizaci finančního daru Palestině pro sektor energetiky.
4
Čerpáno z nároků nespotřebovaných výdajů.
5
Z toho 33 438 Kč hrazeno z nároků nespotřebovaných výdajů.
6
Peněžní dar mezinárodním organizacím, převedeno na MZV ČR.
2

3
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6. SHRNUTÍ A VÝHLED DO ROKU 2017
V roce 2016 Česká rozvojová agentura naplňovala
Střednědobou vizi, kterou v listopadu 2015 schválila vláda ČR. Vize obsahuje tři základní cílové oblasti,
které podporují úspěšný rozvoj ČRA. Jde o ustálení pozitivní značky ČRA v povědomí české i mezinárodní veřejnosti, včetně rozvinutí kvalitních vztahů s partnery
a realizátory. Dále jde o efektivní realizaci ZRS ČR s využitím přidané hodnoty ČR a se zaměřením na udržitelné
výsledky. A v neposlední řadě jde o rozvoj personálních
kapacit ČRA a vybudování přímých zastoupení ČRA
v prioritních zemích dvoustranné ZRS.
Nastoupenou cestu potvrdilo i hodnocení české ZRS
ze strany Výboru OECD pro rozvojovou pomoc. OECD
ocenila zejména účelné využívání české transformační zkušenosti, partnerství s neziskovým sektorem a aktivní přístup k uplatnění Agendy 2030 pro
udržitelný rozvoj. Podle slov OECD je Česká rozvojová
agentura uznávána jako schopný donor se spolehlivě
fungujícími procesy a dobrým projektovým managementem.
Efektivní naplňování Střednědobé vize zahrnuje průběžné sledování, porovnávání a měření stanovených
úkolů a cílů. Za tímto účelem si ČRA stanovila sadu
osmi benchmarků. Kvantitativní i kvalitativní posuny
sledovaných údajů představují cenné vodítko pro strategické řízení agentury. Indikátory jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy a budou analyzovány a zveřejňovány každý rok.
V případě cílové oblasti Klienti byla v roce 2016 vytvořena nová značka CzechAid, posílily se mediální aktivity a zvýšila se i odezva veřejnosti na působení ČRA. Jen
v českých médiích bylo vloni publikováno 80 článků
přibližujících aktivity ČRA, řadě projektů pak věnovala svou pozornost i zahraniční média. ČRA také zvýšila aktivitu na sociálních sítích, jako je Facebook nebo
Twitter.
Velkému zájmu médií se těšil Program rozvojového
partnerství pro soukromý sektor, který byl mimo jiné
představen i na tiskové konferenci v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V rámci Programu
financuje ČRA studie proveditelnosti, dlouhodobější
podnikatelská partnerství i podnikatelské plány. Firmy si na jejich základě mohou trh zmapovat, zhodnotit
rizika a najít partnera. Za poslední tři roky, kdy ČRA
podporuje zapojení soukromého sektoru do rozvojové
pomoci, se do tohoto programu přihlásilo sedm desítek
firem.

V cílové oblasti Procesy se ČRA zaměřuje na aktivity,
ve kterých má jako dárce přidanou hodnotu. Za tímto
účelem ČRA připravila dva pilotní sektorové programy
(pro zemědělství v Etiopii a pro vodu a sanitaci v Moldavsku) a zapojila se do přípravy programů spolupráce
s prioritními zeměmi. ČRA také zavedla nový formulář
pro průběžné a roční zprávy, aby umožnila lepší řízení
a následný monitoring projektů s důrazem na sledování
výsledků.
V roce 2016 byly úspěšně evaluovány projekty ČRA
v Bosně a Hercegovině a v Etiopii, stejně jako program
Vysílání učitelů. Cenným zdrojem pro zkvalitnění vnitřních řídicích a kontrolních procesů se staly výsledky
kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, které
byly zveřejněny v únoru 2016, stejně jako výsledky hodnocení české ZRS ze strany OECD, které byly zveřejněny v říjnu 2016. Na konci roku 2016 ČRA zřídila pozici
interního auditora.
V roce 2016 se také potvrdilo, že pokud jde o Zdroje,
je ČRA schopna efektivně realizovat větší objem rozvojových aktivit a disponuje týmem kvalifikovaných
a motivovaných lidí. Kromě toho, že se v pražském sídle
ČRA podařilo navýšit personální kapacity a zkvalitnit
jejich řízení, bylo ke konci roku 2016 připraveno vyslání
prvních dvou zástupců ČRA do prioritních zemí dvoustranné spolupráce, konkrétně na zastupitelské úřady
v Addis Abebě a Phnompenhu. Vyslání obou vybraných
pracovníků se předpokládá do začátku léta roku 2017.
Posílení přítomnosti ČRA v terénu umožní efektivněji a flexibilněji reagovat na potřeby a příležitosti
v partnerské zemi a rovněž realizovat delegovanou
spolupráci z prostředků Evropské komise i jiných dárců.
Česká rozvojová agentura je první dárcovskou agenturou z nových členských států EU, která usiluje o akreditaci pro delegovanou spolupráci s Evropskou
komisí. Již v říjnu 2016 zahájila ČRA audit, který provádí renomovaná společnost PricewaterhouseCoopers.
Výsledek auditu, který se týká například vnitřních procesů, kontrolních mechanismů, systému účetnictví či
zadávání zakázek, bude znám na jaře 2017. V případě
pozitivního výsledku bude českým subjektům usnadněno zapojování do mezinárodní rozvojové spolupráce.
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7.1

 ŘEHLED ČERPÁNÍ BILATERÁLNÍ PROJEKTOVÉ SPOLUPRÁCE V GESCI
P
ČRA V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

Skutečné čerpání

Afghánistán
Afghánistán

vzdělávání

Podpora kvality zemědělského
vzdělávání v Afghánistánu
prostřednictvím modelových škol

Člověk v tísni, o.p.s.

8 994 067,00 Kč

Afghánistán

vzdělávání

Rozvoj drogové prevence

Společnost Podané ruce o.p.s.

3 996 380,00 Kč

Afghánistán

zemědělství

Participativní zemědělský rozvoj
provincie Samangan

Člověk v tísni, o.p.s.

6 995 505,00 Kč

Celkem Afghánistán

19 985 952,00 Kč
Bosna a Hercegovina

Bosna
a Hercegovina

voda a sanitace

Rekonstrukce čistírny odpadních
vod v Gradačaci

VHS Brno, a.s.

Bosna
a Hercegovina

voda a sanitace

Zajištění přístupu k pitné vodě
v obci Lukavac

GEOtest, a.s.

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora kapacit Státního archivu
Bosny a Hercegoviny

Národní archiv ČR, Ceiba, s.r.o.

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora kapacit bosenského Institutu
pro standardizaci v oblasti zavádění
Eurokódů

ÚNMZ

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Rozšíření kapacit Metrologického
institutu v Bosně a Hercegovině

Český metrologický institut

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora rozvojových oddělení
městských částí a města Sarajevo

Regionální rozvojová agentura
Střední Čechy - Praha, z.s.

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora začleňování osob se
zdravotním postižením do společnosti
v Bosně a Hercegovině

Člověk v tísni, o.p.s.

Bosna
a Hercegovina

výroba a dodávky
energie

Využití biomasy pro rozvoj rurálních
oblastí Bosny a Hercegoviny

UNDP Bosna a Hercegovina

2 885 218,75 Kč

Bosna
a Hercegovina

výroba a dodávky
energie

Solární energie pro nemocnici
Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

AQUA - GAS, s.r.o.

4 563 213,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

výroba a dodávky
energie

Využití obnovitelné geotermální
energie v municipalitě Doboj

LAG Doboj

Bosna
a Hercegovina

zemědělství

Zvýšení příjmu ohrožených skupin
rodinnou zemědělskou produkcí

GEOtest, a.s.

2 177 400,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

zemědělství

Zvýšení kvality a množství mléka
v regionu Brčko

Ircon, s.r.o., GEOtest, a.s.

4 908 542,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

zemědělství

Rozvoj systému šlechtění masného
skotu v Bosně a Hercegovině

NATURAL, spol. s r.o., Česká
zemědělská univerzita v Praze,
Státní veterinární ústav Praha

2 750 916,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

zemědělství

Institucionální podpora certifikace
a kontroly rostlinného materiálu

ÚKZÚZ

1 159 308,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

zemědělství

Udržitelná produkce tradičního
domácího livanského sýru

MILCOM a.s., Zemědělské potřeby M + S s.r.o., Katica Tadić
(Notář), Općinski sud u Livnu,
Kovačbus d.o.o., Eduard Škvára

2 596 718,47 Kč
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16 158 000,00 Kč
475 000,00 Kč
2 833 345,00 Kč

4 000 000,00 Kč

4 837 440,00 Kč
177 970,00 Kč

1 500 000,00 Kč

991 157,50 Kč

Přílohy

Bosna
a Hercegovina

lesnictví

Rozvoj ekologické těžby dřeva a lesního
hospodaření v Bosně a Hercegovině

GEOtest, a.s., ÚHÚL

Celkem Bosna a Hercegovina

3 500 000,00 Kč
55 514 228,72 Kč

Etiopie
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

vzdělávání

Moderními vyučovacími metodami
ke kvalitnímu vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

3 000 000,00 Kč

Etiopie

vzdělávání

Zvýšení zaměstnanosti mladých
žen a mužů v kožedělném sektoru
prostřednictvím zkvalitnění odborného
vzdělávání a podpory podnikání
v SNNPR, Etiopie, 2016–2017

Člověk v tísni, o.p.s.

6 000 000,00 Kč

Etiopie

zdravotnictví

Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní
péče pro matky s dětmi v Konso Special
Woreda, SNNPR

Charita ČR

6 025 603,00 Kč

Etiopie

voda a sanitace

Hydrogeologické a hydrochemické
mapování

GEOtest, a.s.

1 988 800,00 Kč

Etiopie

voda a sanitace

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR,
Etiopie, III

Člověk v tísni, o.p.s.,
GEOtest, a.s.

5 279 760,00 Kč

Etiopie

voda a sanitace

Zajištění přístupu k pitné vodě pro
obyvatele lokalit Gumuma, Teso, Bargo
a Huluka v zóně Sidama

Člověk v tísni, o.p.s.

7 494 293,00 Kč

Etiopie

voda a sanitace

Zajištění udržitelného přístupu k pitné
vodě v Alaba Special Woreda, SNNPR
Etiopie

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00 Kč

Etiopie

zemědělství

Zvýšení ekologické stability povodí
Dijo a Bilate

Člověk v tísni, o.p.s.

4 000 000,00 Kč

Etiopie

zemědělství

Zavedení holistického managementu
krajiny a „Climate Smart Agriculture“
v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria
Woreda, SNNPR, Etiopie

Mendelova univerzita v Brně

5 000 000,00 Kč

Etiopie

zemědělství

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

Člověk v tísni, o.p.s.

1 480 000,00 Kč

Etiopie

zemědělství

Studie přírodních fenoménů
ohrožujících zemědělskou produkci
ve vybraných zónách SNNPR

Česká geologická služba

2 400 000,00 Kč

Etiopie

zemědělství

Podpora rozvoje zemědělského
poradenství v Etiopii

Člověk v tísni, o.p.s.

3 130 740,00 Kč

Etiopie

zemědělství

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

Mendelova univerzita v Brně

3 957 650,00 Kč

Etiopie

lesnictví

Sanace a rekultivace degradovaných půd
jako základ udržitelného hospodaření
Mendelova univerzita v Brně
s přírodními zdroji ve vybraném povodí
Awassa Zuriya Woreda

3 500 000,00 Kč

Celkem Etiopie

Přílohy		

58 256 846,00 Kč
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Moldavsko
Moldavsko

voda a sanitace

Čistírna odpadních vod pro Briceni
(Studie proveditelnosti pro realizaci
ČOV Briceni)

TÜV Rheinland
Česká republika s.r.o.

356 950,00 Kč

Moldavsko

voda a sanitace

Zlepšení dodávky vody do obcí Horesti,
Unteni, Lucaceni v regionu Falesti,
Moldavsko

AO Homecare

330 665,40 Kč

Moldavsko

voda a sanitace

Harmonizace legislativy se směrnicí EU
pro správu odpadních vod

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Moldavsko

voda a sanitace

Sanace znečištění ropnými látkami
v obcích Lunga a Mărculeşti III

DEKONTA, a.s.

Moldavsko

voda a sanitace

Kvantitativní a kvalitativní průzkum
zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku

VODNÍ ZDROJE, a.s.

4 633 094,00 Kč

Moldavsko

voda a sanitace

Technická a institucionální podpora
v oblasti nakládání s pevnými odpady
v jižním Moldavsku

Sdružení „Solid Waste
Management Southern
Moldova“, vedoucí Ircon, s.r.o.,
SWECO Hydroprojekt a.s.

4 088 000,00 Kč

Moldavsko

voda a sanitace

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

ADRA, o.p.s.

Moldavsko

voda a sanitace

Omezení rizik souvisejících se skládkou
nebezpečných odpadů v Cişmichioi

DEKONTA, a.s.

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zavádění Eurokódů v Moldavsku

ÚNMZ

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zvýšení efektivity procesu uchování
a skartace dokumentů Národní agentury DATAB consult s.r.o.
pro zaměstnanost v Moldavsku

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Rozvoj strategického plánování
v Moldavsku

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

1 725 414,62 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zlepšení akceschopnosti a odborné
způsobilosti moldavských hasičů II.

Ministerstvo vnitra ČR,
Moldcars, s.r.l.

1 831 906,70 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zajištění přístupu k inkluzivnímu
vzdělávání předškolního věku pro děti
se zvláštními vzdělávacími potřebami
v Moldavsku

Charita ČR

2 000 000,00 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zvyšování kapacit Ministerstva práce,
sociální ochrany a rodiny v Moldavsku

MPSV ČR

4 063 100,00 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Komplexní podpora rozvoje statistiky
obyvatelstva a demografie v Moldavsku

Přírodovědecká fakulta UK

1 499 987,00 Kč

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Posílení systému sociální ochrany
zranitelných skupin dětí v Moldavsku

Charita ČR

2 132 910,00 Kč

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Posílení rozvoje domácí péče
v Moldavsku

Charita ČR

3 500 000,00 Kč

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Krizové centrum pro migranty
v Moldavsku

Mezinárodní organizace
pro migraci (IOM)

1 199 338,00 Kč

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Rozvoj služeb domácí péče
na severu Moldavska

Charita ČR

1 174 300,00 Kč

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Podpora rozvoje služeb domácí péče
v Moldavsku – region jih

Charita ČR

4 000 000,00 Kč

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Podpora prevence a léčby diabetu
v Kišiněvě

Charita ČR

2 500 000,00 Kč
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1 345 183,00 Kč
602 000,00 Kč

5 252 219,00 Kč

10 300 770,00 Kč
1 550 600,00 Kč

67 760,00 Kč

Přílohy

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Podpora transformačního procesu
v oblasti péče o duševně nemocné
a mentálně handicapované v Moldavsku

Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví, z. s.

Moldavsko

zemědělství

Vytvoření systému kontroly
zemědělské ekologické produkce

ÚKZÚZ

Moldavsko

zemědělství

Podpora produkce ovoce a zeleniny
s přidanou tržní hodnotou

PEBACO Brno s.r.o., Boncom,
Člověk v tísni, o.p.s.

6 550 916,50 Kč

Moldavsko

zemědělství

Rozvoj vinařských oborů na středních
zemědělských školách v Moldavsku

Člověk v tísni, o.p.s., SOŠ
Valtice, Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský

2 155 980,00 Kč

Moldavsko

zemědělství

Podpora uplatnění produktů
ekologického zemědělství na
vnitřním a zahraničním trhu

Člověk v tísni, o.p.s.

3 936 000,00 Kč

Celkem Moldavsko

5 362 214,00 Kč

421 580,00 Kč

72 580 888,22 Kč
Mongolsko

Mongolsko

voda a sanitace

Realizace hydrogeologických jímacích
objektů v provincii Zavchan, Mongolsko

sdružení „Zavchan Mongolsko“

1 192 784,00 Kč

Mongolsko

voda a sanitace

Rozvoj vodovodního systému
ve městě Murun, provincie Chovsgul

sdružení „GEOtest - Ircon, Water
Supply Murun“, Jihomoravská
armaturka spol. s r.o., WILO CS,
s.r.o., EGT Express CZ s.r.o.

6 207 069,33 Kč

Mongolsko

obecná ochrana
životního prostředí

Přenos know-how v přístupu
k odstraňování ekologických
zátěží – 2. fáze

DEKONTA, a.s.

12 714 060,00 Kč

Mongolsko

výroba a dodávky
energie

Modernizace zauhlování
na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru

Bohemia Müller s.r.o.

10 598 406,00 Kč

Mongolsko

nerostné zdroje a těžba

Geologické mapování 1 : 50 000
a zhodnocení ekonomického potenciálu
vybrané oblasti Západního Mongolska

Česká geologická služba

Mongolsko

lesnictví

Rozvoj lesů a genofondu místních
ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

ÚHÚL

Celkem Mongolsko

120 000,00 Kč

6 088 205,00 Kč
36 920 524,33 Kč

Gruzie
zdravotnictví

Zajištění první pomoci
pro ambulanci v Omalu

Charita ČR

Gruzie

zdravotnictví

Podpora včasné diagnostiky,
prevence a léčby onkologických
onemocnění v Gruzii

Charita ČR, Cancer prevention centre, AMCA, spol. s r.o.,
BADGERS - Development Professionals, s.r.o., Michal Šveinar,
KOPOS KOLÍN a.s.

Gruzie

státní správa
a občanská společnost

Posílení kapacit kynologické služby
gruzínské celní správy (Studie
proveditelnosti budování kapacit
institucí v oblasti kynologie)

Generální ředitelství cel

Gruzie

státní správa
a občanská společnost

Budování kapacit v oblasti prevence
závažných havárií v Gruzii

DEKONTA, a.s.

2 217 025,00 Kč

Gruzie

státní správa
a občanská společnost

Podpora reformy veřejné správy
v Gruzii

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Institut pro veřejnou
správu Praha, Univerzita J. E.
Purkyně - VYCCERO, Alta ltd.

1 293 983,10 Kč

Gruzie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Rozvoj udržitelných výzkumných
a informačních kapacit oboru
adiktologie v Gruzii

Univerzita Karlova

Gruzie

Přílohy		

465 708,50 Kč

7 984 162,14 Kč

199 341,00 Kč

90 000,00 Kč
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Gruzie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

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

Charita ČR

Gruzie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Podpora sociálního začleňování
zdravotně postižené mládeže,
Gruzie, 2015–2017

Člověk v tísni, o.p.s.

Gruzie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Zlepšení dostupnosti zdravotní
a sociální péče pro osoby s postižením

Charita ČR

1 000 000,00 Kč

Gruzie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Zvyšování kvality života a pracovního
uplatnění pro ženy se zdravotním
postižením v Gruzii

CARE Česká republika z.s.

1 000 000,00 Kč

Gruzie

zemědělství

Zavedení systému národní
fytosanitární kontroly (Vypracování
projektového dokumentu zaměřeného
na vybudování národního systému
fytosanitární kontroly Gruzie)

ÚKZÚZ

791 200,00 Kč

Gruzie

zemědělství

Založení regionálního centra
pro rozvoj včelařství

Státní veterinární ústav Praha,
Agora Union Association Agora,
MVDr. Zdeněk Klíma

795 803,21 Kč

Gruzie

zemědělství

Podpora tradičního způsobu
zemědělské obživy v Tušsku

Charita ČR

2 000 000,00 Kč

Gruzie

zemědělství

Podpora efektivního hospodářství
družstev v kraji Imereti Gruzie

Člověk v tísni, o.p.s.

1 000 000,00 Kč

Gruzie

zemědělství

Lesnická inventarizace a trvale
udržitelné lesnické hospodaření
v chráněných oblastech Tušheti

Mendelova univerzita v Brně

2 669 611,36 Kč

Gruzie

připravenost
a prevence katastrof

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

Česká geologická služba

3 230 240,00 Kč

Gruzie

připravenost
a prevence katastrof

Zvýšení bezpečnosti dopravních
koridorů Gruzie rozvojem silniční
meteorologie

GEOtest, a.s.

2 453 970,00 Kč

Gruzie

připravenost
a prevence katastrof

Zvýšení meteorologické bezpečnosti
koridoru TRACECA na silničním úseku
v oblasti sedla Rikoti

DELTING s.r.o.

Gruzie

obecná ochrana
životního prostředí

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní
chráněné oblasti Imereti II

Správa jeskyní ČR

1 098 846,00 Kč

Gruzie

obecná ochrana
životního prostředí

Realizace vybraných opatření
z plánu péče pro CHKO Tušsko

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

1 163 300,00 Kč

Celkem Gruzie

1 800 000,00 Kč

1 774 035,00 Kč

229 531,00 Kč

33 256 756,31 Kč
Kambodža

Kambodža

zdravotnictví

Podpora a rozvoj oftalmologie
ve venkovských oblastech provincie
Takeo v Kambodži pro roky 2015–2017

Charita ČR

2 000 000,00 Kč

Kambodža

zdravotnictví

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

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00 Kč

Kambodža

zdravotnictví

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

Člověk v tísni, o.p.s.

4 220 500,00 Kč

Kambodža

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Podpora uplatnění osob s postižením
na trhu práce

Charita ČR

3 000 000,00 Kč
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Přílohy

Kambodža

výroba a dodávky
energie

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

Člověk v tísni, o.p.s.

Celkem Kambodža

6 000 000,00 Kč

17 220 500,00 Kč
Kosovo

Kosovo

voda a sanitace

Zvýšení kvality vody v jezeře
Badovac zavedením řádného
nakládání s odpadními vodami

Společnost Badovac WWT firem
Ircon s.r.o., TopolWater

4 957 000,00 Kč

Kosovo

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Integrace sociálně vyloučených osob
v pilotních lokalitách v Kosovu

Člověk v tísni, o.p.s.

3 755 600,00 Kč

Kosovo

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Péčí o děti k lepší budoucnosti

Charita ČR

2 000 000,00 Kč

Kosovo

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Vzděláním k rovným příležitostem

Charita ČR

918 421,00 Kč

Kosovo

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Integrace zrakově postižených osob
a prevence zrakových vad v Kosovu

Člověk v tísni, o.p.s.

Celkem Kosovo

3 000 000,00 Kč
14 631 021,00 Kč

Palestinská autonomní území
Palestina

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Supplying Medical Equipment
to Princess Basma Centre

Jerusalem Princess Basma
Centre

Palestina

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na PAÚ

Charita ČR

4 000 000,00 Kč

Palestina

výroba a dodávky
energie

Projekty v sektoru energetiky – převod
finančním darem (MZV)

–

8 500 000,00 Kč

Celkem Palestina

971 384,79 Kč

13 471 384,79 Kč
Srbsko

Srbsko

zdravotnictví

Modernizace a posílení kapacit
chirurgické jednotky ve Všeobecné
nemocnici Pirot

Srbsko

voda a sanitace

Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica PRESSKAN system, a.s.

Srbsko

voda a sanitace

Zavedení udržitelného systému
zásobování pitnou vodou municipality
Bela Crkva, Srbsko

VODNÍ ZDROJE, a.s.

8 175 530,00 Kč

Srbsko

výroba a dodávky
energie

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

MEVOS, spol. s r. o.,
Municipalita Srbobran

6 006 621,82 Kč

Srbsko

státní správa
a občanská společnost

Přenos transformační zkušenosti
pro zavedení systému vysílání civilních
expertů do zahraničních misí Srbska

Prague Security Studies
Institute (PSSI)

2 072 323,00 Kč

AMCA spol. s r.o.,
LINET spol. s r.o.

Celkem Srbsko

770 077,67 Kč
789 359,00 Kč

17 813 911,49 Kč
Zambie

Zambie

vzdělávání

Centrum učňovských kurzů pro
sociálně ohroženou mládež Mongu

Njovu o.p.s.

2 000 000,00 Kč

Zambie

populační politika

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

Charita ČR

4 000 000,00 Kč

Přílohy		

63

Zambie

zemědělství

Mendelova univerzita v Brně,
Zajištění udržitelné a stabilní produkce
Africa Centre for Holistic Mankrmiva pro dojný skot drobných farmářů
agement

Celkem Zambie

5 149 028,93 Kč
11 149 028,93 Kč

Ukrajina
Ukrajina

vzdělávání

Podpora harmonizace Boloňského
systému vysokého školství zemědělských vysokých škol na Ukrajině

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Ukrajina

státní správa
a občanská společnost

Podpora zvyšování kvality vysokého
školství na Ukrajině

AMO, UPOL

1 501 873,00 Kč

Ukrajina

státní správa
a občanská společnost

Podpora zavádění reforem a zvyšování
odbornosti veřejné správy v oblasti
terciárního vzdělávání

Masarykova univerzita, MŠMT

2 043 160,00 Kč

Modernizace systému veřejného
vzdělávání na Ukrajině

BADGERS - Development Professionals, s.r.o., Ukrainian Center
for Ecology and Heat-and-Power
Engineering, Megagrad, Vinnytska Bydivelna Companiya
s.r.o. (TOV VBK), Lymar Andrej
Valentinovič, donbaská Národní
akademie civilního inženýrství
a architektury

6 428 225,05 Kč

Ukrajina

vzdělávání

Celkem Ukrajina

10 718 258,05 Kč

Celkem Bilaterální projekty

7.2

745 000,00 Kč

361 519 299,84 Kč

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora kapacit Státního archivu
Bosny a Hercegoviny

Národní archiv ČR

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora kapacit bosenského Institutu
pro standardizaci v oblasti zavádění
Eurokódů

ÚNMZ

Bosna
a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Rozšíření kapacit Metrologického
institutu v Bosně a Hercegovině

Český metrologický institut

4 837 440,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

zemědělství

Institucionální podpora certifikace
a kontroly rostlinného materiálu

ÚKZÚZ

1 159 308,00 Kč

Bosna
a Hercegovina

lesnictví

Zefektivnění technologických postupů
sběru a správy lesnických dat
ve Federaci Bosny a Hercegoviny

ÚHÚL

2 800 000,00 Kč

Celkem Bosna a Hercegovina
Etiopie
Celkem Etiopie
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zemědělství

Skutečné čerpání
190 453,00 Kč

4 000 000,00 Kč

12 987 201,00 Kč
Studie přírodních fenoménů
ohrožujících zemědělskou produkci
ve vybraných zónách SNNPR

Česká geologická služba

2 400 000,00 Kč
2 400 000,00 Kč

Přílohy

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zavádění Eurokódů
v Moldavské republice

ÚNMZ

1 550 600,00 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zlepšení akceschopnosti a odborné
způsobilosti moldavských hasičů II.

Ministerstvo vnitra ČR

1 529 400,00 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zvyšování kapacit Ministerstva práce,
sociální ochrany a rodiny v Moldavsku

MPSV ČR

4 063 100,00 Kč

Moldavsko

zemědělství

Studie proveditelnosti budování
kapacit institucí v oblasti ekologického
zemědělství

ÚKZÚZ

Celkem Moldavsko

421 580,00 Kč
7 564 680,00 Kč

Mongolsko

nerostné zdroje a těžba

Geologické mapování 1 : 50 000
a zhodnocení ekonomického potenciálu
vybrané oblasti Západního Mongolska

Česká geologická služba

Mongolsko

lesnictví

Rozvoj lesů a genofondu místních
ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

ÚHÚL

Celkem Mongolsko

120 000,00 Kč

6 088 205,00 Kč
6 208 205,00 Kč

Gruzie

státní správa
a občanská společnost

Studie proveditelnosti budování
kapacit institucí v oblasti kynologie

Generální ředitelství cel

199 341,00 Kč

Gruzie

zemědělství

Vypracování projektového dokumentu
zaměřeného na vybudování národního
systému fytosanitární kontroly Gruzie

ÚKZÚZ

791 200,00 Kč

Gruzie

připravenost
a prevence katastrof

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

Česká geologická služba

3 230 240,00 Kč

Gruzie

obecná ochrana
životního prostředí

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní
chráněné oblasti Imereti II

Správa jeskyní ČR

1 098 846,00 Kč

Gruzie

obecná ochrana
životního prostředí

Realizace vybraných opatření
z plánu péče pro CHKO Tušsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

1 163 300,00 Kč

Celkem Gruzie
Palestina

6 482 927,00 Kč
výroba a dodávky
energie

Projekty v sektoru energetiky – převod
finančním darem (MZV)

MZV ČR

Celkem Palestina
Ukrajina

8 500 000,00 Kč
státní správa
a občanská společnost

Podpora zavádění reforem a zvyšování
odbornosti veřejné správy v oblasti
vzdělávání na Ukrajině

MŠMT

Celkem Ukrajina
Neaplikovatelné

748 260,00 Kč
748 260,00 Kč

neaplikovatelné

Celkem rozpočtová opatření

Přílohy		

8 500 000,00 Kč

Peněžní dar mezinárodním organizacím

MZV ČR

3 500 000,00 Kč
48 391 273,00 Kč
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7.3

 ŘEHLED ČERPÁNÍ TUZEMSKÉ PROJEKTOVÉ SPOLUPRÁCE V GESCI
P
ČRA V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

Skutečné čerpání

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Opravdový svět

ADRA, o.p.s.

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Studentská Agora 2016 – debatování
jako nástroj pro zvýšení podpory
rozvojové pomoci mezi mladými lidmi

Agora CE o.p.s.

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Učíme v souvislostech

ARPOK, o.p.s.

925 164,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Na cestě…

ARPOK, o.p.s.

600 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Porozumět rozmanitosti světa:
Podpora osvěty ZRS mezi politickou
reprezentací, mládeží a širokou
veřejností v regionech ČR

Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO)

500 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Globální rozvojové vzdělávání
pomocí audiovizuálních vzdělávacích
prostředků

Člověk v tísni, o.p.s.

1 310 100,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Školy k světu

Člověk v tísni, o.p.s.

1 983 800,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Svět bez mýtů

Člověk v tísni, o.p.s.

1 709 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

SOUVISLOSTI – Globální problémy
z pohledu jednotlivých aktérů

Diakonie ČCE – Středisko
humanitární a rozvojové pomoci

648 935,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Moldavsko a Ukrajina – země
blízké a vzdálené II

Diecézní charita
ostravsko-opavská

772 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Nový start s novými Cíli

EDUCON, z.s.

800 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Města podporují fair trade
a udržitelný rozvoj

Ekumenická akademie

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Mapování situace žen v rozvojových
zemích a osvěta české veřejnosti

Femisphera z.s.

649 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Země na talíři: zodpovědná spotřeba
a rozvoj objektivem kamery

Glopolis, o.p.s.

1 013 536,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Klimatické souvislosti migrace

Glopolis, o.p.s.

352 300,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou
k toleranci a kultuře dialogu

Charita ČR

500 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Udržitelná města a obce pro rozvoj

Charita ČR

521 310,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Fotbal pro rozvoj

INEX – Sdružení dobrovolných
aktivit, z. s.

1 123 731,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v GRV

Multikulturní centrum Praha,
z.s.

757 650,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Důstojný život pro všechny: podpora
osvětových a vzdělávacích aktivit
v regionech

NaZemi, z. s.

326 800,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Fairtradové školy nositeli změny

NaZemi, z. s.

656 498,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Podpora rozvojového vzdělávání
a osvěty – Pardubický kraj

Pontopolis z.s.

504 000,00 Kč
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1 349 400,00 Kč

500 000,00 Kč

823 297,00 Kč

Přílohy

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Středisko pro zvyšování povědomí o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci

Rada pro mezinárodní vztahy

400 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

GLOBÁLNĚ ZODPOVĚDNÁ MĚSTA

ShineBean, o.p.s.

500 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

SHIRIKA

ShineBean, o.p.s.

800 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

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

Společnost Podané ruce o.p.s.

300 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Za inkluzivní rozvoj

Světlo pro svět – Light for the
World, o.s.

600 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Letní škola rozvojové spolupráce

Univerzita Palackého
v Olomouci

672 680,00 Kč

Celkem Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

21 599 201,00 Kč

Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Implementace SDGs – Kapacity NNO
pro mezioborová a mezisektorová
partnerství

Glopolis, o.p.s.

350 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Posilování organizačních kapacit
v oblasti vnějších vztahů

Wontanara, o.p.s.

340 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Blíž lidem

Arcidiecézní charita Olomouc

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Vybudování nového pilíře fundraisingových příjmů pro trvalou udržitelnost
rozvojových projektů

Světlo pro svět – Light
for the World, o.s.

358 300,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Posilování kapacity pro program
adopce nablízko

Salesiánská asociace
Dona Boska, o.s.

379 574,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Inovativní metody fundraisingu jako
nástroj ke zvýšení finanční stability
MOST, o. p. s.

MOST, o. p. s.

390 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Profesionalizace organizace
v oblasti fundraisingu

Centrum Narovinu, o.p.s.

370 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

O krok dál na cestě k dlouhodobé
udržitelnosti

HUMANITAS AFRIKA, o. p. s.

267 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Balë ôko – Zvýšení odborných kapacit
v oblasti fundraisingu pro vstup do
druhého desetiletí fungování SIRIRI

SIRIRI o.p.s.

400 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Posílení organizační kapacity
a udržení mezinárodní spolupráce

Neslyšící s nadějí, z.s.

400 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Fundraiser – zvyšování
samofinancování ARPOKu

ARPOK, o.p.s.

252 600,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Posílení odborné a administrativní
struktury střediska pro zvyšování
povědomí o rozvojových zemích
a rozvojové spolupráci

Rada pro mezinárodní vztahy

250 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

V jednoduchosti je síla

Development Worldwide, z.s.

240 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Databáze projektových indikátorů
a poradenství pro zlepšení monitoringu
a evaluace rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o.p.s.

278 000,00 Kč

Celkem Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací

Přílohy		

257 121,00 Kč

4 532 595,00 Kč
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Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci
ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Mainstreaming Fairtrade
v České republice

Fairtrade Česko
a Slovensko, z.s.

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Posilování kapacit a efektivnosti
platformy FoRS – Českého fóra pro
rozvojovou spolupráci v roce 2016

České fórum pro rozvojovou
spolupráci – FoRS

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Zvyšování účasti českých subjektů
v rozvojových projektech mezinárodních organizací

Platforma podnikatelů
pro zahraniční rozvojovou
spolupráci, z.s.

Celkem Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

487 050,00 Kč

1 000 000,00 Kč

699 000,00 Kč

2 186 050,00 Kč

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Podpora udržitelné turistiky jako
prostředek rozvoje horských oblastí
v Gruzii – sdílení českého know-how

město Vrchlabí

500 000,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Rozvoj Good Governance ve městě
Čačak na základě zkušeností
ve Valašském Meziříčí

město Valašské Meziříčí

418 280,00 Kč

ČR

osvěta o rozvojové
spolupráci

Příprava projektových manažerů na
fondy EU a udržování tradičních prvků
české a srbské kultury

Ústecký kraj

497 080,00 Kč

Celkem Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR
Celkem tuzemské projekty
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1 415 360,00 Kč
29 733 206,00 Kč

Přílohy

7.4

 ŘEHLED ČERPÁNÍ PROGRAMU VYSÍLÁNÍ UČITELŮ V GESCI ČRA
P
V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

Bosna
a Hercegovina

vzdělávání

Podpora vzdělávání studentů
zootechnického oboru na Universitě
v Banja Luce

Česká zemědělská univerzita
v Praze

994 440,00 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

Gruzie

vzdělávání

Graduate Teaching Fellows

Univerzita Karlova

952 200,00 Kč

Gruzie

vzdělávání

Zvyšování kapacit akademických
a vedoucích pracovníků na Státní
univerzitě Akaki Tsereteli (Gruzie)

Česká zemědělská univerzita
v Praze

905 950,00 Kč

Jemen

vzdělávání

Podpora kvality vysokého školství
v provincii Sokotra

Mendelova univerzita v Brně

1 000 000,00 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

Moldavsko

vzdělávání

Modernizace a zvýšení kvality výuky
a výzkumu na Státní agrární univerzitě
Moldavska (SAUM)

Česká zemědělská univerzita
v Praze

920 000,00 Kč

Mongolsko

vzdělávání

Zvyšování kvality a relevance
vzdělávání na Mongolian University
of Science and Technology

Člověk v tísni, o.p.s.

910 100,00 Kč

Vietnam

vzdělávání

Podpora vědecko-výzkumných kapacit
pedagogů a studentů Zemědělské
a lesnické univerzity v Hue, Vietnam

Česká zemědělská univerzita
v Praze

Celkem Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí

Přílohy		

Skutečné čerpání

1 000 000,00 Kč
8 682 090,00 Kč
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7.5

 ŘEHLED ČERPÁNÍ PODPORY TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH
P
SUBJEKTŮ V GESCI ČRA V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

ČR+EU

osvěta o rozvojové
spolupráci

Jezte zodpovědně! Aktivně se vzdělávacím programem pro globální výzvy
v Evropském roce rozvoje a dále

Glopolis, o.p.s.

Etiopie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Komunitní rehabilitace v Arba Minch
a okolí

Světlo pro svět – Light for
the World, o.s.

ČR+EU

osvěta o rozvojové
spolupráci

Čas na změnu: Podpora udržitelné
spotřeby a produkce nerostných
surovin nejen v kontextu Evropského
roku rozvoje 2015

Glopolis, o.p.s.

53 100,00 Kč

ČR+EU

osvěta o rozvojové
spolupráci

Financování rozvoje a rozvojové
finance v Evropském roce rozvoje
2015: Celoevropská kampaň za sladění
evropských investic s post-MDGs
strategií a politikami EU pro udržitelný
rozvoj a odstraňování chudoby

Glopolis, o.p.s.

142 000,00 Kč

Zambie

populační politika

Podpora zdrojů obživy skrze učňovské
a podnikatelské vzdělávání a podpora
zlepšení zdrojů příjmů v oblastech
přesídlení Mayukwayukwa a Meheba

Charita ČR

Nizozemí, Belgie,
Bulharsko, Malta,
Itálie, Německo,
Indie, Demokratická
republika Kongo,
Zambie, Nikaragua,
Bangladéš

osvěta o rozvojové
spolupráci

Evropské spojenectví pro dosažení
MDGs proti dopadům nedostatku
potravin a klimatických změn
na sociálně vyloučené

EDUCON

Mongolsko

výroba a dodávky
energie

Ovčí vlna jako ekologicky šetrný
stavební materiál – integrovaný přístup
pro rozvoj dodavatelského řetězce

Člověk v tísni, o.p.s.

725 000,00 Kč

Afghánistán

populační politika

Podpora vykořeněných obyvatel
Afghánistánu

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00 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.

842 400,00 Kč

ČR, Západní Afrika

osvěta o rozvojové
spolupráci

Farmářské organizace jako klíčoví
aktéři v produkci rýže v Západní Africe

Glopolis, o.p.s.

268 500,00 Kč

ČR+EU

osvěta o rozvojové
spolupráci

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

Glopolis, o.p.s.

827 770,00 Kč

Etiopie

zemědělství

Zajištění udržitelných zdrojů obživy
v Kedida Gamela, SNNPR

Charita ČR

Kambodža

zemědělství

Posilování odolnosti vůči katastrofám
prostřednictvím lepšího vzdělávání
a obživy

Člověk v tísni, o.p.s.

1 061 000,00 Kč

Zambie

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Ekonomická emancipace – Zambie

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

1 887 749,00 Kč

Etiopie

voda a sanitace

Přístup k bezpečné pitné vodě
komunitám Qetane Kedeb v zóně
Gurage v Etiopii

ADRA, o.p.s.

880 000,00 Kč

Etiopie

vzdělávání

Podpora rovnocenného přístupu
ke kvalitnímu vzdělání v Etiopii

ADRA, o.p.s.

880 000,00 Kč

ČR+EU, Indie,
Čína, Indonésie

osvěta o rozvojové
spolupráci

Cesta k etickému a udržitelnému
dodavatelskému řetězci v obuvnickém
průmyslu

NaZemi, z. s.

300 000,00 Kč
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Skutečné čerpání

376 000,00 Kč

1 906 457,00 Kč

1 894 000,00 Kč

86 165,00 Kč

1 452 887,00 Kč

Přílohy

Kambodža

zdravotnictví

Podpora výživy matek a dětí do dvou
let v oblasti Baray Santuk (Kambodža)

ADRA, o.p.s.

EU, Gruzie, Barma,
Srbsko, Vietnam,
Etiopie, Keňa

osvěta o rozvojové
spolupráci

GLEN – globálním partnerstvím
k naplňování SDGs

INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit, z. s.

Zambie

státní správa
a občanská společnost

Ženy ve vedení – Zambie

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

2 000 000,00 Kč

Afghánistán

zemědělství

Správa přírodních zdrojů a podpora
udržitelného způsobu obživy ve čtyřech
distriktech Balchu a Samanganu

Člověk v tísni, o.p.s.

1 000 000,00 Kč

EU+Kolumbie,
Ekvádor a Návětrné
ostrovy

osvěta o rozvojové
spolupráci

Za férové banány

Ekumenická akademie

Jižní Súdán

potravinová bezpečnost

Kvalitnější výživa díky odolnějšímu
zemědělství, Severní Bahr el Ghazal,
Jižní Súdán

Člověk v tísni, o.p.s.

Moldavsko

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Rozvoj služeb domácí péče CASMED II.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Kambodža

multisektor

Rozvoj územního plánování
v Kambodži jako nástroj podpory
ochrany vlastnictví zranitelných
a sociálně vyloučených skupin II.

Člověk v tísni, o.p.s.

ČR, Salvador,
osvěta o rozvojové
Honduras, Nikaragua,
spolupráci
Německo, Rakousko

Každá obec se počítá: společensky
odpovědné nakupování – Teď!

NaZemi, z. s.

Mongolsko

multisektor

Zlepšení životních podmínek
a ekonomického postavení venkovského obyvatelstva v Mongolsku

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00 Kč

Gruzie

multisektor

MAS Kazbegi: Budování partnerství
vládního a nevládního sektoru pro
rozvoj venkova v Gruzii

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00 Kč

Kosovo

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Důraz na schopnosti – rozšiřování
možností zaměstnání osob
s postižením v Kosovu

Člověk v tísni, o.p.s.

406 500,00 Kč

Jižní Súdán

potravinová bezpečnost

Posílení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a životních podmínek nejvíce
Charita ČR
ohrožené populace ve Východní Equatorii

ČR+EU

osvěta o rozvojové
spolupráci

Global Schools: Svět ve výuce.
Začlenění globálního rozvojového
vzdělávání do výuky na ZŠ

Člověk v tísni, o.p.s.

615 850,00 Kč

Estonsko, Lotyšsko,
Litva, Slovensko, ČR,
Finsko, Irsko, UK

osvěta o rozvojové
spolupráci

EYD2015: Media for Development

Člověk v tísni, o.p.s.

85 450,00 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

ČR, Německo,
Polsko, Řecko,
Skotsko, Slovensko,
Slovinsko

osvěta o rozvojové
spolupráci

Skautingem k aktivnímu globálnímu
občanství v ERR 2015 a dále

NaZemi, z. s.

Kambodža

ostatní sociální
infrastruktura a služby

Sociální harmonizace a podpora
obživy v komunitách

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

ČR+EU
+Uganda

osvěta o rozvojové
spolupráci

Devět miliard u jednoho stolu: podpora
role Evropy při prosazování potravinové
a klimatické spravedlnosti

Ekumenická akademie

Přílohy		

2 000 000,00 Kč

1 122 270,00 Kč

327 600,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 990 762,00 Kč

2 000 000,00 Kč

135 000,00 Kč

1 970 000,00 Kč

80 000,00 Kč

1 451 809,00 Kč

301 385,00 Kč
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Mongolsko

zemědělství

Posilování partnerství občanské
společnosti a místní samosprávy
Charita ČR
v zemědělském sektoru v provincii Khentii

2 000 000,00 Kč

Mongolsko

nespecifikované

Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru Charita ČR
pomocí recyklace stavebního materiálu

2 000 000,00 Kč

Kambodža

vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání dětí
s vadou zraku v Kambodži

Světlo pro svět – Light for
the World, o.s.

Barma

státní správa
a občanská společnost

Posilování účasti nestátních aktérů při
budování záchranné sítě pro děti v Barmě

Člověk v tísni, o.p.s.

Celkem Podpora trojstranných projektů českých subjektů
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1 211 157,00 Kč
1 750 000,00 Kč
46 030 811,00 Kč

Přílohy

7.6

 ŘEHLED ČERPÁNÍ PROGRAMU ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ
P
PRO SOUKROMÝ SEKTOR V GESCI ČRA V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

Skutečné čerpání

Program rozvojového partnerství (B2B)
Ukrajina

obchod a další služby

Zavedení systému kontroly užitkovosti
a dědičnosti v Žytomyrské oblasti –
– Ukrajina

Chovatelské družstvo
Impuls

250 195,64 Kč

Bosna
a Hercegovina

obchod a další služby

Podpora využití kořenových čistíren
odpadních vod v Bosně a Hercegovině

DEKONTA, a.s.

462 878,70 Kč

Etiopie

obchod a další služby

Zemědělské inovace a technologie
v Jižní Etiopii s důrazem na pěstování
kávy ET - CZ Joint Venture

mamacoffee s.r.o.

Etiopie

obchod a další služby

Využití ekonomického a sociálního
potenciálu superpotraviny moringa
z Etiopie

Ing. Jaromír Novák

Bosna
a Hercegovina

obchod a další služby

Opština Pelagičevo – vypracování
předstudie proveditelnosti, seznámení
PROVOD - inženýrská
se s legislativou a školení na téma studie
společnost, s.r.o.
proveditelnosti a dotačních možností
čerpání z fondů EU

271 988,33 Kč

Palestina

obchod a další služby

Podpora podnikání v Palestině

Sense Technologies a.s.

195 909,55 Kč

Moldavsko

obchod a další služby

Podpora spolupráce při pěstování,
certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní
bioprodukce z Moldavska

PRO-BIO, obchodní
společnost s.r.o.

Mongolsko

obchod a další služby

Aplikace moderní technologie na
ekologické zpracování plastů a výrobu
plastového oleje v Mongolsku

Belafor s.r.o.

Etiopie

obchod a další služby

Školení a transfer know-how pro územní
AQUATEST a.s.
plánování a ochranu životního prostředí

650 000,00 Kč

Kambodža

obchod a další služby

Zavedení mobilního a webového
řešení podporujícího rozvoj občanské
společnosti a zlepšení životních
podmínek v Kambodži

210 000,00 Kč

HRDLIČKA spol.s r.o.

Celkem Program rozvojového partnerství (B2B)

94 614,00 Kč

500 000,00 Kč

700 000,00 Kč

451 311,62 Kč

3 786 897,84 Kč
Program Studie proveditelnosti

Nikaragua

obchod a další služby

Inovativní kávová farma a ekologická
lodge Matagalpa, Nikaragua

Srí Lanka

obchod a další služby

Energetické využívání odpadů v oblasti
JA ELA, Srí Lanka, s důrazem na intenziv- Grandera a.s.
ní třídění odpadů na vstupu do systému

498 000,00 Kč

Ukrajina

obchod a další služby

Výstavba moderního zařízení pro
EVECO Brno, s.r.o.
energetické využití komunálních odpadů

499 860,00 Kč

Moldavsko

obchod a další služby

Implementace mezinárodních zdravotnických předpisů WHO v souvislosti
s šířením vysoce nebezpečných nákaz
v souladu se stanovenými úkoly v návaznosti na uzavřenou smlouvu o zahraniční rozvojové pomoci

EGO Zlín, spol. s r. o.

500 000,00 Kč

Gruzie

obchod a další služby

Přenos českého know-how v oblasti
vývoje a výroby čistíren odpadních vod
do Gruzie

Ircon, s. r. o.

220 821,46 Kč

Srbsko

obchod a další služby

Studie proveditelnosti systému čištění
odpadních vod ve městě Ljubovija

MEVOS, spol. s r. o.

449 718,30 Kč

Myanmar

obchod a další služby

Studie proveditelnosti „Udržitelná
a efektivní úprava vody v Myanmaru“

G-servis Praha spol. s r.o.

482 838,89 Kč

Přílohy		

mamacoffee s.r.o.

410 499,27 Kč
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Gruzie

obchod a další služby

Studie proveditelnosti výroby a využití
biopaliv v oblasti Imereti (Gruzie)

VÚZT, s.r.o.

442 750,00 Kč

Srí Lanka

obchod a další služby

Podpora udržitelného turismu
na Srí Lance

Ting s.r.o.

428 500,00 Kč

Malajsie

obchod a další služby

Studie proveditelnosti: Adaptace
technologie energetického využití
odpadů na místní podmínky Malajsie

STOPA, s.r.o.

497 240,00 Kč

Celkem Program Studie proveditelnosti
Celkem Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor
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4 430 227,92 Kč
8 217 125,76 Kč
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 ŘEHLED ČERPÁNÍ PROGRAMU VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ V GESCI ČRA
P
V ROCE 2016

Region/země

Sektor dle OECD/DAC

Název projektu

Realizátor

Ukrajina

státní správa a
občanská společnost

Zvýšení kvality nábytku
ukrajinské provenience

Mendelova univerzita
v Brně (doc. Ing. Daniela
Tesařová, Ph.D., Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.)

Srbsko

státní správa
a občanská společnost

Dokončení návrhu základního
systému sledování vlivu klimatické
změny na biodiverzitu v Srbsku

DHP Conservation s.r.o.
(Ing. Michael Hošek, Jan
Dušek)

Mongolsko

státní správa
a občanská společnost

Systém značkování skotu v Mongolsku

Medicom, a.s. (Ing. Tomáš
Vozáb, Ing. Pavel Valach)

558 568,67 Kč

Mongolsko

státní správa
a občanská společnost

Systém značkování skotu v Mongolsku

Natural, spol. s r.o.
(Ing. Zuzana Biniová)

165 250,20 Kč

Etiopie

státní správa
a občanská společnost

Zvyšování kapacit odborníků pracujících
v geologických oborech pro státní úřady Česká geologická služba
(FDRE)

453 750,00 Kč

Srbsko

státní správa
a občanská společnost

Pomoc při transpozici a implementaci
technické legislativy v Srbsku

Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
(Ing. Miroslav Chloupek,
Mgr. Viktor Pokorný,
Mgr. Václava Holušová)

125 372,77 Kč

Gruzie

státní správa
a občanská společnost

Zvýšení kvality principů dobrého vládnutí v municipalitě Mameuli v Gruzii

RNDr. Ivana Bursíková,
RNDr. Ivo Šanc, CSc.

217 095,56 Kč

Mongolsko

státní správa
a občanská společnost

Rozvoj kvality služeb v oblasti reprodukce v Mongolsku

Natural, spol. s r.o.
(Ing. Zuzana Biniová,
Ing. Michal Rutte)

278 583,00 Kč

Bosna a Hercegovina

státní správa
a občanská společnost

Podpora profesionalizace neziskových
organizací poskytujících služby lidem
s postižením v Bosně a Hercegovině

Mgr. et Mgr. Jan Kostečka,
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.

297 024,00 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Podpora přípravy národní zprávy
pro konferenci UN Habitat II

Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta
(prof. Luděk Sýkora)

348 106,01 Kč

Moldavsko

státní správa
a občanská společnost

Zhodnocení problémů a potřeb v péči
o zvláště chráněná území v Moldavsku

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
(Mgr. Jindřich Chlapek,
Mgr. Eva Knižátková)

272 326,00 Kč

Gruzie

státní správa
a občanská společnost

Konzultace právního rámce pro inovační
systém v Gruzii – Pavel Komárek

Technologická agentura ČR
(Ing. Pavel Komárek, CSc.)

219 690,00 Kč

Srbsko

státní správa
a občanská společnost

Strategie ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku – návrh indikátorů klimatické změny

DHP Conservation s.r.o.
(Ing. Michael Hošek)

110 558,00 Kč

Celkem Vysílání expertů

Přílohy		

Skutečné čerpání

126 898,21 Kč

44 745,65 Kč

3 217 968,07 Kč
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ABSTRAKTY REALIZOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ V GESCI
ČRA V ROCE 2016

AFGHÁNISTÁN

Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
V AFGHÁNISTÁNU PROSTŘEDNICTVÍM MODELOVÝCH ŠKOL
Identifikační číslo: 05/2016/02
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: celostátně
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 8 994 067 Kč
Celkový rozpočet: 28 000 000 Kč
Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na
afghánských středních zemědělských školách nastavením systému modelových škol podporovaných vícestranným monitoringem kvality a využívaných pro
replikování dobré praxe do ostatních škol. Současný
projekt, který navazuje na předchozí mnohaleté aktivity v tomto sektoru, pokračuje v podpoře zemědělského
vzdělávání s cílem budovat kapacity středních zemědělských škol a institutů s důrazem na praktickou výuku
a zároveň zvyšovat kapacity státní správy a samosprávy
monitorovat kvalitu výuky a samostatně ji podporovat.
Přímou cílovou skupinou projektu jsou ředitelé škol, jejich zástupci, učitelé, studenti pilotních škol a úředníci
odboru technického 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 pilotních a modelových škol), rodiny studentů, zaměstnavatelé a farmáři.

Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 6 995 505 Kč
Celkový rozpočet: 20 000 000 Kč
V roce 2015 zahájený projekt Participativní zemědělský
rozvoj provincie Samangan je realizován ve třech okresech (distriktech) provincie Samangan: Khuram Wa
Sarbagh, Hazrat-e Sultan a Aybak. Projekt se zaměřuje
jak na uměle zavlažované nížiny, tak na náhorní plošiny
s přirozenou závlahou. Obyvatelé cílových oblastí se živí
zemědělstvím, chovem dobytka a drobným podnikáním. Etnicky různorodé obyvatelstvo je pestrou směsicí
Uzbeků, Tádžiků, Paštúnů a Arabů. Díky vysokému zájmu cílových komunit byl v roce 2016 počet zapojených
farmářů navýšen o 50 % (z původně plánovaných 600
na 900). Projekt také zahrnul dalších 100 žen pro školení v domácí produkci zeleniny a v příštím roce bude
vybráno zbývajících 40. V rámci podpory výdělečných
aktivit zahájilo všech 25 loni založených školek svoji činnost a ve 35 drůbežárnách se rozběhla inkubace
kuřat. Jejich majitelé se zúčastnili technických školení
v chovu drůbeže a řízení školek, základech podnikání,
marketingu a hodnotovém řetězci. Do června roku 2016
73 % podniků dosahovalo zisku.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ DROGOVÉ PREVENCE
V AFGHÁNISTÁNU
Identifikační číslo: 05/2016/01
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: Afghánistán – Kábul, Herát a další
provincie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace

NÁZEV PROJEKTU: PARTICIPATIVNÍ ZEMĚDĚLSKÝ
ROZVOJ PROVINCIE SAMANGAN

Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 3 996 380 Kč

Identifikační číslo: 05/2016/03
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: provincie Samangan

Přílohy		

Celkový rozpočet: 10 000 000 Kč
Hlavním a dlouhodobým záměrem projektu je přispět
ke vzniku fungujících drogových služeb v Afghánistánu. Projekt si za účelem dosažení záměru vytyčil tři cíle:
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podporu rozvoje místních NNO v drogových službách
formou školení v terénu, distribuci HIV testerů a zavádění harm reduction programů. Dále projekt přispívá
ke vzniku nového vzdělávacího oboru v Afghánistánu –
adiktologie, což vede ke zvýšení vzdělanosti Afghánců
v oblasti moderní léčby drogové závislosti. Rovněž je
podporován vznik národního monitorovacího střediska pro Afghánistán ve spolupráci s UNODC a iniciace
pilotního programu sběru dat drogové závislosti (HIV/
AIDS ohrožení) ve vybraných provinciích Afghánistánu.
V rámci projektu bylo podpořeno 298 pacientů v procesu léčby a dále 1 350 uživatelů drog, kterým byla v rámci terénního programu poskytnuta okamžitá lékařská
a hygienická asistence.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ EKOLOGICKÉ TĚŽBY DŘEVA
A LESNÍHO HOSPODAŘENÍ V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-13-31220
Sektorové téma: lesnictví
Místo realizace: Sarajevský kanton, Federace Bosny
a Hercegoviny
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření
Realizátor: GEOtest, a.s.; Ústav pro hospodářskou
úpravu lesa
Rozpočet pro rok 2016: 3 500 000 Kč

BOSNA A HERCEGOVINA

NÁZEV PROJEKTU: VYUŽITÍ OBNOVITELNÉ
GEOTERMÁLNÍ ENERGIE V MUNICIPALITĚ DOBOJ
Identifikační číslo: CzDA-BA-2012-17-23066
Sektorové téma: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Doboj, Republika srbská
Doba realizace: 2012–2018
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s., LAG Doboj
Rozpočet pro rok 2016: 991 157 Kč
Celkový rozpočet: 24 000 000 Kč
Podle geologických průzkumů má Bosna a Hercegovina, potažmo samosprávná entita Republika srbská, slibný geotermální potenciál pro vytápění budov. Proto se
projekt zaměřuje na zlepšení stavu životního prostředí
a kvality života municipality Doboj skrze zavedení využívání obnovitelné geotermální energie pro zásobování teplem. Za nejvhodnější lokalitu byla příjemcem
projektu zvolena obec Ševerlije, jejíž populaci tvoří
především navrátivší se uprchlíci a která má značný
potenciál v oblasti využití geotermální energie. V první
části se projekt zaměřoval na sběr geofyzikálních dat,
terénní měření a následnou práci na samotných vrtech
v municipalitě Doboj. Od roku 2016 probíhá druhá fáze
projektu, která bude zaměřena na připojení budovy základní školy v obci Ševarlije k vytápění prostřednictvím
geotermálního zdroje energie.

Celkový rozpočet: 19 500 000 Kč
Území Bosny a Hercegoviny (BaH) je zhruba ze 45 %
pokryto lesy a dřevozpracovatelský průmysl je tak důležitou součástí státní ekonomiky. Těžba dřeva je však
na mnoha místech prováděna pomocí zastaralé techniky a používané postupy jsou značně neekologické, přičemž dochází k silnému poškozování podrostu používáním traktorů při přibližování dřeva. Navíc se značná
část lesů v BaH nachází ve výšce mezi 500–1 000 m n.
m. a na strmých svazích, kde je využívání klasických
metod těžby značně neefektivní. Cílem projektu je
úspěšně zavést v místě realizace technologie lesních lanovek pro těžbu a přibližování dříví, a tím přispět k zajištění ekologického hospodaření s lesy. Užití lanovek
navíc umožní hospodaření s lesy v dosud nedostupných
oblastech. V prvním roce projektu byly příjemci dodány
dva lanovkové systémy, pro které byla vyškolena kompletní osádka, včetně pracovníků pro řízení těžby dřeva. Během let 2015 a 2016 pak byla příjemci poskytována odborná asistence při provozu. Současně probíhaly
semináře a prezentace pro zájemce o technologii, čímž
bylo zvyšováno povědomí o technologii mezi institucemi a společnostmi v BaH. Paralelně s těmito aktivitami
probíhá přenos českého know-how, v rámci kterého
čeští odborníci z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa
poskytují příjemcům školení o efektivních postupech
sběru a správy lesnických dat pro tvorbu těžebních plánů.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ SYSTÉMU ŠLECHTĚNÍ
MASNÉHO SKOTU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Identifikační číslo: CzDA-BA-2013-3-31195
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Republika srbská, Federace BiH,
Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2013–2016
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Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: CIRA, s.r.o., N.O.P.O.Z.M. s.r.o.; AGROMONT
VIMPERK spol. s r.o., Česká zemědělská univerzita
v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 2 750 916 Kč
Celkový rozpočet: 19 037 821 Kč
V současné době není v celé Bosně a Hercegovině rozvinut ani zaveden žádný systém šlechtění masného
skotu. Legislativa je v tomto ohledu značně nerozvinutá a v každé z entit je práce na legislativě na odlišném
stupni vývoje. Projekt si klade za cíl zvýšení produkce
i kvality chovu skotu, a to jak podporou institucionální, tak i podporou drobných a středních zemědělců.
Projekt se tak snaží reagovat na potřeby rozvoje definované vládními strategiemi, které zdůrazňují význam
podpory živočišné produkce zaměřené na šlechtění
skotu. Hlavní část projektu byla realizována v roce 2015
a jednalo se o dodávku 120 ks plemenných jalovic. Také
byla dodána drobná mechanizace a proběhlo několik
školení pod vedením expertů z České zemědělské univerzity. V roce 2016 pak probíhala série školení za účelem nastavení správného systému šlechtění masného
skotu, dále školení pro detekci nodulární dermatitidy
a dodávky inseminačního materiálu.

vysokému riziku, že za svoji práci nebude ohodnocen
vůbec, a to v případě, že jeho výrobky budou zabaveny
celníky.
Cílem projektu je uvedení tradičního livanského sýru
na oficiální trh. V současné době totiž nejsou malí producenti schopni zajistit si adekvátní podmínky, které
by jim umožnily produkt registrovat a legálně distribuovat. Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení kvality
mléka a sýru a zavedení systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů). Dále
bude v rámci projektu vytvořeno zemědělské družstvo,
které by do budoucna mělo zajišťovat legální distribuci
sýra. V roce 2016 proběhly dodávky drobného vybavení
pro farmáře a série školení v souvislosti se zaváděním
systému HACCP do praxe.

NÁZEV PROJEKTU: VYUŽITÍ BIOMASY PRO ROZVOJ
RURÁLNÍCH OBLASTÍ BOSNY A HERCEGOVINY
Identifikační číslo: BA-2016-006-FO-23030
Sektorové téma: výroba a dodávky energie
Místo realizace: lokality ve Federaci Bosny a Hercegoviny a Republice srbské
Doba realizace: 2016–2019
Typ projektu: peněžní dar, veřejná zakázka

NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNÁ PRODUKCE TRADIČNÍHO
DOMÁCÍHO LIVANSKÉHO SÝRU
Identifikační číslo: CzDA- BA-2015-139-FO-31195
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Livno a Glamoč, Kanton 10, Federace
Bosny a Hercegoviny
Doba realizace: 2015–2019
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: J.P. Veterinarska Stanica Glamoć D.O.O., J.P.
Veterinarska Stanica Livno D.O.O., Zemědělské potřeby
M + S s.r.o., MILCOM a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 596 718 Kč
Celkový rozpočet: 10 710 018 Kč

Realizátor: UNDP Bosna a Hercegovina, české firmy
(TBD)
Rozpočet pro rok 2016: 2 885 219 Kč
Celkový rozpočet: 40 176 443 Kč
Bosna a Hercegovina je zemí se značným potenciálem
pro využívání biomasy jako prostředku k zabezpečení
energie. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické
bezpečnosti rurálních oblastí napříč Bosnou a Hercegovinou prostřednictvím přenosu české technologie
a realizací projektů efektivních systémů vytápění s využitím biomasy. Projekt si dále ve spolupráci s UNDP
Bosna a Hercegovina klade za cíl posílení legislativního
rámce v oblasti energetiky v Bosně a Hercegovině, vytvoření akčních plánů nakládání s biomasou a aplikaci
vhodných business modelů a managementu. Projekt by
měl přispět k ekonomickému rozvoji vybraných lokalit
a zvýšení zaměstnanosti.

Největším problémem při výrobě tradičního livanského
sýru, který uvádí samotní producenti, je problematika
odbytu. Malí producenti nemají zajištěn pravidelný legální odbyt, který suplují nahodilým prodejem ze dvora
a nejistým obchodováním s překupníky, kteří se snaží
prodat produkt v Chorvatsku prostřednictvím nelegálního převozu sýra přes hranice. Producent tak za svůj
výrobek získá minimální cenu a zároveň je vystaven

Přílohy		
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NÁZEV PROJEKTU: SOLÁRNÍ ENERGIE PRO NEMOCNICI
DR. SAFETA MUJIĆE V MOSTARU
Identifikační číslo: BA-2016-005-FO-23067

jektu je předávání znalostí a know-how a v neposlední
řadě také modernizace stávajících technologií. V roce
2016 byla do regionu Brčko dodána nezbytná technika
pro uchování, svoz a skladování mléka a proběhla úvodní série školení o řádných postupech produkce mléka.

Sektorové téma: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2016–2017

NÁZEV PROJEKTU: INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA
CERTIFIKACE A KONTROLY ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AQUA – GAS, s.r.o.

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

Rozpočet pro rok 2016: 4 563 213 Kč

Sektorové téma: zemědělství

Celkový rozpočet: 6 951 117 Kč

Místo realizace: Bosna a Hercegovina

Jednou z priorit Bosny a Hercegoviny z hlediska rozvojové spolupráce je orientace na výrobu a dodávky energie
z obnovitelných zdrojů. Projekt je zaměřen na dodávku a montáž kompletní technologie potřebné k ohřevu
užitkové vody pomocí solární energie. V rámci projektu
bude na střechu nemocnice nainstalováno 104 kusů solárních kolektorů. První část projektu byla realizována
v roce 2016, kdy proběhlo doručení materiálů pro instalaci solárních kolektorů. Samotná instalace, zkušební
provoz, jeho vyhodnocení a předání systému koncovému uživateli je naplánováno na rok 2017.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY A MNOŽSTVÍ
MLÉKA V REGIONU BRČKO
Identifikační číslo: CzDA-BA-2016-013-FO-31194
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2016–2018
Typ projektu: veřejná zakázka

Doba realizace: 2014–2018
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Rozpočet pro rok 2016: 1 159 308 Kč
Celkový rozpočet: 10 076 908 Kč
Dle platné legislativy EU mají na unijní trh přístup jen
takové materiály, které nabízejí stejné záruky jako ty,
které jsou produkovány v rámci EU. Současný bosenský systém kontrol a certifikace je roztříštěný, a navíc
mu chybí větší systematizace. To má negativní dopad
na konkurenceschopnost v zemědělství a omezený růst
sektoru. Hlavním cílem projektu je tedy proto pomoci
s vytvořením systému kontroly a certifikace sadebního materiálu, který je běžný v členských státech EU.
V rámci projektu budou připraveny návrhy právních
předpisů, které budou harmonizovány s legislativou
EU. Dále bude zajištěno školení pro zaměstnance státní
správy, kteří se na procesu certifikace podílejí. Výrobci
z Bosny a Hercegoviny tak získají výhody z přístupu na
trh Evropské unie a zemědělci budou mít jistotu, že zakoupený materiál splňuje požadované normy.

Realizátor: GEOtest, a.s., Ircon, s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 4 908 542 Kč
Celkový rozpočet: 13 168 808 Kč
Produkce mléka v Bosně a Hercegovině je charakteristická relativně vysokou mírou roztříštěnosti. Drtivá
většina farmářů vlastní méně než třicet krav a polovina z nich má pouze jednu nebo dvě krávy. Navíc je zde
relativně nízká produkce a kvalita mléka, což je způsobeno především nedostatkem znalostí farmářů. Projekt
si tedy klade za cíl zvýšit kvalitu a množství produkce
mléka v Brčku se zaměřením na naplnění standardů EU
v této oblasti. Hlavním nástrojem bude především zlepšení spolupráce mezi jednotlivými farmáři, kdy dojde
k vybudování sběrných míst mléka. Dalším cílem pro-
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NÁZEV PROJEKTU: PODPORA ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO SPOLEČNOSTI V BOSNĚ
A HERCEGOVINĚ
Identifikační číslo: CzDA-BA-2016-015-RO-15160
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Banja Luka, Mostar
Doba realizace: 2016–2018
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.

Přílohy

Rozpočet pro rok 2016: 1 500 000 Kč
Celkový rozpočet: 10 552 000 Kč
V Bosně a Hercegovině dochází v poslední době ke
změnám v oblasti sociálních podmínek života osob se
zdravotním postižením (OZP). Tyto změny jsou charakteristické zejména snižováním počtu osob se zdravotním postižením v pečovatelských ústavech a jejich
postupným umisťováním do komunitního bydlení. Život v komunitním bydlení zajišťuje OZP důstojnější sociální podmínky a možnost seberealizace. Klíčovou roli
v tomto procesu zastávají centra pro inkluzi OZP, jejichž
činnost zahrnuje denní péči o OZP, vedení chráněných
dílen, zajišťování pracovních míst pro OZP a případně
jejich rekvalifikaci. Projekt se tedy snaží reagovat na
potřeby bosenských center pro inkluzi OZP a dalších
souvisejících aktivit. Spolupráce je realizována pomocí
přenosu českých zkušeností a know-how zejména v oblasti zaměstnávání OZP, přičemž čeští experti figurují
v projektu jako mentoři a konzultanti.

ní cílů Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti. V roce
2016 proběhla rekonstrukce technologie čistírny a čistírna byla spuštěna ve zkušebním provozu. Dále byl personál zaškolen tak, aby byl schopen čistírnu samostatně obsluhovat.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ PŘÍJMU OHROŽENÝCH
SKUPIN RODINNOU ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCÍ
Identifikační číslo: CzDA-BA-2016-014-FO-31161
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Municipalita Tešanj, Federace Bosny
a Hercegoviny
Doba realizace: 2016–2018
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 177 400 Kč

REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE MĚSTĚ
GRADAČAC
Identifikační číslo: BA-2015-042-FO-14022
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Gradačac, Tuzlanský kanton, Federace Bosny a Hercegoviny
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: VHS Brno, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 16 158 000 Kč
Celkový rozpočet: 31 740 113,61 Kč
Město Gradačac produkuje velké množství odpadních
vod, které vedou k znečištění vody v řece Gradašnica
a mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale
i na zdravotní stav populace. Současná čistírna odpadních vod je zastaralá, a navíc byla značně poničena
během válečného konfliktu v 90. letech. Záměrem projektu zahraniční rozvojové spolupráce je modernizovat,
rozšířit a zvýšit spolehlivost systému čištění odpadních
vod ve městě Gradačac prostřednictvím rekonstrukce čistírny odpadních vod a proškolení zaměstnanců
a dále také pomocí osvětové kampaně na školách s důrazem na nutnost ochrany zdrojů čisté vody. Projekt by
měl vést ke snížení znečištění povrchových vod řeky
Gradašnica průmyslovými a komunálními odpadními
vodami, což umožní další rozvoj průmyslu v regionu
v souladu s cíli ochrany životního prostředí. Snížení
znečištění povrchových vod zároveň přispěje k naplně-
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Celkový rozpočet: 10 770 910 Kč
Projekt se zabývá zvýšením příjmu sociálně slabých
rodin v municipalitě Tešanj díky využití příhodných
podmínek pro zemědělství. Klade tak důraz na sociální
dimenzi problému zaměstnanosti skrz zařazení ohrožených skupin obyvatel do příjemců projektu.
Projekt se zaměřuje na dva základní problémy: nesystemizovaný výkup zemědělské produkce a vysoké vstupní náklady v tomto sektoru pro zajištění udržitelného
zdroje obživy pro průměrnou rodinu. V současné době
je velká část ovoce a zeleniny v Tešnji importována, protože odběratelé nemají zájem o výkup od malých producentů a v municipalitě chybí moderní skladovací kapacity. Na druhou stranu velké množství úrodné půdy
leží ladem, protože lidé nemají prostředky na relativně
vysoké vstupní investice nutné pro vypěstování takového množství plodin, které by je mohlo uživit.
Zemědělství – a zvláště pak pěstitelství v relativně malých sklenících – je však ideální volbou pro snižování
nezaměstnanosti v municipalitě, jelikož nevyžaduje vyšší vzdělání ani dlouhou dobu praxe, což se týká
velkého procenta nezaměstnaných. Fóliovníky jsou
z hlediska pracovní zátěže (ale i ekonomicky), nejrentabilnější formou zemědělství pro malopěstitele. Municipalita Tešanj má také dotační politiku, která podporuje
zemědělce využívající fóliovníky.
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NÁZEV PROJEKTU: PODPORA KAPACIT BOSENSKÉHO
INSTITUTU PRO STANDARDIZACI V OBLASTI ZAVÁDĚNÍ
EUROKÓDŮ
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-3-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Realizátor: Národní archiv ČR, Ceiba, s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 2 833 345 Kč
Celkový rozpočet: 3 779 980 Kč
Projekt je zaměřen na budování kapacit v oblasti konzervace a restaurátorství požárem postižených archiválií. Toho bude dosaženo odborným školením, které bude
zaměřeno hlavně na praxi, a vybavením restaurátorského pracoviště ve Státním archivu Bosny a Hercegoviny.
Tyto stěžejní aktivity budou doplněny pravidelnými
konzultacemi přímo v místě, což přispěje k udržitelnosti projektu.

Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 9 610 100 Kč
Projekt je zaměřen na podporu kapacit Institutu pro
standardizaci Bosny a Hercegoviny v oblastech zavádění, překladů, tvorby a přípravy národních příloh zásad pro navrhování stavebních konstrukcí – Eurokódů.
Eurokódy 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 konstrukcí, použité materiály apod.
Bosna a Hercegovina se zavedením Eurokódů 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 neexistují národní předpisy ani ucelený
systém národních normativních dokumentů.
Zavedení Eurokódů v Bosně a Hercegovině zpřehlední
českým i ostatním evropským společnostem působícím
ve stavebním sektoru v tomto regionu postupy a podmínky navrhování konstrukcí staveb, zruší konfliktní
technické normy a tyto společnosti tak budou moci svoje podnikatelské aktivity provádět na základě jim dobře
známých pravidel platných v EU.
Zavedení Eurokódů v Bosně a Hercegovině jednoznačně zvýší spolehlivost stavebních konstrukcí realizovaných podle dnes platných pravidel.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA KAPACIT STÁTNÍHO
ARCHIVU BOSNY A HERCEGOVINY
Identifikační číslo: BA-2015-054-FO-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka
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NÁZEV PROJEKTU: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT
METROLOGICKÉHO INSTITUTU BOSNY A HERCEGOVINY
Identifikační číslo: BA-2014-006-RO-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Český metrologický institut
Rozpočet pro rok 2016: 4 837 440 Kč
Celkový rozpočet: 17 336 747 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 člena mezinárodní skupiny metrologických institucí,
který získal relevantní zkušenosti v poměrně nedávné
době. Transfer svým způsobem unikátních zkušeností jak v instalaci nových etalonů a přípravě metodik
měření, tak ve snaze o získání mezinárodního uznání
(vedle zajištění dodávky zařízení) pomůže příjemci projektových výstupů v jeho aktuálním postavení. Získané
zkušenosti bude navíc moci uplatnit i pro další obory,
což přispěje k dalšímu rozvoji i po ukončení realizace
projektu.
Cílem předkládaného projektu je získání mezinárodního uznání technické způsobilosti vybraných laboratoří
IMBiH v rámci CIPM MRA (ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů měření vydávaných
národními metrologickými institucemi).
Podmínkou pro splnění cíle je nutnost zajištění laboratoří schopných provádět metrologické měření v daném

Přílohy

oboru a s danými parametry, včetně adekvátního proškolení obsluhy (Výstup 1), spolu s realizací mezinárodního mezilaboratorního porovnání (Výstup 2). Kompilace a podání žádosti bude poté plně v rukou IMBiH,
který o mezinárodní uznání usiluje.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA ROZVOJOVÝCH ODDĚLENÍ
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A MĚSTA SARAJEVO

ETIOPIE

NÁZEV PROJEKTU: STUDIE PŘÍRODNÍCH FENOMÉNŮ
OHROŽUJÍCÍCH ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI VE VYBRANÝCH ZÓNÁCH SNNPR
Identifikační číslo: CzDA-RO-ET-2015-4-74010
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví

Identifikační číslo: BA-2014-007-FO-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost

Místo realizace: zóny Gamo Gofa, Gedeo a Sidama,
Etiopie

Místo realizace: Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 2015–2017

Doba realizace: 2014–2017

Typ projektu: rozpočtové opatření

Typ projektu: veřejná zakázka

Realizátor: Česká geologická služba

Realizátor: Regionální rozvojová agentura Střední
Čechy - Praha, z.s.

Rozpočet pro rok 2016: 2 400 000 Kč
Celkový rozpočet: 5 800 000 Kč

Rozpočet pro rok 2016: 177 970 Kč
Celkový rozpočet: 1 522 567 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 předvstupních fondů EU (IPA fondy) a dalších dostupných národních a mezinárodních fondů. V současnosti
se městské části, stejně jako město Sarajevo, potýkají
s nedostatkem dobře vyškoleného personálu, který by
byl schopen napsat úspěšnou projektovou žádost a získat tak nutné prostředky. 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 tréninky v drtivé většině zahrnovaly jen teoretickou přípravu pro psaní projektových
námětů a byly nedostatečně propojeny s praktickým
využitím získaných znalostí. Podpora ze strany České
republiky bude směřovat zejména k propojení teoretických znalostí získaných v rámci školení s praktickou
přípravou konkrétních projektových námětů. Součástí
školení bude i přenos zkušeností České republiky s čerpáním předstupních fondů EU.

Specifické geologické a klimatické podmínky východoafrického riftu v oblasti jižní Etiopie zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj
tohoto regionu. Právě komplexní výzkum horninového
prostředí, včetně analýzy možných geologických rizik
v tektonicky aktivních oblastech, je hlavním záměrem
tohoto projektu. Soubory geovědních map a textových
vysvětlivek pro čtyři vybrané mapové listy o měřítku
1 : 50 000 a metodická příručka, které v rámci projektu
vzniknou ve spolupráci s Geologickou službou Etiopie
(GSE), spolu s návaznými školeními dále posílí odborné
kapacity GSE tak, aby byla schopna samostatně zpracovávat, využívat a šířit informace v oblasti analýzy geologických rizik. V roce 2016 se pozornost soustředila
na dokončování mapových výstupů listů Leku a Dila.
Kromě pokračující práce na geovědních mapách a textových vysvětlivkách probíhají v rámci projektu také
workshopy a školení etiopských partnerů s důrazem na
metodické zpracování terénních, satelitních a archivních dat a interpretaci podkladových materiálů. Připravuje se také metodická příručka v anglickém jazyce,
která by měla napomoci k udržení získaných dovedností a know-how i po ukončení projektu.

NÁZEV PROJEKTU: ZAVEDENÍ HOLISTICKÉHO MANAGEMENTU KRAJINY A „CLIMATE SMART AGRICULTURE“
V POVODÍ ŘEKY BASO V ARBA MINCH ZURIA WOREDA,
SNNPR, ETIOPIE
Identifikační číslo: 02/2016/03
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
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Místo realizace: Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR,
Etiopie
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně

bavení jsou nedílnou součástí projektu i školení místních farmářů a rozvojových pracovníků. Při školicích
střediscích jsou také zakládány školky pro pěstování
sazenic zeleniny a dřevin. Kromě pěstování plodin se
projekt primárně zaměří na oblast včelařství. Nově se
budou poskytovat odborné rady i v oblasti efektivního
chovu hospodářských zvířat.

Rozpočet pro rok 2016: 5 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 18 000 000 Kč
Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek drobných zemědělců v povodí řeky Baso ve woredě Arba Minch. Cílem
je vytvoření udržitelného zemědělského a pastevního
systému využívání přírodních zdrojů s využitím holistického přístupu. Společně s místními experty bude připraven inovativní celostní plán managementu krajiny.
Po absolvování série workshopů a praktických cvičení
budou místní experti a vyškolení zástupci lokálních
úřadů předávat osvojené znalosti místním komunitám.
Pomocí protierozních opatření a vodohospodářských
objektů realizovaných přímo v terénu bude rehabilitována vzorová oblast na území dvou komunit v horní
části povodí. Plánuje se také založení permakulturního
školicího centra, kde budou mít místní farmáři možnost
seznámit se s principy hospodaření podle tzv. climate
smart agriculture. Díky inovativnímu plánu a osvětě široké veřejnosti dojde k postupnému pozměnění systémů hospodaření, zmírnění eroze na svazích, zastavení
degradace zemědělské půdy a zastavení ničení zavlažovacích kanálů pod svahy.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA ROZVOJE ZEMĚDĚLSKÉHO
PORADENSTVÍ V ETIOPII
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-10-31166
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
Místo realizace: Etiopie
Doba realizace: 2013–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ EKOLOGICKÉ STABILITY
POVODÍ DIJO A BILATE
Identifikační číslo: 02/2016/01
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
Místo realizace: woredy Senkura a Alaba, SNNPR,
Etiopie
Doba realizace: 2016–2018
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč
Etiopie je rozvojovou zemí, která se dlouhodobě potýká
s chronickým nedostatkem přírodních zdrojů spojeným
s nárůstem populace závislé na jejich každodenním
čerpání. V posledních třech dekádách tak docházelo k soustavnému snižování dostupnosti zemědělské
půdy, masivnímu odlesnění, erozi a v neposlední řadě
i snížené dostupnosti vody. Záměrem projektu je posílit
systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji
a zvýšit ekologickou stabilitu a rozvoj udržitelné obživy
ve 14 kebelích (obcích) wored Alaba a Senkura. Hlavní
cílovou skupinou je přibližně 70 zástupců místních obyvatel, 56 pracovníků farmářských školicích středisek
a 30 vládních pracovníků, tedy ti, kteří nesou primární
zodpovědnost za podporu šetrného hospodaření s místními zdroji. Jejich zvýšená kapacita umožní obyvatelům
aktivně realizovat dlouhodobá opatření pro rehabilitaci a ochranu komunálních a individuálně obhospodařovaných půd. Jejich práce bude zároveň podpořena
snazším přístupem ke kvalitnějšímu zemědělskému
poradenství. Projekt napomůže k udržitelnému rozvoji
živobytí alespoň 35 000 domácností.

Rozpočet pro rok 2016: 3 130 740 Kč
Celkový rozpočet: 16 493 466 Kč
Záměrem tohoto projektu je podpořit činnost několika
farmářských tréninkových center na jihu Etiopie. Ta poskytují odborné rady drobným zemědělcům, jak pomocí moderních metod rozšířit škálu pěstovaných plodin
a zvýšit produkci na polích. Kromě zajištění pozemku
a výstavby účelových budov a jejich materiálního vy-
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NÁZEV PROJEKTU: PODPORA DROBNÝCH ZEMĚDĚLCŮ
A ZEMĚDĚLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OKRESE ALABA,
REGION JIŽNÍCH NÁRODŮ, ETIOPIE
Identifikační číslo: 02/2016/07
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví

Přílohy

Místo realizace: woredy Damboya a Alaba, SNNPR,
Etiopie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace

projektu byla také založena dvě pokusná pole o rozloze
minimálně 2 500 m2, na nichž probíhají školení v režimu Farmer Field Schools. Ta následně poslouží místním
farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik.

Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 1 480 000 Kč
Celkový rozpočet: 5 480 000 Kč
Cílem projektu bylo přispět k potravinové bezpečnosti
v oblasti Alaba prostřednictvím vylepšených zemědělských postupů drobných farmářů. Farmáři zde mají
možnost využít služeb poskytovaných místními farmářskými školicími středisky (FTCs). Jednotlivá FTC byla
vybavena základními pomůckami (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 projektu byl také místním expertům
a farmářům představen agrolesnický systém. Místní zemědělci se také seznámili s novými plodinami vhodnými
pro pěstování jako například čirok, proso, mangovník
či avokádovník. V rámci projektu se také uskutečnila
praktická školení v oblasti nutričně citlivého zemědělství, ekologicky šetrného zemědělství či participativní
komunikace. Získané znalosti pak byly nejprve formou
školení rozšířeny mezi modelové a drobné farmáře
a ženy z chudých domácností, které pak dále předávají
nabyté znalosti ostatním místním obyvatelům.

NÁZEV PROJEKTU: VYUŽITÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO
TRVALE UDRŽITELNOU ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI
V ZÓNĚ KEMBATA TEMBARO
Identifikační číslo: CZDA-ET-2013-16-31140
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
Místo realizace: Kebata Tembaro, Etiopie

NÁZEV PROJEKTU: SANACE A REKULTIVACE
DEGRADOVANÝCH PŮD JAKO ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO
HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI VE VYBRANÉM
POVODÍ AWASSA ZURIYA WOREDA
Identifikační číslo: 02/2016/10
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
Místo realizace: Awassa Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzitě v Brně
Rozpočet pro rok 2016: 3 500 000 Kč
Celkový rozpočet: 11 440 000 Kč
Cílem projektu je zvýšit ekologickou stabilitu oblasti
tří kebelí v Awassa Zuria Woreda prostřednictvím posílení kapacit místních obyvatel, zavedení komplexu
protierozních opatření a implementace plánu hospodaření v krajině. Projekt přispěje ke zlepšení životní
úrovně přibližně 21 000 obyvatel. V degradovaných
oblastech budou provedena různá biologická a fyzická
opatření na ochranu půdy a vody podle jejich vhodnosti
vzhledem ke stupni rozvinutí eroze a náchylnosti k ní.
V lesní školce se budou pěstovat různé druhy stromů,
které bude komunita vysazovat na svažitých územích.
Rychle rostoucí a ovocné druhy se budou distribuovat
mezi místní farmáře pro pěstování v domácích zahradách. Zalesňování bude prováděno i přímým výsevem
různých druhů stromů, keřů a travin s cílem podpořit
hustotu výsadby a urychlit nárůst vegetačního pokryvu
degradovaných půd.

Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet pro rok 2016: 3 957 650 Kč
Celkový rozpočet: 17 650 058 Kč
Projekt má za cíl ochranu zemědělského půdního fondu
v zóně Kembata Tembaro spolu se současnou podporou
zemědělské produkce místních drobných farmářů. Stěžejní aktivitou je vybudování zavlažovacího systému,
doplněné o další protierozní opatření, která mají umožnit efektivnější hospodaření s dešťovou vodou. V rámci
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NÁZEV PROJEKTU: ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K PITNÉ
VODĚ PRO OBYVATELE LOKALIT GUMUMA, TESO,
BARGO A HULUKA V ZÓNĚ SIDAMA
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-1-14021/2
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Guguma, Teso, Bargo a Huluka, zóna
Sidama, Etiopie
Doba realizace: 2014–2017
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Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 7 494 293 Kč
Celkový rozpočet: 21 999 616 Kč
Projekt je součástí dlouhodobých rozvojových aktivit
ČR v jižní části Etiopie, jejichž cílem je zajistit přístup
k nezávadné pitné vodě v lokalitách Guguma, Teso,
Bargo a Huluka v zóně Sidama. Kromě budování samotného vodovodního systému probíhá v rámci projektu
také praktické zaučování personálu v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou. Konají se taktéž komunitní setkání a školení místních obyvatel za účelem
zvýšení povědomí veřejnosti o správných hygienických
návycích, která by měla napomoci snížit výskyt infekcí
vyvolaných závadnou vodou a nedostatečnou hygienou,
zvláště u dětí.

NÁZEV PROJEKTU: ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY
PRO OBYVATELE VE WOREDÁCH BORICHA A LOKA
ABAYA V ZÓNĚ SIDAMA
Identifikační číslo: CzDA-ET-2015-2-14021
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: woredy Boricha a Loka Abaya, zóna
Sidama, Etiopie
Doba realizace: 2015–2018

NÁZEV PROJEKTU: DOKONČENÍ HYDROGEOLOGICKÉHO
MAPOVÁNÍ ETIOPIE
Identifikační číslo: CzDA-ET-2015-078-FO-14015
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Jima a Hagere Mariam, Etiopie
Doba realizace: 2016–2019
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 1 988 800 Kč
Celkový rozpočet: 4 993 880 Kč
Závažnou obtíží při plánování systému ochrany obyvatel a investic do projektů pro rozvoj infrastruktury v Etiopii je relativně nízká znalost o zdrojích podzemní vody.
Cílem projektu je napomoci Geologické službě Etiopie
(GSE) v kompletním hydrogeologickém zmapování
země. Práce na projektu spočívají především v kompilaci hydrogeologických a hydrochemických map včetně
vysvětlivek všech zbývajících mapových listů Etiopie
v měřítku 1 : 250 000. Výstupy budou následně publikovány na webových stránkách GSE a rozšířeny mezi
jednotlivé regiony a další potenciální uživatele. Nedílnou součástí projektu je i posilování odborných kapacit
etiopských institucí v oblasti průzkumu a hodnocení
zdrojů podzemní vody, zpracování hydrogeologických
a hydrochemických map a jejich praktické interpretace.

Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s., Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 5 279 760 Kč
Nedostupnost pitné vody je jedním z největších problémů, který sužuje obyvatele etiopské zóny Sidama.
Záměrem projektu je proto zajistit obyvatelům vybraných kebelí zóny Sidama přístup k bezpečné a cenově
dostupné pitné vodě a umožnit efektivní fungování
sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.
Zvláštní důraz je kladen na potřeby žen, dívek a lidí
ve složité sociálně-ekonomické situaci. Postupně by
znečištěná povrchová voda měla být vyhrazena pouze
pro užitkové účely, zavlažování a pro obživu domácích
zvířat. Nároky na pitnou vodu by měly plně pokrýt
podzemní zdroje. Kromě opravy stávajících sanitačních a hygienických zařízení budou na základě geofyzikálního průzkumu vytyčeny body pro vyhloubení tří
nových hydrogeologických vrtů a vybudovány systémy
zásobování vodou pro veřejná odběrná místa. Nedílnou
součástí projektu je také osvětová a vzdělávací činnost
zaměřená na upevnění hygienických návyků a zvýšení
povědomí o zdravotních rizicích spojených s vodou.
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NÁZEV PROJEKTU: ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K PITNÉ VODĚ
PRO OBYVATELE VE MĚSTĚ BONA V ETIOPII
Identifikační číslo: CzDA-ET-2011-15-14031/2
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Bona, zóna Sidama, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2013–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Ircon, s.r.o., AQUATEST a.s., GEOtest a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 83 000 Kč
(skutečné čerpání 0 Kč)
Celkový rozpočet: 10 988 000 Kč
Cílem projektu je usnadnit zásobování pitnou vodou,
zkvalitnit management vodních zdrojů a přispět i ke
zlepšení hygienické situace v této části zóny Sidama,
konkrétně ve městech Bona a Daye. Tato opatření budou mít pozitivní dopad na snížení výskytu infekcí vy-

Přílohy

volaných závadnou vodou a špatnou hygienou a přispějí
k posílení potenciálu sociálního a ekonomického rozvoje této oblasti. Hlavním záměrem projektu je napojení
existujícího vrtu ve městě Bona na stávající vodovodní
systém, dále výstavba dalšího vodojemu, rozšíření stávající vodovodní sítě a zhotovení šesti nových odběrných míst. V rámci veřejné zakázky budou rovněž vybudována tři odběrná místa v části města Daye.

NÁZEV PROJEKTU: ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
PŘÍSTUPU K PITNÉ VODĚ V ALABA SPECIAL WOREDA,
SNNPR, ETIOPIE
Identifikační číslo: 02/2016/06
Sektorové téma: voda a sanitace

Rozpočet pro rok 2016: 6 025 603 Kč
Celkový rozpočet: 16 000 000 Kč
Projekt se zaměřuje na posílení kapacity okresní nemocnice ve městě Karat ve woredě Konso v regionu SNNPR
v Etiopii. V rámci projektu budou zvýšeny odborné kapacity personálu s důrazem na péči o matku a dítě. Vyškolení komunitní dobrovolníci budou schopni poskytnout
základní zdravotní poradenství v rámci komunit. Dále
bude dodáno nezbytné zdravotní vybavení pro porodnicko-gynekologické oddělení nemocnice a přilehlých zdravotnických středisek. Zázemí personálu bude posíleno
výstavbou a vybavením ubytovny. V rámci projektu probíhá také osvětová kampaň pro obyvatele woredy Konso,
která by měla napomoci zvýšit povědomí o zdravém těhotenství, rodičovství i správné životosprávě.

Místo realizace: Alaba Special Woreda, Etiopie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 7 066 000 Kč
Projekt měl za cíl rozvoj infrastruktury v Alaba Special Woreda. V rámci projektu se uskutečnila jak oprava
stávajících nefunkčních vodních zdrojů (hlubinných
vrtů), tak došlo k budování nových kopaných studní
v oblastech s nedostatečným pokrytím zdrojů. Součástí projektu bylo i řešení problému s vysokým obsahem
fluoru v pitné vodě. V rámci vylepšování komunikačních
technologií a systémů bylo dodáno potřebné vybavení
pro zefektivnění komunikace vodohospodářských úřadů. Technici a správci vodohospodářské sítě mohou díky
těmto opatřením lépe a rychleji reagovat na technické
problémy vodního systému s využitím mobilních telefonů (e-problem reporting).

NÁZEV PROJEKTU: ZLEPŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI
ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO MATKY S DĚTMI V KONSO
SPECIAL WOREDA
Identifikační číslo: 02/2016/05
Sektorové téma: zdravotnictví

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI
MLADÝCH ŽEN A MUŽŮ V KOŽEDĚLNÉM SEKTORU
PROSTŘEDNICTVÍM ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORY PODNIKÁNÍ
Identifikační číslo: 02/2016/02
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: zóny Wolayta a Gedeo, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 6 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 13 000 000 Kč
Tento projekt si klade za cíl zvýšení zaměstnanosti mladých mužů a žen v sektoru kožedělné výroby v Etiopii
skrze zkvalitnění odborného vzdělávání a přímou podporu při hledání zaměstnání či založení vlastní živnosti
s ohledem na specifické potřeby lidí s postižením. Přibližně dvěma stům mladým nezaměstnaným bude poskytnuto dlouhodobé a krátkodobé školení, poradenství, podpora pracovních návyků a jiných praktických
dovedností. Úspěšným absolventům bude umožněno
založit si vlastní podnik či se nechat zaměstnat v některém z kožedělných podniků. Do projektu bude přímo
zapojeno alespoň 28 % žen a 5 % lidí s postižením.

Místo realizace: woreda Konso, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR

Přílohy		

NÁZEV PROJEKTU: ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
V OBLASTI SPRÁVY VODNÍCH ZDROJŮ V SNNPR, ETIOPIE
Identifikační číslo: 02/2016/04
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Sektorové téma: vzdělávání

MOLDAVSKO

Místo realizace: zóny Sidama, SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 3 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 9 000 000 Kč
Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality, relevance a dostupnosti odborného vzdělávání pro techniky a operátory vodovodní sítě v rámci souhrnného cíle přispět
k udržitelnosti vodovodních systémů. Stávající systém
školení pro servisní techniky na Střední odborné škole
v Awasse, na niž projekt cílí, není dostatečně kvalitní.
Připravovaný kurz elektromechaniky vodovodní sítě
umožní zlepšit vazby a součinnost mezi jednotlivými
aktéry, a tím umožní zajistit dlouhodobý přístup ke
kvalitní výuce a vybavení. Díky aktivitám by mělo dojít
k odstranění stávajících nedostatečných schopností jak
na úrovni woredy, tak na komunitní úrovni vodovodní
sítě prostřednictvím krátkodobého školení v praxi.

NÁZEV PROJEKTU: MODERNÍMI VYUČOVACÍMI METODAMI
KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Identifikační číslo: 02/2016/11
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: SNNPR, Etiopie
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 3 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 9 500 000 Kč
Projekt má za cíl zlepšení kvality vzdělávání na etiopských základních školách prostřednictvím implementace moderních vyučovacích metod (MVM) a nastavení
komplexního systému monitorování a hodnocení kvality výuky. Pro zajištění trvalého využívání MVM pedagogy je zásadní aktivní podpora ze strany vedení školy,
inspektorů a školského úřadu. Ve spolupráci s místními autoritami se připravuje systém hodnocení kvality
vzdělávání a následné certifikace škol nazvaný „LEAD“.
Projekt se také zaměří na prohloubení spolupráce s pedagogickými školami, zejména na podporu studentů
k využívání MVM již v rámci praxe.
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NÁZEV PROJEKTU: ZLEPŠENÍ DODÁVKY VODY DO OBCÍ
HORESTI, UNTENI, LUCACENI V REGIONU FĂLESTI
Identifikační číslo: MD-2016-091-FO-14031
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: obce Horești, Untini a Lucăceni, Moldavsko
Doba realizace: 11/2016 – 05/2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AO Homecare
Rozpočet pro rok 2016: 330 665 Kč
Celkový rozpočet: 1 100 665 Kč
Tento projekt je komplementární k projektu „Posílení rozvoje domácí péče v Moldavsku“, v jehož rámci
bylo v obci Horesti na západě Moldavska vybudováno
Centrum denní a domácí péče Sv. Teodora. Vodovodní
systém v celém regionu Fălesti je zastaralý a ve velmi
špatném stavu. Od svého vybudování v 60. letech nebyl opravován ani udržován a jeho současný provoz je
spojen se značnými obtížemi. Dodávky vody jsou často
přerušovány či omezeny, což má negativní dopad na život místních obyvatel i na fungování Centra Sv. Teodora. Cílem tohoto projektu je rekonstrukce vodovodního
systému v obcích Horesti, Untini a Lucăceni, díky níž
získá 420 domácností stálý přístup k pitné vodě. Realizátorem projektu je moldavská organizace Asociace
Homecare, která je do zahraniční rozvojové spolupráce
ČR dlouhodobě zapojena jako místní partner projektů
Charity ČR. Asociace v roce 2016 zrealizovala výběrové řízení na subdodavatele (stavební firmu), uzavřela
s ním smlouvu o dílo, byl zakoupen potřebný materiál
a nové nádrže na vodu. V rámci stavebních prací pak
bude v roce 2017 vybudován odtokový systém, namontováno nové potrubí z odolnějšího materiálu a kolem
přívodů vody bude nainstalován plot, který zamezí přístupu zvířat a nepovolaných osob.

NÁZEV PROJEKTU: SANACE ZNEČIŠTĚNÍ ROPNÝMI LÁTKAMI V OBCÍCH LUNGA A MĂRCULEŞTI V MOLDAVSKU III
Identifikační číslo: MD-2016-009-FO-14020
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: obce Lunga a Mărculeşti
Doba realizace: 11/2016 – 11/2018

Přílohy

Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 602 000 Kč
Celkový rozpočet: 17 700 270 Kč
Projekt navazuje na předchozí zásahy v oblasti a jeho
cílem je další snižování znečištění podzemních vod
ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti na severu Moldavska (kde se nachází vojenské letiště) a dále zabránění dalšího šíření znečištění. Za tímto
účelem bude zpracován projekt průzkumných prací,
proveden geofyzikální a hydrogeologický předsanační
průzkum, dále bude na základě zjištěných údajů zpracován projekt sanačního zásahu a v souladu s ním následně vybudován a provozován sanační systém. S využitím archivních údajů a informací získaných během
úvodních fází projektu a monitoringu sanačního zásahu bude zpracována analýza rizik a projektový návrh
navazujících nápravných opatření. Veškeré činnosti
budou doprovázeny komplexními aktivitami vedoucími
k posílení znalostí, kapacit a schopností zaměstnanců
moldavských institucí, které po dokončení zakázky
převezmou sanační systém a budou zodpovědné za
pokračování sanačního zásahu. V roce 2016 bylo provedeno šetření k ověření aktuálního stavu rozšíření
znečištění a bylo odebráno 20 kontrolních vzorků. Ve
spolupráci s místními partnery byla zpracována Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod pro
zájmové území. Proběhlo také úvodní školení operátorů
sanačních systémů a byla prověřena funkčnost stávajícího sanačního systému.

v Moldavsku je dlouhodobě neudržitelná a představuje
značnou ekologickou zátěž. Mezi hlavní problémy patří
nedostatečná infrastruktura pro sběr a ukládání TKO,
netransparentní právní prostředí, chybějící koncepce
a plánování i nízká úroveň osvěty a znalostí obyvatelstva. Projekt se zaměřuje na určení vhodných míst pro
vybudování navrhovaných skládek komunálních odpadů a překládacích stanic a zpracování projektové dokumentace za účelem usnadnění sběru a přepravy pevných odpadů. Na začátku byla zřízena pracovní skupina
za účasti všech zainteresovaných stran (Ministerstvo
životního prostředí, zástupci radnic a podniků komunálních služeb). Okresy byly rozděleny do dvou subregionů a v nich byly vytipovány lokality pro umístění
skládek a překládacích stanic. V rámci projektu byla
vypracována rámcová koncepce systému nakládání
s TKO a studie EIA (Environmental Impact Assessment).
Také byla realizována osvětová kampaň pro žáky místních základních škol. V roce 2016 byl na základě přání
moldavské strany projekt rozšířen o část okresu Gagauzie a na základě tohoto rozšíření revidována koncepce
nakládání s TKO.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘÍSTUPU K PITNÉ VODĚ A SANITÁRNÍMU ZAŘÍZENÍ
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NA JIHU MOLDAVSKA
Identifikační číslo: 03/2016/09
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: okresy Leova a Căușeni
Doba realizace: 01/2015 – 4/2017

NÁZEV PROJEKTU: TECHNICKÁ A INSTITUCIONÁLNÍ
PODPORA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S PEVNÝMI ODPADY
V JIŽNÍM MOLDAVSKU – ROZŠÍŘENÍ O GAGAUZII
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-13-14050
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: jižní Moldavsko: okresy Cimişlia,
Ştefan Vodă, Basarabeasca, Căuşeni, Leova, Gagauzie
Doba realizace: 10/2013 – 05/2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení Solid Waste Management Southern Moldova (Ircon, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s.)
Rozpočet pro rok 2016: 4 088 000 Kč
Celkový rozpočet: 22 178 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení stavu v oblasti nakládání
s tuhými komunálními odpady (TKO) v šesti okresech
v jižním Moldavsku. Situace odpadového hospodářství

Přílohy		

Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 5 252 219 Kč
Celkový rozpočet: 12 794 887 Kč
Projekt reaguje na problém nedostatečného přístupu
mateřských škol k nezávadné pitné vodě a jejich nevyhovujícího sanitárního zařízení, a to ve dvou rurálních
okresech – Leova a Căușeni. Cílem projektu je zvýšení
přístupu k nezávadné pitné vodě a sanitární infrastruktuře v mateřských školách a dále zvýšení povědomí
komunit o pravidlech hygieny a podpora inkluzivního
vzdělávání. V deseti školkách byly nainstalovány systémy filtrace pitné vody a systémy zpracování a čištění odpadních vod. Dále byla realizována propagační
a informační kampaň s tematikou hygiena a životní
prostředí. V rámci podpory šíření inkluzivního vzdělávání proběhla série školení pro zaměstnance školek
za podpory expertů z České republiky i z Moldavska
a setkání s rodiči dětí z mateřských škol. V roce 2016
byla dokončena instalace filtrů pro čištění pitné vody
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a systému zpracování a čištění odpadních vod ve školkách. V rámci informační kampaně bylo odvysíláno 25
rozhlasových osvětových programů o pravidlech hygieny, ochraně vod a životního prostředí a inkluzivního
vzdělávání. Byly také zorganizovány workshopy pro
děti v pěti školkách a proběhl informační den pro veřejnost. V listopadu 2016 se dále konalo pětidenní školení
o inkluzivním vzdělávání, jehož se zúčastnilo 50 moldavských pedagogů.

NÁZEV PROJEKTU: OMEZENÍ RIZIK SOUVISEJÍCÍCH
SE SKLÁDKOU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V CIŞMICHIOI
Identifikační číslo: MD-2016-010-FO-14015
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: obec Cişmichioi
Doba realizace: 08/2016 – 06/2017
Typ projektu: veřejná zakázka

NÁZEV PROJEKTU: HARMONIZACE LEGISLATIVY
SE SMĚRNICÍ EU PRO SPRÁVU ODPADNÍCH VOD
Identifikační číslo: 03/2016/14
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 09/2016 – 12/2018
Typ projektu: dotace
Realizátor: Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka
Rozpočet pro rok 2016: 1 345 183 Kč
Celkový rozpočet: 4 527 920 Kč
Projekt se zabývá pomocí Moldavsku při implementaci
směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních
vod. Splnění požadavků této směrnice je nutnou podmínkou pro další rozvoj místní vodohospodářské infrastruktury a pro vstup Moldavska do Evropské unie.
V rámci projektu bude zmapováno nakládání s odpadními vodami ve všech městech v Moldavsku nad
10 000 obyvatel jako podklad pro vymezení aglomerací. To vyžaduje průzkum současného stavu nakládání
s odpadními vodami v jednotlivých městech a obcích,
který proběhne ve spolupráci českých a moldavských
řešitelů. Výsledkem budou schválená doporučení změn
legislativy, jež budou naplňovat požadavky směrnice
EU 91/271/EHS. Nedílnou součástí projektu je i vzdělávání pracovníků státní správy i vlastníků a provozovatelů kanalizací o problematice čištění odpadních
vod a o požadavcích směrnice. V roce 2016 navštívilo
pět pracovníků moldavského Ministerstva životního
prostředí a Státní ekologické inspekce Českou republiku, kde se seznámili se způsobem povolování stavby
a provozu kanalizací a čistíren odpadních vod. Byl také
zahájen sběr a vyhodnocování dat o kvalitě povrchové
vody a proběhlo mapování a dokumentace stavu vodohospodářské infrastruktury. Kromě toho byl zpracován
návrh metodiky vymezení citlivých oblastí, který byl
projednán s moldavskou stranou.

Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 10 300 770 Kč
Celkový rozpočet: 16 664 040 Kč
Záměrem tohoto projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a obyvatel, kteří žijí v blízkosti
skládky v obci Cişmichioi. V této skládce je uloženo
4–16 tisíc tun pesticidů a další chemické látky, není
však znám přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani
úroveň potenciálních úniků látek do okolí. V letech
2016–2017 probíhá první fáze tohoto projektu s názvem
„Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných
odpadů v Cişmichioi“. V jejím rámci bude na základě
průzkumných prací zpracována analýza rizik a následně studie proveditelnosti v souladu s metodickými pokyny MŽP. S pomocí jejich výsledků budou definovány
aktivity vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou. V roce 2016 byl proveden průzkum lokality. Nejprve byla připravena projektová dokumentace včetně
plánu bezpečnosti práce. Následně proběhla úvodní
rekognoskace skládky a terénní práce ve formě geofyzikálního průzkumu a vrtů v saturované a nesaturované zóně. Dále byl proveden monitoring pracovního
prostředí a odběr vzorků vzdušnin z jednotlivých průzkumných sond. Získané vzorky byly transportovány
k analýze do akreditované laboratoře. Na jejím základě
bude provedena inventarizace a kategorizace odpadů.
Do realizace projektu jsou zapojeni odborníci z moldavského Ministerstva životního prostředí a přírodních
zdrojů, což zajišťuje transfer know-how nezbytný k udržitelnosti projektu.

NÁZEV PROJEKTU: POSÍLENÍ SYSTÉMU SOCIÁLNÍ
OCHRANY ZRANITELNÝCH SKUPIN DĚTÍ V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: 03/2016/07
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 09/2014 – 06/2016
Typ projektu: dotace
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Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 132 910 Kč
Celkový rozpočet: 6 744 097 Kč
Záměrem projektu bylo vytvoření bezpečného prostředí pro osobnostní rozvoj a kvalitní vzdělávání zranitelných skupin dětí v Moldavsku. Projekt podpořil reformu
systému náhradní péče o děti ohrožené a žijící mimo
vlastní rodinu, přispěl k posílení kvalifikace a odborných znalostí osob poskytujících služby sociální ochrany dětí a umožnil předání zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte. V letech 2015 a 2016 proběhlo
školení 906 zaměstnanců působících v této oblasti
(vychovatelů domovů rodinného typu, pěstounů poskytujících pěstounskou péči, specialistů z komunitních
center a specializovaných pracovníků místních orgánů
sociálně-právní ochrany dětí). Pro tyto účely byly vypracovány didaktické materiály a kurikula vycházející
z výsledků průzkumu vzdělávacích potřeb i příkladů
dobré praxe ze zahraničí. V rámci projektu byl také vytvořen metodologický rámec pro zvýšení a rozvoj dovedností pracovníků v oblasti služeb sociální ochrany
dětí v Moldavsku. Materiál byl schválen Ministerstvem
práce, sociálního zabezpečení a rodiny (MPSZR) a vydán v ruském a rumunském jazyce. V červnu 2016 pak
byla zorganizována závěrečná konference za účelem
prezentace vytvořené metodiky a jejího využití v praxi,
které se zúčastnilo 88 zástupců zainteresovaných institucí.

šiněvě. Dalším cílem projektu je pak konsolidace sítě
nevládních organizací působících v oblasti sociálních
služeb a šíření modelu domácí péče v celém Moldavsku. V rámci projektu byl vypracován školicí modul pro
odborníky působící v oblasti sociálních služeb domácí
péče, který poskytne znalostní bázi a bude používán
jako oficiální příručka pro kontinuální rozvoj kapacit.
Zároveň bylo vybudováno nové Centrum denní a domácí péče Sv. Teodora v Horesti, které poskytuje zdravotně-sociální služby domácí péče klientům obcí Horești,
Unteni, Taxobeni, Hrubna Noua, Vranești a Lucăceni.
V roce 2016 byla dokončena školení pro 2 100 sociálních pracovníků a 1 600 příbuzných pacientů v poskytování služeb domácí péče. 35 zdravotních sester se zúčastnilo studijní návštěvy denního centra Estera. Bylo
také vytištěno 1 000 ks Manuálu péče o vlastní osobu,
který byl distribuován mezi klienty denních center.
V prosinci 2016 pak bylo centrum Sv. Teodora předáno
pod správu obce Horești.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ DOMÁCÍ PÉČE
V MOLDAVSKU, REGION JIH
Identifikační číslo: 03/2016/11
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: obce Ștefan Vodă a Ceadîr-Lunga
Doba realizace: 08/2015 – 12/2017
Typ projektu: dotace

NÁZEV PROJEKTU: POSÍLENÍ ROZVOJE SLUŽEB DOMÁCÍ
PÉČE V MOLDAVSKU

Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč

Identifikační číslo: 03/2016/05
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Kišiněv, Horești
Doba realizace: 05/2014 – 12/2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 3 500 000 Kč
Celkový rozpočet: 11 833 387 Kč
Záměrem tohoto projektu je zlepšení kvality života seniorů a osob závislých na péči druhých prostřednictvím
zvýšení kvality a dostupnosti profesionálních zdravotně-sociálních služeb domácí péče. Projekt se soustředí
zejména na vzdělávání sociálních pracovníků v oboru
a posílení pečovatelských služeb v západní části Moldavska a v teoreticko-praktickém centru Estera v Ki-

Přílohy		

Celkový rozpočet: 12 600 000 Kč
Záměrem projektu je zlepšení přístupu k odborným
a kvalitním zdravotně-sociálním službám domácí péče
v jižním regionu Moldavska a posílení modelu sociálních a zdravotních služeb domácí péče na národní úrovni. Pro dosažení cíle projektu budou na lokální úrovni
v jižním regionu poskytována odborná školení pro sociální pracovníky, sociální asistenty, ale i vedoucí pracovníky odborů sociální asistence, pracovníky neziskových
organizací, dobrovolníky a rodinné příslušníky pacientů. V rámci projektu proběhne vybudování dvou nových
denních center ve městech Ștefan Vodă a Ceadîr-Lunga,
která 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 zdravotních služeb v domácí péči. Na začátku roku
2016 byl zahájen provoz denního centra Maria Magdalena ve Ștefan Vodă a denního centra St. Pantheleimon
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v Ceadîr-Lunga. V centrech pracuje 10 vyškolených
zaměstnanců a 18 dobrovolníků, kteří poskytují zdravotně-sociální služby několika stovkám klientů. Mezi
klienty byl distribuován Manuál péče o vlastní osobu,
který byl přeložen do ruského jazyka. Uskutečnily se
také dvě studijní návštěvy zástupců místní veřejné
správy a neziskových organizací, kteří byli seznámeni
s fungováním center.

NÁZEV PROJEKTU: KRIZOVÉ CENTRUM PRO MIGRANTY
V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: 03/2016/06
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Kišiněv
Doba realizace: 10/2014 – 12/2016

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ SLUŽEB DOMÁCÍ PÉČE
NA SEVERU MOLDAVSKA

Typ projektu: dotace

Identifikační číslo: 03/2016/02

Rozpočet pro rok 2016: 1 199 338 Kč

Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby

Celkový rozpočet: 4 189 443 Kč

Místo realizace: obce Bălți a Ţaul
Doba realizace: 04/2013 – 12/2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 1 174 300 Kč
Celkový rozpočet: 12 622 400 Kč
Záměrem tohoto projektu je rozvoj a institucionalizace
profesionálních a kvalitních služeb domácí péče na severu Moldavska prostřednictvím dvou nově zřízených
denních center ve městě Balti a vesnici Taul. Zároveň
se projekt soustředí na poskytování odborných školení
v oblasti kvalitních služeb domácí péče pro zdravotní
a sociální personál, státní zaměstnance, pracovníky neziskových organizací a dobrovolníky. Velká pozornost
je věnována také zvýšení povědomí o modelu domácí
péče jako součásti systému zdravotně-sociálních služeb
mezi představiteli výkonné moci a veřejností. Za dobu
trvání projektu byly poskytnuty služby domácí péče dle
individuálních potřeb pro 1 750 pacientů. Díky školicím aktivitám vzrostl počet certifikovaných pracovníků
v oblasti domácí péče o 277 osob (v obou projektových
lokalitách). V zájmu posílení lobby a advocacy tématu
služeb domácí péče byla vytvořena funkční síť mezi
neziskovými organizacemi (NNO) a místní veřejnou
správou. Desetičlenná pracovní skupina zástupců NNO
a státních institucí vytvořila řadu návrhů vedoucích
k uznání a rozvoji služeb domácí péče na úrovni státní legislativy. V roce 2016 pokračovala činnost denního centra Rebeca v Bălţi a denního centra Sv. Iuliana
v Ţaulu. Obě centra využívají elektronickou databázi
příjemců péče vytvořenou v rámci projektu.

Realizátor: Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Cílem projektu bylo vytvoření Krizového centra pro navracející se moldavské migranty, kteří v současnosti trpí
nedostatkem služeb zaměřených na reintegraci zpět
do společnosti. Vzájemně provázané aktivity projektu
směřovaly ke třem hlavním výstupům: 1. Identifikace
vracejících se migrantů (mužů i žen) ve zranitelných situacích, kterým centrum poskytne plnou reintegrační
asistenci. 2. Řízení vývoje veřejných politik a úředních
postupů souvisejících s návratem migrantů. 3. Posilování dovedností sociálních pracovníků a relevantních
aktérů poskytujících služby zranitelným migrantům
a zajištění plné integrace Krizového centra do národního systému sociální ochrany. Provoz Krizového centra
byl zahájen v září 2015. V roce 2016 bylo hlavní úsilí věnováno identifikaci nových klientů a nastavení služeb,
které jsou jim poskytovány. Kromě ubytování a zdravotnických služeb jim vyškolení pracovníci poskytli právní
a psychologické poradenství, asistenci při získání nových dokumentů a individuální integrační podporu na
základě zjištěných potřeb.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA TRANSFORMAČNÍHO
PROCESU V OBLASTI PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
A MENTÁLNĚ HANDICAPOVANÉ V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: 03/2016/12
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 09/2015 – 09/2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Rozpočet pro rok 2016: 5 362 214 Kč
Celkový rozpočet: 9 328 038 Kč
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Projekt reaguje na špatnou situaci v ústavech sociální
péče pro děti i dospělé se zdravotním postižením v Moldavsku. Porušování základních lidských práv v těchto
zařízeních je jedním z největších problémů Moldavska
v oblasti lidských práv. Cílem projektu je podpořit reformu moldavských institucí ústavní péče pro osoby
s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením postavenou na zavádění modelu komunitních
služeb a zohledňující lidská práva a principy sociálního
začleňování. Za tímto účelem bude provedena evaluace
čtyř ústavů rezidenční péče a pro každý z nich bude vytvořen Akční transformační plán. Dále bude vyškoleno
osm trenérů, kteří předají v průběhu projektu znalosti a dovednosti dalším 45 důležitým aktérům na poli
transformace péče. Projekt také podpoří předání českých transformačních zkušeností do Moldavska. V roce
2016 byly vytvořeny transformační týmy, které připravily akční plány pro jednotlivé ústavy. Tyto plány byly
na konci roku schváleny moldavským Ministerstvem
práce, sociální ochrany a rodiny. Dále proběhla teoretická i praktická školení budoucích trenérů. Zástupci
moldavských ministerstev, neziskových organizací a ředitelé ústavů také navštívili v rámci studijní cesty ČR,
kde získali informace o procesu deinstitucionalizace
a možnostech jeho přenositelnosti do Moldavska.

davsku. Zde bude aplikován osvědčený pilotní model
s využitím vypracovaných materiálů a zúročením doposud získaných zkušeností. Projekt také počítá s implementací nových inovativních prvků – jedná se o školení
lékařů a zdravotních sester pracujících ve vzdělávacích
zařízeních a institucích ústavní péče, přípravu a distribuci osobních zápisníků pro sledování hodnot glykemie
či přípravu akčního plánu pro prevenci a léčbu diabetu.
V roce 2016 bylo u příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádáno v různých regionech jedenáct konferencí pro veřejnost s názvem „Pochopte diabetes, mějte
jej pod kontrolou, snižujte rizika“, kterých se zúčastnilo
přes 1 500 návštěvníků.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ STRATEGICKÉHO
PLÁNOVÁNÍ V MOLDAVSKU (SEVER)
Identifikační číslo: CzDA-MD-2014-16-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, region Sever
Doba realizace: 09/2015 – 11/2017
Typ projektu: veřejná zakázka

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA PREVENCE A LÉČBY
DIABETU V KIŠINĚVĚ A PĚTI VYBRANÝCH JIŽNÍCH
OBLASTECH MOLDAVSKA

Realizátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 1 725 415 Kč
Celkový rozpočet: 2 998 954 Kč

Identifikační číslo: 03/2016/03
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Kišiněv, okresy Hincesti, Cimislia,
Leova, Cantemir, Cahul, Donduseni, Drochia, Edinet
a Ocnita
Doba realizace: 08/2013 – 06/2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 500 000 Kč
Celkový rozpočet: 15 403 637 Kč
Záměrem projektu je zlepšení kvality života moldavských obyvatel trpících cukrovkou a snížení úmrtnosti
způsobené 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 odhalení diabetu u rizikové populace a z druhé strany na pacienty a občany
tím, že zajistí přístup ke kvalitnějším službám v oblasti
sekundární prevence a léčby diabetu. Díky pozitivním
výsledkům byl projekt prodloužen na roky 2016–2017
a rozšířen i do čtyř vybraných okresů v severním Mol-

Přílohy		

V současné době nejsou pro strategické plánování
v Moldavsku používány moderní metody. Podklady, na
nichž jsou rozhodnutí postavena, jsou často založeny
na neověřených informacích a data, která jsou k dispozici, nejsou řádně analyzována a prezentována. Cílem
tohoto projektu je přispět k efektivnějšímu strategickému plánování v regionu Sever v Moldavsku prostřednictvím využívání moderních metod GIS a dále rozvoj
kapacit zaměstnanců Regionální rozvojové agentury
Sever (RDA Nord) v oblasti „Regional branding“. V roce
2016 bylo pro tuto agenturu zakoupeno specializované
IT vybavení pro zpracování dat. To bylo následně využito
při sérii teoretických i praktických školení pracovníků
RDA Nord a fakulty informatiky Technické univerzity
v Balti. V rámci školení byly také zpracovány manuály
pro práci s GIS a budování branding strategie. V srpnu
se zástupci RDA Nord zúčastnili studijní cesty do ČR,
kde navštívili devět tematicky relevantních institucí.
Následující měsíc pak byly v Moldavsku realizovány
dvě konference pro účastníky z řad centrální administrativy, lokálních samospráv, poskytovatelů GIS, médií,
podnikatelů i neziskových organizací. Na konferencích
byl prezentován potenciál GIS nástrojů a regionálního
marketingu pro rozvoj investic v regionu.
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NÁZEV PROJEKTU: ZAVÁDĚNÍ EUROKÓDŮ V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: MD-2016-012-RO-15130
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Doba realizace: 09/2016 – 11/2018
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Rozpočet pro rok 2016: 1 550 600 Kč
Celkový rozpočet: 5 432 400 Kč
Hlavním cílem projektu je podpořit zavedení jednotného evropského postupu pro navrhování stavebních
konstrukcí v Moldavsku. K uskutečnění daného cíle přispěje posílení odborných kapacit a technická pomoc při
přípravě, tvorbě a zavádění národních příloh vybraných
jednotných evropských normativních dokumentů pro
navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska
mechanické odolnosti, stability a požární odolnosti – tzv.
Eurokódů. Využívání evropských a mezinárodních norem
přiblíží Moldavsko legislativě Evropské unie, což umožní
zahraničním investorům snadnější vstup na moldavský
trh a moldavským firmám vstup na trhy EU. V rámci projektu budou připraveny národní přílohy pro čtyři Eurokódy. Kromě toho bude zefektivněn systém zajišťující přístup odborné veřejnosti k těmto normám a normativním
dokumentům. V roce 2016 byly sestaveny pracovní týmy
a byl připraven podrobný harmonogram prací.

NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT MINISTERSTVA
PRÁCE, SOCIÁLNÍ OCHRANY A RODINY V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2015-3-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Doba realizace: 03/2016 – 12/2018
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rozpočet pro rok 2016: 4 063 100 Kč
Celkový rozpočet: 8 007 990 Kč
Záměrem projektu je zlepšit kvalitu sociálních služeb
v Moldavsku prostřednictvím zvýšení kvalifikace pracovníků v sociální oblasti. V Moldavsku v současnosti
není dostatek institucionalizovaných poskytovate-
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lů vzdělávání pro odbornou přípravu lidských zdrojů
v oblasti sociálních služeb a místní orgány nejsou do
vzdělávacího procesu dostatečně zapojeny. Projekt proto podpoří snahu moldavského Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny (MLSPF) o zřízení vzdělávacího
centra pro školení pracovníků v sociální oblasti a zavedení funkčního systému zvyšování odborné způsobilosti a praktických dovedností. V roce 2016 bylo ve spolupráci s MLSPF založeno šest pracovních skupin, jejichž
hlavním výstupem budou návrhy pro změnu legislativy
v dané oblasti. Skupiny provedly analýzu současného
stavu, rozsahu, financování a standardů dalšího vzdělávání v Moldavsku a identifikovaly jeho hlavní problémy
a potřeby. Proběhla také šestidenní studijní cesta deseti
moldavských expertů do ČR, kde navštívili vzdělávací
instituce a státní i nestátní zařízení sociální péče a získali tak praktické informace o fungování českého systému vzdělávání v této oblasti.

NÁZEV PROJEKTU: PARTNERSTVÍM K INKLUZI
Identifikační číslo: 03/2016/13
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Doba realizace: 10/2015 – 06/2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 3 852 500 Kč
Hlavním záměrem projektu bylo přispět ke snížení diskriminačního přístupu k dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami v Moldavsku. Projekt se soustředil na
identifikaci vzdělávacích potřeb učitelů, administrativních pracovníků a představitelů místní veřejné správy
a vytvoření školicího modulu schváleného Ministerstvem školství a Republikovým střediskem psychopedagogické podpory. V rámci projektu bylo proškoleno
cca 1 000 osob v dovednostech potřebných pro správné
ošetření zvláštních vzdělávacích potřeb a usnadnění
procesu inkluzivního vzdělávání. Do přípravy školicího
modulu byli zapojeni čeští experti, sdíleli své zkušenosti
z transformace sektoru inkluzivního vzdělávání v České republice. Projekt byl rovněž zaměřen na posílení
mezisektorové spolupráce mezi aktéry inkluzivního
vzdělávání v Moldavsku a šířil informace o důležitosti
inkluzivního vzdělávání prostřednictvím médií. V roce
2016 byl dokončen školicí modul a proběhla první série
školení v inkluzivním vzdělávání. Uskutečnilo se také
35 okresních setkání zainteresovaných institucí a byly
publikovány odborné články a rozhlasové a televizní
spoty o problematice inkluzivního vzdělávání.

Přílohy

NÁZEV PROJEKTU: ZLEPŠENÍ AKCESCHOPNOSTI
A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI MOLDAVSKÝCH HASIČŮ II
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2015-6-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Doba realizace: 07/2015 – 12/2017
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka
Realizátor: Hasičský záchranný sbor ČR, Moldcars,
s.r.l.
Rozpočet pro rok 2016: 1 831 907 Kč
Celkový rozpočet: 7 672 380 Kč
Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt obdobného názvu. Aktuální projekt je primárně zaměřen na
výcvik moldavských hasičů při zásazích s přítomností
nebezpečných látek. Cílem je zvýšit a zkvalitnit připravenost moldavských hasičů i obyvatel na mimořádné
události. V rámci projektu bude vybudován funkční
výcvikový program a budou pořízeny věcné prostředky
pro bezpečné a správné provádění zásahů. Další aktivity budou zaměřeny na zásady správného chování občanů v případě havárie s výskytem nebezpečných látek,
včetně zplodin hoření, soubor doporučení pro osoby
nakládající s nebezpečnými látkami pro eliminaci vzniku mimořádné události a informační podporu zasahujících. Projekt se zaměří také na efektivní provoz operačních středisek (správné vytěžování informací volajících
a vyžadování sil a prostředků v případě havárie s výskytem nebezpečných látek). V roce 2016 byl v Moldavsku
postaven trenažér, který bude sloužit pro výcvik hasičů.
Kromě toho hasiči obdrželi ochranné oděvy, detekční
prostředky a kompresory pro plnění tlakových lahví.
V červnu proběhlo školení moldavských hasičů v ČR,
kde se naučili zacházet s kalibračními přístroji a nyní
budou moci sami provádět drobné opravy vybavení dodaného v rámci projektu. Proškoleni byli také moldavští
psychologové, kterým jejich čeští kolegové předali zkušenosti s poskytováním první psychosociální pomoci
u mimořádných událostí.

Typ projektu: dotace
Realizátor: Univerzita Karlova
Rozpočet pro rok 2016: 1 499 987 Kč
Celkový rozpočet: 11 485 449 Kč
Projekt je odpovědí na nepříznivě se vyvíjející demografickou situaci v Moldavsku, která klade značné limity
na sociální a ekonomický rozvoj země. Ve snaze přispět
ke zlepšení podmínek života obyvatelstva a zajistit trvale udržitelný společenský rozvoj Moldavska si projekt
klade za cíl vytvoření plně funkčního systému získávání a diseminace relevantních informací o populačním
vývoji v Moldavsku, a tím i zvýšení účinnosti řízení
a plánování společenského rozvoje na všech úrovních
veřejné správy. V roce 2016 byl připraven návrh realizace sběru a automatického zpracování dat o narozených,
který byl předán moldavskému Národnímu centru pro
řízení ve zdravotnictví. Pět studentů magisterského
programu Demografie a populační ekonomie navštívilo
v rámci studijní cesty ČR, kde byli seznámeni se systémem demografické statistiky a aplikace demografických poznatků ve veřejné správě. Projekt také napomohl integraci demografie do vysokoškolského vzdělávání
skrze kompletní přípravu, otevření a realizaci inovovaného magisterského studijního programu Demografie
a populační ekonomie. Pro studenty tohoto programu
pak byla v létě 2016 uspořádána čtrnáctidenní škola
demografie a demografické analýzy a pět studentů navštívilo v rámci pracovní cesty Českou republiku, kde
byli seznámeni se systémem aplikace demografických
poznatků ve veřejné správě.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PROCESU
UCHOVÁNÍ A SKARTACE DOKUMENTŮ NÁRODNÍ
AGENTURY PRO ZAMĚSTNANOST V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: MD-2016-073-FO-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Doba realizace: 11/2016 – 07/2017
Typ projektu: veřejná zakázka

NÁZEV PROJEKTU: KOMPLEXNÍ PODPORA ROZVOJE STATISTIKY OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE V MOLDAVSKU

Realizátor: DATAB Consult s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 67 760 Kč

Identifikační číslo: 03/2016/04
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Doba realizace: 11/2013 – 12/2016

Přílohy		

Celkový rozpočet: 1 101 100 Kč
Projekt navazuje na projekt z let 2013–2014, který přispěl k zefektivnění a zvýšení transparentnosti a otevřenosti veřejných služeb poskytovaných Národní
agenturou zaměstnanosti Moldavska (ANOFM) prostřednictvím digitalizace a optimalizace managemen-
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tu dokumentů. Cílem aktuálního projektu je vytvoření
systému pro dlouhodobou archivaci elektronických
dokumentů o nezaměstnaných a jeho zálohování. Projekt také přispěje k provádění řádné skartace dokumentů v elektronické spisové službě (ESS). Nejprve se
metodicky upraví způsob archivace a skartace a bude
připraveno jeho technické řešení. Následně bude zajištěna programová podpora těchto systémů. Vlastní
implementace bude uzpůsobena tak, aby plně odpovídala právnímu řádu Moldavska a místním zvyklostem.
V roce 2016 byl vytvořen systém projektového řízení
a byl ustaven řídicí výbor projektu, realizační tým vedení projektu a užší analytická a technická pracovní skupina. Také bylo dodáno technické vybavení potřebné
pro ukládání archivovaných spisů v elektronické formě
do správního archivu. Jedná se o datové úložiště v počtu
1 ks včetně HDD.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA PRODUKCE OVOCE
A ZELENINY S PŘIDANOU TRŽNÍ HODNOTOU
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-6-31162
Sektorové téma: zemědělství

Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: dotace, rozpočtové opatření
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., SOŠ Valtice, Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Rozpočet pro rok 2016: 2 155 980 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2017: 7 932 374 Kč
Vinařství má v Moldavsku dlouhou tradici a víno zde
patří mezi nejvýznamnější exportní komodity. Rozvoj
sektoru ale limitují bariéry jako nedostatek kvalifikované pracovní síly, především pak specialistů s dostatečným vzděláním v oboru. Cílem projektu je proto zkvalitnění a zefektivnění vinařského vzdělávání na středních
odborných školách. V rámci projektu je optimalizován
studijní program a jsou vytvořena kurikula jednotlivých předmětů vinařských oborů. Organizována jsou
také praktická školení, včetně školení profesionálních
dovedností pro učitele v obecných pedagogických a didaktických postupech a nových trendech ve výuce
i v oborech spjatých s pěstováním vinné révy a zpracování vína.

Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejné zakázky
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., Pebaco, Boncom, Ltd.
Rozpočet pro rok 2016: 6 550 917 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2017: 43 425 401 Kč
Projekt se snaží reagovat na neuspokojivou situaci
v moldavském zemědělství, které i přes svůj význam pro
tamní ekonomiku vykazuje nízkou míru výnosu a vysoký
cenový rozptyl zemědělských produktů. Projekt má přispět k celoročnímu zastoupení zemědělských produktů
vypěstovaných v Moldavsku na tamějším i zahraničním
trhu a zajistit tak větší potravinovou bezpečnost v zemi.
Cílem projektu je také zvýšení životní úrovně malých
a středně velkých zemědělců. V rámci projektu je rovněž
do vybraných kooperativů dodáváno zařízení potřebné
ke skladování a zpracování zemědělských produktů. Personál kooperativů se dále zúčastní série školení zaměřených na zefektivnění zemědělských postupů.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VINAŘSKÝCH OBORŮ NA
STŘEDNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOLÁCH V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-15-31181
Sektorové téma: zemědělství
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NÁZEV PROJEKTU: VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACE VINOHRADNICKÉHO A VINAŘSKÉHO REGISTRU V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2013-4-31110
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2014–2018
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Rozpočet pro rok 2016: 0 Kč (čerpáno z rezerv)
Celkový rozpočet na roky 2014–2018: 11 676 000 Kč
Cílem projektu je napomoci vytvoření vinohradnického
a vinařského registru, který bude v souladu s evropskou právní normou a který umožní sledování a určení
původu produkce vína v Moldavsku, čímž bude podpořen vstup moldavských vinařů na evropský trh. Mimo
odstranění překážek při exportu a narovnání podmínek
na místním trhu by mělo dojít i k posílení postavení
spotřebitele na trhu místním. Harmonizace legislativy
a dosažení stabilního právního prostředí v oblasti vinařství navíc pomůže k přílivu zahraničních investic. Další
přínosem projektu je eliminace rizika falšování vína.
V průběhu roku 2016 probíhaly zejména intenzivní prá-
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ce na vývoji automatizovaného informačního systému
vinohradnického a vinařského registru a připravovala
se dodávka softwarového a hardwarového vybavení.
V rámci realizace byly zorganizovány semináře v nejvýznamnějších vinohradnických a vinařských regionech
Moldavska, o které byl velký zájem jak ze strany odborné veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství, tak ze
strany zainteresovaných institucí státní správy.

MONGOLSKO

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VODOVODNÍHO SYSTÉMU
VE MĚSTĚ MURUN, PROVINCIE CHOVSGUL (HLAVNÍ
FÁZE)
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-21-14021

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ EKOLOGICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ V MOLDAVSKU

Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Mongolsko, město Murun (provincie
Chovsgul)

Identifikační číslo: MD-2015-093-DO-31165

Doba realizace: 9/2013 – 6/2017

Sektorové téma: zemědělství

Typ projektu: veřejná zakázka

Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2015–2018

Realizátor: Sdružení „GEOtest – Ircon, Water Supply
Murun“ (GEOtest, a.s., Ircon, s.r.o.), WILO CS, s.r.o., Jihomoravská armaturka spol. s r.o., EGT Express CZ s.r.o.

Typ projektu: dotace

Rozpočet pro rok 2016 (hlavní fáze): 6 207 069 Kč

Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.

Celkový rozpočet (hlavní fáze): 22 100 776 Kč

Rozpočet pro rok 2016: 3 936 000 Kč
Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 7 936 000 Kč
Navrhovaný projekt navazuje na výsledky dosažené
v rámci dosavadní podpory ekologického zemědělství
v Moldavsku, zejména na ustavení několika funkčních
odbytových kanálů pro produkty ekologického zemědělství. Cílem stávajícího projektu je množství zemědělců produkujících v režimu ekologického zemědělství
rozšířit a současně je propojit s konkrétními odběrateli
jak na domácím, tak zahraničním trhu. Projekt je zároveň zacílen na zvyšování kapacit zemědělců pomocí
školení, sdílení zkušeností z modelových farem v Moldavsku i zahraničí a rozvíjení udržitelných doplňkových
služeb pro ekologické zemědělství. Cílem bude posilování místního know-how a zajištění udržitelnosti daného sektoru.

Cílem projektu je uspokojit aktuální i výhledovou potřebu zásobování města Murun pitnou vodou, a to jak
z hlediska kvality, tak i kvantity dodávané vody. K hlavním aktivitám patří automatizace čerpání a kontroly
distribuce vody, zajištění úpravy a pravidelných kontrol
kvality vody, nastavení ekonomiky provozu celého systému a budování kapacit společnosti USNAAK/ChUS
(správce vodovodů a kanalizace v provincii Chovsgul).
Z důvodu zajištění dlouhodobé udržitelnosti zásobování města Murun vodou jsou prováděny průzkumné
práce pro lokalizaci nových zdrojů vody, které nebudou
ohrožovány kontaminací z povrchových zdrojů.
V roce 2016 probíhala stavba rozšíření vodárny ve městě Murun a byla dokončena automatizace čerpání vody
ze stávajícího jímacího území do vodárny a dále do města. Rovněž byla prozkoumána a navržena lokalita pro
nové jímací území, které by mělo v budoucnosti zajistit
dostatek vody pro město Murun. Rok 2016 přinesl i další velkou pozitivní změnu. Společným úsilím českých
a mongolských odborníků v oblasti vodohospodářství
a díky opravám vodovodní sítě provedeným mongolskou stranou se podařilo optimalizovat distribuci vody
a instalovat vodoměry do jednotlivých domácností,
a tím snížit spotřebu vody ve městě Murun o ¼.

NÁZEV PROJEKTU: REALIZACE HYDROGEOLOGICKÝCH
JÍMACÍCH OBJEKTŮ V PROVINCII ZAVCHAN, MONGOLSKO
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-19-14031
Sektorové téma: voda a sanitace

Přílohy		
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Místo realizace: Mongolsko, provincie Zavchan

NÁZEV PROJEKTU: PŘENOS KNOW-HOW V PŘÍSTUPU
K ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ – 2. FÁZE

Doba realizace: 9/2013 – 10/2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sdružení „Zavchan Mongolsko“ (VODNÍ
ZDROJE, a.s., GEOMIN s.r.o.)
Rozpočet pro rok 2016: 1 192 784 Kč
Celkový rozpočet: 16 944 872 Kč

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010/1
Sektorové téma: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: provincie Tuv, Bulgan, Dornogobi,
Mongolsko
Doba realizace: 2/2016 – 11/2017
Typ projektu: veřejná zakázka

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti vodních zdrojů
pro kočující pastevce v provincii Zavchan a předání
know-how souvisejícího s projektováním a realizací jímadel podzemních vod v různých geologických a hydrogeologických podmínkách. Obyvatelům – pastevcům
a jejich hospodářským zvířatům je tak zajištěn přístup
ke kvalitní pitné vodě i v oblastech, které musí jinak
opouštět z důvodu nedostatku povrchových zdrojů
vody. Součástí projektu je také předávání know-how
souvisejícího s projektováním a realizací jímadel v různých geologických a hydrogeologických podmínkách.
Během roku 2016 byly z české strany dokončeny
všechny projektové aktivity, přeloženy do mongolštiny
veškeré školicí materiály, které byly v rámci projektu
vytvořeny, a došlo ke sdílení zkušeností a předávání
know-how mezi českými a mongolskými odborníky
z oblasti hydrogeologie.
Celkem bylo v rámci projektových prací vybudováno 13
jímacích a distribučních objektů na vodu, které v současné době využívá na 200 pasteveckých rodin, které
vlastní kolem 150 000 kusů dobytka.
Vybudováním hydrogeologických vrtů, včetně technologií pro jímání a distribuci vody přizpůsobených podmínkám v Mongolsku, je obyvatelům, pastevcům a jejich
hospodářským zvířatům zajištěn přístup k pitné vodě.
Hustší síť hydrogeologických vrtů zkrátila vzdálenosti,
které museli pastevci překonávat, aby si obstarali vodu
na pití a další potřeby, včetně vody pro napájení stád
hospodářských zvířat. Kromě úspory času, případně
paliva do motorových vozidel používaných při dovozu
vody, má projekt pro obyvatelstvo i ekonomický přínos.
Pastevci nyní mohou pro pastvu využít i oblasti doposud
nevyužívané kvůli jejich odlehlosti od zdrojů vody. Nové
pastviny pro zvířata umožnily vyšší produktivitu a výsledně i vyšší příjem z prodaných živočišných produktů.
Paralelně (za podmínky rámcového zachování množství
chovaných zvířat) bude mít projekt do budoucna pozitivní vliv na stav životního prostředí v oblasti, neboť díky
větší využitelné oblasti bude omezen negativní dopad
přepásání v okolí současných vodních zdrojů.

Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 12 714 060 Kč
Celkový rozpočet: 20 699 000 Kč
Projekt má za cíl zvýšit schopnost mongolské strany
efektivně odstraňovat ekologické zátěže v Mongolsku.
V rámci první fáze tohoto projektu (2013–2015) byly
vytvořeny relevantní odborné metodiky přizpůsobené
specifickým mongolským podmínkám. Byl zpracován
rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektronická databáze ekologických zátěží v prostředí GIS, optimalizovaná pro mongolské podmínky. Vzhledem k neexistenci množství odborných termínů v mongolštině
došlo k vytvoření odborného výkladového slovníku.
Druhá fáze projektu je již zaměřená na praktické ukázky a přenos know-how v oblasti průzkumu a představení základních sanačních metod ve třech vybraných
mongolských lokalitách se specifickým typem znečištění. Všechny výstupy projektu jsou podporovány cílenými školeními a v případě vzorkovacích, průzkumných
a sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do
kterých jsou aktivně zapojeni zástupci cílových skupin.
Projekt se soustředí jak na zástupce státní správy, která
má oblast ekologických zátěží na starosti, tak na relevantní odborníky (především studenty a univerzitní pedagogické pracovníky z relevantních vysokoškolských
oborů).
V roce 2016 byl úspěšně dokončen terénní průzkum ve
všech třech lokalitách a byly vypracovány analýzy rizik.
Proběhlo také školení na téma realizace průzkumných
prací, kterého se zúčastnilo přes 70 mongolských odborníků z řad státní správy.

NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE ZAUHLOVÁNÍ
NA ELEKTRÁRNĚ Č. 3 V ULÁNBÁTARU
Identifikační číslo: CzDA-MN-2013-17-23063/MN2014-024-FO-23063
Sektorové téma: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Ulánbátar, Mongolsko
Doba realizace: 6/2014 – 11/2017
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Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Bohemia Müller s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 10 598 406 Kč

samostatné provádění obdobné činnosti po ukončení
projektu.
V roce 2016 proběhlo zpracování a vyhodnocení analytických dat a oficiální předání výsledků projektu včetně
jejich obhajoby před mongolskou odbornou veřejností.

Celkový rozpočet: 31 230 773 Kč
V rámci projektu probíhá modernizace řízení pásových
dopravníků uhlí a zprovoznění jejich centrálního řízení
z hlavního velínu úseku zauhlování. V roce 2016 byla
provedena instalace automatizace pásových dopravníků uhlí, včetně instalace bezpečnostních a řídicích
prvků, kamerového systému, pásových vah a řízení
vibračních podavačů uhlí. Dále bylo dodáno a osazeno
kontrolní měření teploty a vibrací na motorech drtičů
uhlí a byla provedena automatizace drtičů uhlí a instalace kamerového systému v jejich prostoru. Současně
bylo instalováno nové měření hladin uhlí v zásobnících
před kotli, provedena instalace motorů na řízení pluhů
a instalace jejich ovládání. Paralelně probíhala potřebná školení pracovníků elektrárny za účelem zajištění
udržitelnosti nově nainstalovaného systému a jeho spolehlivého ovládání místním personálem.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ LESŮ A GENOFONDU MÍSTNÍCH EKOTYPŮ LESNÍCH DŘEVIN V MONGOLSKU
Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2014-6-31210
Sektorové téma: lesnictví
Místo realizace: Mongolsko, provincie Darchan-Uul,
Selenge
Doba realizace: 4/2015 – 12/2017
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Rozpočet pro rok 2016: 6 088 205 Kč
Celkový rozpočet: 24 579 976 Kč

NÁZEV PROJEKTU: GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ 1 : 50 000
A ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÉ
OBLASTI ZÁPADNÍHO MONGOLSKA
Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2013-1-32220
Sektorové téma: nerostné zdroje a těžba
Místo realizace: Mongolsko, provincie Chovd
Doba realizace: 3/2013 – 10/2016
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Rozpočet pro rok 2016: 120 000 Kč
Celkový rozpočet: 15 729 000 Kč
Cílem projektu je v součinnosti s pracovníky Mineral
Resources Authority of Mongolia (MRAM), Geological
Investigation Centre (GIC) a studenty geologie Technické univerzity v Ulánbátaru provést detailní geologické mapování vybraného území a současně geologický
a ložiskový průzkum doplněný o zhodnocení a ocenění
surovinového potenciálu. Projekt je zaměřen zejména
na vyhledávání nerostných zdrojů všech typů, kompilaci geologických a geochemických listů map v rámci
souboru map, na prezentaci vytvořených map a jejich
interpretaci pro praktické používání. Dále usiluje o přenos know-how a zvýšení efektivity práce mongolských
partnerů v oblasti základní a ložiskové geologie, geochemie, petrografie, mineralogie a geofyziky. Projekt
se rovněž zabývá posílením materiálního vybavení pro
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V rámci projektu budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování v podobě oblastních plánů rozvoje lesa
(OPRL) v intencích trvale udržitelného hospodaření
(TUH) se zaměřením mimo jiné na systém vyhledávání,
popisu a uznávání genetických zdrojů mongolských původních druhů lesních dřevin, a to za účelem zachování
a reprodukce genofondu těchto dřevin v Mongolsku.
Na základě terénních šetření budou společně s mongolskými kolegy vypracovány vzdělávací a metodické
materiály a pro výkon rutinních 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 pedagogickým pracovníkům zároveň umožněna
účast na jednotlivých aktivitách, a tedy získání praktických zkušeností.
V roce 2016 byla dokončena stavba jedné ze dvou lesních školek v somonu Šaryn gol (provincie Darcha-Uul)
a zahájena stavba druhé lesní školky v areálu zemědělské a lesnické university v Darchanu. Proběhla série
školení pro mongolské lesníky a odborníky v oblasti bezeškodného sběru šišek, setí a péče o semenáčky v lesních školkách. Proběhla také terénní rekognoskace
mongolských lesů v provinciích Darchan-Uul, Selenge,
Chentij a Chovsgul, na jejímž základě budou v následujícím roce vypracována doporučení pro udržitelné hospodaření s mongolskými lesy.
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GRUZIE

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA EFEKTIVNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ DRUŽSTEV V KRAJI IMERETI

Je tedy nutné provést monitoring lesních ekosystémů
a nastavení managementu, který by umožnil šetrné
využívání ekosystémů. Záměrem projektu je zavedení
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji lesních
ekosystémů chráněných území, s důrazem na podporu
místních komunit ve vztahu k lesům a využívání lesů,
včetně potenciálního využívání dříví.

Identifikační číslo: 07/2016/04
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Gruzie, region Imereti
Doba realizace: 2013–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 1 000 000 Kč
Celkový rozpočet na roky 2013–2016: 6 500 000 Kč
Projekt si klade za cíl zlepšit ekologickou situaci ve
venkovských oblastech regionu Imereti prostřednictvím udržitelného fungování družstev, čímž reaguje na
aktuální potřeby rozvoje gruzínského venkova. Farmáři
zde často pokračují v tradičním způsobu zemědělství
a nejsou otevření ke spolupráci a novým postupům.
Špatná organizace výroby a prodeje místních produktů
je obvykle důsledkem malých výnosů a nízké konkurenceschopnosti. V rámci projektu je podporováno založení tří zemědělských družstev a větší zapojení místní
zemědělské komunity. Navíc dochází k posilování kapacit zemědělců jak v oblasti implementace nových technologií, tak v oblasti přípravy podnikatelských záměrů.

NÁZEV PROJEKTU: LESNICKÁ INVENTARIZACE A TRVALE
UDRŽITELNÉ LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ V CHRÁNĚNÝCH
OBLASTECH TUŠSKA
Identifikační číslo: CzDA-GE-2015-098-DO-31210

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA TRADIČNÍHO ZPŮSOBU
ZEMĚDĚLSKÉ OBŽIVY V TUŠSKU
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-12-31120
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Gruzie, oblast Tušsko
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet na roky 2013–2017: 7 781 367 Kč
Záměrem projektu je oživit jeden z nejodlehlejších gruzínských krajů – Tušsko, a to především poskytnutím
materiální, technické a metodické podpory pro rozvoj
tradičního způsobu zemědělské obživy. Ta zahrnuje
pěstování zemědělských plodin (především brambor)
a zpracování ovčí vlny. Značná část realizace projektu
je zaměřena na podporu lidských zdrojů, která probíhá
formou školení farmářů a pastevců tak, aby byli schopni nabyté znalosti dále šířit. Mezi aktivity projektu patří zajištění skladovacích prostor na brambory a dodání
potřebné techniky, včetně techniky pro zpracování vlny.

NÁZEV PROJEKTU: ZAVEDENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍ
FYTOSANITÁRNÍ KONTROLY

Sektorové téma: lesnictví
Místo realizace: Gruzie, oblast Tušsko
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet pro rok 2016: 2 669 611 Kč
Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 5 533 165 Kč
V oblasti Tušsko v Gruzii se nachází několik chráněných území, avšak jejich stav není uspokojivý, a navíc
dochází v poslední době k výskytu dynamických změn
– např. usychání porostu a výskytu hmyzích škůdců.
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Identifikační číslo: GE-2016-004-RO-31110
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2016
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 791 200 Kč
Celkový rozpočet: 791 200 Kč

Přílohy

Předmětem tohoto projektu bylo zpracování projektového dokumentu zaměřeného na vybudování národního systému fytosanitární kontroly Gruzie a proceduru
schvalování pesticidů a hnojiv v Gruzii. Projekt si klade
za cíl zkvalitnit fytosanitární sektor v Gruzii v souladu
s normami EU.

NÁZEV PROJEKTU: ZALOŽENÍ REGIONÁLNÍHO CENTRA
PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ
Identifikační číslo: GE-2016-003-FO-31181
Sektorové téma: zemědělství
Místo realizace: Gruzie

Celý region Mtskheta-Mtianeti je postižen značnou
geologickou nestabilitou projevující se častými sesuvy
půdy různých typů, které způsobují ztráty na majetku
i životech. Cílem projektu je zvýšit schopnosti geologické sekce Národní agentury pro životní prostředí (NEA)
předcházet ohrožení, která vyplývají ze svahových nestabilit v regionu. K dosažení cíle vede zejména identifikace území náchylných k sesouvání, a to na základě
nově nabytých znalostí a zkušeností s terénním průzkumem a prioritizací svahových nestabilit, modelováním
v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze
svahových nestabilit, která bude v rámci projektu přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie. V souvislosti s instalací pilotního monitorovacího systému jsou
gruzínské straně rovněž předávány teoretické a praktické znalosti o používání moderních monitorovacích
systémů a jejich napojení na systém včasného varování.

Doba realizace: 2016
Typ projektu: smlouva o dílo
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha (SVÚ),
MVDr. Zdeněk Klíma, Union Association Agora
Rozpočet pro rok 2016: 795 830 Kč
Celkový rozpočet: 795 830 Kč

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVNÍCH
KORIDORŮ ROZVOJEM SILNIČNÍ METEOROLOGIE
Identifikační číslo pro rok 2016: GE-2016-067FO-74010
Sektorové téma: připravenost a prevence katastrof

Přestože má chov včel v Gruzii dlouholetou tradici
a oboru se věnuje řada zkušených chovatelů, stále se
vyskytují vážné problémy s informovaností včelařů týkající se zejména péče o zdraví včel a správné výrobní
praxe zpracování včelích produktů, která by minimalizovala rizika poškození produktů. Cílem projektu byla
organizace školení pro pracovníky laboratoře Ministerstva zemědělství Gruzie, včetně auditu vybavení
a potřeb laboratoře formou místního šetření, a úvodní
školení pro včelaře v oblasti Tbilisi, Dioknisi a Alaverdi.

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
Sektorové téma: připravenost a prevence katastrof
Místo realizace: Gruzie, region Mtskheta-Mtianeti
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Rozpočet pro rok 2016: 3 230 240 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2017: 12 565 857 Kč

Přílohy		

Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 453 970 Kč
Celkový rozpočet na roky 2016–2017: 2 880 970 Kč
Sběr meteorologických dat na klíčových mezinárodních tranzitních koridorech v Gruzii, na trase Evropa-Kavkaz-Asie (dále jen TRACECA) a Gruzínské vojenské
cestě, umožní na vybraných úsecích těchto tras nejen
monitorování počasí v reálném čase, ale také přípravu
přesných předpovědí a jejich distribuci zejména osobám a institucím, které zajišťují vydávání včasného
varování. V rámci stávajícího projektu bude rozšířena
gruzínská silniční meteorologická síť o tři nové silniční
meteostanice a budou rozvinuty a dále posíleny gruzínské kapacity v oblasti silniční meteorologie tak, aby se
silniční meteorologie stala nezastupitelným komponentem meteorologického monitorovacího systému v zemi.
Gruzínské straně budou předány teoretické a praktické zkušenosti v oblasti zobrazení a vyhodnocení dat
ze silničních meteostanic pro jejich další aplikaci do
systémů všech potenciálních uživatelů, včetně tvorby
silniční předpovědi a informací o vhodném napojení
na systém včasného varování, který je hlavním pilířem
konceptu snižování rizika katastrof.
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NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ METEOROLOGICKÉ BEZPEČNOSTI KORIDORU TRACECA
Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-GE-2015-075FO-74010
Sektorové téma: připravenost a prevence katastrof
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2015–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Glomex, s.r.o., DELTING s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 229 531 Kč
Celkový rozpočet na roky 2015–2016: 1 624 531 Kč
TRACECA je jedním z důležitých silničních koridorů, po
kterém je převáženo zboží a služby z Evropy přes Kavkaz
do střední Asie. Cílem projektu je zvýšit informovanost
řidičů využívajících tento mezinárodní tranzitní koridor
v okolí Rikotského průsmyku v Gruzii ohledně aktuální
situace výskytu nebezpečných meteorologických jevů.
Zlepšení varovného systému a zpřesnění meteorologické předpovědi napomůže ke zvýšení celkové bezpečnosti v koridoru. V roce 2015 byla dodána základní silniční
meteorologická stanice, v roce 2016 došlo k rozšíření
meteorologické sítě o další tři stanice. V roce 2016 rovněž probíhalo školení českými experty na téma silničního meteorologického systému, zaměřené na práci s daty
a analýzu konkrétních meteorologických situací.

ností pro obyvatele s nižšími příjmy a relativně vysokou
chybovou diagnostikou, která má za následek špatnou
léčbu. Projekt je rozdělen do tří oblastí. První část je
soustředěna na osvětové aktivity pro prevenci onkologických onemocnění a vzdělávání zdravotnického personálu v této oblasti. V rámci projektu čeští a gruzínští
onkologové školí lékaře a zdravotní sestry v oblasti prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění, zejména rakoviny prsu a děložního čípku. Druhou
oblastí je budování a propagace screeningového centra
v okresu Zugdidi. Centrum bude ženám bezplatně poskytovat preventivní vyšetření prsu a děložního čípku
i další preventivní vyšetření a jednoduché chirurgické
zákroky. Třetí oblast si klade za cíl zpřesnění diagnostiky a zefektivnění léčby u dětí trpících leukémií. Díky
dodanému zdravotnickému vybavení a školení lékařů
českými experty dochází k přesnější identifikaci typu
leukémie a nastavení vhodné léčby.

NÁZEV PROJEKTU: ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI PRO
AMBULANCI V OMALU
Identifikační číslo: CzDA-GE-2014-10-12220
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: Gruzie, oblast Tušsko
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 465 709 Kč

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA VČASNÉ DIAGNOSTIKY,
PREVENCE A LÉČBY ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
V GRUZII
Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-GE-2014-4-12191
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2014–2019
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AMCA s. r. o., Badgers – Development Professionals, s.r.o., Cancer Prevention Center, Charita ČR,
Michal Švejnar
Rozpočet pro rok 2016: 7 984 162 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2019: 43 482 252 Kč
Zdravotnictví v Gruzii je charakteristické nízkou kvalitou, nedostatkem základního vybavení, špatnou dostup-
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Celkový rozpočet na roky 2014–2016: 1 315 709 Kč
V odlehlém vysokohorském regionu Tušsko se v současnosti nachází zhruba 50 vesnic, které jsou obývané
pouze sezónně, od května do října. Nejbližší zdravotnické centrum se nachází ve čtyřhodinové vzdálenosti
od Tušska ve městě Achmeta. Díky podpoře ze strany
EU byla v regionu Tušsko zřízena ambulance poskytující základní lékařskou pomoc. Vzhledem k atraktivitě
regionu a sílícímu turistickému ruchu se stávalo stále
nezbytnější mít možnost dostavit se urychleně i do odlehlých a obtížně přístupných míst v horách. Ke zvýšení
dostupnosti a zkvalitnění lékařské péče v Tušsku byla
v rámci projektu vybavena ambulance v centru chráněné krajinné oblasti Omalu terénním sanitním vozem.
V roce 2016 pak byly dodány potřebné zdravotnické
přístroje a vybavení jako např. defibrilátor s monitorem
EKG, resuscitační hrudní pumpa, infuzní dávkovač či
neinvazivní dýchací přístroj. V neposlední řadě se konala také série speciálních školení o zásadách poskytování první pomoci a správného používání dodaného
vybavení.

Přílohy

NÁZEV PROJEKTU: REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ
Z PLÁNU PÉČE PRO CHKO TUŠSKO
Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-RO-GE-2014-5-41030
Sektorové téma: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Gruzie, Tušsko
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření

mikroklimatu ve vybraných jeskyních a podklady pro
zavedení speleoterapie. V roce 2016 byl projekt zaměřen právě na speleoterapii, kdy experti na základě analýz se speleoterapií v ČR vytipovali lokalitu s vhodným
mikroklimatem, a také na likvidaci škodlivé lampenflóry.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ
SPRÁVY V GRUZII

Realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-GE-2013-18-15112

Rozpočet pro rok 2016: 1 163 300 Kč

Sektorové téma: státní správa a občanská společnost

Celkový rozpočet na roky 2014–2017: 5 144 000 Kč

Místo realizace: Gruzie

Tento návazný projekt má za cíl podpořit implementaci
vybraných opatření z plánu péče, který byl stěžejním
výstupem souvisejícího projektu, 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 biodiverzitu a typický krajinný ráz. Jedná se konkrétně o oblasti
rozvoje turistické infrastruktury, monitoringu druhů
a inventarizace významných přírodních fenoménů. Významnou aktivitou, související s rozvojem cestovního
ruchu, bude také zmapování potenciálních dodatečných příjmů z turismu, navržení vhodných opatření
a jejich implementace v praxi. K dalším úkolům projektu patří navržení vhodného způsobu prezentace CHKO
širší veřejnosti, především formou dvoujazyčné webové
stránky, která by současně poskytovala komplexní aktuální informace pro turisty a návštěvníky.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI ŘÍZENÍ
JESKYNÍ CHRÁNĚNÉ OBLASTI IMERTI II.
Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-RO-GE-2015-2-41010
Sektorové téma: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Gruzie, oblast Imereti

Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Alta s. r. o., Institut pro veřejnou správu
Praha, Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Karlova
Rozpočet pro rok 2016: 1 293 983 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2017: 4 912 005 Kč
Záměrem projektu je přispět ke vhodnému nastavení
fungujícího systému decentralizované státní správy.
V současné době probíhá v Gruzii proces reformy veřejné správy a tento projekt pomůže řešit některé procesní otázky týkající se této reformy. Jedná se zejména
o zefektivnění vzdělávání úředníků státní správy a podporu procesů v oblasti veřejných financí, zejména fiskální decentralizace na státní úrovni. Jedná se zejména
o expertní pomoc při řešení mnoha sporných otázek
týkajících se daňové oblasti reformy veřejné správy,
především pak daňového zákoníku. V rámci projektu
bylo gruzínské straně také poskytnuto nezbytné IT vybavení.

NÁZEV PROJEKTU: POSÍLENÍ KAPACIT INSTITUCÍ
V OBLASTI KYNOLOGIE

Doba realizace: 2015–2017

Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-GE-2016-083RO-15113

Typ projektu: rozpočtové opatření

Sektorové téma: státní správa a občanská společnost

Realizátor: Správa jeskyní České republiky

Místo realizace: Gruzie

Rozpočet pro rok 2016: 1 098 846 Kč

Doba realizace: 2016–2019

Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 3 450 633 Kč

Typ projektu: rozpočtové opatření

Projekt je zaměřen na rozvoj turistických aktivit v oblasti Imereti v Gruzii s cílem podpořit socioekonomický
rozvoj regionu. Dále si klade za cíl průběžný monitoring
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Realizátor: Celní správa ČR
Rozpočet pro rok 2016: 199 341 Kč
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Předmětem tohoto projektu bylo zajištění potřebných
podkladů a zpracování studie proveditelnosti pro přípravu projektového dokumentu zaměřeného na budování kapacit gruzínské kynologické služby.

NÁZEV PROJEKTU: BUDOVÁNÍ KAPACIT V OBLASTI
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ V GRUZII
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-19-41010
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 217 025 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2017: 7 616 620 Kč
Cílem projektu je posílení legislativně-technických
kapacit gruzínské státní správy v oblasti prevence závažných havárií – Major Accident Prevention (MAP) –
v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE
TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).
V roce 2016 byla realizovaná především práce na přípravě nového zákona MAP a souvisejících vyhlášek
a metodických postupů. Dále proběhla související školení a semináře.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ UDRŽITELNÝCH
VÝZKUMNÝCH A INFORMAČNÍCH KAPACIT OBORU
ADIKTOLOGIE V GRUZII
Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-GR-GE-2014-07-43081
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Rozpočet pro rok 2016: 90 000 Kč
Celkový rozpočet na roky 2014–2016: 4 799 845 Kč

vzdělávacích modulů, které budou začleněny do vysokoškolských studijních programů jako žurnalistika
nebo veřejná politika a správa s cílem šířit povědomí
o adiktologii a jejich výsledcích. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou jak výzkumné a vzdělávací instituce,
tak odborný personál, jež bude vyškolen v jednotlivých
komponentech adiktologie, aby byl schopen zajišťovat
výzkum v Gruzii.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V GRUZII
Identifikační číslo pro rok 2016: CzDA-GE-2015-120DO-16010
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: CARE Česká republika z.s., Charita ČR,
Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 3 774 035 Kč
Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 10 035 820 Kč
Sociální inkluze zdravotně postižených se dostala do
popředí politického zájmu v Gruzii v rámci sjednocení mezinárodních a národních standardů týkajících se
zdravotně postižených. Projekt se v jednotlivých realizacích soustředí na podporu sociálního začleňování
zdravotně postižené mládeže prostřednictvím zapojení do formálního i neformálního vzdělávání a dále na
přístup žen s postižením na trh práce. Zároveň se zaměřuje na školení sociálních pracovníků a vzdělávání
zdravotníků v oblasti problematiky práce s postiženými
lidmi.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII
Identifikační číslo pro rok 2016: GE-2015-115DO-12261
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Gruzie, Tbilisi
Doba realizace: 2015–2017

Projekt si klade za cíl zvýšit kapacity pro monitorování drogové situace, rozvoj kapacit pro výzkum v oboru
adiktologie a vytvoření konkrétních adiktologických
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Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR

Přílohy

Rozpočet pro rok 2016: 1 800 000 Kč

KAMBODŽA

Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 4 500 000 Kč
V rámci implementace projektu je kladen důraz především na šíření informací a osvěty ve státních institucích, na budování kapacit místních odborníků a na
převádění nabytých znalostí do praxe. Probíhá například založení pilotní integrační třídy nebo aplikace diagnostických a terapeutických metod v centru, které pečuje právě o děti s poruchami autistického charakteru.
V neposlední řadě byla založena svépomocná skupina
rodičů.

NÁZEV PROJEKTU: PROPAGACE A PODPORA DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉHO ŠÍŘENÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
ENERGIE VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH KAMBODŽE
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-6-23030
Sektorové téma: výroba a dodávky energie
Místo realizace: 12 provincií Kambodži
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 6 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 18 000 000 Kč
Projekt si klade za cíl snížení energetické chudoby ve
venkovských oblastech Kambodže. Zvyšováním kapacit NNO, kambodžské vlády a soukromého sektoru se
projekt snaží podpořit využívání obnovitelných zdrojů
energie. Dále také usiluje o pokračující rozvoj tržně-orientovaného bioplynárenského sektoru ve 12 provinciích
Kambodži. Projekt se vedle bioplynu zaměřuje také na
rozvoj sektoru solárních technologií, které jsou dosud
v Kambodži využívány jen zřídka. Do konce realizace
v roce 2017 chce projekt docílit dlouhodobého přístupu
energie pro alespoň 8 000 obyvatel venkova, fungování
70 soukromých stavebních firem s alespoň 420 pracovníky a zejména zlepšení obživy, zdraví a životního prostředí za výrazného snížení skleníkových plynů.

NÁZEV PROJEKTU: ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE,
NEZÁVADNÉ VODY A HYGIENY OHROŽENÝM PŘESÍDLENÝM KOMUNITÁM V PROVINCII KOH KONG, KAMBODŽA
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-7-12220
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: provincie Koh Kong
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 6 852 688 Kč
Od roku 2010 byly vysídleny přes 4 000 lidí v provincii
Koh Kong. Tito lidé sice obdrželi určitou kompenzaci,
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ovšem přesídlení z nížinatých pobřežních oblastí do
hornatého vnitrozemí mělo značný dopad na životní
styl, zdroje obživy této komunity a přístup k základním
zdravotním službám. Záměrem projektu je poskytnout
více než 1 400 domácnostem přístup k základním zdravotním službám, nezávadné vodě a hygieně. Během
roku 2015 bylo v rámci projektu zbudováno nové zdravotnické středisko sloužící k naplňování základních
zdravotnických potřeb místního obyvatelstva. Od roku
2016 centrum slouží také jako základna pro zvýšení dostupnosti nezávadné vody, sanitace a hygieny pro tamní
komunitu.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA A ROZVOJ OFTALMOLOGIE VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH PROVINCIE TAKEO
V KAMBODŽI PRO ROKY 2015-2017
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-8-12220
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: provincie Takeo
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace

Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 3 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč
V provinciích Kampot a Siem Reap existuje jen velmi
málo pracovních a vzdělávacích příležitostí pro osoby
s postižením. Tito lidé navíc mají pouze omezený přístup k informacím, možnostem odborného vzdělání
nebo osobního rozvoje, což jim snižuje možnosti získat
zaměstnání nebo generovat vlastní příjem. Cílem projektu je zpřístupnění odborného technického vzdělání
osobám s postižením prostřednictvím zapojení těchto
osob do reálného pracovního prostředí a vytváření pracovních míst na pracovním trhu v Kambodži. V rámci
projektu budou poskytovány poradenské služby a školení, které pomohou osobám s postižením získat pracovní zkušenosti a které zvýší jejich konkurenceschopnost.
Po dobu trvání projektu bude založeno sedm sociálních
firem se zaměřením na služby, ve kterých budou osoby
s postižením nejen zaměstnány, ale i školeny. Tyto firmy navíc generují příjem, tudíž budou soběstačné i po
ukončení projektu.

Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 5 990 000 Kč
Tento projekt cílí na zvyšování odborných kapacit zdravotnického personálu a také na poskytování oftalmologických služeb venkovskému obyvatelstvu v provincii Takeo. Projekt probíhá od roku 2015 a během této
doby byla poskytnuta odborná zdravotní péče více než
14 500 pacientům převážně z odlehlých oblastí provincie. Navíc bylo provedeno přes 1 800 operací, zejména
operací šedého zákalu. Dále bylo vyškoleno 30 dobrovolníků z vesnických podpůrných skupin v osmi distriktech a také pracovníci zdravotnických center, kteří
společně s dobrovolníky a týmem z Takeo Eye Hospital
provádějí pravidelný screening ve vesnicích. Zde jsou
hlavními prioritami prevence, osvěta a včasné podchycení pacientů s očními vadami.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA UPLATNĚNÍ OSOB
S POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE
Identifikační číslo: KH-2016-081-DO-11330
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: Kampot, Siem Reap
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NÁZEV PROJEKTU: ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PRO MATKU
A DÍTĚ V KAMBODŽI S DŮRAZEM NA PREVENCI A LÉČBU
PODVÝŽIVY
Identifikační číslo: KH-2014-022-DO-12240
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: Kampong Chhnang
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 4 220 500 Kč
Celkový rozpočet: 8 220 500 Kč
Cílem projektu je zlepšení kvality péče o matku a dítě se
zaměřením na prevenci dětské podvýživy v Kambodži,
která je zmiňována jako jedna z příčin dětské úmrtnosti. Projekt se zaměřuje na provincii Kampong Chhnang,
kde sice dochází k výraznému zlepšování zdravotního stavu dětí a matek, ovšem výsledky jsou stále pod
národním průměrem. Aktivity projektu jsou zacíleny
na posilování kapacit zdravotníků a jejich dovedností,
aby lépe naplňovaly potřeby matek s dětmi a v dlouhodobém měřítku snižovaly dětskou úmrtnost. Projekt
dále rozšiřuje systém Člověka v tísni, který pomocí

Přílohy

SMS zpráv (mHealth) informuje matky ohledně správné péče o dítě, čímž napomáhá k plnění cíle projektu.
V neposlední řadě je do projektu zahrnuta i samotné
léčba podvyživených dětí, které identifikovala sama komunita.

KOSOVO

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VODY V JEZEŘE
BADOVAC ZAVEDENÍM ŘÁDNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI
Číslo projektu: CzDA-UNK-2014-12-14022
Sektorové téma: 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.
Rozpočet pro rok 2016: 4 957 000 Kč
Celkový rozpočet: 16 470 000 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 způsobem zajištěno čištění odpadních vod. Jezero Badovac
slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro Prištinu a město Gračanica. Voda v něm je kontaminována nekontrolovaným 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 tudíž ke zlepšení
kvality vody v jezeře. Realizace projektu přispěje ke
zlepšení životního prostředí v oblasti a také zdravotního stavu populace zásobované pitnou vodou pocházející z jezera Badovac.
V roce 2016 dokončena výstavba čistírny odpadních vod,
která bude v průběhu roku 2017 napojena na kanalizaci.

NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁNÍM K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
Číslo projektu: KS-2013-046-DO-16010
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Prizren, Kosovo
Doba realizace: 2013–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR

Přílohy		

109

Rozpočet pro rok 2016: 918 421 Kč
Celkový rozpočet: 3 145 946 Kč
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 komunit tak, aby se
tyto ohrožené skupiny dětí a mládeže naučily úspěšně
čelit předsudkům a diskriminaci většinové společnosti,
bojovat za svá práva a měly šanci na další vzdělávání
a pozdější nezávislý a úspěšný život.
Projekt byl v roce 2016 zaměřen na tři oblasti: poruchy
autistického spektra (ASD), vzdělávání dětí z menšinových komunit a praktické vzdělávání dětí s poruchami
sluchu. V rámci prvního komponentu byla organizována školení na téma práce s dětmi s autismem a s jejich rodiči. Školiteli byli odborníci z české organizace
APLA, školenými pracovníci Centra, vzdělávací asistenti vybraní v rámci projektu a další odborníci. Pracovníci Centra se následně v rámci projektu věnovali dětem
s ASD a jejich rodičům. Asistenti pomáhali žákům s ASD
během jejich výuky v běžných třídách. V rámci druhého
komponentu 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.

přístupu osob se zrakovým 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.
Současně bude probíhat systematické úsilí prosazující
integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce
a vzdělávání, a to souběžně s osvětovou kampaní cílenou především na zaměstnavatele. Projekt se bude pro
dosažení obou těchto cílů do značné míry spoléhat na
přenos know-how z České republiky, zejména v oblasti
očního lékařství a odborného vzdělávání.

NÁZEV PROJEKTU: INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB V PILOTNÍCH LOKALITÁCH V KOSOVU
Číslo projektu: KS-2016-039-DO-16010
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Fushë Kosovo, Gračanica – Kosovo
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 3 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 7 500 000 Kč

NÁZEV PROJEKTU: INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
OSOB A PREVENCE ZRAKOVÝCH VAD V KOSOVU
Číslo projektu: KS-2015-095-DO-12191
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Kosovo
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 3 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 7 500 000 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 onemocnění očí mezi dětmi a dospělými v regionech Priština, Peć a Prizren. Centrům veřejného zdraví v těchto oblastech bude dodáno nezbytné moderní
lékařské vybavení a jejich pracovníci absolvují odpovídající zdravotnické školení. Druhým cílem je zlepšení
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Záměrem projektu je přispět k sociální inkluzi marginalizovaných skupin obyvatelstva do většinové společnosti, a to na místní úrovni prací se dvěma municipalitami
Gracanica a Fushe Kosova. Projekt se zaměřuje na efektivní zacílení služeb určených pro obyvatele ohrožené
sociálním vyloučením a funkčnost spolupráce veřejných institucí a neziskového sektoru. Projekt navazuje
na úspěšně fungující vzdělávací centra coby nástroje
inkluze podporované v předešlém projektu a posunuje
inkluzi směrem k formálnímu vzdělávání a širší práci
s komunitou na poli sociální inkluze.
Pro lepší propojenost vzdělávacích center se školami
a práci přímo ve školách projekt využívá a usiluje o přenos know-how z České republiky do kosovského prostředí, konkrétně se jedná o zkušenosti se vzdělávacím
programem ČvT Varianty. Zároveň se projekt snaží více
zapojit municipality a pracovat s rodinou jako celkem
coby místem výchovy dětí, které nepřímo ovlivňuje
i jejich vzdělání. Pro zavádění terénní práce s rodinou
projekt využije české know-how Programů sociální
integrace ČvT. Toto povede k naplnění cíle, tedy lepší
nabídce služeb pro marginalizované skupiny ve Fushe
Kosova a Gracanici a komplexnějšímu přístupu k sociální práci a inkluzivnímu vzdělávání.
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NÁZEV PROJEKTU: PÉČÍ O DĚTI K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI

PALESTINA

Číslo projektu: KS-2016-063-DO-16010

Rozvojová spolupráce s Palestinou probíhá již od roku
2011 specifickým způsobem – většina prostředků alokovaných vládou ČR pro rozvojovou spolupráci v Palestině
je realizována poskytováním finančního daru příslušným institucím palestinské národní správy. Projekty
jsou realizovány převážně místními subjekty a s maximálním využitím odborných a administrativních kapacit přijímající země, což je plně v souladu s doporučovanými mezinárodními standardy donorské komunity.

Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
Místo realizace: Severní Kosovo
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč
Projekt reaguje na některé z příčin vysokého rizika sociálního vyloučení dětí v Severním Kosovu, konkrétně
na nedostatek (či absenci) pedagogických asistentů, na
nedostatek kvalitních volnočasových aktivit a na fakt,
že domácí prostředí některých dětí nereflektuje jejich
vzdělávací potřeby. Zvolené cíle projektu reagují na
tyto tři hlavní problémové oblasti.
Předpokládaný dopad projektu zahrnuje vytvoření a vybavení dvanácti center volného času, jejich uvedení do
provozu a provozování; vytvoření a provozování sítě pedagogických asistentů; a práci s rodiči ohrožených dětí.
Kromě toho projekt ještě počítá se zformováním skupiny rodičů dětí s postižením, která by se – kromě místní
partnerské organizace – měla stát důležitým iniciátorem podpory udržitelnosti výstupů projektu: předpokládá se, že rodiče těchto dětí budou zainteresováni na
jejich optimálním rozvoji a budou tedy usilovat – cestou
jednání se školami a relevantními úřady – o zachování
mechanismů vytvořených projektem.
Cílovou skupinou projektu jsou samozřejmě sociálně
vyloučené děti a děti tímto vyloučením ohrožené. Aktivity projektu budou nicméně otevřené i ostatním dětem, aby projekt nevytvářel bariéry v rámci dětské populace a neprodukoval nové druhy znevýhodnění.
Udržitelnost výstupů projektu bude předmětem jednání projektového týmu, škol a odpovědných úřadů po
celou dobu realizace. Náklady FTC na provoz nebudou
vysoké, určité nároky na financování bude mít ovšem
jejich koordinace a provoz sítě pedagogických asistentů. Vzhledem k tomu, že odpovědná místa si do jisté
míry uvědomují existenci problému sociálního vyloučení dětí, existuje naděje, že se budou po skončení projektu ochotna zapojit do financování.

NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZATION OF A CAPILLARY
IRRIGATION SYSTEM USING RENEWABLE RESOURCES
Číslo projektu: –
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
Místo realizace: Palestina, Túbas
Doba realizace: 2015–2016
Typ projektu: finanční dar
Realizátor: Palestinian Energy Authority, Tubas District Electricity Company a místní dodavatelské firmy
Celkový rozpočet: cca 5,2 mil. Kč
Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian
Energy Authority
Byla dokončena celkem již III. fáze projektu, kterou na
základě výběrového řízení realizují místní specializované firmy pod odborným dohledem Palestinian Energy
Authority. Vybudováno bylo 20 systémů s kapacitou
5 kW a 3 kW, které umožní místním farmářům významným způsobem zvýšit množství i kvalitu jejich produkce
zeleniny a ovoce.
ZRS ČR v Palestině v roce 2016 pokračovala rovněž
v podpoře projektů v sektoru sociální a zdravotní péče.
V rámci spolupráce s charitativní organizací The Jerusalem Princess Basma Centre byl realizován projekt
dodávek speciální zdravotní techniky (např. vozíky pro
tělesně postižené) s názvem „Supplying Medical Equipment to Princess Basma Centre“ v hodnotě 38 000 USD.
Druhým rokem pokračoval dotační projekt organizace
Charita ČR ve spolupráci s Caritas Jerusalem.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA ZAMĚSTNANOSTI SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A ABSOLVENTŮ ŠKOL NA PAÚ
Identifikační číslo: 11/2016/01
Sektorové téma: ostatní sociální infrastruktura
a služby
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Místo realizace: Palestinská autonomní území

SRBSKO

Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR (ve spolupráci s Caritas Jerusalem)
Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 12 648 000 Kč
Tento projekt reaguje na situaci v oblasti zaměstnávání
sociálně znevýhodněných (žen a absolventů škol). Cílem projektu je zaměřit se na zvyšování kapacit a profesní připravenosti studentů středních škol k jejich
další volbě profesního vzdělávání, podporu sociálně
znevýhodněných (žen a absolventů škol) v profesním
uplatnění a 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).

NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU MUNICIPALITY BELA CRKVA
Identifikační číslo: RS-2014-016-FO-14021
Sektorové téma: voda a sanitace
Místo realizace: Bela Crkva, Autonomí oblast Vojvodina, Srbsko
Doba realizace: 2015–2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: VODNÍ ZDROJE, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 8 175 530 Kč
Celkový rozpočet: 19 025 530 Kč
Municipalita Bela Crkva se nachází v Autonomní oblasti Vojvodina v severovýchodním Srbsku. Bela Crkva má
zastaralý systém dodávek pitné vody a problematické
je také nakládání s odpadními vodami, přičemž zcela
chybí ucelená koncepce v oblasti nakládání s pitnou
a odpadní vodou. Projekt si tedy klade za cíl zlepšit zásobování pitnou vodou, management vodních zdrojů
a hygienickou situaci v municipalitě. Projekt probíhal
ve třech etapách od roku 2015 do konce roku 2016.
V první etapě v roce 2015 byly realizovány především
přípravné práce jako vybudování komunikační struktury se srbským partnerem, smluvní zajištění, prohlídka
vrtaných studní, dodávka materiálu pro instalaci a seznámení srbského partnera s technologiemi. V první
polovině roku 2016 se uskutečnila druhá etapa, kdy
proběhla většina technických prací jako regenerace
stávajících studní a zprovoznění nové studny a také
první fáze zaškolování personálu. Ve třetí etapě se realizovala měrná místa a bylo dokončeno školení zaměstnanců.

NÁZEV PROJEKTU: PŘENOS TRANSFORMAČNÍCH
ZKUŠENOSTÍ PRO ZAVEDENÍ SYSTÉMU VYSÍLÁNÍ
CIVILNÍCH EXPERTŮ DO ZAHRANIČNÍCH MISÍ SRBSKA
Identifikační číslo: RS-2016-055-FO-15110
Sektorové téma: státní správa a občanská společnost
Místo realizace: Bělehrad, Srbsko
Doba realizace: 09/2016 – 12/2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Prague Security Studies Institute (PSSI)
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Rozpočet pro rok 2016: 2 072 323 Kč
Celkový rozpočet: 6 240 621 Kč
Srbsko směřuje k integraci do Evropské unie. Evropská unie i OSN kladou čím dál větší důraz na odborné
znalosti a zapojení civilních expertů v mezinárodních
operacích. Srbsko disponuje experty s nezbytnými znalostmi a zkušenostmi. Je však potřeba, aby byli lépe organizovaní a vycvičení, což vyžaduje vytvoření fungujícího systému jejich náboru, vysílání a koordinace.
Česká republika má transformační zkušenosti v této
oblasti, o které se může podělit se srbskými partnery.
Projekt si stanovuje za cíl umožnit Srbsku efektivně
a aktivně přispívat civilními složkami k podpoře mírových operací. V rámci projektu bude vytvořen právní
rámec týkající se civilních složek a zprovozněno centrum pro nábor, školení a vysílání expertů na zahraniční
mise. Začátkem roku 2017 budou školicí centra vybavena počítačovou technikou a v březnu roku 2017 srbský
fond ISAC ve spolupráci s PSSI uspořádá mezinárodní
konferenci, kde se budou sdílet příklady dobré praxe
v otázce vysílání civilních expertů.

ny tepelné rozvody a proběhly přednášky pro studenty základních a středních škol. V roce 2016 pak byla
provedena dodávka a montáž technologického zařízení
14 nových výměníkových stanic. Místní pracovníci byli
zaškoleni v obsluze a údržbě tak, aby mohli odpovědně
zajišťovat provoz a funkčnost celého systému. Pro zaměstnance municipality Srbobran a zaměstnance místní vlády byly zorganizovány semináře o alternativních
zdrojích energie, na nichž se účastníci seznámili s principy využívání obnovitelných zdrojů energie a technologiemi pro jejich efektivní využití.

NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE A POSÍLENÍ KAPACIT
CHIRURGICKÉ JEDNOTKY VE VŠEOBECNÉ NEMOCNICI
PIROT
Identifikační číslo: CzDA-RS-2013-5-12191
Sektorové téma: zdravotnictví
Místo realizace: Pirot, Pirotský okruh, Jihovýchodní
Srbsko
Doba realizace: 2013–2016

NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE SYSTÉMU
CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ
SRBOBRAN S MOŽNÝM VYUŽITÍM ALTERNATIVNÍCH
TEPELNÝCH ZDROJŮ
Identifikační číslo: CzDA-RS-2014-8-23066
Sektorové téma: výroba a dodávky energie
Místo realizace: Srbobran, Jihobačský okruh, Vojvodina
Doba realizace: 02/2015 – 11/2016
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: MEVOS, spol. s r.o., Glomex s.r.o., Municipalita Srbobran
Rozpočet pro rok 2016: 6 006 622 Kč
Celkový rozpočet: 11 858 574 Kč
V současné době jsou vybrané objekty města Srbobran
vytápěny pomocí centrálního zásobování teplem (CZT).
Zdrojem tepla jsou dva kotle využívající jako palivo
zemní plyn; z důvodu jejich stáří a absence investičních prostředků je však systém vytápění neefektivní
a dochází k finančním ztrátám. Cílem tohoto projektu
je proto zlepšení regulace distribuce tepla, efektivity
a udržitelnosti CZT a snížení environmentální zátěže ve
městě. Projekt se zaměřuje zejména na zajištění distribuce tepla ve vybraných úsecích, instalaci výměníkových stanic a zvýšení povědomí širší veřejnosti v oblasti
energetické účinnosti. V roce 2015 byly zkompletová-
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Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AMCA spol. s r.o., LINET spol. s r.o., Vexim
s.r.o., Olympus s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 770 078 Kč
Celkový rozpočet: 10 468 645 Kč
Cílem projektu je zlepšení úrovně lékařské péče poskytované ve Všeobecné nemocnici Pirot, zejména na
chirurgické 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 zdravotnického personálu, vytvoření plánu pro rozvoj laparoskopických
chirurgických technik a rozšiřování odborných znalostí a schopností chirurgů provádějících neinvazivní
operační metody. V letech 2013–2015 byl do nemocnice
dodán parní sterilizátor, operační stoly včetně světel
a laparoskopická věž. Zejména dodávka laparoskopické věže významně přispívá k zvýšení počtu operací neinvazivní metodou a zavedení nových typů operací. Do
nemocnice byl také zakoupen centrální monitorovací
systém. V roce 2016 pak byla dodána lůžka pro jednotku intenzivní péče a proběhla odborná stáž pro lékaře
z chirurgické jednotky Všeobecné nemocnice Pirot ve
Fakultní nemocnici Olomouc.
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NÁZEV PROJEKTU: VÝSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ V OBCI
KRUŠČICA
Identifikační číslo: CzDA-RS-2012-3-14022

ZAMBIE

Sektorové téma: voda a sanitace

NÁZEV PROJEKTU: ZLEPŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI
PÉČE O MATKU A DÍTĚ V ZÁPADNÍ PROVINCII ZAMBIE II.

Místo realizace: Kruščica, Jihobanátský okruh, Vojvodina

Identifikační číslo: 14/2016/01

Doba realizace: 2012–2016

Sektorové téma: zdravotnictví

Typ projektu: veřejná zakázka

Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu,
Limulunga a Nkeyema

Realizátor: PRESSKAN system, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 789 359 Kč
Celkový rozpočet: 11 789 359 Kč
Obec Kruščica, která územně spadá pod opštinu Bela
Crkva, leží nedaleko hranic s Rumunskem, severovýchodně od města Bela Crkva. Město a opština Bela Crkva
leží v jihovýchodní části Vojvodiny a v jihovýchodní části Banátu. Obyvatelstvo tvoří Srbové, nicméně v obci se
historicky vyskytuje také početná česká menšina, která
má své zastoupení jak v místním zastupitelstvu, tak ve
městě a opštině Bela Crkva. V rámci projektu byla poskytnuta technická pomoc vedoucí ke snížení znečištění obsaženého v odpadních vodách a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními
vodami v obci Kruščica. Odvedení odpadních vod kanalizací mimo obec přispěje ke zlepšení ekologické situace v exponované oblasti, čímž nepřímo přispěje také
k rozvoji turistického ruchu. Hlavními aktivitami tohoto projektu tedy bylo vybudování tlakové kanalizace na
odvedení odpadních vod mimo obec Kruščica, vyškolení personálu na obsluhu kanalizace a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující význam odvedení odpadních
vod do ČOV ve vztahu ke zlepšení životního prostředí.
Město a opština Bela Crkva přispělo k realizaci projektu
zajištěním všech povolení v souladu s právními předpisy Srbska a zajištěním výkopových a zemních prací,
které byly financovány ve výši 50 000 EUR vládou Autonomní oblasti Vojvodina. V roce 2016 bylo více než 200
domovních čerpacích stanic tlakové kanalizace uvedeno do provozu a napojeno na čistírnu odpadních vod.

Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti primární péče pro matky a děti, a to prostřednictvím podpory rozvoje lidských zdrojů a zdravotnických zařízení
v okresech Mongu, Limulunga a Nkeyema. Projekt se
zaměřuje na posilování odborných kapacit studentů
místní zdravotnické školy a zdravotnického personálu ve spádové nemocnici a přidružených venkovských
zdravotnických centrech. Důraz je kladen také na zvyšování povědomí o péči o matku a dítě v komunitách
a na rozšiřování aktivit dobrovolnických skupin SMAGs
(Safe Motherhood Action Groups). V roce 2016 byl ve
zdravotnické škole otevřen nový akreditovaný obor Registrovaná porodní asistentka a 18 studentů úspěšně
složilo zkoušky. Patnáct zdravotníků z porodnického
bloku zdejší nemocnice bylo proškoleno v užívání moderního přenosného ultrazvuku. Ve zdravotnickém centru v Nalikwandě se podařilo úspěšně vybudovat tzv.
Mother’s shelter, který poskytne přístřeší nastávajícím
matkám. Pokračovala také školení 124 komunitních
dobrovolníků SMAGs a v místním rádiu bylo odvysíláno 12 diskusních pořadů tematicky zaměřených např.
na vhodnou výživu v těhotenství či důležitost návštěvy
zdravotnických center.

NÁZEV PROJEKTU: CENTRUM UČŇOVSKÝCH KURZŮ PRO
SOCIÁLNĚ OHROŽENOU MLÁDEŽ MONGU
Identifikační číslo: 14/2016/02
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu
Doba realizace: 2014–2016
Typ projektu: dotace
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Realizátor: Njovu o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 2 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč
Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt z let
2011–2013, díky němuž bylo ve vesnici Katongo založeno učňovské centrum, které poskytovalo mladým lidem
řemeslné kurzy. Cílem aktuálního projektu je umožnit
znevýhodněným mladým lidem ve věku od 15 do 30 let
kvalitní odborné vzdělání v oborech kuchař/pekař, krejčí a elektrikář a poskytnout jim nezbytnou praxi a zázemí pro začátek jejich vlastní kariéry. Součástí projektu
je také vybudování výrobních provozů a podnikatelských inkubátorů, které budou sloužit jako dlouhodobá
praxe pro studenty. V rámci projektu celkem 209 studentů vystudovalo jeden z výučních oborů a získalo oficiální certifikát. 92 nejtalentovanějších absolventů se
zúčastnilo programu podnikatelských inkubátorů, kde
absolvovali intenzivní pokročilý kurz podnikatelských
dovedností. 31 nejlepším studentům pak byl poskytnut
počáteční kapitál a vybavení pro jejich start-upy, díky
nimž mohou začít realizovat své podnikatelské záměry.
Udržitelnost projektu se podařilo zajistit díky intenzivní spolupráci se zambijským Ministerstvem školství, do
jehož rukou bude nyní centrum předáno.

nizace školení, metodická podpora a supervize při zavádění doporučených postupů. Zahrnuje také dodávku
zemědělské techniky pro produkci pícnin a přípravu krmiva pro dojný skot. V roce 2016 byla úspěšně dokončena a zpracována analýza rozvoje vodních zdrojů pro
hospodářská zvířata. 160 místních farmářů absolvovalo
teoretická i praktická školení ve výživě dojného skotu,
v produkci pícnin a ve výstavbě prostor pro skladování
objemného krmiva. Pro obě kooperativy byly zakoupeny zemědělské stroje a byl zaveden efektivní způsob
jejich využívání pod dohledem proškolených technických pracovníků. Probíhá také koordinace a monitoring projektu holistického managementu krajiny a hospodářských zvířat, který umožní zlepšit systém pastvy
a ochrany půdy v oblasti.

NÁZEV PROJEKTU: ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉ A STABILNÍ
PRODUKCE KRMIVA PRO DOJNÝ SKOT DROBNÝCH FARMÁŘŮ
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2014-9-31195
Sektorové téma: zemědělství a lesnictví
Místo realizace: Jižní provincie, okresy Monze a Choma
Doba realizace: 2014–2017
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně, Africa Centre for Holistic Management
Rozpočet pro rok 2016: 5 149 028,93 Kč
Celkový rozpočet: 14 459 900 Kč
Hlavním záměrem projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného skotu v Jižní provincii Zambie. Projekt se soustředí na rozvoj kapacit
dvou místních kooperativ a drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného využití
zemědělské techniky pro produkci pícnin, což umožní
minimalizovat každoroční výrazné snižování objemu
produkce mléka v období sucha. Součástí projektu je
participativní spolupráce s cílovými skupinami, orga-
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UKRAJINA

NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA UKRAJINĚ (PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY 167/2014)

Projekty v rámci druhého pilíře jsou zaměřeny na meziuniverzitní spolupráci, zejména na sdílení zkušeností
v oblasti zavádění samosprávných orgánů, rozvoje demokratických principů a zavádění nových studijních
programů podle evropských standardů. Dále probíhala příprava a posilování kapacit ukrajinských partnerských univerzit na řízení a administraci evropských
mezinárodních programů jako Erasmus+, Tempus aj.

I. PILÍŘ: Technická asistence centrálním institucím
s reformou vzdělávacího systému
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120

III. PILÍŘ: Materiální podpora ukrajinským vzdělávacím institutům

Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Ukrajina
Doba realizace: 2015–2018
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykova univerzita, Asociace pro mezinárodní otázky

Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Ukrajina
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: rozpočtové opatření

Rozpočet pro rok 2016: 2 043 160 Kč

Realizátor: Megagrad, Vinnytska Budivelna Compania
s. r. o., Badgers, Techenergo, VKUS-BUSTAN s.r.o.

Celkový rozpočet na roky 2015–2018: 5 103 296 Kč

Rozpočet pro rok 2016: 6 428 225 Kč

V rámci prvního pilíře probíhá jeden víceletý projekt
„Podpora rozvoje školství na Ukrajině“, který je zaměřený na budování kapacit centrálních institucí za účelem zvládnutí reformního procesu v sektoru vzdělávání.
Druhý projekt „Podpora zavádění reforem a zvyšování
odbornosti veřejné správy v oblasti vzdělávání na Ukrajině“ se zaměřuje na oblast sběru, zpracování a evidenci statistických dat.

II. PILÍŘ: Podpora ukrajinských univerzit při adaptaci na nové podmínky a možnosti

Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 15 675 589 Kč
Projekty v rámci třetího pilíře reagují na obtížnou situaci vzdělávacích institutů evakuovaných z východních
oblastí Ukrajiny, jejichž stávající infrastruktura a vybavení není postačující pro plnohodnotné vzdělávání. Podpora těchto institucí spočívá především v rekonstrukci
budov a poskytnutí IT vybavení. Mezi příjemci pomoci
jsou např. donbaská Národní akademie civilního inženýrství a architektury, Institut zahraničních jazyků
z Horlivky, Národní Universita Tarase Ševčenka ve Starobilsku či krajanská školka v obci Mikolajevka.

Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Ukrajina
Doba realizace: 2015–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Asociace pro mezinárodní otázky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 2 246 873 Kč
Celkový rozpočet na roky 2015–2017: 4 001 571 Kč
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PROGRAM VYSÍLÁNÍ UČITELŮ DO
ROZVOJOVÝCH ZEMÍ

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ
ZOOTECHNICKÉHO OBORU NA UNIVERSITĚ V BANJA LUCE
Identifikační číslo: 22/2016/04
Sektorové téma: vzdělávání

Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí o ekologických a evolučních procesech v ekosystémech s aplikací
na ochranu etiopské biodiverzity a zároveň na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Prostřednictvím
vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti evoluční a ekologické biologie dojde k přenosu vědomostí
a k praktické aplikaci těchto znalostí v oblastech ochrany životního prostředí a zdraví. Výuka bude probíhat
formou blokových kurzů pro magisterské a doktorské
studenty vedených profesory z Akademie věd České republiky a z českých vysokých škol.

Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Doba realizace: 2015–2016

NÁZEV PROJEKTU: GRADUATE TEACHING FELLOWS

Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 994 440 Kč
Celkový rozpočet: 1 982 740 Kč

Identifikační číslo: 22/2016/09
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2015–2017

Záměrem projektu je zlepšit výuku odborných předmětů zaměřených na chov a reprodukci skotu v partnerské zemi a následné navázání spolupráce díky vytvořenému institutu se zemědělci, kterým bude umožněn
přístup k novým metodám, informacím a technologiím.
Mezi další výstupy projektu lze zařadit i budoucí aktivní 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 budování univerzitního interdisciplinárního pracoviště prostřednictvím
sdílení zkušeností v oblasti reprodukce skotu a některých praktických biotechnologických metod a tím také
přispět ke zlepšování terénní praxe studentů.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ APLIKOVANÉ GEOLOGIE A TVORBA
VÝZKUMNÉHO CENTRA NA UNIVERZITĚ V ARBA MINCH
(JIŽNÍ ETIOPIE)
Identifikační číslo: 22/2016/03

Typ projektu: dotace
Realizátor: Univerzita Karlova – CERGE
Rozpočet pro rok 2016: 952 200 Kč
Celkový rozpočet: 2 128 984,59 Kč
Svým zaměřením projekt podporuje transformující se
region Gruzie prostřednictvím rozvoje ekonomické
a sociální oblasti. K utváření finanční a institucionální
politiky dochází díky financování a umožnění kvalitního vzdělání v oblasti moderní ekonomie s cílem přispět
k budování kapacit akademických a vědeckých pracovníků a zároveň odborníků veřejné správy a podnikatelské sféry. V rámci projektu dojde k rozšíření programu
Teaching Fellows také do magisterského studia, k realizaci školicího kurzu pro vysokoškolské pedagogy
a postgraduální studenty v Gruzii a k posilování výuky
moderní ekonomie na Mezinárodní ekonomické škole
ISET při Tbiliské státní univerzitě, s kterou tým CERGE
UK bude pokračovat ve spolupráci, která započala již
roku 2009 na bakalářském stupni vzdělávání. Tito absolventi pak budou připraveni vyučovat kurzy zaměřené na principy a trendy moderní ekonomie.

Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: SNNPR, Etiopie

Typ projektu: dotace

NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT AKADEMICKÝCH
A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ NA STÁTNÍ UNIVERZITĚ AKAKI TSERETELI

Realizátor: Ústav struktury a mechaniky hornin AV
ČR, v.v.i.

Identifikační číslo: 22/2016/02

Rozpočet pro rok 2016: 999 400 Kč

Sektorové téma: vzdělávání

Celkový rozpočet: 1 951 332,05 Kč

Místo realizace: Gruzie

Doba realizace: 2015–2016
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Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 905 950 Kč
Celkový rozpočet: 1 167 430 Kč
Záměrem projektu je posílení kapacit akademiků a vedoucích pracovníků Agrární fakulty (AF) a Fakulty obchodu, práva a sociálních věd (FBLSS) Státní univerzity
Akaki Tsereteli v Kutaisi, kteří zvýší své didakticko-pedagogické a manažerské kompetence a obohatí spektrum metod výuky a řízení její kvality. Cílovou skupinou
je i 20 studentů, kteří se zúčastnili letní školy v roce
2016. Projekt obohatí také pedagogy a Ph.D. studenty
z ČR skrze spolupráci na řešení konkrétních rozvojových problémů Gruzie.

Obyvatelé ostrova, kteří v současnosti přibývají geometrickou řadou a již se všichni neuživí pastevectvím
nebo rybařením, se díky dobrému vzdělání budou moci
uplatnit v nejrůznějších oborech, ať již se jedná o státní správu (a to na nejrůznější úrovni) anebo zejména o cestovní ruch. Právě v turismu a státní správě bylo
třeba doposud shánět vzdělané zaměstnance z pevniny.
Sokotra je výjimečná zejména svým přírodním bohatstvím a místní 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 PROJEKTU: PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH, PEDAGOGICKÝCH A MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V KAMBODŽI
Identifikační číslo: 22/2016/11

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA KVALITY VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ V PROVINCII SOKOTRA
Identifikační číslo: 22/2016/10
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Sokotra, Jemen
Doba realizace: 2015–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet pro rok 2016: 1 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Cílem projektu je zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky v jemenské provincii Sokotra prostřednictvím zapojení vysokoškolských pedagogů MENDELU a podpory meziuniverzitní spolupráce.
Projekt bude zaměřen na asistenci nově založené vysoké škole Socotra Community College (SCC) 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 učitelů 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 podporováno 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.
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Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Kambodža
Doba realizace: 2015–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 1 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality výzkumu
a rozvoje mezinárodní spolupráce na Royal University
of Agriculture (RUA) a Chea Sim University of Kamchaymear (CSUK). Celkovým záměrem je zlepšení úrovně
zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kambodži, 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, poskytnuty 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: MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY
VÝUKY A VÝZKUMU NA STÁTNÍ AGRÁRNÍ UNIVERZITĚ
MOLDAVSKA (SAUM)
Identifikační číslo: 22/2016/05
Sektorové téma: vzdělávání

Přílohy

Místo realizace: Moldavsko
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 1 000 000 Kč

formačního systému budovy. Počítá se také s 60 studenty, kteří budou pozitivně ovlivněni přímým působením
pedagogů z ČR. Konečnými příjemci jsou pak všichni
aktéři ve stavebnictví v Ulánbátaru a dalších mongolských městech, kteří budou moci zohlednit energetickou náročnost svých budov a zvolit šetrnější podobu
svého domu, který bude méně zatěžovat ovzduší v dané
lokalitě.

Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Projekt má za cíl modernizaci a zkvalitnění výuky a výzkumu na Státní agrární univerzitě Moldavska (SAUM)
a zvýšení kvalifikace vyučujících SAUM v oblasti moderní didaktiky a univerzitních IS programů pomocí
transferu know-how mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a SAUM. Hlavní cílovou skupinou
projektu budou pedagogové (minimálně 60), vedení
a studenti (minimálně 35 % z celkového počtu 4 650).
Některé výstupy navážou na předchozí projekty ČZU
na SAUM realizované v létech 2006–2008 a 2012–2014,
které byly financované z fondů ZRS ČR a hlavně na zkušenost a znalost problému SAUM realizátorem tohoto
projektu.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH
KAPACIT PEDAGOGŮ A STUDENTŮ ZEMĚDĚLSKÉ
A LESNICKÉ UNIVERZITY V HUE
Identifikační číslo: 22/2016/01
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Vietnam
Doba realizace: 2015–2016
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet pro rok 2016: 1 000 000 Kč

NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A RELEVANCE
VZDĚLÁVÁNÍ NA MONGOLSKÉ UNIVERZITĚ VĚDY
A TECHNOLOGIE
Identifikační číslo: 22/2016/12
Sektorové téma: vzdělávání
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2016–2017
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet pro rok 2016: 910 100 Kč
Celkový rozpočet: 1 910 100 Kč

Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysokoškolského
vzdělávání prostřednictvím přenosu know-how v oblasti vědy a výzkumu mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a Hue University of Agriculture and
Forestry (HUAF) ve Vietnamu. Záměru projektu bude
dosaženo prostřednictvím přímého působení českých
vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků na
HUAF. Cílem projektu je zlepšit úroveň vědecké práce
na HUAF, která má bezprostřední vliv na kvalitu vzdělávání. Projekt počítá s evaluací dosavadních vědeckých
výsledků HUAF a dále se zavedením systému účelného
přerozdělování finančních prostředků na vědu a výzkum. Součástí projektu je i realizace seminářů zaměřených na identifikaci vhodných výzkumných témat,
zpracování a vyhodnocení dat a publikačních dovedností, odborné vědecké semináře a praktická cvičení
vedená pedagogy a vědeckými pracovníky ČZU.

Cílem projektu je prostřednictvím koordinace spolupráce a přenosu know-how mezi Českým vysokým učením
technickým a Mongolskou univerzitou vědy a technologie (za facilitace Člověka v tísni) zajistit absolventům
stavebních a příbuzných oborů mongolských vysokých
škol lepší výchozí pozici při vstupu do praxe. Speciální
pozornost je věnována tématu energetické náročnosti
budov. Hlavními a přímými cílovými skupinami projektu jsou pedagogové partnerské univerzity v Ulánbátaru. Jedná se o deset pedagogů stavebních oborů,
kteří si zvýší odborné znalosti v oblasti ekologického
stavebnictví, hodnocení energetické náročnosti budov,
opatření ke snížení energetické náročnosti a využití in-
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PROGRAM ZAPOJENÍ SOUKROMÉHO
SEKTORU DO ZRS ČR

folia služeb nabízených realizátorem projektu v Bosně
a Hercegovině.

NÁZEV PROJEKTU: OPŠTINA PELAGIĆEVO – VYPRACOVÁNÍ PŘEDSTUDIE PROVEDITELNOSTI, SEZNÁMENÍ SE
S LEGISLATIVOU A ŠKOLENÍ NA TÉMA STUDIE PROVEDITELNOSTI A DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ PRO ČERPÁNÍ
`Z FONDŮ EU

NÁZEV PROJEKTU: ZEMĚDĚLSKÉ INOVACE
A TECHNOLOGIE V JIŽNÍ ETIOPII S DŮRAZEM
NA PĚSTOVÁNÍ KÁVY – ET-CZ JOINT VENTURE

Identifikační číslo: 27/2016/03
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Bosna a Hercegovina
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 271 988 Kč
Cílem projektu je seznámení partnera s vodohospodářskou legislativou, resp. se stavebním právem a dotačními programy na území Bosny a Hercegoviny, v entitě
Republika srbská. Partnerská strana v současné době
nemá vybudovanou vodovodní síť. Analyzovány budou
investiční možnosti opštiny Pelagićevo v oblasti vodního hospodářství, zejména pak v zásobování pitnou vodou. Druhým hlavním cílem je zpracování předstudie
proveditelnosti výstavby vodárenské soustavy na území opštiny Pelagićevo.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA VYUŽITÍ KOŘENOVÝCH
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
(PŘÍPRAVA)
Identifikační číslo: 27/2016/0
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Bosna a Hercegovina
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 462 879 Kč
Projekt si klade za cíl zajistit transfer odborného know-how týkajícího se projektování, instalace a provozu
kořenových čistíren odpadních vod jako ekonomicky
a technologicky atraktivní alternativy k standardním
mechanicko-biologickým čistírnám odpadních vod. Kořenové čistírny jsou vhodné především pro menší sídla,
průmyslová a rekreační zařízení. Projekt má také za cíl
posílit vědeckou spolupráci s bosenskou akademickou
obcí v oblasti čištění odpadních vod a rozšiřování port-
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Identifikační číslo: 27/2016/11
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Etiopie
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: mamacoffee s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 94 614 Kč
Cílem projektu je detailní ověření záměru realizátora
a nastavení konkrétního investičního plánu pro realizaci. Mamacoffee již dlouhodobě dováží a zpracovává
významnou část kávy právě z Etiopie a spolupracuje
s několika soukromými společnostmi i s kávovou unií
YCFCU. Toto mu dává příležitost využít zkušenosti týkající se pěstitelských metod kávy a zkušenosti s novými
technologiemi jako jsou sušičky kávy, filtry užitkové
vody, malé bioplynové stanice na zpracování slupek od
kávovníkových třešní, depilátory kávy a další. V rámci
společného podniku by realizátor mohl tyto technologie nabídnout širokému spektru klientů v oblasti Jižní
Etiopie (zpracovnám kávy, kávovým uniím i jednotlivým
kávovým kooperativám).

NÁZEV PROJEKTU: VYUŽITÍ EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍHO POTENCIÁLU SUPERPOTRAVINY MORINGA Z ETIOPIE
Identifikační číslo: 27/2016/12
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Etiopie
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: Ing. Jaromír Novák, OSVČ
Rozpočet pro rok 2016: 500 000 Kč
Cílem je příprava projektu pro zahájení podnikatelského rozvojového záměru na výrobu a inovativní zpracování produktů ze stromu moringa (Moringaoleifera
a Moringastenopetala) pro rozvoj obchodu využívající
fair trade přístup na podporu etiopských pěstitelek moringy. List stromu moringa, mimořádně nutričně hodnotný rostlinný produkt, se v Etiopii využívá jako doplněk stravy. Její pěstování a konzumování je v Etiopii
podporováno jak etiopskou vládou, tak mezinárodními

Přílohy

rozvojovými donory pro zajištění pestrého stravování
pro domácí obyvatele i v obdobích sucha.

NÁZEV PROJEKTU: ŠKOLENÍ A TRANSFER KNOW-HOW
PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A OCHRANU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Identifikační číslo: 27/2016/16

přihlášené farmáře (šest farem na 250 ha v přechodném
období k ekologickému zemědělství) a získá další farmy. V roce 2018 bude certifikováno 250 ha bioprodukce
a dalších minimálně 1 750 ha přihlášeno v přechodném
období k ekologickému zemědělství. Farmáři v Moldavsku totiž nepobírají žádné dotace na ekologické zemědělství, tak jak je běžné v EU, proto má tento projekt
za cíl podpořit v průběhu celého tříletého přechodného
období certifikaci přihlášených ploch, zajistit poradenství při pěstování a distribuovat odborné materiály.

Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Etiopie
Program: Rozvojové partnerství (B2B)

NÁZEV PROJEKTU: ZAVEDENÍ MOBILNÍHO A WEBOVÉHO
ŘEŠENÍ PODPORUJÍCÍHO ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V KAMBODŽI

Realizátor: AQUATEST a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 650 000 Kč

Identifikační číslo: 27/2016/20

Celkový rozpočet: 1 850 000 Kč

Sektorové téma: obchod a jiné služby

Projekt navazuje na etapu přípravné fáze, která proběhla v roce 2015 a pomohla nalézt státní akciovou společnost Transport Construction Design ShareCompany
jakožto hlavního partnera pro realizaci. Cílem projektu je zkvalitnění bydlení, zlepšení životního prostředí
a ochrana obyvatel v rychle se rozvíjejících oblastech
a městech Etiopie a zároveň upevnění tržní pozice realizátora na trhu služeb v Etiopii. Současně prostřednictvím českého know-how a inovativních technologií
(např. dálkového průzkumu) má za cíl přispět k řešení
rozvojových problémů souvisejících s překotným rozvojem některých oblastí a měst Etiopie. Projekt je sociálně a ekologicky udržitelný a jeho náplň vychází z platné etiopské legislativy na úseku územního plánování
a ochrany životního prostředí.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA SPOLUPRÁCE PŘI
PĚSTOVÁNÍ, CERTIFIKACI, FINALIZACI A EXPORTU
KVALITNÍ BIOPRODUKCE Z MOLDAVSKA
Identifikační číslo: 27/2016/17
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Moldavsko
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 700 000 Kč
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Projekt navazuje na aktivity projektu z roku 2015, kdy
se podařilo zahájit přechodné období u šesti farmářů
hospodařících na 250 ha. Nový projekt podpoří stávající

Přílohy		

Země: Kambodža
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: HRDLIČKA spol. s r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 210 000 Kč
V roce 2015 proběhla přípravná fáze projektu, přičemž
prvotním záměrem bylo navrhnout řešení v oblasti
vodních zdrojů. Příprava projektu ale ukázala, že lepší
uplatnění najde služba na ohlašování problémů. Projekt má tedy za cíl zavést IT služby přispívající ke zlepšení komunikace mezi občany a státní správou a samosprávou, a tím podporovat zapojení občanů do ochrany
životního prostředí a zlepšení bezpečnostní situace.
Potenciálním řešením je mobilní a webová aplikace,
pomocí které by občané zasílali elektronickou formou
hlášení o nebezpečných a obtěžujících situacích. Tato
hlášení by byla doručena elektronicky na příslušná
pracoviště místní samosprávy, kde by byly podniknuty
kroky k nápravě hlášeného problému.

NÁZEV PROJEKTU: APLIKACE MODERNÍ TECHNOLOGIE
NA EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ A VÝROBU
PLASTOVÉHO OLEJE V MONGOLSKU
Identifikační číslo: 27/2016/22
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Mongolsko
Program: Rozvojové partnerství (B2B)
Realizátor: BELAFOR s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 451 312 Kč
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Celkový rozpočet: 1 900 000 Kč
Hlavním cílem projektu je zavedení bezodpadové ekologické technologie na zpracování plastového odpadu na
bázi tepelné depolymerizace plastů (technologie Plastoil) ve formě mobilních kontejnerů, kdy produktem je
druhotně využitelný plastový olej (např. jako topný olej,
pohonná hmota nebo surovina na výrobu elektrické
energie). Projekt bude mít dopad na zlepšení životního
prostředí v Ulánbátaru a okolí.

vybudování plemenných chovů dle standardů EU s mezinárodní certifikací ICAR a možností exportu plemenných zvířat na východní trhy.

NÁZEV PROJEKTU: IMPLEMENTACE MEZINÁRODNÍCH
ZDRAVOTNICKÝCH PŘEDPISŮ WHO V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM VYSOCE NEBEZPEČNÝCH NÁKAZ V SOULADU SE
STANOVENÝMI ÚKOLY V NÁVAZNOSTI NA UZAVŘENOU
SMLOUVU O ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI
Identifikační číslo: 28/2016/01

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA PODNIKÁNÍ V PALESTINĚ
Identifikační číslo: 27/2016/01
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Palestina
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: Sense Technologies a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 195 910 Kč
Hlavním cílem projektu je naučit studenty a mladé lidi
s ukončeným vzděláním rozvíjet své podnikatelské
nápady. Program si staví za cíl ukázat lidem kde, jak
a s kým mohou tyto nápady rozvíjet, a tím zlepšit jejich
situaci (až 60 % mladých lidí v Palestině je nezaměstnaných). Výstupem projektu bude studie proveditelnosti,
která bude mapovat kroky, které je potřeba k dosažení
těchto cílů učinit.

Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Moldavsko
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: EGO Zlín spol. s r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 500 000 Kč
Cílem studie proveditelnosti je zjištění možnosti realizace projektu pro vybudování systému prevence výskytu vysoce nebezpečných nákaz (VNN) a implementace mezinárodních zdravotnických předpisů WHO
2015. Mezinárodní zdravotnická organizace k této
problematice vydala Mezinárodní zdravotnický předpis 2005 týkající se výskytu a opatření v souvislosti
s výskytem nebezpečných nákaz, které převzaly téměř
všechny státy světa včetně Moldavska. V současné
době není v Moldavsku vytvořen systém prevence při
výskytu VNN a byl projeven zájem o realizaci systémů
preventivních opatření a vybavenosti předneseného
firmou EGO Zlín.

NÁZEV PROJEKTU: ZAVEDENÍ SYSTÉMU KONTROLY
UŽITKOVOSTI A DĚDIČNOSTI V ŽYTOMYRSKÉ OBLASTI –
UKRAJINA (PŘÍPRAVA)

NÁZEV PROJEKTU: STUDIE PROVEDITELNOSTI SYSTÉMU
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VE MĚSTĚ LJUBOVIJA

Identifikační číslo: 27/2016/02

Identifikační číslo: 28/2016/04

Sektorové téma: obchod a jiné služby

Sektorové téma: obchod a jiné služby

Země: Ukrajina

Země: Srbsko

Program: Rozvojové partnerství (B2B)

Program: Studie proveditelnosti

Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls

Realizátor: MEVOS, spol. s r.o.

Rozpočet pro rok 2016: 250 196 Kč

Rozpočet pro rok 2016: 449 718 Kč

Cílem projektu je vytvoření systému pro kontrolu užitkovosti dojného skotu v Žytomyrské oblasti, vybudování laboratoře pro analýzy mléka s certifikací ICAR
a propojení databáze zvířat s databází Českomoravské
společnosti chovatelů (ČMSCH), a tím umožnění zařazení těchto zvířat do systému výpočtu plemenných
hodnot pro tato zvířata. Navazujícím účelem projektu je

Cílem a současně výstupem tohoto projektu je zpracovaná studie proveditelnosti systému čištění odpadních
vod ve městě Ljubovija tak, aby sloužila jako podklad
k získání finančních prostředků pro vlastní realizaci
navrženého opatření – výstavby čistírny odpadních vod
a její uvedení do provozu pro zlepšení stavu životního
prostředí, zkvalitnění zdrojů pitné vody, zlepšení čisto-
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ty vod v povodí řeky Driny a zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva.

NÁZEV PROJEKTU: INOVATIVNÍ KÁVOVÁ FARMA
A EKOLOGICKÁ LODGE MATAGALPA, NIKARAGUA
Identifikační číslo: 28/2016/15

NÁZEV PROJEKTU: PŘENOS ČESKÉHO KNOW-HOW
V OBLASTI VÝVOJE A VÝROBY ČISTÍREN ODPADNÍCH
VOD DO GRUZIE

Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Nikaragua
Program: Studie proveditelnosti

Identifikační číslo: 28/2016/11
Sektorové téma: obchod a jiné služby

Realizátor: mamacoffee s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 410 499 Kč

Země: Gruzie
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: Ircon s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 220 821 Kč
Cílem této studie je reálné zhodnocení stavu výroby
environmentálních technologií v Gruzii a možnosti přenesení českého know-how v oblasti vývoje a výroby
technologií na čištění odpadních vod do Gruzie. Předpokládá se, že bude nalezen vhodný lokální partner, který
disponuje dostatečnými technickými a lidskými zdroji
pro výrobu technologií na čištění odpadních vod, a kterému bude předána česká expertiza.

NÁZEV PROJEKTU: STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝROBY
A VYUŽITÍ BIOPALIV V OBLASTI IMERETI

Cílem projektu je detailní ověření záměru a nastavení
konkrétního investičního plánu pro realizaci inovativní kávové farmy s agroturistickým přesahem v Nikaragui. V rámci projektu dojde k nastavení společného
podnikatelského plánu s kávovou farmou El Guayabo
pro vybudování inovativní kávové farmy se zaměřením
na agroturistiku v této oblasti. Tato nová farma bude
postavena na principu ekologického zemědělství s důrazem na ekologické postupy pěstování a zpracování
kávy. Farma by zároveň měla fungovat jako vzdělávací
středisko inovativních postupů pro kávové farmáře z širokého okolí.

NÁZEV PROJEKTU: ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
V OBLASTI JA-ELA, SRÍ LANKA, S DŮRAZEM NA INTENZIVNÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU NA VSTUPU DO SYSTÉMU
Identifikační číslo: 28/2016/06

Identifikační číslo: 28/2016/19
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Gruzie
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: VÚZT, s.r.o.

Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Srí Lanka
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: Grandera a.s.
Rozpočet pro rok 2016: 498 000 Kč

Rozpočet pro rok 2016: 442 750 Kč
Hlavním výstupem studie proveditelnosti je znalost
objektivních podmínek pro realizaci projektu „Výroba
a využití biopaliv v oblasti Imereti“, který je zaměřen
na komerční využití rostlinných produktů a agroreziduí
pro produkci energetických nosičů. Projekt reaguje na
poptávku ze strany gruzínského partnera a neuspokojivou energetickou situaci v dané oblasti. Výstupem projektu samotného je rozšíření energetického využívání
zbytkové biomasy v oblasti Imereti a udržitelná výroba
biopaliv z lokálních surovin, které jsou využívány místním obyvatelstvem a farmáři.

Hlavním strategickým cílem projektu je přispět k dlouhodobému řešení nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí a lidskému zdraví a vybudovat integrované centrum pro energetické využívání
komunálního odpadu s důrazem na intenzivní třídění
odpadu.

NÁZEV PROJEKTU: VÝSTAVBA MODERNÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Identifikační číslo: 28/2016/22
Sektorové téma: obchod a jiné služby

Přílohy		
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Země: Ukrajina
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: EVECO Brno, s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 499 860 Kč
Cílovým stavem projektu je zajištění ekologického zpracování části komunálních odpadů vznikajících v Ivanofrankovské oblasti a současně využití tepelné energie
uvolňované při tomto procesu pro vytápění, ohřev teplé
užitkové vody a generování elektrické energie.

NÁZEV PROJEKTU: ADAPTACE TECHNOLOGIE
ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
MALAJSIE
Identifikační číslo: 28/2016/18
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Malajsie
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: STOPA - 3 MAR SYSTEMS a.s.

NÁZEV PROJEKTU: STUDIE PROVEDITELNOSTI
„UDRŽITELNÁ A EFEKTIVNÍ ÚPRAVA VODY V MYANMARU“
Identifikační číslo: 28/2016/20
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Myanmar

Rozpočet pro rok 2016: 497 240 Kč
Tato studie se zabývá ekonomickým a prakticky aplikovatelným zpracováním vybraných odpadů, které byly
v předchozích jednáních s podnikatelskými i vládními
představiteli prezentovány jako velmi zatěžující. Cílem
projektu je adaptovat systém energetického využití odpadu na místní podmínky regionu s ohledem na dostupnost surovin.

Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: G-servis Praha, s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 482 839 Kč
Cílem projektu je zpracování analýzy stavu vodního
hospodářství zaměřené na oblast úpravy vody v Myanmaru a přípravu realizace pilotní úpravny vody. Účelem
projektu je poznání potřeb a rozsahu potenciálního
trhu v zemi a identifikace potenciálních partnerů pro
komerční kooperaci a vědeckou spolupráci a průzkum
legislativy v oblasti vodního hospodářství.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA UDRŽITELNÉHO TURISMU
NA SRÍ LANCE
Identifikační číslo: 28/2016/16
Sektorové téma: obchod a jiné služby
Země: Srí Lanka
Program: Studie proveditelnosti
Realizátor: Ting s.r.o.
Rozpočet pro rok 2016: 428 500 Kč
Cílem projektu je snížení množství dopadů rostoucího
masového turismu na Srí Lance. Projekt podporuje rozvoj ekologického a tradičního stavitelství, využití moderních ekologických přístupů v rámci realizací a efektivnější plánování turistické infrastruktury.
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PROGRAM VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ

NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT ODBORNÍKŮ
PRACUJÍCÍCH V GEOLOGICKÝCH OBORECH PRO STÁTNÍ
ÚŘADY (FDRE)
Identifikační číslo: PP-2016-088-SO-14010
Místo realizace: Etiopie
Roky realizace: 2016–2018
Program: Vysílání expertů
Realizátor: Česká geologická služba / tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 453 750 Kč
Celkový rozpočet na roky 2016–2018: 1 386 757 Kč
Projekt je zaměřen na zvýšení odbornosti expertů pracujících v geologických oborech. V rámci tohoto projektu vyjíždějí experti z České geologické služby každý
rok vždy na jeden až dva týdny do Etiopie, kde vedou
intenzivní školení pro místní partnery. V roce 2016 se
zaměřili na geoinformační systémy a dálkový průzkum
Země. Důraz byl kladen zejména na zpracování dat
a práci se softwarovými systémy. Projekt bude dále pokračovat v roce 2017 a 2018.

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA PROFESIONALIZACE
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY
LIDEM S POSTIŽENÍM V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Identifikační číslo: PP-2016-074-SO-16010

V první fázi projektu zhodnotili čeští experti míru fungování a úroveň odbornosti zapojených neziskových
organizací. Popsali přitom jejich silná a slabá místa
a vytvořili plán na zlepšení současného stavu. V následujících letech se bude projekt věnovat zejména implementaci navržených řešení. Projekt bude pokračovat
v roce 2017 a 2018.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY PRINCIPŮ DOBRÉHO VLÁDNUTÍ V MUNICIPALITĚ MARNEULI V GRUZII
Identifikační číslo: PP-2016-080-FO-15150
Místo realizace: Gruzie
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů
Realizátor: RNDr. Ivana Bursíková,
RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Rozpočet pro rok 2016: 217 096 Kč
Město Marneuli v jižní Gruzii se potýká s problematikou zpracování komunálního odpadu. Proto byli vysláni experti Ivo Šanc (bývalý starosta města Kutná Hora)
a Ivana Bursíková (expertka na participativní procesy
z organizace Agora), kteří měli za cíl předat know-how
ohledně nakládání s odpady, zapojení veřejnosti do tohoto procesu a podpoření místních v recyklaci. Předávání znalostí proběhlo formou tří seminářů a individuálních konzultací pro pracovníky města Marneuli. Dále
bylo provedeno dotazníkové šetření názorů veřejnosti
a jejich potřeb v oblasti nakládání s odpady. Místní obyvatelé přitom byli informováni o přínosech recyklace.
Na základě proběhlých workshopů a konzultací byly ve
spolupráci s místními zakoupeny a instalovány v Marneuli kontejnery na tříděný odpad.

Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Roky realizace: 2016–2018
Program: Vysílání expertů
Realizátor: Mgr. et Mgr. Jan Kostečka, PhDr. Mgr. Lada
Furmaníková, Ph.D.
Rozpočet pro rok 2016: 297 024 Kč
Celkový rozpočet na roky 2016–2018: 994 678 Kč
Projekt se zaměřuje na budování kapacit organizací,
které se věnují sociálnímu začleňování a zaměstnávání
lidí s postižením. Spolupráce s českými experty – Janem
Kostečkou a Ladou Furmaníkovou – je cílena na podporu a pomoc dvěma neziskovým organizacím z Modriči
a Goražde v jejich rozvoji a profesionalizaci ve třech základních skupinách: management organizace, odborná
práce s postiženými lidmi a komunikace s veřejností.

Přílohy		

NÁZEV PROJEKTU: KONZULTACE PRÁVNÍHO RÁMCE PRO
INOVAČNÍ SYSTÉM V GRUZII
Identifikační číslo: PP-2016-050-SO-15110
Místo realizace: Gruzie
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů
Realizátor: Technologická agentura ČR / tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 219 690 Kč
Projekt se zaměřoval na poskytnutí expertní pomoci
při přípravě zákona o inovacích. Tým expertů z Technologické agentury České republiky strávil v Gruzii čty-
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ři dny, přičemž hlavním cílem byla analýza inovačního
systému a připomínkování návrhu zákona o inovacích.
Na základě analýzy vytvořil expertní tým seznam doporučení, ve kterých bylo navrženo přiblížení systému
inovací k evropské legislativě. Zákon, který připomínkovali čeští experti, se stal součástí platné legislativy
v druhé polovině roku 2016.

NÁZEV PROJEKTU: ZHODNOCENÍ PROBLÉMŮ A POTŘEB
V PÉČI O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V MOLDAVSKU
Identifikační číslo: PP-2016-056-SO-15110
Místo realizace: Moldavsko
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů
Realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR /
tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 272 326 Kč
Náplní projektu bylo provést analýzu současného stavu managementu chráněných území a jejich správy se
zaměřením na přírodní rezervace. Experti z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR cílili na identifikaci slabin a problémů s ohledem na potřeby organizací. Přenos znalostí a zkušeností probíhal ve formě seminářů
a workshopů pro vybrané účastníky, kteří se zabývají
ochranou přírody. Cílem projektu je přispět k zachování
moldavské biodiverzity jako součásti národního dědictví.

v Praze poskytl na žádost moldavské vlády komentáře
a připomínky k přípravě Národní zprávy Moldavské republiky pro tuto konferenci.

NÁZEV PROJEKTU: SYSTÉM ZNAČKOVÁNÍ SKOTU
V MONGOLSKU
Identifikační číslo: PP-2016-088-SO-14010
Místo realizace: Mongolsko
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů
Realizátor: Medicom a Natural, spol. s r.o. / tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 723 819 Kč
Evidence skotu a registrační systém jsou velmi důležité nástroje pro rozvoj efektivního systému veterinární kontroly a dohledatelnosti původu hospodářských
zvířat. Jejich užívání navíc umožňuje přijetí opatření
v případě náhlého vypuknutí nebezpečných nákaz. Evidence a označování dobytka však není v Mongolsku
systematicky ani plošně využíváno – a to je výrazným
limitem exportu do ostatních zemí. Na základě SWOT
analýzy navrhli čeští experti možná řešení pro zlepšení
evidence skotu.

NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ KVALITY SLUŽEB V OBLASTI
REPRODUKCE V MONGOLSKU
Identifikační číslo: PP-2016-075-SO-31195

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA PŘÍPRAVY NÁRODNÍ
ZPRÁVY PRO KONFERENCI UN HABITAT III

Místo realizace: Mongolsko

Identifikační číslo: PP-2015-064-SO-15110

Program: Vysílání expertů

Místo realizace: Moldavsko

Realizátor: Natural, spol. s r.o. / tým expertů

Rok realizace: 2016

Rozpočet pro rok 2016: 278 583 Kč

Program: Vysílání expertů
Realizátor: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta / expert prof. Luděk Sýkora
Rozpočet pro rok 2016: 348 106 Kč
Třetí světová konference OSN o bydlení a udržitelném
rozvoji měst (UN Habitat III) měla za cíl zhodnotit úspěchy v oblasti udržitelného rozvoje měst a řešit nově
vznikající výzvy. Druhotně se soustředila také na sjednocení úsilí různých městských aktérů, jako jsou vlády,
občanské společnosti nebo místní sektor. Prof. Luděk
Sýkora z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
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Rok realizace: 2016

V Mongolsku roste poptávka po hovězím mase a mléčných výrobcích – a to především v městských oblastech.
Proto je nutné zvýšit intenzifikaci chovu hospodářských zvířat. Stále více donorů, mezi kterými nechybí ani Česká republika, se přitom zaměřuje na umělé
oplodňování, které má (mimo jiné) právě za důsledek
vyšší intenzifikaci chovu. Tým českých expertů v Mongolsku předával zejména znalosti a know-how ohledně
systému inseminace a centrální evidence zvířat a dále
školil techniky v inseminačních laboratořích a odborníky v Genové bance.

Přílohy

NÁZEV PROJEKTU: POMOC PŘI TRANSPOZICI
A IMPLEMENTACI TECHNICKÉ LEGISLATIVY V SRBSKU

NÁZEV PROJEKTU: DOKONČENÍ NÁVRHU ZÁKLADNÍHO
SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ VLIVU KLIMATICKÉ ZMĚNY NA
BIODIVERZITU V SRBSKU

Identifikační číslo: PP-2016-085-FO-15130
Místo realizace: Srbsko
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví / tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 125 373 Kč
Spolupráce v rámci projektu byla cílena zejména na
analýzu stávajících národních předpisů a dokumentů a systému posuzování shody a kontroly stavebních
výrobků. Důležitým faktorem byl i přenos know-how
a zkušeností z České republiky ve vztahu k oblasti
stavebních výrobků. Spolupráce probíhala na základě analýzy dostupných srbských předpisů, konzultací
a diskusí s odpovědnými experty. Čeští experti z Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví doporučili mimo jiné návrh úprav vybraných
právních předpisů a kontrolu implementace jednotlivých technických standardů.

NÁZEV PROJEKTU: STRATEGIE OCHRANY BIOLOGICKÉ
ROZMANITOSTI V SRBSKU

Identifikační číslo: PP-2016-090-SO-41030
Místo realizace: Srbsko
Roky realizace: 2016–2017
Program: Vysílání expertů
Realizátor: DHP Conservation s.r.o. / tým expertů
Rozpočet pro rok 2016: 44 746 Kč
Celkový rozpočet na roky 2016–2017: 411 400 Kč
Tento projekt navazuje na projekt s názvem „Strategie
ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku“ (PP-2015138-SO-15110). Čeští experti DHP Conservation s.r.o.
přijeli do Srbska s cílem doplnit další dva indikátory
spojené s biodiverzitou a zlepšit systém monitoringu
biodiverzity na základě českých a evropských zkušeností. Čeští experti uspořádali dvoudenní workshop
v terénu, kde ukázali základní pravidla monitoringu
v praxi. Pokračování projektu je plánováno v roce 2017.

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY NÁBYTKU
UKRAJINSKÉ PROVENIENCE
Identifikační číslo: DP-2016-092-SO-33110

Identifikační číslo: PP-2015-138-SO-15110
Místo realizace: Srbsko
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů

Místo realizace: Ukrajina
Rok realizace: 2016
Program: Vysílání expertů

Realizátor: DHP Conservation s.r.o. / tým expertů

Realizátor: Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova
univerzita v Brně / tým expertů

Rozpočet pro rok 2016: 110 558 Kč

Rozpočet pro rok 2016: 126 898 Kč

Celkový rozpočet na roky 2015–2016: 262 178 Kč

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti
a zlepšení metod směřujících ke zkvalitnění produkce výrobců nábytku a stavebně-truhlářských výrobků
– a tím i případné zvýšení možností exportu nábytku.
Právě nedostupnost platných evropských norem je jednou z mnoha bariér vstupu místních firem a společností
na evropský trh. Vyslaní experti z Mendelovy univerzity v Brně představili místním možnosti zvýšení kvality
nábytku ukrajinské provenience, systém certifikace
nábytku a autorizaci stavebně-truhlářských výrobků.
Výklad byl ještě doplněn o individuální odborné konzultace.

Srbsko má v oblasti ochrany biologické rozmanitosti
nedostatky z hlediska technických a finančních kapacit. Navíc chybějí základní data zkoumající biodiverzitu.
Čeští experti z DHP Conservation s.r.o. pořádali v Srbsku jednodenní intenzivní workshop, kde po diskusi
s místními odborníky navrhli tři relevantní indikátory
pro výzkum vlivu klimatických změn na srbskou biodiverzitu. Experti dále doporučují navýšení množství
financí ze strany srbské vlády na podporu biodiverzity
a zlepšení sběru dat k výzkumu a sledování biodiverzity.
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7.10 INDIKÁTORY NAPLŇOVÁNÍ STŘEDNĚDOBÉ VIZE ČRA
Cíl

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

2
(Procesy): ČRA se zaměřuje
na aktivity, ve kterých má
jako dárce přidanou hodnotu,
a poskytuje ZRS efektivním
způsobem, čímž dosahuje
udržitelných výsledků
3
(Zdroje): ČRA je schopna
efektivně realizovat větší
objem rozvojových aktivit
a má dostatek kvalifikovaných
a motivovaných lidí v ústředí
i v terénu

Indikátor

Zdroj ověření

1A: Počet referencí o české ZRS (ČRA)
v českých médiích

Poskytovatelé
monitoringu médií
(Newton Media,
Anopress)

80

1B: Počet partnerů hlásících se do
veřejných zakázek zahraničních
bilaterálních projektů a do programu B2B

Profil zadavatele
a interní databáze ČRA

45

1C: Počet projektů ZRS, na kterých se
ČRA podílí společně se zahraničními dárci

Výroční zpráva
a interní databáze ČRA

14

2A: Počet dílčích zpráv o realizaci
projektů (průběžných, ročních), které
Interní databáze ČRA
byly vráceny realizátorům k dopracování

Údaj 2016

159/1887

2B: Procentní úroveň naplnění
doporučení Peer Review OECD DAC

Výroční zpráva
a „roster“ OECD DAC

25 %

3A: Počet absolvovaných školení
na jednoho zaměstnance za rok

Interní databáze ČRA

2,68

3B: Průměrná doba trvání pracovního
poměru v ČRA v měsících

Účetní a evidenční
systém ČRA

44,39

3C: Objem realizovaných projektů
v mil. Kč na jednoho zaměstnance

Zpráva
o hospodaření ČRA

18 436 020 Kč10

 59 zpráv vrácených realizátorům k dopracování k celkovému počtu přijatých zpráv (pouze za bilaterální projekty a program Vysílání expertů).
1
P
 očet všech školení pro ČRA za rok 2016 / počet zaměstnanců a externistů ČRA v roce 2016, tj. 65 školení za rok 2016 / 25 zaměstnanců a externistů v roce 2016.
9
Průměrná délka pracovního poměru všech zaměstnanců ČRA včetně zaměstnanců na mateřské dovolené a neplaceném volnu.
10
 Celkový objem realizovaných projektů v mil. Kč / počet zaměstnanců a externistů ČRA v roce 2016, tj. 460 900 500,67 Kč / 25 zaměstnanců
a externistů v roce 2016.
7

8
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7.11

SEZNAM ZKRATEK

ACHM

Africa Centre for Holistic Management (Africké centrum pro holistický management)

ADA

Austrian Development Agency (Rakouská rozvojová agentura)

AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ANOFM

Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (Národní agentura zaměstnanosti Moldavska)

AMO

Asociace pro mezinárodní otázky

APA

Agency for Protected Areas

ASD

Autism spectrum disorders (poruchy autistického spektra)

BiH

Bosna i Hercegovina (Bosna a Hercegovina)

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

Development Assistance Committee (Výbor OECD pro rozvojovou pomoc)

DG ECHO

Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection (Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise)

DWW

Občanské sdružení Development Worldwide

EK

Evropská komise

ESS

Elektronická spisová služba

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)

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Německá agentura pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj)

GIC

Geological Investigation Centre

GIS

Geografické informační systémy
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GSE

Geological Survey of Ethiopia (Geologická služba Etiopie)

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)

HUAF

Hue University of Agriculture and Forestry (Zemědělská a lesnická univerzita v Hue)

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

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)

MAP

Major Accident Prevention

MASHAV

Israel’s Agency for International Development Cooperation (Izraelská agentura pro mezinárodní
rozvojovou spolupráci)

MDGs

Millenium Development Goals (Rozvojové cíle tisíciletí)

MLSPF

Moldavské ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV

Ministerstvo vnitra

MZV ORS

Ministerstvo zahraničních věcí ČR/Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

NNO

Nestátní neziskové organizace

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

OSN

United Nations (Organizace spojených národů)

OZP

Osoby se zdravotním postižením

PAÚ

Palestinská autonomní území

PEA

Palestinian Energy Authority (Ministerstvo energetiky Palestiny)

PN

Practitioners’ Network for European Development Cooperation (Síť evropských dárcovských
agentur)

PPZRS

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

SAUM

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Moldavská státní agrární universita v Chisinau)

SDGs

Sustainable Development Goals (Cíle udržitelného rozvoje)

SIDA

Swedish International Development Cooperation Agency (Švédská rozvojová agentura)

SMAG

Safe Motherhood Action Group
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SNNPR

Southern Nations, Nationalities, and People’s Region (Region jižních národů, národností a lidu /
Etiopie/)

SVÚ

Státní veterinární ústav Praha

SÚ

Styčný úřad

TVET

Technical and Vocational Education and Training (Instituce technického a odborného vzdělávání
a odborné přípravy)

ÚHUL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

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

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci

USAID

United States Agency for International Development (Agentura Spojených států amerických pro
mezinárodní rozvoj)

UV

Usnesení vlády

ZRS

Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ

Zastupitelský úřad
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POZNÁMKY

Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Telefon: +420 251 108 130

Tel.: +420 251 108 130
Fax: +420 251 108 225
E-mail: info@czechaid.cz

Web: www.czechaid.cz
/czechaid
@CzechAID

