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1. Úvod 
 

Úvodní slovo ředitele 
 

V rámci zhodnocení uplynulého roku z pohledu České rozvojové agentury 
mohu na úvod jen těžko vynechat jeho zásadní událost, jímž byla pandemie Covid-
19. Podstatným způsobem zasáhla i do naší práce; projekty v  šestici prioritních 
zemí zahraniční rozvojové spolupráce totiž zpravidla vyžadují pravidelnou 
přítomnost realizátorů z řad neziskových organizací a dalších subjektů, která 
nebyla z důvodu vládních opatření vždy možná. I přes tuto komplikaci se však 
dařilo všechny naše cíle plnit, mnohem více jsme totiž využívali místní pracovní 
sílu a spousta různých školení a konzultací se přesunula do online režimu. 
Některým realizátorům projektů jsme umožnili posunutí harmonogramu či 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu, díky čemuž bylo možno dosáhnout cílů 
projektů alternativním způsobem. Navíc jim byli k hledání nových řešení k dispozici 
projektoví manažeři z ČRA a zprostředkovaně také pracovníci zastupitelských úřadů 
v jednotlivých zemích. Řadu našich projektů např. v Etiopii, Zambii či Gruzii jsme také 
doplnili o možnosti vzdělávání místních lidí, jak čelit a bojovat proti nemoci Covid-
19, v čemž budeme pokračovat i v nadcházejícím roce.  

Během loňského roku už ČRA fungovala v nové organizační struktuře, jejímž 
smyslem je celkové zefektivnění jednotlivých procesů a posílení kontrolních 
mechanismů tak, aby agentura ještě lépe plnila svoji implementační roli a tím zajistila 
řádné čerpání veřejných prostředků. Vedle našich dlouhodobých bilaterálních projektů 
jsme úspěšně pokračovali v projektech založených na spolupráci s českým 
soukromým sektorem. Tyto projekty spravované naším Programem B2B, 
otevřeným pro všechny rozvojové země, dokazují, že rozvojová spolupráce je pro 
české firmy velkou příležitostí. Otevírá mnoho dveří a může být odrazovým 
můstkem pro něco mnohem většího, jako například aktivity České geologické 
služby v Etiopii. Ta se přes náš projekt hydrogeologického mapování dostala až 
ke spolupráci s Evropskou komisí a účasti na velkém projektu financovaném EU. 
V této souvislosti mám velkou radost, že se podařilo rozběhnout naše projekty 
delegované spolupráce u Evropské komise. V Moldavsku jde o projekt, jehož cílem 
je zlepšení zdravotních a sociálních služeb osobám vyžadujícím dlouhodobou péči, 
V Bosně a Hercegovině se společně s UNDP snažíme o podporu vinařství a funkční 
nastavení státní správy v oblasti zemědělství, aby byla země při vstupu do EU 
konkurenceschopná. 

Loňský rok byl nakonec navzdory všem komplikacím pro Českou 
rozvojovou agenturu velmi úspěšný. Podařilo se nám totiž podpořit 166 
projektů za více než 458 milionů korun, což je historicky nejlepší výsledek 
ČRA. To by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit bez přispění Ministerstva 
zahraničních věcí a našich dalších partnerů jak ze státní správy, tak i ze soukromého a 
neziskového sektoru. A především bez našeho profesionálního týmu, který odvedl 
obdivuhodný kus práce. 
 
V Praze 24.2.2021 
 
Jan Slíva, ředitel České rozvojové agentury 
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Obsah materiálu 
 

 

Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2020 jako každý rok informuje 
o průběhu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v gesci ČRA, zmiňuje 
hlavní úspěchy a poukazuje na výzvy do budoucna. Ve výroční zprávě jsou zmíněny 
strategické úkoly v souvislosti s Plánem činnosti ČRA, hlavní partneři v oblasti ZRS, 
realizace projektů v návaznosti na sektorové zaměření a výčet nástrojů, které ČRA pro 
svou činnost využívá. Nezbytnou částí výroční zprávy je také finanční výkaznictví, které 
zajišťuje transparentnost činnosti ČRA. Kromě alokace částek a skutečného finančního 
čerpání u jednotlivých zemí a nástrojů je součástí také komplexní rozbor hospodaření. 
Abstrakty všech rozvojových projektů realizovaných ČRA nově nejsou součástí výroční 
zprávy, ale pro zájemce jsou k dispozici na webových stránkách České rozvojové 
agentury. 

Mezi výrazné změny, které se přímo týkají zahraničních aktivit ČRA, patří 
přesunutí programů Vysílání učitelů a Vysílání expertů do kompetence Odboru 
rozvojové spolupráce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Česká rozvojová agentura 
prošla v loňském roce řadou organizačních změn a jednou z nich je i nová struktura 
výroční zprávy. 
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2. Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci ČRA v roce 
2020 

 

Hlavní činnost a úkoly ČRA: 
 

ČRA plní především následující úkoly vyplývající ze Statutu ČRA:   

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

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

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

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

e)   připravuje projekty delegované spolupráce k následné implementaci;  

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

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

h)  vytváří podklady týkající se implementace projektů pro zprávy o ZRS;  

i)     ve spolupráci s MZV zajišťuje statistické výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci 
ČR;  

j)     podílí se na před-výjezdové přípravě pracovníků MZV do prioritních zemí ZRS.  

  
ČRA se zabývá především realizací dvoustranných projektů mezi ČR a 

partnerskými zeměmi. Vedle nich realizuje také projekty v rámci horizontálních 
programů, mezi něž patří např. Program rozvojového partnerství pro soukromý 
sektor (Program B2B). 

Specifické jsou trojstranné projekty v zahraničí, jejichž podmínkou je 
spolufinancování projektu z jiného zdroje minimálně ve výši 50 % nákladů. Tyto 
projekty umožňují českým realizátorům získat cenné zkušenosti při společných 
aktivitách se zahraničními partnery, například Evropskou komisí. Celkový objem 
prostředků na rozvojovou spolupráci – a tudíž i dopad – je vyšší, než kdyby byl projekt 
financovaný pouze ČRA. V neposlední řadě ČRA vyhlašuje také dotační program 
na tuzemské projekty, které jsou realizovány přímo v ČR a zaměřují se zejména na 
oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové 
spolupráci.   
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O podporu ČRA je možné se ucházet zejména prostřednictvím 
vyhlašovaných veřejných zakázek a skrze dotační výběrová řízení. Do těchto 
dvou kategorií patří většina dvoustranné projektové spolupráce. Dalším způsobem 
financování jsou pak rozpočtová opatření (tj. převod prostředků na jiné státní 
organizace) nebo peněžní dary (tj. převod prostředků na zahraniční subjekty).  

  

Partneři ZRS  
  

Česká republika je jedním z mnoha dárců, kteří se ve světě podílí na zahraniční 
rozvojové spolupráci. Od roku 2013 je ČR plnoprávným členem výboru OECD DAC, v 
rámci kterého se zástupci ČRA během roku účastní několika odborných seminářů. 
ČRA je dále členem sítě Practitioners’ Network for European Development 
Cooperation. Tato platforma sdružuje evropské rozvojové agentury a úzce 
spolupracuje s Evropskou komisí.   

V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA dále spolupracuje s řadou 
agentur zahraničních dárců, jako napříklads Německou agenturou pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (GIZ), Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA), Slovenskou 
rozvojovou agenturou (SlovakAid), jakož i dalšími evropskými agenturami, dále s 
Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) a 
mezinárodními organizacemi, jako např. Rozvojový program OSN (UNDP), 
nebo Organizací OSN pro výživu a zemědělství(FAO). 
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3. Rozvojové aktivity ČRA 
3.1. Rozvojové aktivity ČRA v předešlém roce 

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

Některé Horizontální programy (například Program rozvojového partnerství pro 
soukromý sektor či Trilaterální projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země V 
roce 2020 byly takto podpořeny například projekty v Indii, Vietnamu, Peru, Tanzánii, 
Bangladéši, na Srí Lance, v Myanmaru (Barmě) a v dalších zemích.  

Prioritní země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Gruzie, Kambodža, 
Zambie 
Mimořádná pomoc: Ukrajina 
Země, kde je zahraniční rozvojová spolupráce postupně ukončována: 
Mongolsko 

Za loňský rok se České rozvojové agentuře podařilo finančně podpořit na 135 
projektů. U dalších 28 zahájených projektů byla realizace posunuta na rok 2021 a 3 
projekty byly ve fázi studie, případně výběru realizátora. Finančně podpořené 
projekty byly v rekordní hodnotě přes 458 milionů korun. 
 

 

  

Celkový počet projektů vykázovaných v roce 2020 166

Z toho počet projektů v realizaci s čerpáním financí 135

Počet projektů s alokací na rok 2020, následně s posunem realizace do roku 2021 28

Počet projektů zahájených, ovšem bez čerpání financí (ve fázi studie, případně výběru realizátora) 3
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3.2. Rozvojové aktivity ČRA dle zeměpisného zaměření1 
 

Česká rozvojová agentura realizuje tematicky i teritoriálně širokou škálu projektů. 
V rámci bilaterálních projektů působí především v šesti prioritních zemích, nicméně 
v rámci dalších, především dotačních nástrojů B2B či trilaterální spolupráce, 
podporujeme projekty i v jiných rozvojových zemích světa. Dotační tituly směřují i do 
České republiky, kde ČRA podporuje projekty zaměřené na vzdělávání, osvětu, témata 
udržitelného rozvoje či podporu platforem věnujícím se rozvojové spolupráci. V rámci 
prioritních zemí se pohybujeme v následujících typech zemí: s vyšším středním 
příjmem (Bosna a Hercegovina, Gruzie), se středním příjmem (Moldavsko, Kambodža, 
Zambie) a s nízkým příjmem (Etiopie)2. U první skupiny zemí je principem větší 
zapojení/spolufinancování příjmové země, zatímco u ostatních je podíl české pomoci 
výraznější.  

Projekty České rozvojové agentury jsou v prioritních zemích soustředěny v několika 
sektorech, které jsou jak v souladu s požadavky příslušných států, tak jde o sektory, ve 
kterých Česká republika nabízí expertní zkušenosti a personální kapacity. Jedná se 
především o následující sektory:  

- Udržitelné nakládání s přírodními zdroji: Bosna a Hercegovina, Etiopie, 
Moldavsko, Kambodža 

- Řádná (demokratická) správa věcí veřejných: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, 
Gruzie 

- Inkluzivní sociální rozvoj: Etiopie, Moldavsko, Gruzie, Kambodža 
- Ekonomický růst: Bosna a Hercegovina 
- Zemědělství a rozvoj venkova: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, 

Gruzie, Zambie 
 

 
  

 
1 Částky v této kapitole u jednotlivých zemích ZRS nezahrnují na rozdíl od následujících tabulek 
finance z projektů B2B a delegované spolupráce. 
2 https://data.worldbank.org 

Bosna a 
Hercegovina

20%

Etiopie
24%

Moldavsko
24%

Gruzie
13%

Kambodža
5%

Zambie
14%

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ FINANCÍ 
VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH 

OPATŘENÍ
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Bosna a Hercegovina 
Rozpočet na rok 2020: 78 000 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 73 530 215,19 Kč 
Počet realizovaných projektů: 19 
 

I přes řadu problémů spojených s pandemií COVID 19 se v roce 2020 podařilo 
v Bosně a Hercegovině zahájit 8 nových projektů (v rámci těchto nových projektů bylo 
vypsáno pět VZ a dvě bilaterální dotace a byla provedena dvě rozpočtová opatření).  
ČRA se v Bosně a Hercegovině dlouhodobě profiluje ve třech hlavních sektorech. Důraz 
je kladen především na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, kde se ZRS ČR 
zaměřuje především na úpravu pitné vody a komplexní řešení nakládání s odpadní 
vodou. V roce 2020 byla například zahájena modernizace a rozšíření úpravny pitné 
vody v municipalitě Teslić, kde dojde ke zvýšení a zkvalitnění výroby pitné vody pro 
cca 22 tisíc uživatelů. Celková hodnota tohoto projektu (včetně spolufinancování ze 
strany municipality Teslić je cca 120 mil Kč). 

V sektoru ekonomický růst jsou podporovány projekty, v nichž je energie 
primárně získávána z obnovitelných zdrojů. Kromě projektů spojených s dřevní 
biomasou jsou podporovány i řešení s pomocí geotermální či solární energie. V roce 
2020 byl dokončen projekt ve spolupráci s UNDP s názvem Využití biomasy pro 
rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny. Zatímco UNDP se soustředila 
především na změnu politik spojených se zásobování teplem, ČRA přispěla k realizaci 
nového vytápění pro čtyři státní instituce (dvě mateřské školy, domov pro seniory a 
nemocnice). 

Projekty v řádné (demokratické) správě věcí veřejných pak cílí 
především na budování kapacit státních institucí, ale také na zapojení nevládních 
organizací v rámci doplňování služeb státu například při péči o znevýhodněné občany. 
Příkladem takovéhoto projektu může být nově zahájený projekt na budování kapacit 
horské služby v Bosně a Hercegovině, který má za cíl zefektivnit a zkvalitnit 
poskytování záchranných služeb v Bosně a Hercegovině. 

V roce 2020 došlo k pozvolnému ukončování aktivit v sektoru zemědělství a 
rozvoj venkova. Jedním z úspěšných projektů v rámci tohoto sektoru byl např. 
projekt Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině, který přispěl mimo 
jiné k tomu, že Bosna a Hercegovina získala povolení vyvážet kuřecí maso do EU či 
zavedla funkční systém kontroly pesticidů a hnojiv. Na aktivity v rámci tohoto sektoru 
navázala ČRA zapojením do projektu v režimu delegované spolupráce EU – EU4AGRI. 
 
Moldavsko 
Rozpočet na rok 2020: 75 000 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 88 918 262,01 Kč 
Počet realizovaných projektů: 21 
 

V roce 2020 bylo v Moldavsku realizováno celkem 21 projektů, z nichž 5 je 
v přípravě (nedošlo k čerpáno financí) a 1 byl zahájen nově. Konkrétně se jednalo o 
projekt, jenž předpokládá analýzu stávajícího stavu a vypracování „Koncepce omezení 
rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“ k odstranění historické 
ekologické zátěže. Epidemiologická situace v České republice a v Moldavsku způsobila 
zdržení a odklad spuštění řady nových projektů, které byly schváleny v předchozích 
identifikacích.   

V návaznosti na platný program dvoustranné rozvojové spolupráce se ČRA 
v Moldavsku v letech 2018-2023 zaměřuje na čtyři sektory. Důležitým sektorem je 
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udržitelné nakládání s přírodními zdroji, kde se ZRS ČR orientuje především na 
čištění odpadních vod, zajištění pitné vody a sanaci ekologických zátěží. V roce 2020 
byla završena výstavba výtlaku k čistící stanici ve městě Hîncești, úspěšně pokračovala 
výstavba nové čistírny odpadních vod v Briceni. Zároveň pokračovaly práce na sanaci 
ropnými látkami znečištěného letištního prostoru a přilehlých obcí Lunga a Mărculeşti 
na severu Moldavska.  

V sektoru inkluzivní sociální rozvoj jsou podporovány projekty přispívající 
ke zvýšení a zkvalitnění sociální ochrany ohrožených skupin obyvatel. V loňském roce 
jsme se zaměřili na rozvoj a udržitelnost stávajících center domácí péče i na budování 
dvou nových center ve městech Vulcăneşti a Ocnița. Dalšími příjemci podpory byly 
například osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním a děti s poruchami 
autistického spektra. Zároveň pokročil i projekt „Plánování komunitních služeb 
pomocí veřejného dialogu“, který umožňuje rozvoj sektoru ve třech vybraných 
regionech Moldavska. 

Projekty v řádné (demokratické) správě věcí veřejných cílí především na 
institucionální posílení, zlepšení služeb a podporu odpovědného, inkluzivního a 
participačního rozhodování na všech úrovních. Sektor také vhodným způsobem 
doplňuje aktivity ZRS ČR v tématech uvedených výše. V roce 2020 se podařilo i přes 
nepříznivou epidemiologickou situaci úspěšně ukončit hned dva projekty. Aktivity 
v rámci projektu „Zavádění Eurokódů v Moldavské republice“ vedly k zavedení 
moderního postupu při navrhování stavebních konstrukcí v Moldavsku. V rámci 
realizace projektu „Podnikání, Inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu sever 
v Moldavsku“ bylo podpořeno více než 50 malých a středních podniků, což vedlo ke 
zvýšení konkurenceschopnosti i zaměstnanosti v regionu. 

V loňském roce byl úspěšně završen tříletý projekt „Rozvoj udržitelného 
organického zemědělství v Moldavsku“ v sektoru zemědělství a rozvoj venkova, 
který přispěl ke sdružení organických zemědělců do prvního ekologického družstva 
„Ecoferm“ v Moldavsku a jeho vybavení zemědělskou technikou, a v neposlední řadě 
zvýšil povědomí moldavské veřejnosti o organickém zemědělství.  

 
Gruzie 
Rozpočet na rok 2020: 55 000 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 45 624 468,78 Kč 
Počet realizovaných projektů: 10 
 

Nelehký rok 2020 se dotkl do určité míry i projektů, které byly realizovány v 
Gruzii. Úsilí realizátorů bylo vedeno zejména snahou o reakci na situaci spojenou 
s pandemií koronaviru. V roce 2020 začaly dva zcela nové projekty, byly zajištěny dvě 
dodávky zdravotnické techniky a započala intenzivní práce na přípravě dalších dvou 
nových projektů. 

Česká rozvojová agentura se v souladu s Programem dvoustranné rozvojové 
spolupráce mezi Českou republikou a Gruzií dlouhodobě věnuje třem hlavním 
sektorům. Zásadních úspěchů dosahují projekty zaměřené na sektor inkluzivního 
sociálního rozvoje. V rámci něj jsou projekty směrovány do zdravotnictví a sociální 
péče. V roce 2020 byl zahájen projekt zaměřený na vytvoření národního systému 
alternativní péče a služeb pro dospělé s tělesným a mentálním postižením. Současně se 
budou na všech úrovních rozvíjet kapacity, což umožní gruzínským institucím 
poskytovat nové služby v odpovídající kvalitě. V neposlední řadě bude za účelem 
usnadnění sociálního začleňování klientů také zvýšeno povědomí relevantních institucí 
na národní i municipální úrovni i široké veřejnosti. 
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V sektoru zemědělství a rozvoje venkova bylo za prostředky rozvojové 
spolupráce vybudováno Regionální včelařské vzdělávací a poradenské centrum, kde 
budou využity výsledky projektu zaměřeného na efektivní a udržitelné postupy v chovu 
včel. 

Projekty v sektoru řádná (demokratická) správa věcí veřejných cílí 
zejména na harmonizaci evropské legislativy a posilování místních kapacit ve veřejné 
sféře. Cílem projektu Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek je 
zajistit nárůst počtu transponovaných environmentálních právních předpisů EU do 
gruzínské národní legislativy. Přípravou legislativního rámce a posílením 
implementačních a kontrolních kapacit gruzínských institucí dojde k vytvoření 
předpokladů pro budoucí systémové řešení řádného nakládání s chemickými látkami 
na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU. 
 
Kambodža 
Rozpočet na rok 2020: 29 300 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 17 571 614 Kč 
Počet realizovaných projektů: 8 
 

V Kambodži je prioritním sektorem inkluzivní sociální rozvoj, kam spadají 
intervence především ve zdravotnictví a vzdělávání. Zaměření na medicínský obor 
neonatologie, zabývající se péčí o matky a novorozence, je již profilovanou oblastí české 
ZRS. V roce 2020 bylo navázáno na předešlé aktivity v této oblasti a spolupráci 
s Národní pediatrickou nemocnicí v Phnompenhu dodávkou vybavení výukového 
centra. Vybavení dodané českou stranou, které zahrnuje výukové modely, trenažéry či 
resuscitační systém, bude sloužit pro nácvik vedení porodu a zvládání porodních či 
adaptačních komplikací. Sestava výukových pomůcek je doplněna o model kojence pro 
potřeby nácviku kompletní resuscitace a zajištění intenzivní péče. 

Vedle výukových modelů pro demonstraci porodu či pro nácvik kojenecké 
kardio-pulmonální resuscitace byly dodány i trenažéry intubace a nápichové trenažéry 
nebo pneumatický resuscitační systém. Na tyto aktivity navazuje také spolupráce s 
Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na projektu Zavedení oboru 
biomedicínského inženýrství, díky němuž byl otevřen první obor s tímto zaměřením 
v Kambodži. Samotná výuka sice byla kvůli pandemii COVID-19 v průběhu roku 
pozastavena, podařilo se ale vytvořit propracovanou sérii laboratorních úloh a odeslat 
potřebné vybavení laboratoří. 

Geograficky je spolupráce směřována jak do hlavního města Phnompenhu, tak 
do sousední provincie Kampong Chhnang. Zde je implementován například projekt 
Charity ČR Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče o matku a dítě ve třech 
nemocnicích v provincii Kampong Chhnang, který byl letošním rokem ukončen a díky 
němuž se povedlo kromě odborného školení poskytnout také know-how v oblasti 
finančního či bezpečnostního řízení nemocnic nebo likvidace zdravotnického odpadu. 
V oblasti vzdělávání se soustředíme na budování a zvyšování kapacit pro rozvoj 
prakticky orientovaného školství, zaměřeného především na zemědělské a technické 
obory ve vybraných provinciích. Jedná se o dva projekty organizace Člověk v tísni, 
o.p.s., Zlepšení odborného středoškolského vzdělávání v oblasti zpracování 
zemědělských produktů "ACTIVE for Youth", který má za sebou poslední rok realizace, 
a pokračující Zvyšování uplatnitelnosti absolventů technických oborů na pracovním 
trhu. 

V roce 2020 byl také zahájen pilotní projekt v sektoru udržitelné nakládání 
s přírodními zdroji. Komplexní dotace realizovaná Diakonií ČCE ve spolupráci 
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s Českou zemědělskou univerzitou a českou firmou G-Servis zahrnuje jak technická 
řešení, tak osvětu a práci s komunitami. 
 
Zambie 
Rozpočet na rok 2020: 26 000 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 52 491 458 Kč3 
Počet realizovaných projektů: 7 
 

V roce 2020 pokračovaly v Zambii aktivity v sektoru zemědělství a rozvoj 
venkova. ČRA se zde dlouhodobě soustředí na komplexní pojetí rozvoje venkova, 
které staví na všech třech pilířích udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální a 
environmentální). Projekty cílí na posilování přístupu středních a malých farmářů na 
zemědělské trhy, čímž zlepšují ekonomickou situaci jejich rodin a zároveň přispívají k 
dlouhodobému pozitivnímu dopadu v celém sektoru. 

Geograficky se ČRA soustředí na Západní provincii, jednu z nejchudších 
provincií Zambie a zároveň oblast s největším počtem skotu, se kterým v rámci 
integrovaného přístupu k zemědělství ČRA pracuje. Tento způsob farmaření školila a 
praktikovala Mendelova univerzita v Brně v pokračujícím projektu Integrated 
farming II. Další projekt, Agribusiness for LIFE - Livelihoods, Innovation, Food & 
Empowerement, je kromě Západní provincie realizován také v Centrální provincii.  
Charita ČR se v něm spolu s partnery, například Českou zemědělskou univerzitou nebo 
firmou BigTerra, snaží nejen o posílení role žen v agropodnikání, ale také třeba o 
zkvalitnění a lepší dostupnost informací o počasí. Česká zemědělská univerzita 
spolupracuje s Charitou ČR také v projektu Zvyšování produktivity a podpora rozvoje 
hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu ořechů, který navazuje na předchozí fáze 
tím, že podporuje realizaci již vybraných, inovativních a perspektivních 
podnikatelských plánů místních malých a středních farmářů.  

V současnosti i v příštích letech také navazujeme na projekty v provincii Jižní, 
kde se zaměřujeme na budování hodnotového řetězce mléka za koordinace s německou 
rozvojovou agenturou GIZ a to v dalším projektu MENDELU s názvem Silvopastorální 
systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro zvýšení životní úrovně 
drobných farmářů. Projekt Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny 
organizace CARE navazuje na humanitární intervenci v této oblasti a zaměřuje se na 
potravinovou bezpečnost, která je zde v rámci Zambie nejvíce ohrožena stále se 
stupňujícími problémy se suchem a změnou klimatu. 

.  
Etiopie 
Rozpočet na rok 2020: 74 000 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 87 036 686,91 Kč4 
Počet realizovaných projektů: 17 
 

V roce 2020 bylo v Etiopii realizováno celkem 23 projektů, z nichž 4 byly 
zahájeny nově. Konkrétně se např. jednalo o projekt, jenž zakládá ovocné hodnotové 
řetězce či podporuje jejich aktéry, Arba Minch Fruit Value Chain, nebo projekt, který 
přispívá k rozvoji technických a odborných škol (TVET) v oblasti agrobyznysu a cílí na 
propojení těchto institucí s pracovním trhem, Podpora uplatnění mládeže v oblasti 
agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve 
vybraných zónách SNNPR, Etiopie. 

 
3 Částka je včetně finanční podpory v rámci Programu humanitárních dotací Covid_II. 
4 Částka je včetně finanční podpory v rámci Programu humanitárních dotací Covid_II. 
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Rovněž realizace projektů ZRS ČR v Etiopii byla pandemií Covid-19 do jisté míry 
zasažena, nicméně v rámci projektu Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných 
městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR) se podařilo distribuovat 
hygienické balíčky do celkem 22 zdravotních center, nemocnic a dalších zařízení, stejně 
jako okamžitě zařadit Covid-19 mezi ta onemocnění, k jejichž prevenci projekt přispívá. 

Obecně vzato se ČRA v Etiopii řídí platným programem dvoustranné rozvojové 
spolupráce, který identifikuje dvě tematické priority. 

První je udržitelné nakládání s přírodními zdroji, kde se ZRS ČR 
orientuje především na zabezpečení přístupu k pitné vodě, zlepšení úrovně sanitace, 
vyvolání behaviorální změny ve věci hygienických návyků, zajištění udržitelného 
hospodaření s vodními zdroji a systémy, a zvyšování kapacit vodohospodářských 
podniků. Značný přesah do této sektorové oblasti mají potom též dvě rozpočtová 
opatření, z nichž jedno mj. přispívá k vytvoření krajinných plánů pro vybrané 
územněsprávní celky Etiopie, zatímco výstupem toho druhého budou ucelené 
geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1 000 000, které Etiopie zařadí po bok 
vyspělých zemí světa. 

Druhou tematickou prioritou je zemědělství a rozvoj venkova, kde se ZRS 
ČR mimo výše jmenované nové projekty soustředí zejména podporu zemědělského 
poradenství či drobných farmářů při zajišťování přístupu k potravinám, adaptaci 
zemědělství na změny klimatu, zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině 
či implementaci protierozních opatření a zalesňovacích aktivit. 
 

Ukrajina 
Rozpočet na rok 2020: 10 000 000 Kč 
Skutečně čerpáno v roce 2020: 11 861 265,10 Kč 
Počet realizovaných projektů: 4 
 

ČRA pokračovala druhým rokem v implementaci tříletého programu 
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině II (2019-2021). 
Program je zaměřen na sektor vzdělávání. Jeho cílem je podpořit reformu vzdělávacího 
systému a přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským standardům. ČRA realizovala 
projekty ve všech třech pilířích, na kterých je daný projekt postaven. 

V rámci I. pilíře - technické asistence centrálním institucím s 
reformou vzdělávacího systému - byla realizována další etapa dotačního projektu 
„Rozvoje systému hodnocení kvality vzdělávání v ukrajinských regionech“, jehož 
záměrem je budování kapacit Státní služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny 
prostřednictvím sdílení dobré praxe a know-how České školní inspekce jako národní 
autority pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity vzdělávání v České republice. 
Ruku v ruce s tímto projektem je ČRA paralelně financován dar v podobě „Zajištění 
informačního systému pro Státní službu pro kvalitu vzdělávání“, který byl v roce 
2020 naprogramován, ukrajinské straně předán a momentálně prochází testovacím 
provozem. 

Nehledě na problémy spojené s pandemií COVID-19 pokračovala spolupráce v 
rámci II. pilíře - meziuniverzitní spolupráci - mezi českými a ukrajinskými 
univerzitami, konkrétně projekty Masarykovy univerzity v Brně a České zemědělské 
univerzity v Praze. Záměrem prvního je přispět ke zvýšení kvality přípravy budoucích 
učitelů na vybraných ukrajinských univerzitách, druhý pak má za cíl posílit kapacity 
managementu, mladých pedagogů, vědeckých pracovníků a magisterských studentů. 

Prostřednictvím III. pilíře, který zahrnuje materiální podporu 
ukrajinským vzdělávacím institucím, se vedle již zmíněné dodávky informačního 
systému pro ukrajinskou školní inspekci podařilo ČRA financovat „Rekonstrukci 
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prostor pro speciální výslechovou místnost pro zvlášť zranitelné oběti“.  Příjemcem 
projektu je Lvovská univerzita Ministerstva vnitra Ukrajiny. Zrekonstruované prostory 
a jejich plánované osazení moderní audiovizuální technikou umožní lvovské univerzitě 
organizovat nový vzdělávací kurz, který předpokládá nácvik práce se zvláště 
zranitelnými skupinami občanů, jako jsou děti či hendikepovaní. Na tento pilíř bylo 
čerpáno nejvíce prostředků, a to 7,2 mil. Kč. 
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Rozvojové aktivity ČRA dle zeměpisného zaměření5 
 

 
 

  

 
5 Tento geografický přehled zahrnuje v rámci jednotlivých zemí i projekty B2B a delegované spolupráce. 

Částky čerpání vykazované v této kapitole, na rozdíl od částek vykázaných na jednotlivé země a programy 
v kapitole 4., nezahrnují alokaci 20 mil. Kč, která byla z rozpočtu ČRA převedena na MZV. 

Název země Počet projektů

Alokace na projekty 

v roce 2020* Skutečně čerpáno

Bosna a Hercegovina 21                         108 826 975         76 928 342                        

Etiopie 23                         97 235 420           100 135 589                      

Gruzie 15                         62 236 378           47 568 064                        

Kambodža 13                         32 096 882           24 564 499                        

Moldavsko 24                         111 477 216         101 803 212                      

Zambie 9                           56 862 458           57 185 458                        

Ukrajina 5                           14 038 077           12 025 487                        

Vietnam 1                           498 800                496 671                             

Indie a Bangladéš 1                           1 212 785             1 143 402                          

Srbsko 4                           1 814 997             970 877                             

Peru 1                           663 144                663 113                             

Uganda 1                           623 267                506 770                             

Bělorusko 1                           821 500                450 000                             

Indonésie 2                           2 174 559             826 686                             

Mali 1                           901 783                -                                      

Tanzánie 1                           1 954 954             1 886 814                          

Indie 2                           1 099 700             806 835                             

Kamerun 1                           2 082 227             2 081 263                          

Bangladéš 1                           395 500                186 935                             

Irák 3                           2 882 281             4 616 729                          

Balkán 2                           992 929                490 802                             

West Bank 2                           1 480 000             1 352 301                          

Myanmar 2                           4 465 800             4 465 800                          

Srí Lanka 1                           368 615                -                                      

Lat.Amerika 1                           1 826 000             -                                      

Nigérie 1                           493 282                317 000                             

ČR + EU 2                           206 500                221 230                             

Sýrie 4                           3 430 589             1 643 878                          

Mongolsko 2                           1 293 100             182 670                             

ČR 19                         15 637 481           15 396 901                        

Celkový součet 166                      530 093 199         458 917 327                     

* Suma prostředků plánovaných na realizace projektů.
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Rozvojové aktivity ČRA dle zeměpisného zaměření a dotčených sektorů6 
 

 
 

 
 

 
6 Tento geografický a sektorový přehled zahrnuje v rámci jednotlivých zemí i projekty B2B a delegované 
spolupráce Částky čerpání vykazované v této kapitole, na rozdíl od částek vykázaných na jednotlivé země 
a programy v kapitole 4., nezahrnují alokaci 20 mil. Kč, která byla z rozpočtu ČRA převedena na MZV. 
 

Název země a sektoru Počet projektů

Alokace na projekty v roce 

2020 Skutečně čerpáno

Bosna a Hercegovina 21                         108 826 975                    76 928 342                

energie 7                           15 179 593                      559 412                      

státní s. a o.s. 6                           23 427 018                      19 960 840                 

voda 4                           53 366 667                      48 845 056                 

zemědělství 3                           16 605 697                      7 318 958                   

B2B 1                           248 000                           244 076                      

Etiopie 23                         97 235 420                      100 135 589              

voda 5                           22 319 144                      25 020 041                 

vzdělávání 5                           22 150 016                      21 267 381                 

zemědělství 10                         44 401 330                      46 195 021                 

B2B 2                           1 487 125                        775 340                      

zdraví 1                           6 877 806                        6 877 806                   

Gruzie 15                         62 236 378                      47 568 064                

sociální 3                           8 380 000                        7 838 645                   

státní s. a o.s. 1                           3 665 300                        3 665 300                   

zemědělství 4                           25 251 399                      19 317 169                 

(neaplikovatelné) 2                           794 950                           794 950                      

zdraví 5                           24 144 729                      15 952 000                 

Kambodža 13                         32 096 882                      24 564 499                

energie 1                           1 150 000                        1 150 000                   

voda 1                           2 000 000                        -                               

vzdělávání 5                           16 097 465                      14 971 614                 

B2B 3                           2 849 417                        1 842 885                   

zdraví 3                           10 000 000                      6 600 000                   

Moldavsko 24                         111 477 216                    101 803 212              

sociální 7                           38 425 313                      44 281 092                 

státní s. a o.s. 6                           15 061 450                      9 331 420                   

voda 7                           52 979 613                      42 083 618                 

zemědělství 3                           4 586 640                        5 682 882                   

(neaplikovatelné) 1                           424 200                           424 200                      

Zambie 9                           56 862 458                      57 185 458                

Ukrajina 5                           14 038 077                      12 025 487                

státní s. a o.s. 1                           164 222                           164 222                      

vzdělávání 4                           13 873 855                      11 861 265                 

Vietnam 1                           498 800                           496 671                     

B2B 1                           498 800                           496 671                      

Indie a Bangladéš 1                           1 212 785                        1 143 402                  

B2B 1                           1 212 785                        1 143 402                   

Srbsko 4                           1 814 997                        970 877                     

B2B 4                           1 814 997                        970 877                      

Peru 1                           663 144                           663 113                     

B2B 1                           663 144                           663 113                      
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Uganda 1                           623 267                           506 770                     

B2B 1                           623 267                           506 770                      

Bělorusko 1                           821 500                           450 000                     

B2B 1                           821 500                           450 000                      

Indonésie 2                           2 174 559                        826 686                     

B2B 2                           2 174 559                        826 686                      

Mali 1                           901 783                           -                              

B2B 1                           901 783                           -                               

Tanzánie 1                           1 954 954                        1 886 814                  

B2B 1                           1 954 954                        1 886 814                   

Indie 2                           1 099 700                        806 835                     

B2B 2                           1 099 700                        806 835                      

Kamerun 1                           2 082 227                        2 081 263                  

B2B 1                           2 082 227                        2 081 263                   

Bangladéš 1                           395 500                           186 935                     

B2B 1                           395 500                           186 935                      

Irák 3                           2 882 281                        4 616 729                  

sociální 1                           2 166 521                        4 000 000                   

B2B 2                           715 760                           616 729                      

Balkán 2                           992 929                           490 802                     

B2B 2                           992 929                           490 802                      

West Bank 2                           1 480 000                        1 352 301                  

B2B 2                           1 480 000                        1 352 301                   

Myanmar 2                           4 465 800                        4 465 800                  

sociální 1                           4 000 000                        4 000 000                   

B2B 1                           465 800                           465 800                      

Srí Lanka 1                           368 615                           -                              

B2B 1                           368 615                           -                               

Lat.Amerika 1                           1 826 000                        -                              

B2B 1                           1 826 000                        -                               

Nigérie 1                           493 282                           317 000                     

B2B 1                           493 282                           317 000                      

ČR + EU 2                           206 500                           221 230                     

(neaplikovatelné) 2                           206 500                           221 230                      

Sýrie 4                           3 430 589                        1 643 878                  

vzdělávání 1                           1 230 000                        1 230 000                   

B2B 3                           2 200 589                        413 878                      

Mongolsko 2                           1 293 100                        182 670                     

sociální 1                           850 000                           -                               

zemědělství 1                           443 100                           182 670                      

ČR 19                         15 637 481                      15 396 901                

(neaplikovatelné) 19                         15 637 481                      15 396 901                 

Celkový součet 166                       530 093 199                    458 917 327              
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3.3. Rozvojové aktivity ČRA dle sektorového zaměření 

Rozvojové aktivity ČRA se dlouhodobě řídí sektorovým zaměřením. Mezi sektory 
můžeme nalézt zemědělství, energii, vodu, vzdělávání, zdraví a sektory státní či 
sociální. Některé projekty jdou napříč více sektory, a to především v případě Programu 
B2B. V roce 2020 bylo nejvíce projektů realizovaných právě v rámci tohoto programu 
(36 projektů), alokovaná částka činila 27,4 mil. Kč a skutečné čerpání 16,5 mil. Kč. 

Co se týče konkrétního sektorového zaměření, nejvíce projektů bylo v rámci sektorů 
zemědělství (25 projektů), vzdělávání (18 projektů) a voda (17 projektů). Na projekty 
v rámci sektoru zemědělství bylo alokováno 115,3 mil. Kč. Skutečné čerpáno v roce 
2020 činilo 102,7 mil. Kč. Pro řadu rozvojových zemí představuje zemědělství klíčový 
hospodářský sektor a hlavní zdroj obživy obyvatelstva. I z tohoto důvodu má přenos 
českého know-how v rozvojovém světě své nezastupitelné místo. Na projekty v sektoru 
vzdělávání bylo alokováno 67,3 mil. Kč a skutečně čerpáno 63,3 mil. Kč. Podpora 
vzdělávání napomáhá občanům rozvojových zemí najít lepší uplatnění na trhu práce. 
Na sektor voda bylo v roce 2020 alokováno 130,6 mil. Kč. Skutečně čerpáno bylo 115,9 
mil. Kč. Jedná se tak o sektor s nejvyššími finanční alokací a skutečným čerpáním. 
Přístup k pitné vody a udržování čistých vodních zdrojů je základní potřebou každého 
člověka.  

 

 
 

Počet projektů dle sektorového zaměření

voda zemědělství vzdělávání

zdraví sociální státní s. a o.s.

B2B (neaplikovatelné) energie
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Název sektoru Počet projektů

Alokace na projekty v roce 

2020 Skutečně čerpáno

voda 17                     130 665 424                       115 948 715                  

zemědělství 25                     115 288 166                       102 696 700                  

vzdělávání 18                     67 347 898                         63 322 822                    

zdraví 10                     59 512 431                         47 928 702                    

sociální 13                     53 821 834                         60 119 737                    

státní s. a o.s. 15                     42 693 990                         33 815 782                    

B2B 36                     27 370 733                         16 538 176                    

(neaplikovatelné) 24                     17 063 131                         16 837 281                    

energie 8                       16 329 593                         1 709 412                      

Celkový součet 166                   530 093 199                       458 917 327                  
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3.4. Rozvojové aktivity ČRA podle nástrojů 
 

Pro realizaci rozvojových projektů Česká rozvojová agentura využívá následující 
finanční nástroje: dotace, veřejné zakázky, rozpočtová opatření a vázané peněžní dary. 
 

 
 

 
 

Bilaterální projekty 
  

Dvoustranné projekty směřují k naplnění cílů a výstupů jednotlivých 
tematických priorit bilaterálních programů rozvojové spolupráce s každou jednotlivou 
prioritní zemí ZRS. ČRA je každým rokem realizuje pomocí tří základních finančních 
nástrojů. Prvním z nich jsou bilaterální dotace, které ve finančním vyjádřená zaujímají 
27,78 % všech projektů realizovaných ČRA. Jedná se o poskytování účelových 
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím a dalším oprávněným subjektům v souladu s ustanoveními § 14 a násl. 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

ČRA v rámci dotačního řízení vyhlašuje dotační výzvu, v níž specifikuje žádoucí 
parametry projektu (zejména geografické a tematické zaměření, očekávané cíle a 
výstupy včetně případných indikátorů, finanční rámec včetně alokace na jednotlivé 

Rozvojové aktivity ČRA podle nástrojů

Bilaterální VZ Bilaterální dotace

B2B Tuzemské projekty

Trojstranné projekty Projekty delegované spolupráce

Programy humanitárních dotací Vázané dary

Vysílání expertů

Název nástroje Počet projektů

Alokace na 

projekty v roce 

2020 Skutečně čerpáno

Bilaterální VZ 56                268 451 498        214 924 292        

Bilaterální dotace 27                122 747 880        127 440 294        

B2B 36                27 370 733          16 538 176          

Tuzemské projekty 22                16 856 631          16 616 051          

Trojstranné projekty 16                32 319 289          32 931 659          

Projekty delegované spolupráce 3                  17 346 956          15 614 801          

Programy humanitárních dotací 3                  34 664 384          34 669 384          

Vázané dary 2                  9 892 729            -                        

Vysílání expertů 1                  443 100               182 670               

Celkový součet 166              530 093 199        458 917 327        
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roky realizace, požadavky na koordinaci a integraci s jinými donory a aktivitami), dále 
nastavuje kritéria hodnocení projektových záměrů a další podmínky pro poskytnutí a 
kontrolu použití dotace při implementaci projektů. 

Druhým běžným nástrojem jsou veřejné zakázky, k nimž ČRA coby veřejný 
zadavatel přistupuje s péčí řádného hospodáře a při výběrových řízeních zohledňuje 
průsečík přidané hodnoty, kvality jednotlivých nabídek a nejnižší nabídkové ceny. 
Třetím nástrojem jsou rozpočtová opatření, skrz něž ČRA propojuje české státní 
instituce s relevantní expertízou (např. problematika hydrogeologické mapování, 
lesnictví nebo zavádění Eurokódů) s institucemi veřejné správy v 
jednotlivých prioritních zemích. Finanční alokace na dvoustranné projekty pro rok 
2020 činila dle usnesení vlády 347,3 mil. Kč. Skutečné čerpání na bilaterální projekty 
bylo ve výši 342,36 mil. Kč a podpořeno bylo celkem 83 projektů. 
 

Tuzemské projekty 
 

Projekty realizované přímo v ČR se zaměřují zejména na oblast 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. V roce 2020 byly tuzemské projekty realizovány v rámci tří 
dotačních titulů: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, Posilování kapacit 
platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a 
partnerství NNO) a Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, 
v celkovém počtu 22 projektů. 

Pro rok 2020 schválila vláda ČR na tuzemské projekty 14,5 mil. Kč, a to 1,5 mil. 
Kč na program Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, 5 
mil. Kč na program Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou 
spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO), 8 mil. Kč na program 
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti. Skutečné čerpání na tuzemské 
projekty było ve výši 16 616 050,91 Kč. Finance nad rámec UV były pokryty z 
nespotřebovaných nároků z předešlých let. 
 
Trojstranné projekty 
 

Trojstranné projekty ČRA se každý rok finančně podílí na realizaci projektů 
trojstranné spolupráce. Podmínkou dotačního titulu Podpora trojstranných projektů 
českých subjektů je vždy prokazatelný partnerský vztah se zahraničním subjektem a 
spolufinancování projektu z jiného zdroje – například Evropské komise – minimálně 
ve výši 50 % celkových nákladů projektu. Trojstranné 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 z prostředků ČRA. Pro rok 2020 došlo mimo 
jiné k úpravě způsobu výběru projektů a užšímu vymezení geografického zaměření 
projektu. Finanční alokace na Trojstranné projekty pro rok 2020 činila dle usnesení 
vlády 35 mil. Kč. Skutečné čerpání na projekty było ve výši 32 931 659,17 Kč a 
podpořeno było celkem 15 projektů. 
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Veřejné zakázky 
 

Formou veřejných zakázek se ČRA významně podílí na realizaci bilaterálních 
projektů ZRS. Veřejnými zakázkami jsou realizovány služby, dodávky, nebo stavební 
práce vedoucí k naplnění projektových výstupů a cílů.  V roce 2020 bylo vyhlášeno 
celkem 16 zadávacích řízení veřejných zakázek, z toho 13 pro realizaci bilaterálních 
projektů ZRS v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Moldavsku, Gruzii, Kambodži a na 
Ukrajině. Zadáním veřejné zakázky bylo úspěšně ukončeno 13 zadávacích řízení 
v celkové hodnotě přes 230 mil. Kč pro plnění zakázek v roce 2020 a letech 
následujících, přičemž hodnota plnění pro rok 2020 dle uzavřených smluv byla více 
než 70 mil. Kč. 
 
Program B2B  

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v 
rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a 
navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Program je vhodný pro malé a 
střední podniky, které přináší inovativní podnikatelské náměty s potenciálem řešení 
problémů v rozvojových zemích. V rámci těchto projektů zároveň nabízí firmám 
možnost expanze na nové trhy. Program B2B si klade za cíl zapojení českého 
podnikatelského sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, 
podporu soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň dosahování Cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs) s pomocí nových finančních nástrojů. Jedná se především 
o vytváření nových pracovních míst, zapojení místních producentů do hodnotových 
řetězců, nebo přenos environmentálně udržitelných přístupů k výrobě a 
nových technologií. Program je komplementární k ostatním aktivitám zahraniční 
rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) a zahraniční politiky ČR. Program je 
také komplementární k programu Záruka ZRS, který společně spravují Ministerstvo 
zahraničních věcí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

Program B2B se dělí na dvě hlavní kategorie: přípravu a realizaci. Ve fázi 
přípravy lze použít finanční podporu z prostředků ZRS ČR pro vypracování Studie 
proveditelnosti či Podnikatelského plánu, přičemž tato podpora je ve výši maximálně 
50 % prokázaných nákladů. Maximální částka dotace na jednu Studii proveditelnosti 
či Podnikatelský plán je 500 000,- Kč. Dotace je poskytována na 1 kalendářní rok. 

Finanční podpora pro fázi realizace je poskytována za podmínek, že projekt 
má prokazatelný inovativní charakter a významný rozvojový dopad a zároveň se 
nekvalifikuje pro komerční či jinou podporu mimo ZRS ČR. Finanční podpora z 
prostředků ZRS ČR se poskytuje na 1 až 2 roky, ve výši maximálně 40 % prokázaných 
nákladů v prvním roce realizace a maximálně 30 % prokázaných nákladů ve druhém 
roce realizace, přičemž tato podpora nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout 
částku 2 000 000 Kč. Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % 
požadované výše dotace na projekt. 

V roce 2020 bylo schváleno celkem 36 žádostí v celkové výši 27,4 mil. Kč 
v rámci dvou dotačních výzev. Alokace program B2B v roce 2020 činila 33 mil. Kč. 
Stejná výše alokace je plánovaná rovněž na rok 2021. Čerpání z programu B2B v roce 
2020 bylo však negativně ovlivněno v důsledku celosvětové pandemie COVID-19. 
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Delegovaná spolupráce 
 

Česká rozvojová agentura má v současné době akreditaci pro 8 z 9 pilířů 
delegované spolupráce, na jejímž základě může s dalšími donory implementovat 
projekty podpořené ze strany Evropské unie. Projekty mohou být implementovány ve 
všech prioritních zemích i v celé škále sektorů, v nichž ČRA působí, od zdravotnictví a 
sociální infrastruktury přes podporu veřejné správy a občanské společnosti až po 
zemědělství a ochranu životního prostředí. Jedná se o projev důvěry v český systém 
zahraniční rozvojové spolupráce a jeho účinnost. Tyto prostředky jsou poměrně 
významné – jedná se o sumy, které mohou zásadním způsobem zvýšit finanční alokaci 
na rozvojovou spolupráci a tím pádem i její dopady. Akreditaci Evropské komise 
předcházel velmi náročný a hloubkový audit, ve kterém bylo prověřováno například 
účetnictví, systém vnitřních kontrol, opatření v boji proti korupci, řízení rizik atd. Tato 
akreditace jednoznačně zvyšuje prestiž ČRA a je rovněž vnímána ostatními donory jako 
nesporná známka kvality 

ČRA je aktivním členem platformy Practitioners` Network, která 
umožňuje výměnu zkušeností s tímto druhem spolupráce, zprostředkovává navázání 
dalších kontaktů, nabízí posilování partnerství a poskytuje nové rozvojové příležitosti.  
V rámci delegované spolupráce ČRA v roce 2020 pokračovala v implementaci dvou 
projektů, které jsou finančně podpořené ze strany EU, a to v Moldavsku a v Bosně a 
Hercegovině.  

Implementace projektu v Moldavsku s názvem EU Support to Confidence 
Building Measures začala v roce 2019. Mezi jeho hlavní cíle patří vybudování centra 
služeb domácí péče, zvýšení kapacit zdravotního a sociálního personálu v dané oblasti 
a v neposlední řadě navržení zákona v oblasti domácí péče.  Cílem bosenského projektu 
„EU Support to agriculture competitiveness and rural development in Bosnia a 
Herzegovina” je vytvořit celostátní vinařský zákon a jemu odpovídající dílčí vinařské 
zákony na úrovni entit, zlepšit informační systémy v zemědělství včetně registru půdy 
LPIS a zavést kvalitní zemědělské poradenství.  
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3.5. Vybrané výsledky projektů ČRA 
 

V Moldavsku byl spuštěn nový projekt k nalezení koncepčního řešení pro areál 
transformátorové stanice ve Vulcăneşti, kde v roce 1979 došlo k explozi zhruba 1 000 
kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace zasažené oblasti ve 
dvanáctitisícové obci Vulcăneşti, a to látkami typu PCB a PCDD/F. 
 

V Etiopii proběhla v rámci projektu Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve 
vybraných městech a vesnicích zóny Sidama během roku 2020 informační kampaň o 
onemocnění Covid-19 a bylo distribuováno 100 snadno rozložitelných bambusových 
dětských ohrádek, které novorozencům poskytnou bezpečné prostory pro hraní bez 
rizika průjmové infekce vedoucí v mnoha případech k podvýživě. 
 

V Bosně a Hercegovině byl koncem roku 2020 ukončen úspěšný projekt, jehož 
hlavním cílem bylo přispět k posílení slabé sociální péče a sociální ochrany, jakož i 
přístupu k právům a sociálnímu začlenění nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva. 
Právě těmto skupinám ohrožených obyvatel se věnuje sedm místních nevládních 
organizací podpořených v rámci projektu ČRA. 
 

V Zambii došlo v rámci projektu ČRA zaměřeného na posílení podnikatelských 
znalostí, zvýšení příjmů a tím i životních standardů malých a středních farmářů v 
Západní provincii mimo jiné k umělé inseminaci 731 krav. 
 

V Gruzii po vypuknutí pandemie Covid-19 ukázala v roce 2020 česká rozvojová 
spolupráce svoji flexibilitu a potvrdila význam rychlé a cílené reakce na nově vznikající 
potřeby. Jedním z hlavních úspěchů bylo poskytování online školení ohledně 
podezření na případy Covid-19, kterých se zúčastnilo přibližně 800 venkovských lékařů 
(79 %) z celé Gruzie. 
 

V Kambodži bylo v rámci projektu ČRA zaměřeného na rozvoj oddělení 
neonatologie předáno Národní pediatrické nemocnici v Phnompenhu zdravotnické 
vybavení zahrnující fototerapeutické lampy, monitory životních funkcí, výhřevná 
lůžka, ventilátory, neonatologické inkubátory, ale také výukové modely, trenažéry či 
resuscitační systém, které budou sloužit pro nácvik vedení porodu a zvládání 
porodních či adaptačních komplikací. 
 

Na Ukrajině byly zrekonstruovány prostory pro speciální výslechovou místnost 
Lvovské univerzity Ministerstva vnitra Ukrajiny, které po jejich následném vybavení 
výpočetní a audiovizuální technikou umožní provádět výuku v rámci plánovaných 
kurzů univerzity, která vzdělává více jak 6 600 studentů. 
 

V České republice v oblasti podpory Globální rozvojové vzdělávání a osvěta 
veřejnosti jsou studenti z 25 českých vysokých škol a generace mladých odborníků 
aktivně zapojeni do hledání inovativních řešení pro práci v oblasti ZRS ČR a 
naplňování Agendy 2030 vědeckou i zábavnou formou. 
 

V oblasti podpory trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových 
zemích byl v rámci projektu Zvyšování odolnosti dětí zasažených konfliktem v Sýrii 
skrze přístup ke kvalitnímu vzdělání a psychosociální podpoře více než 7000 dětem 
umožněn bezpečný přístup do škol. 



 25 

 
V rámci Programu B2B bylo v Palestině otevřeno a vybaveno 10 moderních 

kosmetických salonů, včetně poskytnutí potřebného školení, což umožnilo začátek 
samostatného podnikání ohroženým a znevýhodněným ženám a zároveň přispělo ke 
zdolávání předsudků v této tradiční společnosti. 
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4. Komplexní rozbor hospodaření za rok 2020 
 

ČRA, organizační složka státu v gesci MZV ČR odpovědná za realizaci zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR, je zřízena zákonem č. 151/2010, Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících 
zákonů. ČRA hospodaří s prostředky státního rozpočtu. 

Hospodaření ČRA se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Dále se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Pravidla hospodaření jsou upravena 
hospodářským řádem vydaným ředitelem ČRA a směrnicí, kterou se upravuje vedení 
účetnictví. Výše uvedený hospodářský řád ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému 
finanční kontroly. Výše zmíněná směrnice upravuje vedení účetnictví v ČRA. Řídící 
kontroly nastavené v hospodářském řádu ČRA a postupy vedení účetnictví obsažené ve 
směrnici, kterou se upravuje vedení účetnictví, přispěly k tomu, že byly dodrženy 
všechny ukazatele a limity rozpočtu ČRA na rok 2020. 

Pro plnění úkolů vyplývajících zejména ze zákona 151/2010 Sb., dále také z usnesení 
vlády č. 1070/2007 k transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky a platnému Statutu ČRA a v souladu s usnesením vlády č. 586 ze dne 28. 
srpna 2019 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2020, byl v rámci rozpočtové 
kapitoly MZV pro ČRA stanoven rozpočet ve výši 483 375 tis. Kč. Konečný rozpočet 
ČRA v roce 2020 činil po úpravách 511 649 317,25 Kč. 

Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA v roce 2020 čerpány v celkové 
výši 462 326 861,77 Kč (506 126 391,77 Kč včetně rozpočtových opatření) - 
478 917 326,76 Kč7 na projekty a dotace, 21 256 852,60 Kč na provozní výdaje 5 952 
212,41 Kč v rámci výdajů na další činnosti spojené s projektovým řízením, 
monitoringem, kontrolou a prezentací ZRS. Nevyčerpané prostředky k 1.1.2021 činily 
163 016 459,07 Kč8. 

 
7 Částka Projekty a dotace zahrnuje alokaci 20 mil. Kč, která byla z rozpočtu ČRA převedena na MZV. 
Alokace této sumy proběhla jen u programů v prioritních zemích ZRS. 
8 Částka se skládá z peněz od EU (17 150 644,22 Kč) a ostatní 145 865 814,85 Kč. 
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Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2020  

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. 586 ze dne 28. srpna 2019) v souvislosti s 
upřesněnými požadavky na financování, které vznikly v průběhu ověření relevance 
identifikace některých námětů a formulace konkrétních projektů. Zejména se jednalo 
o projekty Programu humanitárních dotací Covid_II v prioritních zemích Afriky 
(Etiopie, Zambie). Opačné dopady globální pandemie se nejvýrazněji projevily 
v realizacích podpory zapojení soukromého sektoru do ZRS (B2B). Proto se skutečné 
čerpání v některých zemích pohybuje ve větším rozpětí 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 95,65 % počátečního rozpočtu. 
  

1 Počáteční rozpočet ČRA k 1. 1. 2020 483 375 032,00 Kč

2 Rozpočtová opatření (za účelem realizace 

projektů ZRS) 43 799 530,00 Kč

3 Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 72 073 815,25 Kč

4 Skutečný rozpočet po úpravách (1-2+3) 511 649 317,25 Kč

5 Skutečně čerpané prostředky 462 326 861,77 Kč

6 Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2021 163 016 459,07 Kč

7 Celkem čerpáno včetně rozpočtových 

opatření (5+2) 506 126 391,77 Kč

         Z toho:         Projekty a dotace 478 917 326,76 Kč

    Provozní výdaje ČRA 21 256 852,60 Kč

Výdaje na další činnost spojenou s ZRS 5 952 212,41 Kč

 Finanční prostředky 
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Plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů ZRS ČR v 
gesci ČRA v roce 2020 

  

 

 

 

  

Země Rozpočet dle U V Čer páno for mou RO Skutečné čer pání
Skutečně čer páno 

včetně RO
Rozdíl 

Bosna a Hercegovina 78 000 000,00 Kč 7 340 579,00 Kč 66 189 636,19 Kč 73 530 215,19 Kč 4 469 784,81 Kč

Etiopie 74 000 000,00 Kč 10 309 800,00 Kč 76 726 886,91 Kč 87 036 686,91 Kč -13 036 686,91 Kč

Moldavsko 75 000 000,00 Kč 3 586 640,00 Kč 85 331 622,01 Kč 88 918 262,01 Kč -13 918 262,01 Kč

Gruzie 55 000 000,00 Kč 2 562 511,00 Kč 43 061 957,78 Kč 45 624 468,78 Kč 9 375 531,22 Kč

Kambodža 29 300 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 17 571 614,00 Kč 27 571 614,00 Kč 1 728 386,00 Kč

Zambie 26 000 000,00 Kč 0,00 Kč 52 491 458,00 Kč 52 491 458,00 Kč -26 491 458,00 Kč

CELKEM  pr ior itní země 337 300 000,00 Kč 33 799 530,00 Kč 341 373 174,89 Kč 375 172 704,89 Kč -37 872 704,89 Kč

CELKEM  pr ostředky z EK 24 875 032,00 Kč 0,00 Kč 15 614 800,86 Kč 15 614 800,86 Kč 9 260 231,14 Kč

Ukrajina 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 11 861 265,10 Kč 11 861 265,10 Kč -1 861 265,10 Kč

CELKEM  specif ické země 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 11 861 265,10 Kč 11 861 265,10 Kč -1 861 265,10 Kč

Tuzemské dotace 14 500 000,00 Kč 0,00 Kč 16 616 050,91 Kč 16 616 050,91 Kč -2 116 050,91 Kč

Trilaterální spolupráce 35 000 000,00 Kč 0,00 Kč 32 931 659,17 Kč 32 931 659,17 Kč 2 068 340,83 Kč

CELKEM  dotační pr ogr amy v gesci ČRA 49 500 000,00 Kč 0,00 Kč 49 547 710,08 Kč 49 547 710,08 Kč -47 710,08 Kč

Program B2B 33 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 16 538 175,83 Kč 26 538 175,83 Kč 6 461 824,17 Kč

Vysílání expertů 0,00 Kč 0,00 Kč 182 670,00 Kč 182 670,00 Kč -182 670,00 Kč

CELKEM   podpor a zapojení soukr . sektor u do 

ZRS
33 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 16 720 845,83 Kč 26 720 845,83 Kč 6 279 154,17 Kč

Výdaje za platy, ostatní platby za provedenou práci a 

pojistné ČRA
12 755 000,00 Kč 0,00 Kč 12 701 070,84 12 701 070,84 Kč 53 929,16 Kč

Ostatní provozní výdaje na chod ČRA 8 588 000,00 Kč 0,00 Kč 8 555 781,76 Kč 8 555 781,76 Kč 32 218,24 Kč

Další činnosti spojené s řízením, monitoringem, 

kontrolou a prezentací ZRS
7 357 000,00 Kč 0,00 Kč 5 952 212,41 Kč 5 952 212,41 Kč 1 404 787,59 Kč

CELKEM  administr at ivní náklady 28 700 000,00 Kč 0,00 Kč 27 209 065,01 Kč 27 209 065,01 Kč 1 490 934,99 Kč

Celkem 483 375 032,00 Kč 43 799 530,00 Kč 462 326 861,77 Kč 506 126 391,77 Kč -22 751 359,77 Kč

Použité NNV v roce 2020 = zapojené NNV 65 223 815,25 Kč

Použité NNV EU 6 830 012,00 Kč

Zapojené NNV EU 6 850 000,00 Kč

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2021 163 016 459,07 Kč
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5. Závěr 
 

Prioritní země programu rozvojové spolupráce ČR prošly v roce 2020 rušným 
vývojem. Propad ekonomiky, způsobený pandemií COVID-19, nápor na zdravotnické 
systémy, občanské nepokoje hned v několika státech a politická nestabilita zhoršily 
jejich hospodářské vyhlídky a zpomalily pozitivní společenské změny. Rámec působení 
ČRA bude tímto vývojem významně ovlivněn i v roce 2021. 

Již nyní lze i na základě vyhodnocení probíhajících v rámci OSN, EU i OECD 
objektivně usuzovat, že rozvojové a transformující se státy budou přímé zdravotní, 
sociální a ekonomické důsledky pandemie citelně pociťovat i v nadcházejících letech a 
že asistence, kterou ČR těmto zemím poskytuje, jim může významně pomoci. Tato 
skutečnost tedy zdůrazňuje roli ČRA jako významného partnera. 

Ve spolupráci s Odborem rozvojové spolupráce MZV bude ČRA v roce 2021 ve 
všech prioritních zemích české ZRS postupně zavádět integrovaná řešení rozvojových 
problémů.  

Cílem „integrovaných projektů“ je komplexní odezva na potřeby společnosti a 
posílení synergií a návaznosti mezi humanitárními, rozvojovými a případně i 
ekonomickými a bezpečnostními aktivitami. Tato strategie má dále za cíl zlepšit 
měřitelné dopady, zefektivnit financování i nad rámec bilaterálního rozpočtu ZRS, a 
posilovat partnerství mezi příjemci projektů, realizátory a Českou republikou jako 
donorem i mezi jednotlivými kategoriemi realizátorů z veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru.  

Příkladem takového integrovaného řešení je pojetí rozvoje venkova např. v souběhu 
témat voda – udržitelná energetika – produkce potravin, včetně návaznosti na 
humanitární intervence (sucho, podvýživa, DRR), nebo v podobě dlouhodobé 
intervence ČRA v oblasti WASH v Etiopii, případně komplexního přístupu k rozvoji 
chráněných oblastí v Gruzii. 

Tento komplexní přístup k projektu začíná již ve fázi identifikace, kde náměty musí 
být vyhodnocovány z hlediska potenciálu integrovaného řešení včetně integrace s již 
probíhajícími intervencemi. Pro dosažení integrovaných řešení je dále třeba vhodně 
kombinovat dostupné nástroje (dotace, veřejné zakázky, rozpočtová opatření, vázané 
peněžní dary), případně více propojovat granty s finančními nástroji ze zdrojů 
finančních institucí pro dosažení co největšího pákového efektu.  

ČRA bude aktivněji vyhledávat zahraniční partnery k naplnění cílů české ZRS 
v každé ze svých prioritních zemí. Bude usilovat jak o bilaterální spolupráci s dalšími 
donory a mezinárodními organizacemi, tak i o další projekty v režimu delegované 
spolupráce s Evropskou komisí, ovšem za striktních, předem definovaných podmínek, 
které budou v souladu s prioritami ZRS. Důraz bude kladen též na propojování 
bilaterálních a multilaterálních aktivit v souladu se Strategií ZRS ČR. V neposlední 
řadě bude směřovat i k propojování vlastních grantových zdrojů s finančními nástroji 
rozvojových bank (projekty tohoto rázu jsou již připravovány v Moldavsku a Gruzii).  

Velkou výzvou pro rok 2021 bude zapojení do společného programování EU. 
Ambicí je vytvořit podmínky pro postupné zapojení do práce „Team Europe“ ve všech 
prioritních zemích ČRA. Rok 2021 bude prvním rokem nového sedmiletého finančního 
rámce; očekává se, že Evropská komise bude do společného plánování snažit zapojit co 
nejvíce rozvojových agentur, bank a organizací. Vedle boje proti pandemii COVID-19 a 
návazné obnovy a podpory odolnosti bude jedním z hlavních témat boj proti 
klimatickým změnám.   
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6. Přílohy 
6.1. Využité finanční prostředky9 

 

Přehled čerpání financí na Dvoustranné projekty v roce 2020 
 

 
 

 
9 Částky čerpání vykazované v této příloze, na rozdíl od částek vykázaných na jednotlivé země a programy 
v kapitole 4., nezahrnují alokace 20 mil. Kč, které byly z rozpočtu ČRA převedeny na MZV.  

Region / země Název realizace

Sektor přiřazený 

ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Bosna a Hercegovina Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť Branjevo voda PRESSKAN system, a.s. 30 984 000,00            

Bosna a Hercegovina Rozšíření vodovodu do místních částí Orahova a Gašnica voda ELKOT Brno s.r.o. 16 013 256,02            

Bosna a Hercegovina

Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit neziskových 

organizací v Bosně a Hercegovině státní s. a o.s. CARE Česká republika, o.s. 6 000 000,00              

Bosna a Hercegovina Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině státní s. a o.s. SOS dětské vesničky, z.s. 3 918 565,10              

Bosna a Hercegovina Rozšíření kapacit Metrologického institutu III státní s. a o.s. Český metrologický institut 3 529 050,00              

Bosna a Hercegovina

Moje práce - ekonomické příležitosti pro osoby se zdravotním 

postižením státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s. 3 513 225,00              

Bosna a Hercegovina Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a Hercegovině státní s. a o.s. Horská služba ČR, o.p.s. 3 000 000,00              

Bosna a Hercegovina Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině (SVU) zemědělství Státní veterinární ústav Praha 1 930 440,00              

Bosna a Hercegovina Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině (UKZUZ) zemědělství ÚKZÚZ 1 881 089,00              

Bosna a Hercegovina Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslič voda ARKO TECHNOLOGY, a.s. 1 847 800,00              

Bosna a Hercegovina

Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro 

menšinové navrátilce v západní Bosně energie Aqua-gas, s.r.o. 532 845,00                 

Bosna a Hercegovina Rozvoj produkčního družstva CINCAR zemědělství Rada Svitlica 353 378,07                 

Bosna a Hercegovina Zajištění technické podpory pro menšinové navrátilce energie

CRP Tuzla - Centar za razvoj i 

podršku 26 567,00                   

73 530 215,19            

Etiopie

Ochrana Awasského jezera prostřednictvím udržitelného 

managementu okolní krajiny zemědělství Mendelova univerzita v Brně 9 000 000,00              

Etiopie

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou woredy 

Hawassa Zuriya voda Sidama Water Supply V (Ircon) 8 298 990,47              

Etiopie

Dostupnost odborného vzdělávání a zkvalitnění správy vodních 

zdrojů ve čtyřech zónách Regionu jižních národů vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 8 000 000,00              

Etiopie

Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných 

oblastech Etiopie na základě geovědního mapování zemědělství Česká geologická služba 7 797 000,00              

Etiopie

Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNNPR, 

Etiopie zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 6 500 000,00              

Etiopie

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored 

Bura, Dale a Bona Zuriya voda Sidama Water Supply VI 5 543 510,21              

Etiopie

Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a 

vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR) voda Člověk v tísni, o.p.s. 5 000 000,00              

Etiopie Arba Minch Fruit Value Chain zemědělství Mendelova univerzita v Brně 4 000 000,00              

Etiopie Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate II zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 4 000 000,00              

Etiopie

Podpora inkluzivního přístupu ke vzdělávání ve woredách Dilla a 

Hossana v SNNPR, Etiopie vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 3 757 940,00              

Etiopie

Podpora živobytí a zlepšení výživy prostřednictvím kvalitnějších 

komunitních služeb zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 3 600 000,00              

Etiopie

Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a "Climate 

Smart Agriculture" v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie zemědělství Mendelova univerzita v Brně 3 460 000,00              

Etiopie

Podpora vybraných provozních vodárenských společností v 

udržitelné správě vodovodních sítí voda Člověk v tísni, o.p.s. 3 140 000,00              

Etiopie

Podpora pracovních příležitostí a uplatnění mládeže v sektoru 

zemědělství, SNNPR, Etiopie zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 3 000 000,00              

Etiopie

Kompilace geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 

1:1 000 000 voda Česká geologická služba 2 512 800,00              

Etiopie

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a 

zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny 

Kembata Tembaro, SNNPR zemědělství GEOtest, a.s. 2 023 900,00              

Etiopie Stavební dozor u konstrukce vodního potrubí v Hawasa Zuriya voda HY-Engineering 524 740,23                 

80 158 880,91            

CEKLEM Bosna a Hercegovina

CEKLEM Etiopie
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Moldavsko Výstavba čistírny odpadních vod Briceni voda Briceni OOTP 25 379 555,37            

Moldavsko

Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV 

ve Vulcanesti voda DEKONTA, a.s. 12 132 310,00            

Moldavsko Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku sociální Charita ČR 9 765 564,00              

Moldavsko Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku sociální ADRA, o.p.s. 8 509 120,00              

Moldavsko Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu sociální Člověk v tísni, o.p.s. 6 087 900,00              

Moldavsko

Zajištění kvality a dostupnosti zdravotně sociálních služeb v 

Moldavsku 2019-2022 sociální Charita ČR 5 000 000,00              

Moldavsko

Podnikání, Inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu sever v 

Moldavsku státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s. 4 296 000,00              

Moldavsko Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko) voda Ircon, s.r.o. 3 770 000,00              

Moldavsko

Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v 

Moldavské republice zemědělství ÚKZÚZ 3 586 640,00              

Moldavsko

Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického 

plánování v Moldavsku státní s. a o.s. Sdružení GEOtest a T-Mapy 3 141 120,00              

Moldavsko

Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s 

mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku sociální

Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví, z. s. 3 108 000,00              

Moldavsko Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat státní s. a o.s. GEOtest, a.s. 1 894 300,00              

Moldavsko Rozvoj udržitelného organického zemědělství v Moldavsku zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 1 446 000,00              

Moldavsko

Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v 

Moldavsku III voda DEKONTA, a.s. 728 950,00                 

Moldavsko Stavební dozor Ion Scutari voda Ion Scutari 72 802,64                   

88 918 262,01            CEKLEM Moldavsko

Gruzie Udržitelný rozvoj komunit v Aragvi zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 9 310 000,00         

Gruzie Podpora rozvoje primární zdravotní péče v Gruzii zdraví Charita ČR 6 252 000,00         

Gruzie

Výstavba regionálního vzdělávacího a poradenského včelařského 

centra v Tbilisi zemědělství

Construction development 

company 5 817 105,58         

Gruzie

Cesta domů: Rozvoj alternativních sociálních služeb pro dospělé v 

Gruzii zdraví Charita ČR 5 000 000,00         

Gruzie

Nastavení dlouhodobé dostupnosti služeb národních 

screeningových programů v regionu Samegrelo zdraví Charita ČR 4 700 000,00         

Gruzie Implementace nařízení REACH a CLP státní s. a o.s. Dekonta, a.s. 3 665 300,00         

Gruzie

Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického 

spektra v Gruzii sociální Charita ČR 3 660 000,00         

Gruzie Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii sociální Charita ČR 3 030 000,00         

Gruzie Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi zemědělství

Správa Krkonošského 

národního parku 2 250 410,00         

Gruzie Odborné vzdělávání pro drobné včelaře v Gruzii zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 1 500 000,00         

Gruzie

Inventarizace lesů a implementace udržitelného lesnictví pro 

chráněnou oblast Aragvi- příprava projektu zemědělství

Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů 312 101,00            

Gruzie Nezávislý stavební dozor investora zemědělství Archil Bogveradze 127 552,20            

45 624 468,78       

Kambodža

Zvyšování uplatnitelnosti absolventů technických oborů na 

pracovním trhu v Kambodži vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 4 000 000,00         

Kambodža Zlepšení systému WASH v provincii Kampong Chhnang vzdělávání Diakonie ČCE 4 000 000,00         

Kambodža

Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče o matku a dítě ve třech 

nemocnicích v provincii Kampong Chhnang zdraví Charita ČR 3 325 000,00         

Kambodža

Dodávka vybavení výukového centra perinatologie v National 

Pediatric Hospital Phnom Penh zdraví Medsol s.r.o. 3 275 000,00         

Kambodža

Zlepšení odborného středoškolského vzdělávání v oblasti 

zpracování zemědělských produktů "ACTIVE for Youth" vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 2 000 000,00         

Kambodža Tvorba laboratorních úloh biomedicínského inženýrství vzdělávání MŠMT 736 329,00            

Kambodža Zavedení oboru biomedicínského inženýrství v Kambodži zdraví ČVUT, Fakulta biom. Inž. 235 285,00            

17 571 614,00       

Zambie Integrated farming II zemědělství Mendelova univerzita v Brně 8 000 000,00         

Zambie

Agribusiness for LIFE - Livelihoods, Innovation, Food & 

Empowerement zemědělství Charita ČR 7 000 000,00         

Zambie

Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Jižní 

provincie, Zambie zemědělství CARE Česká republika, o.s. 5 000 000,00         

Zambie

Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců 

manga, kasavy a kešu ořechů v Západní provincii, Zambie vzdělávání Charita ČR 2 699 880,00         

Zambie

Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného 

zemědělství pro zvýšení životní úrovně drobných farmářů v Jižní 

provincii Zambie vzdělávání Mendelova univerzita v Brně 2 000 000,00         

24 699 880,00       

Ukrajina

Zajištění informačního systému pro Státní službu pro kvalitu 

vzdělávání Ukrajiny vzdělávání itelligence, a.s. 5 655 298,00         

Ukrajina Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století vzdělávání Masarykova univerzita 1 857 555,00         

Ukrajina

Meziuniverzitní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality vybraných 

ukrajinských univerzit 

vzdělávání

 Česká zemědělská univerzita 

v Praze 1 483 300,00         

Ukrajina

Rekonstrukce speciální výslechové místnosti pro zvlášť zranitelné 

osoby na Lvovské univerzitě ministerstva vnitra Ukrajiny vzdělávání NPO Evrotek 1 438 059,89         

Ukrajina

Rozvoj systému hodnocení kvality vzdělávání v ukrajinských 

regionech vzdělávání

Asociace pro mezinárodní 

otázky, z.s. 1 123 349,00         

Ukrajina Experti - Melichárek vzdělávání Kamil Melichárek 193 700,00            

Ukrajina

Zajištění stavebního dozoru k projektu výslechové místnosti Lvovské 

univerzity Ministerstva vnitra Ukrajiny vzdělávání Andrej Lymar 85 697,09              

Ukrajina

Instalace protipožární signalizace do prostor speciální výslechovou 

místnost pro zvlášť zranitelné osoby na Lvovské univerzitě 

Ministerstva vnitra Ukrajiny vzdělávání Soukromá společnost Florian 24 306,12              

11 861 265,10       

342 364 585,99     

CEKLEM Ukrajina

CEKLEM dvoustranná ZRS

CEKLEM Gruzie

CEKLEM Kambodža

CEKLEM Zambie
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Přehled čerpání financí na Program B2B v roce 2020 
 

 
  

Region / země Název realizace Nástroj Realizátor Skutečně čerpáno v Kč

Kamerun Expanze farmy na produkci rybích plůdků B2B Nirex Cameroon Investments s.r.o. 2 081 263,19              

Tanzánie Výroba kukuřičné mouky v Tanzanii B2B KOTIŠ s.r.o. 1 886 814,26              

Indie a Bangladéš DOT Glasses (dříve Dioptrické brýle Spectacler) B2B AAA Techlabs s.r.o. 1 143 401,93              

Kambodža .pepper..field B2B Cambodian s.r.o. 921 895,52                 

Indonésie MVE TINCEP - provincie Severní Sulawesi B2B HYDROPOL Project & Management a.s. 826 686,00                 

West Bank

Realizace předváděcího a experimentálního centra recyklační 

technologie společnosti LAVARIS s.r.o. v Palestině, včetně 

instalace a zprovoznění recyklační linky na výrobu stavebních 

suchých směsí z odpadových materiálů z kamenného průmyslu. B2B LAVARIS s.r.o. 825 000,00                 

Etiopie

Výstavba zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním 

odpadem v nemocnici Felege Hiwot Referral B2B EVECO Brno, s.r.o. 775 340,00                 

Kambodža

PD - Čistění odpadních vod na ostrově Koh Rong, provincie 

Sihanoukville, Kambodža B2B G-servis Praha spol. s r.o. 677 789,37                 

Peru Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru B2B Photon Water Technology s.r.o. 663 113,43                 

West Bank

Otevření nových kosmetických salonů na západním břehu 

Jordánu B2B Dermacol a.s. 527 300,64                 

Uganda Ochutnej Ugandu B2B BWINDI COFFEE s.r.o. 506 770,30                 

Indie

Příprava výstavby výrobního závodu instantních a jiných produktů 

zdravé výživy B2B ARTIFEX INSTATNT, s.r.o. 499 700,00                 

Vietnam

Studie proveditelnosti – mapování a identifikace vhodných 

partnerů v oblasti energetického využití nemocničního odpadu ve 

Vietnam B2B MEVOS spol s.r.o. 496 670,68                 

Balkán

Podnikatelský plán pro rozvoj komerční meteorologie v oblasti 

Bosny a Hercegoviny a Srbska B2B METEOPRESS, spol s.r.o. 490 802,07                 

Myanmar

Implementace inovativních technologií jako východisko akcelerace 

elektrifikace v Myanmaru B2B Petty Bohemia, s. r.o. 465 800,00                 

Bělorusko

Rozšíření využití místní biomasy ve středně velkých kotlech na 

štěpku a pelety v Bělorusku B2B Smart Heating Technology, s r.o. 450 000,00                 

Srbsko

Projektová dokumentace sanace odkaliště HIP-Petrohemija 

Pančevo, Srbsko B2B VODNÍ ZDROJE a.s. 434 471,00                 

Irák Přímý vstup na trh vodních staveb v realizační fázi, Irák B2B PS PROFI s.r.o. 367 628,50                 

Nigérie

Inženýring a technická podpora výroby a distribuce elektrické 

energie státu Delta State (Nigerie) B2B MICo Spol s.r.o. 317 000,00                 

Indie ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT LIKO-S DO INDIE B2B LIKO-S holding, a.s. 307 135,00                 

Srbsko

PD zavedení efektivního výběru vodného a stočného 

skupinového vodovodu zásobovaného z jímacího území Straža B2B GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o. 268 550,00                 

Srbsko

Centrální systém chlazení s využitím obnovitelných zdrojů energie 

v municipalitě Bečej B2B ENVIROS s.r.o. 267 855,78                 

Irák

Rehabilitace ochranné bariéry přehrady Derbendikhan, 

Suleymania, IRAQ B2B PS PROFI s.r.o. 249 100,00                 

Bosna a Hercegovina

Studie proveditelnosti potenciálu sušení čistírenských kalů pro 

účely energetického využití v BaH B2B DEKONTA, a.s. 244 075,75                 

Kambodža

Podpora konkurenceschopnosti a marketingu technologie 

kořenových čistíren odpadních vod v Kambodži – realizační fáze 

projektu B2B IPR Aqua s.r.o. 243 200,00                 

Sýrie

Zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro 

místní část

Hazzah, východní Ghůta, Sýrie B2B Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 222 091,54                 

Sýrie

Technické posouzení problematiky efektivního odkanalizování ve 

válkou zdevastované městské části Hazzah, Sýrie B2B Sweco Hydroprojekt a.s. 191 786,28                 

Bangladéš

Posouzení zásobování a úpravy pitné vody v nejohroženějších 

oblastech Dhaky, Bangladéš B2B Sweco Hydroprojekt a.s. 186 934,59                 

Sýrie

Podpora instalace a rekonstrukce úpraven vody a čistíren 

odpadních vod v Sýrii – realizační fáze projektu B2B G-servis Praha spol. s.r.o. -                               

Indonésie

Vstup na energetický trh rozvojových regionů pomocí českých 

energetických úložišť B2B SunnyCold s.r.o. -                               

Srí Lanka

SP - Implementace technologií efektivní a udržitelné sanitace 

vody B2B EKOSYSTEM spol. s r.o. -                               

Srbsko Obalové logistické centrum - Srbsko B2B PILOUS spol. s r.o. -                               

Etiopie

Zpracování předběžné studie rekonstrukce regionálních letišť v 

Etiopii B2B

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS 

spol. s r.o. -                               

Lat.Amerika

Rozvoj inteligentních dopravních systémů a chytrých měst v 

Latinské Americe B2B CROSS Zlín, a.s. -                               

Balkán Rozvoj smart cities v Srbsku a v Bosně a Hercegovině B2B Incinity s.r.o. -                               

Mali Průmyslové využití písků a štěrkopísků  ložiska Kirina, Mali B2B G E T  s.r.o. -                               

16 538 175,83            CEKLEM Program B2B
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Přehled čerpání financí na Trojstranné projekty v roce 2020  

 

 
 

Přehled čerpání financí na program Vysílání expertů v roce 2020 
 

 
  

Region / země Název realizace

Sektor přiřazený 

ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Irák

Podpora odolnosti hostitelských komunit, navrátilců a vnitřních 

uprchlíků v Iráku sociální Člověk v tísni, o.p.s. 4 000 000,00              

Etiopie Lepší přístup ke vzdělání pro znevýhodněné dívky v Etiopii vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 4 000 000,00              

Zambie

Podpora produkce a spotřeby výživných potravin prostřednictvím 

integrovaného multisektorového  přístupu v okresech Mongu, 

Kaoma a Mumbwa, Zambie zemědělství Charita ČR 4 000 000,00              

Myanmar

Budování WASH a místní infrastruktury pro posílení komunit v 

Arakanském státě, Myanmar sociální Diakonie ČCE 4 000 000,00              

Kambodža

Partnerství pro zaměstnanost a budování praktických dovedností 

v provincii Battambang, Kambodža vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 4 000 000,00              

Etiopie Podpora rovnosti prostřednictvím inkluzivního vzdělávání, Etiopie vzdělávání ADRA, o.p.s. 2 885 043,00              

Etiopie

Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro obyvatele 

SNNPR, Etiopie zemědělství Člověk v tísni, o.p.s. 2 814 121,00              

Etiopie

Multisektorová okamžitá pomoc vedoucí k pokrytí naléhavých 

potřeb nejzranitelnějších osob, navrátilců a hostujících komunit, 

primárně v zónách West Guji a Gedeo, Etiopie vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 2 624 398,17              

Sýrie

Zvyšování odolnosti dětí zasažených konfliktem v Sýrii skrze 

přístup ke kvalitnímu vzdělání a psychosociální podpoře vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. 1 230 000,00              

Kambodža SWITCH to Solar energie Člověk v tísni, o.p.s. 1 150 000,00              

Gruzie Místní akční skupina Tskaltubo sociální Člověk v tísni, o.p.s. 1 148 645,00              

Zambie

Posilování občanské angažovanosti s cílem zlepšení 

demokratického vládnutí v Západní provincii Zambie státní s. a o.s. Člověk v tísni, o.p.s. 694 000,00                 

Ukrajina

Spolupracovat na posílení pravomocí místních a regionálních 

samospráv pro lepší správu a efektivnější výsledky rozvoje v 

partnerských zemích EU státní s. a o.s. Svaz měst a obcí České republiky 164 222,00                 

ČR + EU GET UP and GOALs! ARPOK a ADRA společně o SDGs (neaplikovatelné) ARPOK, o.p.s. 141 230,00                 

ČR + EU Global Issues – Global Subjects (neaplikovatelné) ARPOK, o.p.s. 80 000,00                   

32 931 659,17            CEKLEM trojstranné programy ZRS

Region / země Název realizace

Sektor přiřazený 

ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Mongolsko

Mongolské lesnictví ve vývoji: pokročilá odbornost v lesním 

plánování a hospodaření zemědělství Les pro Mongolsko 182 670,00                 

182 670,00                 CELKEM Vysílání expertů
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Přehled čerpání financí Programu humanitárních dotací Covid_II v roce 
2020 

 

 
 
Přehled čerpání financí na projekty delegované spolupráce v roce 2020 
 

 
 

 
 

Region / země Název realizace

Sektor přiřazený 

ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

ČR Světová škola (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s. 1 999 140,00              

ČR Labyrint 2030 – Cesta ke globální odpovědnosti (neaplikovatelné) Charita ČR 1 720 287,00              

ČR

Jeden svět na školách - Globální rozvojové vzdělání 

prostřednictvím audiovizuálních materiálů (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s. 1 500 000,00              

ČR Rozvojové vzdělávání na ČVUT (neaplikovatelné)

České vysoké technické učení v 

Praze 1 349 655,91              

ČR Opravdový svět (neaplikovatelné) ADRA, o.p.s. 1 310 000,00              

ČR Ceny SDGs 2020 a Global Goals World Cup Prague 2020 (neaplikovatelné)

Asociace společenské 

odpovědnosti, o.p.s. 1 141 000,00              

ČR Učíme v globálních souvislostech (neaplikovatelné) ARPOK, o.p.s. 902 006,00                 

ČR Česká pomoc ve světě (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s. 767 053,00                 

10 689 141,91            

Gruzie

Zvýšení prosperity a zlepšení životní situace obyvatel regionu 

Mtzkheta-Mtianeti lepším využitím turistického potenciálu regionu (neaplikovatelné) Agora CE, o.p.s. 499 400,00                 

Moldavsko

Přenos zkušeností na místní úrovni v oblasti odpadového 

hospodářství –okres Ungheni, Moldavsko (neaplikovatelné) Centrum sdílení zkušeností, z.ú. 424 200,00                 

Gruzie

Zjištění potřeb gruzínských obcí Vani a Tsageri pro dlouhodobou 

spolupráci s českými obcemi (neaplikovatelné) Centrum sdílení zkušeností, z.ú. 295 550,00                 

1 219 150,00              

ČR

Budování kapacit Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických 

prostředků pro zapojení členských firem do zahraniční rozvojové 

spolupráce (neaplikovatelné)

Asociace výrobců a dodavatelů 

zdravotnických prostředků 645 500,00                 

ČR

Budováníkapacit Asociace podniků českého železničního 

průmyslu pro zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce (neaplikovatelné)

ACRI - Asociace podniků českého 

železničního průmyslu 624 000,00                 

ČR

Nanotechnologie pro chytrá města jako nástroj udržitelného 

rozvoje (neaplikovatelné)

Asociace nanotechnologického 

průmyslu ČR, z. s. 599 024,00                 

ČR

Podpora koordinace a posilování kapacit platformy FoRS – 

Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2020 (neaplikovatelné)

FoRS - České fórum pro rozvojovou 

spolupráci 550 000,00                 

ČR Budování kapacit českých aktérů v oblasti impakt investic (neaplikovatelné) Člověk v tísni, o.p.s. 500 000,00                 

ČR

Posilování přidané hodnoty, partnerství a odbornosti CARE Česká 

republika z.s. v mezinárodním rozměru a dopadu (neaplikovatelné) CARE Česká republika o.s. 400 000,00                 

ČR Kapacity pro rozvoj (neaplikovatelné) Diecézní charita ostravsko-opavská 395 000,00                 

ČR

Budování kapacit Czechitas v oblasti fundraisingu, partnerství a 

zahraniční spolupráce (neaplikovatelné) Czechitas z.s. 299 960,00                 

ČR

SIRIRI: Podpora kapacit pro předávání kompetencí a sdílení 

dobré praxe (neaplikovatelné) SIRIRI o.p.s. 298 075,00                 

ČR 1.10., na Igora! (neaplikovatelné)

KOLA PRO AFRIKU obecně 

prospěšná společnost 200 000,00                 

ČR

Profesionalizace fundraisingových nástrojů a propagačních aktivit 

projektu „Darujme vzdělání“ (neaplikovatelné)

Salesiánská asociace Dona Bosca z. 

s. 196 200,00                 

4 707 759,00              

16 616 050,91            

CEKLEM tuzemské programy Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

CEKLEM tuzemské programy Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích

CEKLEM tuzemské programy Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

CEKLEM tuzemské programy 

Region / země Název realizace

Sektor přiřazený 

ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Zambie

Multisektorová intervence za účelem zabránění šíření a zmírnění 

dopadu pandemie COVID-19 v Západní provincii a Lusace, 

Zambie zdraví Charita ČR 18 498 896,00            

Zambie

Prevence šíření Covid-19 v exponovaných lokalitách a zvyšování 

odolnosti místních

komunit v Zambii vzdělávání ADRA, o.p.s. 9 292 682,00              

Etiopie

Prevence šíření Covid-19 a zvyšování odolnosti místních komunit 

vůči dopadům

pandemie v zóně Shabelle v Etiopii zdraví ADRA, o.p.s. 6 877 806,00              

34 669 384,00            CEKLEM Programy humanitárních dotací Covid_II 

Region / země Název realizace

Sektor přiřazený 

ČRA Realizátor Skutečné čerpání v Kč

Moldavsko

Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující 

dlouhodobou péči na obou březích Dněstru sociální Charita ČR 11 810 508,00            

Moldavsko Projekt delegované spolupráce (Moldavsko): EU4AGRI zemědělství 650 241,53                 

Bosna a Hercegovina

Projekt delegované spolupráce “European Union Support to 

Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia 

and Herzegovina: EU4AGRI” zemědělství 3 154 051,33              

15 614 800,86            CEKLEM Programy delegované spolupráce

458 917 326,76     CEKLEM Programy ZRS ČRA
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6.2. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

 
V oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění za rok 2020, bylo celkem šest podaných 
žádostí o informaci, kterým se dostalo šesti vydaných odpovědí z čehož byly dvě 
sdělení o odložení žádosti. V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, žádná stížnost podaná podle § 16a, nula 
poskytnutých výhradních licencí, žádná zpoplatněná žádost o informaci a ani jedno 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem. 
 

6.3 Zpráva auditora 
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