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1 | Právní a strategický základ pro činnost ČRA v roce 2019
Česká rozvojová agentura (dále jen ČRA) předkládá Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen
MZV) ke schválení Plán činnosti a rozpočtu ČRA na rok 2019 v souladu s článkem 2. 2. svého
Statutu. Činnost ČRA se řídí zejména zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, a dalšími obecnými právními
předpisy.
Ze strategického hlediska jsou pro činnost ČRA určující Strategie zahraniční rozvojové
spolupráce ČR 2018–2030, kterou vláda ČR schválila usnesením č. 591 z 21. srpna 2017, dále
programy spolupráce se šesti prioritními zeměmi na období 2018–2023, které byly uzavřeny
s jednotlivými prioritními zeměmi v letech 20172018, a materiál schválený vládou ČR:


Plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro rok 2019
a střednědobý výhled jejího financování na období 2020–2021 (usnesení vlády č. 435
ze dne 26. června 2018).

V roce 2018 ČRA úspěšně navázala na předchozí programy spolupráce s jednotlivými prioritními
zeměmi a v roce 2019 bude v naplňování programů spolupráce dále pokračovat. Nové programy
spolupráce reflektují novou Strategii ZRS 2018–2030, která klade větší důraz na synergie
a účelné návaznosti jednotlivých nástrojů rozvojové spolupráce. V úzké součinnosti s MZV byla
dále v loňském roce schválena nová metodika projektového cyklu ZRS, jejímž cílem je
zjednodušení projektového cyklu, posílení role zastupitelských úřadů a rovněž aktivní zapojení
realizátorů v rámci předkládání projektových námětů. Od letošního roku tak bude ČRA
postupovat podle nově schválené metodiky.
V součinnosti s MZV byla v loňském roce rovněž otevřena diskuse na téma optimalizace
organizační struktury ČRA, která by měla vyústit v novou a efektivnější organizační strukturu
ČRA a jejíž implementace bude postupně zaváděna v průběhu prvního pololetí roku 2019. Tato
optimalizace by měla zefektivnit jednotlivé procesy a posílit kontrolní mechanismy, aby ČRA
mohla lépe plnit svoji implementační a kontrolní úlohu a tím zajistit řádné čerpání veřejných
prostředků.
Mezi hlavní nástroje vedoucí k naplňování hlavní role ČRA v roce 2019 budou patřit zejména:




Bilaterální programy spolupráce v partnerských zemích: východiskem budou
programy spolupráce s prioritními zeměmi na roky 2018–2023. Hlavní aktivity a úkoly
vyplývající z implementace programů o spolupráci a Plánu dvoustranné zahraniční
rozvojové spolupráce ČR pro rok 2019 jsou popsány detailněji v samostatné
kapitole tohoto plánu činnosti Hlavní zaměření aktivit ČRA v partnerských zemích
v roce 2019.
Horizontální programy: ČRA bude pokračovat v programech Vysílání učitelů
a Vysílání expertů do rozvojových zemí, Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
v prioritních zemích ZRS ČR a poskytovat dotace na trilaterální programy českých
subjektů a tuzemské dotační tituly (Globální rozvojové vzdělávání a osvěta, podpora
odborných a implementačních kapacit českých subjektů).
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Delegovaná spolupráce: na základě akreditace Evropské komise pro výkon
tzv. delegované spolupráce se bude ČRA podílet na implementaci programu EU
v Moldavsku EU Support to Confidence Building Measures, a to konkrétně části
programu týkajícího se zdravotnictví a sociálních služeb. Dále bude ČRA usilovat
o aktivní zapojení do příslušných finančních nástrojů v prioritních zemích. Jedná se
zejména o zapojení do delegované spolupráce v Bosně a Hercegovině (oblast zemědělství)
a na Ukrajině (oblast podpory exilových univerzit). Více k možnostem zapojení do
delegované spolupráce v jednotlivých zemích je uvedeno v kapitole plánu činnosti Hlavní
zaměření aktivit ČRA v partnerských zemích v roce 2018.
Zapojování soukromého sektoru a mobilizace soukromých zdrojů v rámci
Programu B2B: ČRA bude pokračovat v rozvíjení inovativních nástrojů podpory pro
soukromý sektor a zároveň spolupracovat s dalšími institucemi státní správy, zejména
s ČMZRB (Program ZRS Záruka) a EGAP, formou podpory implementace těchto nástrojů
do ZRS (naplňování memoranda o spolupráci s ČMZRB/EGAP uzavřeného v roce 2017).
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2 | Úkoly ČRA při zajišťování projektového cyklu ZRS
v roce 2019
Jádrem činnosti ČRA je implementace bilaterálních projektů ZRS v souladu s Plánem
dvoustranné ZRS na rok 2019, schváleným usnesením vlády č. 435/2018. ČRA je zapojena
do fáze přípravy projektů, realizace a monitoringu (v gesci ČRA) a dále do evaluace projektů
(v gesci MZV). ČRA ve všech fázích projektového cyklu postupuje v souladu
s platnou Metodikou ZRS.

Příprava projektů
ČRA v druhé polovině roku 2018 postupně dokončila vyhodnocení nových projektových
námětů pro rok 2019 a náměty jsou postupně předávány do fáze zpracování projektových
dokumentů a zadávacích dokumentací pro nově zahajované komplexnější projekty se záměrem
realizace menšího počtu velkých projektů. Součástí projektových dokumentů budou vždy jasně
definované výstupy a cíle s měřitelnými indikátory plánované změny, analýza rizik
a předpokladů realizace. Tyto základní aspekty projektů budou předmětem posouzení v rámci
monitoringu a evaluace. Do procesu přípravy projektů budou více zapojeny také sektorově
příslušné resorty a ostatní státní instituce, zejména pro projekty realizované formou
rozpočtových opatření. ČRA zajistí participaci všech zúčastněných stran na přípravě projektů
v partnerské zemi. ČRA bude pro implementaci projektů organizovat výběrová řízení na
dodavatele zboží, služeb a stavebních prací podle zákona o zadávání veřejných zakázek
a dotační výběrová řízení na realizátory projektů.
ČRA se bude v únoru až dubnu podílet na přípravě Plánu dvoustranné ZRS pro rok 2020.
Přitom bude vycházet z programového rámce, tedy zaměření definovaných v programech
spolupráce s jednotlivými prioritními zeměmi1. V návaznosti na tento proces vyzve ČRA v první
polovině roku 2019 ve spolupráci s odborem rozvojové spolupráce MZV (dále jen ORS)
zastupitelské úřady ČR (dále jen ZÚ) k zaslání nových projektových námětů v tematických
prioritách, kde v roce 2020 a dále očekává disponibilní finanční prostředky. Jakmile ČRA obdrží
projektové náměty od ZÚ, společně s MZV/ORS a příslušným teritoriálním odborem MZV
vyhodnotí projektové náměty na základě objektivních měřítek (relevance, efektivita,
udržitelnost) s ohledem na jednotlivé programy spolupráce. U vybraných námětů budou
analyzovány a ověřeny výchozí podmínky (kontext, zainteresované subjekty, kauzalita problémů,
rizika a předpoklady). Za účelem zajištění koherence s aktivitami jiných aktérů a získání
doplňujících informací budou projektové náměty konzultovány s Radou pro ZRS. Po dokončení
vyhodnocení rozhodne MZV/ORS ve spolupráci s ČRA o vhodné formě realizace.

Realizace a monitoring
ČRA se bude v roce 2019 věnovat průběžnému monitoringu realizace pokračujících a nově
běžících projektů. Za tímto účelem bude ČRA úzce spolupracovat s příslušnými ZÚ a zároveň
bude v odůvodněných případech podnikat vlastní monitorovací cesty za účasti pracovníků ČRA,
případně nasmlouvaných expertů. Monitoring realizace projektů bude probíhat na základě
společného plánu monitoringu ČRA a ZÚ pro rok 2019, který bude pokrývat veškeré bilaterální
1

Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie
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projekty. Na základě vypořádání průběžných zpráv o realizaci pokračujících projektů budou
v lednu až únoru uzavírány dodatky ke smlouvám na realizaci pokračujících projektů. ČRA
monitoring zaměří více na dopad a výsledky projektu (result-based management). U velkých
a komplexních projektů, kde je zapojeno více místních partnerů nebo více donorů, bude ČRA
zřizovat tzv. projektové výbory. S ohledem na posílení udržitelnosti bude realizován i postmonitoring ukončených projektů, a to dle možností odpovídajícím kapacitám ČRA a rozvojových
diplomatů na ZÚ.

Evaluace
ČRA bude v roce 2019 spolupracovat s vybranými evaluátory na základě Plánu evaluací, který
sestavilo MZV/ORS ve spolupráci s ČRA a expertní pracovní skupinou Rady pro ZRS. Příslušní
pracovníci ČRA se budou účastnit vypořádání doporučení z evaluací a tato doporučení
budou následně zapracovávána do projektového cyklu. Zvláštní důraz bude kladen na
tzv. systémová doporučení.

3 | Alokace a plánované čerpání rozpočtu ČRA na ZRS
v roce 2019
Celkový rozpočet ČRA dle Plánu dvoustranné ZRS ČR pro rok 2019 činí při započtení dalších
zdrojů na dodatečné rozvojové aktivity 537 880 tis. Kč. Z toho 488 800 tis. Kč představuje
rozpočet na projekty ČRA a 36 366 tis. Kč činí rozpočet na provozní výdaje ČRA.
Z celkového objemu je 70,24 % prostředků alokováno na bilaterální projekty v programových
prioritních zemích, 2,97 % prostředků na bilaterální projekty v ostatních partnerských zemích
včetně Ukrajiny, 6,69 % na trilaterální spolupráci, 2,88 % na tuzemské dotace, 2,79 % na vysílání
učitelů a expertů do rozvojových zemí, 5,3 % na spolupráci se soukromým sektorem a 6,76 %
připadá na provozní a administrativní výdaje.
Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů
Kromě výše uvedeného rozpočtu plánuje ČRA v roce 2019 čerpat z nároků nespotřebovaných
výdajů (NNV) nahromaděných z minulých let, a to zejména na financování projektových závazků
z předchozích let vzniklých v Moldavsku, Gruzii, Etiopii a Palestině (z důvodů zpoždění při
věcném plnění realizací či zadávacích řízeních v roce 2018), dále v rámci programu B2B vzhledem
ke stále rostoucí poptávce, včetně rostoucího počtu kvalitních projektových žádostí.
Konkrétně se jedná o plánované zapojení NNV v následujících zemích a programech:
Země/program

NNV v tis. Kč

Důvod

Bosna a Hercegovina

6 203

Zpoždění a posun realizace projektu
v zemědělském sektoru z let 2017 a 2018

Etiopie

7 841

O cca 10 % vyšší plán za účelem dosažení
skutečného čerpání dle Usnesení vlády
(komplikované a zdlouhavé schvalovací
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procedury místních orgánů státní správy,
časté zpoždění při zahajování realizace)
Moldavsko

21 001

Využití NNV vzniklých úsporou z vysoutěžení
hospodárnějšího
řešení
v roce
2018.
Zpoždění realizací i zahájení projektů v roce
2018 zejména v důsledku implementace
restrukturalizace veřejné správy Moldavska

4 642

Využití NNV z roku 2018 vzniklých
zpožděním zahájení realizací při přípravě
a zadávání veřejných zakázek

Palestina

22 000

Využití NNV z let 2017 a 2018 v důsledku
odkládání realizace projektů

Ukrajina

1 000

O 10 % vyšší plán za účelem dosažení
skutečného čerpání dle Usnesení vlády
(Ukrajina je nově zařazena mezi specifické
země ZRS)

11 000

V souladu s novou strategií ZRS a vzhledem
ke stále rostoucí poptávce dochází k většímu
zapojování soukr. sektoru do ZRS. Zároveň
program B2B podporuje projekty s možností
následného čerpání podpory z Programu
Záruka ZRS

Gruzie

Podpora zapojení soukr.
sektoru do ZRS (B2B)
a vysílání expertů

V roce 2019 plánuje ČRA realizovat aktivity v celkovém rozsahu o 13,56 % vyšším než
alokovaný rozpočet (v absolutním vyjádření o 72 951 tis. Kč). ČRA bude všechny dodatečné
aktivity krýt z nároků nespotřebovaných výdajů.
Nižší plánované čerpání
V případě dvou prioritních zemí plánuje ČRA nižší čerpání oproti schválenému rozpočtu. Jedná
se o Kambodžu, kde je dle usnesení vlády č. 435/2018 alokováno 31 500 tis. Kč, plánované
čerpání je 27 500 tis. Kč. Kambodža byla mezi prioritní země s Programem spolupráce zařazena
od roku 2018, příprava projektů tak byla zahájena později a stále probíhá shromažďování
kvalitních identifikačních návrhů. Dále se jedná o Zambii, kde je dle usnesení vlády č. 435/2018
alokováno 31 300 tis. Kč, plánované čerpání je 28 820 tis. Kč. Důvodem je nedostatek
projektových námětů.

Bilaterální projekty
Z rozpočtu na projekty v partnerských zemích, který činí 393 800 tis. Kč, je plánována realizace
celkem 75 komplexních projektů, což je o 12 projektů méně než v předchozím roce. Z toho
53 bude pokračujících projektů zahájených před rokem 2019 (s celkovou finanční alokací
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347 507 tis. Kč v roce 2019) a 22 bude nově zahajovaných projektů (s předpokládanou celkovou
finanční alokací 63 500 tis. Kč v roce 2019).
Celková plánovaná alokace finančních prostředků ČRA na zahraniční bilaterální projekty je
záměrně o cca 14 % vyšší než vládou alokovaný rozpočet, což bude kryto nároky
nespotřebovaných výdajů. Důvodem jsou zkušenosti z minulých let, které dokazují, že skutečné
čerpání je na konci roku vždy nižší oproti plánu ze začátku roku. To bývá způsobeno
komplikacemi a zdržením na straně místních partnerů či realizátorů, administrativními
těžkostmi během procesu veřejných zakázek nebo klimatickými a jinými těžko předvídatelnými
vlivy.
Projekty ZRS budou realizovány formou veřejných zakázek, poskytováním dotací a formou
rozpočtových opatření. ČRA bude v relevantních případech postupovat rovněž formou
poskytování přímé finanční podpory zahraničních subjektům v partnerských zemích ZRS ČR.
Detailní rozdělení alokací na témata podle jednotlivých zemí je uvedeno v příloze č. 1.

Tuzemské dotace a další programy
Vedle zahraničních projektů budou v souladu s Plánem dvoustranné ZRS realizovány další
rozvojové aktivity ČRA v celkovém objemu 106 350 tis. Kč. Tyto aktivity zahrnují spolupráci
s nevládními organizacemi ve formě tuzemských dotačních titulů a trilaterální spolupráce.
V roce 2019 bude pokračovat dotační podpora projektů vzdělávacích a osvětových aktivit,
podpory rozvojových aktivit krajů a obcí a posilování odborných a implementačních kapacit
českých subjektů. Trilaterální projekty umožní spolufinancovat projekty, jejichž větší část
financuje jiný donor.
Nejdynamičtější částí portfolia nástrojů ČRA je zapojování soukromého sektoru do ZRS
(Program B2B). Metodika programu B2B je průběžně aktualizována, aby byla srozumitelnější a
atraktivnější pro partnerské firmy. Program B2B umožňuje flexibilně reagovat na dynamicky se
měnící rozvojové potřeby a příležitosti v partnerských zemích.
Vedle tuzemských dotačních programů a programu B2B bude v roce 2019 rovněž realizováno
vysílání expertů a vysokoškolských učitelů do rozvojových zemí. Detailnější rozdělení
alokací na jednotlivé dotační programy je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné aktivity nad rámec Plánu ZRS
Nad rámec alokovaného rozpočtu dle Plánu dvoustranné ZRS budou dokončeny realizace
probíhajících projektů v rámci plnění usnesení vlády č. 401/2017 o poskytnutí mimořádné
pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře demokratické transformace. Dodatečné aktivity
budou také vynuceny posunem realizace projektů ZRS z roku 2018 do roku 2019 (zejména
v Bosně a Hercegovině, Gruzii a Moldavsku z důvodu prodloužení doby výběrových řízení
a časovým posunům při realizaci). Dalším důvodem pro přečerpání alokovaného rozpočtu může
být vyšší než očekávaný objem kvalitních žádostí o projekty v rámci tuzemských a trilaterálních
dotačních titulů a zejména programu B2B. Mezi dodatečné aktivity je zařazena i mimořádná
dotační výzva na studie proveditelnosti a realizaci projektů v Sýrii a nově také
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na studie proveditelnosti v Iráku. Toto mimořádné výběrové řízení se uskuteční v rámci
implementace programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v
období 2016–2019, přijatém usnesením vlády z 27. června 2016 č. 588/2016 a Programu podpory
české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018–2021, přijatém usnesením vlády č.
824 z 29. listopadu 2017.

Provozní výdaje ČRA
Rozpočet ČRA na rok 2019 stanovuje provozní a administrativní výdaje ve výši 36 366 tis. Kč.
Výdaje za platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné představují dle vládou schváleného
Plánu dvoustranné ZRS částku 17 420 tis. Kč, avšak v rozpisu státního rozpočtu disponuje ČRA
částkou 12 842 tis. Kč.
Uvedený rozpočet ve výši 17 420 tis. Kč byl kalkulován na stav 28 systemizovaných míst. Jelikož
k navýšení počtu míst oproti roku 2018 nedošlo (současný stav ČRA je 21 systemizovaných míst),
na platy a jejich příslušenství byla vyčleněna pouze částka vycházející z rozpočtu pro 21 míst,
tj. 12 842 tis. Kč, a tato částka je v roce 2019 k dispozici.
Ke dni 1. 1. 2019 evidovala ČRA celkové nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
153 989 tis. Kč. Nároky byly akumulovány zejména v letech 2013, 2014 a 2018, kdy se ČRA
nedařilo vyčerpat celý rozpočet na projekty ZRS.

4 | Hlavní zaměření aktivit ČRA v partnerských zemích
v roce 2019
PRIORITNÍ PROGRAMOVÉ ZEMĚ
Bosna a Hercegovina
V souladu s usnesením vlády a Programem ZRS s Bosnou a Hercegovinou budou projekty ČRA
zaměřeny do tematických priorit Udržitelné nakládání s přírodními zdroji, Řádná
(demokratická) správa věcí veřejných a Ekonomický růst, přičemž důraz bude
průřezově kladen na podporu integračního procesu země do EU. ČRA se také bude soustředit na
dokončení projektů v oblasti zemědělství, v rámci phase-out z tohoto sektoru.
V první polovině roku bude dokončena příprava projektů a dojde k zahájení realizace minimálně
šesti nových projektů, které byly identifikovány v roce 2018. Dále bude probíhat výběr nových
projektových námětů na rok 2020, a to v rámci tematických priorit Udržitelné nakládání
s přírodními zdroji a Ekonomický růst. V průběhu celého roku bude probíhat monitoring všech
běžících bilaterálních projektů a dalších intervencí v rámci programu rozvojového partnerství pro
soukromý sektor (Program B2B) a Vysílání expertů. ČRA bude usilovat o tematické propojení
všech nástrojů ZRS za účelem posílení dopadů české intervence.
Obecnou překážkou realizace projektů ZRS ČR v Bosně a Hercegovině je decentralizace státní
správy. Silné pravomoci mají místní entity a naopak slabá je centrální vláda. To klade překážky
především projektům, které se snaží zlepšit fungování národních institucí. V návaznosti na
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schválený program ZRS s Bosnou a Hercegovinou 2018–2023 bude ČRA směřovat k naplňování
definovaných cílů a indikátorů v rámci stanovených tematických priorit.
V prioritní oblasti Ekonomického růstu budou k naplnění stanovených programových cílů
směřovat projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy,
solární a geotermální energie. Projekty se budou soustředit na individuální a obecní udržitelné
systémy zásobování teplem a v menší části pak na vytváření vhodného legislativního prostředí
s využitím spolupráce s místní pobočkou UNDP.
V rámci prioritní oblasti Udržitelné nakládání s přírodními zdroji se bude ČRA dále
soustředit převážně na naplnění stanovených indikátorů prostřednictvím projektů v oblasti
nakládání s odpadními vodami.
Oblast Řádné (demokratické) správy věcí veřejných bude zaměřena na posilování
vládních i nevládních institucí. ČRA bude dále pokračovat v přenosu know-how a dobré praxe ČR
v oblasti metrologie, standardizace v oblasti stavebnictví, veterinární a fytosanitární politiky
a posílení sociálních práv a sociální ochrany včetně posílení práv dětí v pěstounské péči.
V rámci mezinárodní spolupráce budou pokračovat jednání s Delegací EK a DG NEAR ohledně
zapojení ČRA do realizace projektových aktivit financovaných z evropských fondů. Delegovanou
spolupráci lze v Bosně a Hercegovině využít při implementaci projektů financovaných z fondů
předvstupní pomoci EU IPA II. V první čtvrtině roku připraví ČRA ve spolupráci s UNDP BaH
návrh na realizaci výzvy Delegace EK v prioritní oblasti Zemědělství a rozvoje venkova
v hodnotě 20 mil EUR. ČRA se zaměří především na technickou asistenci v oblasti bezpečnosti
potravin.

Etiopie
V únoru 2018 bylo mezi Českou republikou a Etiopií podepsáno Memorandum o porozumění
rámující rozvojovou spolupráci na léta 2018–2023. Dle Programu dvoustranné rozvojové
spolupráce, jenž je přílohou tohoto Memoranda, jsou projekty ČRA směřovány do tematických
priorit Zemědělství a rozvoj venkova a Udržitelné nakládání s přírodními zdroji.
Zároveň dobíhají projekty realizované v oblasti Inkluzivního sociálního rozvoje. První rok
implementace programu ukázal, že sektorové zaměření je vzhledem k místním potřebám
i předchozím zkušenostem ZRS ČR v zemi vhodně zvoleno.
Všechny projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsou směřovány do etiopského Regionu
jižních národů, národností a lidu, aby tak v místě bylo docíleno komplementarity ZRS ČR.
Etiopské státní instituce však dlouhodobě žádají realizaci rozvojových projektů ve více regionech,
čemuž se ČRA snaží alespoň částečně vyhovět implementací projektů na zvyšování kapacit
v nadregionálním formátu.
Obecně je v Etiopii pro realizaci ZRS překážkou zejména složitý proces identifikace a zdlouhavé
podepisování Memorand o porozumění o implementaci nových projektů, jež může mít negativní
dopad na včasné zahajování nových projektů.
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V roce 2019 bude implementováno celkem patnáct projektů, z čehož budou tři nové a dvanáct
pokračujících. Tři z nich by měly být ke konci roku 2019 ukončeny. Nově zahajované projekty již
byly identifikovány v souladu se stávajícím programem, jehož zaměření odráží priority Druhého
plánu růstu a transformace Etiopie na léta 2016–2020, a jsou připravovány k vyhlášení formou
veřejné zakázky či dotace.
V prioritní oblasti Zemědělství a rozvoj venkova budou probíhat projekty zaměřené na
podporu zemědělského poradenství, využívání vodních zdrojů pro zemědělskou produkci,
adaptaci zemědělství na změny klimatu či implementace protierozních opatření a zalesňovacích
aktivit. Nově zahajované projekty budou cílit na podporu drobných farmářů při zajišťování
přístupu k potravinám a na zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině.
V prioritní oblasti Udržitelné nakládání s přírodními zdroji se projekty zaměří na
zabezpečení přístupu k pitné vodě, zlepšení úrovně sanitace a zajištění udržitelného hospodaření
s vodními zdroji a také na dokončení hydrogeologického mapování Etiopie. Nově budou také
zvyšovány kapacity vodohospodářských podniků, jenž mají správu vodních zdrojů na starosti.
Dobíhající projekty v prioritní oblasti Inkluzivní sociální rozvoj cílí na zlepšení dostupnosti
a kvality učňovského vzdělání v kožedělném sektoru a na podporu inkluzívního přístupu ke
vzdělávání bez ohledu na sociální, ekonomický, náboženský či etnický statut.
Výše zmíněné bilaterální projekty, jenž jsou realizovány formou rozpočtových opatření, veřejných
zakázek a dotací českým neziskovým subjektům i vzdělávacím institucím, budou doplněny
projekty v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B)
a Vysíláním učitelů i expertů.

Moldavsko
V souladu s usnesením vlády, s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce pro Moldavsko
2018–2023 a se společným programem států EU v Moldavsku zde budou projekty ČRA zaměřeny
na tematické priority Udržitelné nakládání s přírodními zdroji (odstraňování starých
ekologických zátěží a zamezení vytváření nového znečištění lidskou činností), Inkluzivní
sociální rozvoj (maximalizace efektivity systému sociální ochrany, zvýšení kvality sociální péče
a její dostupnosti), Řádná (demokratická) správa věcí veřejných (zvýšení efektivnosti
a modernizace státních institucí, rozvoj kapacit občanské společnosti) a Zemědělství a rozvoj
venkova (zlepšení přístupu zemědělců na trh, navýšení produkce s přidanou tržní hodnotou,
podpora ekologického zemědělství a budování registru vín).
V r. 2019 bude pokračovat 13 bilaterálních projektů započatých v předcházejících letech, přičemž
pro 7 z nich by se mělo jednat o poslední rok realizace. Dále je naplánováno zahájení 5 nových
projektů. Jejich realizace proběhne formou veřejných zakázek, dotací či rozpočtových opatření.
Vedle zmíněných bilaterálních projektů ČRA počítá v tomto roce v Moldavsku s realizací dvou
projektů v rámci programu Vysílání expertů a dle výsledků výběrového řízení i s případnou
realizací projektů rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B), Vysílání učitelů
či Podpory rozvojových aktivit krajů a obcí. V roce 2019 bude také probíhat identifikace
projektových námětů na další roky realizace.
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V rámci prioritní oblasti Udržitelné nakládání s přírodními zdroji bude pokračovat
dlouhodobá sanace znečištění podzemních vod ropnými látkami v obcích Lunga a Marculesti,
které je způsobeno nevhodným nakládáním s ropnými produkty v areálu letecké základny. Dále
budou pokračovat projekty rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cismichioi, modernizace
ČOV a úpravny vody v Hincesti a rekonstrukce kanalizace s výstavbou ČOV v obci Briceni.
V prioritní oblasti Inkluzivní sociální rozvoj bude ČRA pokračovat v podpoře zkvalitňování
péče o duševně nemocné a mentálně postižené, rozvoje organizací nabízejícími služby dětem
s genetickými poruchami a v asistenci se zefektivňováním systému sociální ochrany (programy
v této oblasti se prolínají s podporou prioritní oblasti Správa věcí veřejných). ČRA rovněž naváže
na předchozí dlouholetou intervenci v oblasti rozvoje domácí péče, která přinesla velmi pozitivní
výsledky a České republice zajistila dobrou viditelnost u moldavské vlády i u ostatních donorů
v tomto sektoru spolupráce.
Vzhledem k postupnému ukončování rozvojové spolupráce v prioritní oblasti Zemědělství
a rozvoj venkova již v jejím rámci nebudou v roce 2019 zahájeny žádné nové projekty.
Dokončována bude implementace dvou projektů na podporu rozvoje ekologického zemědělství,
jednoho projektu skladování ovoce a dále budou dokončovány aktivity k zajištění udržitelnosti
registru vín, zavedeného v předchozím období.
V prioritní oblasti Řádná (demokratická) správa věcí veřejných ČRA pokračuje
v harmonizaci moldavské legislativy s legislativou EU v oblasti stavebnictví (zavedení
tzv. eurokódů), se zaváděním systému podpory malých a středních podniků s cílem zamezit
migraci moldavských občanů v produktivním věku za prací do zahraničí a s asistencí
implementace vládních regionálních strategií. V r. 2019 by měla být nově zahájena spolupráce
v oblasti územního plánování.
V prvním čtvrtletí je plánován podpis trojstranné smlouvy mezi ČRA, GIZ a EK o realizaci
projektu delegované spolupráce v rámci programu EU Support to Confidence Building measures.
Projekt má za cíl přispět k urovnání podněsterského konfliktu prostřednictvím zvyšování důvěry
mezi centrální vládou v Kišiněvě a de-facto vládou v Podněsterské oblasti, a to konkrétně v části
programu týkající se zdravotnictví a sociálních služeb. Jedná se o první zkušenost ČRA s
delegovanou spoluprací. Projekt bude realizován 3 roky s rozpočtem 1,2 mil. EUR.

Gruzie
V souladu s usnesením vlády a Programem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR s Gruzií na
období 2018–2023 budou projekty ČRA realizovány v tematických prioritách Inkluzivní
sociální rozvoj (prevence úmrtnosti na nepřenosná onemocnění, zavádění systémů sociální
ochrany), Zemědělství a rozvoj venkova (udržitelný rozvoj horských regionů a jejich
komunit) a Řádná (demokratická) správa věcí veřejných (etablování účinných institucí
veřejné správy).
Realizaci projektů ZRS ČR negativně ovlivňuje především zdlouhavý proces schvalování nové
legislativy s dopadem na prodlužování doby realizace projektů.
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V roce 2019 bude pokračovat realizace osmi bilaterálních projektů, jejichž implementace bude ze
strany ČRA a ZÚ Tbilisi monitorována a vyhodnocována. Kromě bilaterálních projektů
realizovaných formou rozpočtových opatření, dotací a veřejných zakázek budou v roce 2019
využívány také Horizontální programy, zejména program rozvojového partnerství pro soukromý
sektor (Program B2B), program Vysílání expertů a program Vysílání učitelů. Podpořeny mohou
být také trilaterální projekty, zejména projekty financované EU v rámci evropského programu
European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD).
V oblasti Inkluzivní sociální rozvoj bude pokračovat implementace projektu zaměřeného na
prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu rakoviny a projekt zaměřený na budování kapacit v oblasti
dětské paliativní péče. Nově bude zahájen projekt zaměřený na rozvoj služeb pro děti
s poruchami autistického spektra.
V prioritní oblasti Zemědělství a rozvoj venkova bude realizován komplexní Program
udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit. V rámci tohoto programu
bude v roce 2019 realizován projekt zaměřený na přípravu Plánu péče CHKO Aragvi a projekt
zaměřený na ustavení Místních akčních skupin (LAG) v souladu s principy LEADER.
V prioritní oblasti Řádná (demokratická) správa věcí veřejných budou pokračovat
projekty technické asistence při plnění závazků vyplývajících z Asociační dohody mezi EU
a Gruzií (včetně DCFTCA) v oblasti zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví a projekt
asistence Kynologické službě Celní správy Gruzie v oblasti školení a výcviku instruktorů, psovodů
a služebních psů.
ČRA bude v roce 2019 pokračovat ve snaze podílet se na implementaci evropských rozvojových
programů, zejména delegované spolupráce, a užší koordinaci s jinými donory. Pokračuje jednání
o spolupráci s ADA, která získala projekt delegované spolupráce v rámci AAP 2017. Zapojení ČRA
je předpokládáno v oblasti udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje horských regionů.
ADA zvažuje podporu do výše 700 tis. EUR, předpokládané uzavření smlouvy ČRA s ADA je
v polovině roku 2019.

Kambodža
V souladu s usnesením vlády a Programem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR s Kambodžou
na období 2018–2023 budou projekty ČRA zaměřeny do tematických priorit Udržitelné
nakládání s přírodními zdroji a Inkluzivní sociální rozvoj. Kambodža je jediná země
regionu, kde je realizována ZRS ČR, což způsobuje problematické sdílení zkušeností z ostatních
zemí. Působí zde jiní donoři, se kterými nemá ČRA velké zkušenosti (Čína, J. Korea, Asijská
rozvojová banka, atd.).
V roce 2018 byly zahájeny tři víceleté projekty v prioritní oblasti Inkluzivní sociální rozvoj,
které budou v roce 2019 pokračovat. V této oblasti budou v roce 2019 zahájeny dva další projekty
zaměřené na založení nového univerzitního oboru biomedicínského inženýrství a na podporu
technického vzdělávání (TVET). Celkem tak bude v rámci této tematické priority v roce 2019
realizováno 5 projektů. Projekty budou realizovány formou veřejných zakázek i formou dotací.
Probíhá také identifikace a příprava projektů v prioritní oblasti Udržitelné nakládání
s přírodními zdroji. Doposud obdržené projektové náměty nejsou příliš kvalitní, proto se
proces přípravy projektů zpomaluje a prozatím nejsou v této tematické prioritě čerpány finanční
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prostředky. Vedle bilaterálních projektů ČRA počítá s realizací vybraných projektů v rámci
programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B), Vysílání učitelů i
trilaterálních projektů, dle výsledků výběrových řízení příslušných horizontálních programů.
Bude pokračovat spolupráce s partnerskými institucemi a sběr identifikačních námětů, které
budou v průběhu roku vyhodnocovány, dále bude ČRA zajištovat monitoring všech běžících
projektů. ČRA také plánuje v úzké spolupráci se ZÚ prohloubit spolupráci s ostatními donory
a více propojit českou ZRS s aktivitami dalších donorů.

Zambie
Memorandum o porozumění rámující rozvojovou spolupráci mezi Českou republikou a Zambií
bylo podepsáno v prosinci 2017 a implementace projektů ZRS ČR v teritoriu probíhá podle
Programu rozvojové spolupráce na léta 2018–2023, jenž vychází jak z cílů Strategie zahraniční
rozvojové spolupráce ČR na období 2018–2030, tak z potřeb a rozvojových priorit partnerské
země. Dle aktuálního Programu jsou projekty ZRS ČR směřovány do prioritní oblasti
Zemědělství a rozvoj venkova.
V roce 2018 byly zahájeny dva nové projekty v prioritní oblasti Zemědělství a rozvoj venkova
a ukončeny všechny projekty z prioritní oblasti Inkluzivní sociální rozvoj, která již pro období
2018–2023 není prioritní. Výzvou, které ZRS ČR v Zambii dlouhodobě čelí, je nízká aktivita
místních státních institucí při předkládání nových projektových námětů. To by však měla vyřešit
aktualizovaná metodika ZRS ČR umožňující participaci českých subjektů v této fázi projektového
cyklu.
V roce 2019 bude implementováno celkem pět projektů, z nichž bude jeden nový a čtyři
pokračující. Většina projektů je směřována do Západní provincie, některé však jsou
implementovány také v Jižní provincii. V obou lokalitách má ZRS ČR dobré výsledky a je
pozitivně hodnocena místními partnery.
Projekty z prioritní oblasti Zemědělství a rozvoj venkova jsou zaměřeny na podporu
středních a drobných farmářů ve zvyšování živočišné i rostlinné produkce, a to jak dodávkami
zemědělských vstupů, tak prostřednictvím školení a zvyšování povědomí o vhodných
zemědělských praktikách. Projekty se dále zaměřují na rozvoj integrovaného přístupu
k farmaření, podporu produkčního zemědělství a rozvoj hodnotových řetězců vybraných plodin.
Nově bude zahájen projekt na zajištění vodních zdrojů a jejich využití pro rostlinnou i živočišnou
produkci.
Kromě bilaterálních projektů, jež jsou realizovány formou veřejných zakázek a dotací českým
subjektům, je ZRS ČR uskutečňována formou trilaterálních projektů a vysíláním učitelů
i expertů. Monitoring projektů, jenž probíhá několikrát ročně, zajišťuje ČRA společně
s pracovníky ZÚ.
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Palestina
V předcházejících letech probíhala realizace ZRS formou peněžních darů poskytovaných na
základě memoranda mezi MZV ČR a přijímajícími institucemi v oblasti podpory ekonomického
růstu. ČRA počítá v roce 2019 s dokončením posledního projektu Instalace solárních panelů pro
školy a zdravotnická zařízení na PAÚ (projekt v gesci palestinského ministerstva energetiky
a přírodních zdrojů/PENRA, jehož financování je řešeno účelovým darem ČR). Nespotřebované
finanční prostředky budou využity na základě pokynu NM SED pravděpodobně na mimořádnou
výzvu B2B.

Kosovo
S ohledem na snižující se alokace a předpokládaný phase-out ZRS v Kosovu se ČRA zaměří
na dokončení a posílení udržitelnosti dosavadních projektů v oblasti sociálních služeb. Konkrétně
bude pokračovat projekt zaměřený na podporu sociálně ohrožených skupin skrze inkluzi, a to
posílením udržitelnosti výstupů v posledním roce realizace. ČRA bude společně se ZÚ zajišťovat
pravidelný monitoring.

Ukrajina
Usnesením vlády č. 435 z 26. června 2018 byla Ukrajina zařazena do ZRS ČR jako specifická země
s alokovaným objemem finančních prostředků 10 mil. Kč ročně, a to na obnovu a podporu
demokratické transformace. V návaznosti na dosavadní aktivity ČRA na Ukrajině budou nové
projekty nadále zaměřeny do sektoru Vzdělávání v rámci stávajícího programu Modernizace
systému veřejného vzdělávání na Ukrajině.
Kromě bilaterálních projektů realizovaných formou dotací a veřejných zakázek budou v roce 2019
využívány také horizontální programy, zejména program rozvojového partnerství pro soukromý
sektor (Program B2B) a program Vysílání expertů.
V roce 2019 bude pokračovat jednání s DEU o možném zapojení ČRA do programu ENI EU
Support to the East of Ukraine v rámci delegované spolupráce. Jednalo by se o využití expertízy
ČRA v oblasti podpory exilových univerzit na východě země, zejména v oblasti monitoringu
stavebních projektů.

*

*

*
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Příloha č. 1: Finanční prostředky na projekty a programy ZRS ČR v gesci ČRA
v roce 2019 (v tis. Kč)

Region / země

Tematické priority / Programy ZRS ČR

Objem finančních
prostředků dle
usnesení vlády
ČR (v Kč)

Celková
plánovaná
alokace ČRA na
projekty v roce
2019 (v Kč)

PRIORITNÍ PROGRAMOVÉ ZEMĚ ZRS ČR (dle UV č. 631/2016)
Bosna a Hercegovina

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

24 000

20 000

Bosna a Hercegovina

Řádná (demokratická) správa věcí veřejných

20 000

21 671

Bosna a Hercegovina

Ekonomický růst

33 000

36 285

Bosna a Hercegovina

Ekonomický růst (peněžní dar pro UNDP BaH na
pokračující projekt)

1 000

Bosna a Hercegovina

Zemědělství a rozvoj venkova

9 000

14 247

87 000

93 203

8 000

9 000

CELKEM Bosna a Hercegovina

1 000

Etiopie

Inkluzivní sociální rozvoj

Etiopie

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

36 000

41 991

Etiopie

Zemědělství a rozvoj venkova

34 000

34 850

78 000

85 841

CELKEM Etiopie
Moldavsko

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

46 000

60 606

Moldavsko

Řádná (demokratická) správa věcí veřejných

12 000

18 423

Moldavsko

Inkluzivní sociální rozvoj

31 000

26 200

Moldavsko

Zemědělství a rozvoj venkova

CELKEM Moldavsko

4 000

8 772

93 000

114 001

Gruzie

Inkluzivní sociální rozvoj

20 000

23 151

Gruzie

Zemědělství a rozvoj venkova

20 000

20 605

Gruzie

Řádná (demokratická) správa věcí veřejných

17 000

17 886

57 000

61 642

23 000

21 500

CELKEM Gruzie
Kambodža

Inkluzivní sociální rozvoj

Kambodža

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

CELKEM Kambodža
Zambie

Zemědělství a rozvoj venkova

CELKEM Zambie
CELKEM PRIORITNÍ PROGRAMOVÉ ZEMĚ ZRS ČR

8 500

31 500

6 000

27 500

31 300

28 820

31 300

28 820

377 800

411 007
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Region / země

Tematické priority / Programy ZRS ČR

Objem finančních
prostředků dle
usnesení vlády
ČR (v Kč)

Celková
plánovaná
alokace ČRA na
projekty v roce
2019 (v Kč)

SPECIFICKÉ A PHASE-OUT ZEMĚ ZRS ČR (dle UV č. 631/2016):
Palestina

Ekonomický růst

CELKEM Palestina

Ukrajina

Rozvojové aktivity v gesci ČRA - obnova a podpora
demokratické transformace Ukrajiny

CELKEM Ukrajina
Kosovo

Inkluzivní sociální rozvoj

CELKEM Kosovo

CELKEM SPECIFICKÉ A PHASE-OUT ZEMĚ ZRS ČR

CELKEM BILATERÁLNÍ ZRS V GESCI ČRA

3 500

25 500

3 500

25 500

10 000

11 000

10 000

11 000

2 500

2 500

2 500

2 500

16 000

39 000

393 800

450 007

DOTAČNÍ PROGRAMY A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZRS V GESCI ČRA
ČR

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti

ČR

Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro
rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit
a partnerství NNO)

ČR

Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí

Prioritní země
Rozvojové země

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních
zemích ZRS ČR
Podpora trojstranných projektů českých subjektů

CELKEM dotační programy v gesci ČRA

Rozvojové země

Program B2B v ZRS (projekty rozvojově-ekonomického
partnerství, podpora účasti českých subjektů
v evropských finančních rozvojových nástrojích a EDF
a příprava studií proveditelnosti)

Rozvojové země

Vysílání expertů do rozvojových zemí

CELKEM Podpora zapojení soukr. sektoru do ZRS
a Vysílání expertů

CELKEM PROSTŘEDKY NA PROJEKTY
A PROGRAMY ČRA

10 000

10 000

4 000

4 350

10 000

10 000

1 500

1 500

36 000

36 000

61 500

61 850

28 500

38 500

5 000

6 000

33 500

44 500

488 800

556 357
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Region / země

Tematické priority / Programy ZRS ČR

Administrativní a provozní náklady ČRA

CELKEM prostředky ZRS ČRA (dle UV č. 435/2018)

Objem finančních
prostředků dle
usnesení vlády
ČR (v Kč)

Celková
plánovaná
alokace ČRA na
projekty v roce
2019 (v Kč)

36 366

36 366

525 166

592 723

0

5 394

9 714

9 714

3 000

3 000

12 714

18 108

537 880

610 831

Dodatečné rozvojové aktivity v gesci ČRA:
Ukrajina

Pokračování mimořádné pomoci Ukrajině (dle UV
č. 401/2017, postoupené MZV na ČRA)

Sýrie

Studie proveditelnosti a realizační fáze v rámci rozvojové
a rekonstrukční asistence Sýrii (dle UV č. 588/2016)

Irák

Studie proveditelnosti přispívající k naplnění usnesení
vlády č. 824/2017 k Iráku

CELKEM dodatečné rozvojové aktivity v gesci ČRA

CELKEM prostředky ČRA
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Příloha č. 2: Seznam projektů dvoustranné ZRS ČR v gesci ČRA dle fáze
realizace v roce 2019
Region /
země

Název projektu

BaH

Podpora zásobování vodou v municipalitě Gradiška

BaH

Výstavba čistírny odpadních vod ve městě Goražde

BaH

Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním právům a
sociální ochraně
Budování kapacit státních institucí v oblasti standardizace a posuzování shody ve
stavebnictví
Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a Hercegovině

BaH

Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině

BaH

Rozšíření kapacit Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny II.

BaH

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin

BaH

Podpora energetické soběstačnosti menšinových navrátilců v západní Bosně

BaH

Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny

BaH

Využití obnovitelné geotermální energie v municipalitě Doboj

BaH

Posílení využití obnovitelných zdrojů v rámci zemědělské produkce v municipalitě Livno

BaH

Obnovitelné zdroje energie pro centrální vytápění v municipalitě Gradačac / Maglaj

BaH

Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině - FARMA II.

BaH

Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru

BaH
BaH

Etiopie
Etiopie
Etiopie

Podpora inkluzivního přístupu ke vzdělávání ve woredách Dilla a Hossana v SNNPR,
Etiopie
Zvýšení zaměstnanosti mladých žen a mužů v kožedělném sektoru prostřednictvím
zkvalitnění odborného vzdělávání a podpory podnikání v SNNPR, Etiopie - II.
Zavedení udržitelné správy vodních zdrojů prostřednictvím zvýšené dostupnosti a
kvality odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

Etiopie

Zajištění udržitelného hospodaření s vodními zdroji v SNNPR

Etiopie

Hydrogeologické a hydrochemické mapování

Etiopie
Etiopie
Etiopie

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR, Etiopie,
III
Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama
II, SNNPR, Etiopie
Zlepšení kvality života obyvatel zóny Sidama cestou zajištění dostupnosti a udržitelného
hospodaření s vodními zdroji

Etiopie

Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNNPR, Etiopie

Etiopie

Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve
woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie, II. Etapa (pracovní název)

Etiopie

Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie, II. Etapa

Etiopie

Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii

Etiopie
Etiopie
Etiopie

Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní
odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR
Zavedení principů udržitelného managementu krajiny v okolí Awasského jezera
Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě
geovědního mapování

Moldavsko Čistírna odpadních vod pro Briceni

Fáze
projektu
Příprava
Realizace
2017-2020
Realizace
2018-2020
Realizace
2018-2020
Příprava
Příprava
Realizace
2017-2019
Realizace
2017-2020
Realizace
2017-2019
Realizace
2016-2019
Realizace
2015-2019
Příprava
Příprava
Realizace
2017-2020
Realizace
2015-2019
Realizace
2017-2020
Příprava
Realizace
2018-2021
Realizace
2018-2022
Realizace
2015-2019
Realizace
2015-2020
Realizace
2013-2019
Realizace
2017-2022
Realizace
2017-2020
Příprava
Příprava
Realizace
2015-2020
Příprava
Příprava
Příprava
Realizace
2016-2022
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Region /
země

Název projektu

Moldavsko Modernizace ČOV a úpravna vody v Hînceşti
Moldavsko Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku III
Moldavsko Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cişmichioi
Moldavsko Podnikání, inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu sever v Moldavsku
Moldavsko Regionální rozvoj Moldavska
Moldavsko Zavádění Eurokódů v Moldavské republice
Moldavsko Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku
Moldavsko Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku
Moldavsko Rozvoj domácí péče (pracovní název)
Moldavsko Zkvalitnění systému sociální ochrany v Moldavsku
Moldavsko Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku
Moldavsko Zkvalitnění péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku
Moldavsko Vytvoření systému kontroly zemědělské ekologické produkce
Moldavsko Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou
Moldavsko Vybudování registru vín v Moldavské republice
Moldavsko Podpora uplatnění produktů ekologického zemědělství na vnitřním a zahraničním trhu
Gruzie

Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v Gruzii

Gruzie

Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek

Gruzie

Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby

Gruzie

Spuštění systému zlepšení kvality primární zdravotní péče v Gruzii

Gruzie

Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění v Gruzii

Gruzie

Rozvoj služeb pro děti s autismem (pracovní název)

Gruzie

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii

Gruzie

Program udržitelného rozvoje horské oblasti Pšavska - Chevsurska a jejích komunit

Gruzie

Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii

Kambodža Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice
Kambodža Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang
Kambodža Budování nového univerzitního oboru zaměřeného na zlepšení úrovně zdravotní péče
Kambodža Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání v Kambodži
Kambodža Zlepšení kvality odborného vzdělávání v Kambodži (TVET)
Kambodža Udržitelný management podzemních vod
Zambie

Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v západní provincii Zambie

Zambie

Podpora produkčního zemědělství ve vybraných provinciích Zambie

Zambie

Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů

Fáze
projektu
Realizace
2017-2021
Realizace
2016-2019
Realizace
2016-2019
Realizace
2017-2019
Realizace
2017-2021
Realizace
2016-2019
Příprava
Realizace
2018-2021
Příprava
Realizace
2017-2021
Realizace
2017-2019
Příprava
Realizace
2016-2021
Realizace
2016-2019
Realizace
2014-2019
Realizace
2015-2020
Realizace
2014-2021
Realizace
2017-2021
Realizace
2017-2019
Realizace
2017-2019
Realizace
2014-2021
Příprava
Realizace
2017-2020
Realizace
2018-2021
Realizace
2016-2020
Realizace
2018-2020
Realizace
2018-2020
Příprava
Realizace
2018-2020
Příprava
Příprava
Realizace
2018-2021
Realizace
2018-2021
Realizace
2014-2019
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Region /
země
Zambie
Zambie
Zambie
Palestina

Název projektu
Podpora rozvoje hodnotových řetězců v zemědělství
Zvýšení zemědělské produkce prostřednictvím efektivnějšího využití vodních zdrojů
v Jižní provincii Zambie
Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů
Applying Integrated Photovoltaic for Universities, Healthcare homes and Schools in
West Bank

Ukrajina

Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině

Ukrajina

Technická asistence ukrajinským institucím s reformou vzdělávacího systému
Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými
pracovišti
Podpora ukrajinských vzdělávacích institucí hostících přesídlené fakulty a studenty

Ukrajina
Ukrajina
Kosovo

Podpora sociálně ohrožených skupin obyvatel v Kosovu

Fáze
projektu
Realizace
2017-2021
Příprava
Příprava
Příprava
Realizace
2015-2019
Příprava
Příprava
Příprava
Realizace
2017-2019

