Plán činnosti České rozvojové agentury
na rok 2015
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V Praze, dne 31. prosince 2014
Předkládá: Michal Kaplan – ředitel ČRA

V souladu s článkem 2.2. svého Statutu předkládá Česká rozvojová agentura (dále jen ČRA)
Ministerstvu zahraničních věcí ke schválení návrh Plánu činnosti a rozpočtu ČRA na rok 20151.
1. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS V ROCE 2015
Jádrem činnosti ČRA je implementace projektů ZRS v souladu s Plánem dvoustranné ZRS, schváleným
vládou. Příprava a realizace projektů ZRS v gesci ČRA zahrnuje fáze identifikace, formulace, realizace
a monitoringu, zatímco fáze programování a evaluace jsou v gesci MZV. ČRA v souladu s Metodikou
projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS identifikuje sektorová témata a projektové náměty,
zpracovává projektové dokumenty, vypisuje výběrová řízení a průběžně sleduje a monitoruje realizaci
projektů. ČRA při své práci intenzivně komunikuje se zainteresovanými subjekty, zejména MZV,
zastupitelskými úřady (ZÚ), partnerskými institucemi, neziskovým a podnikatelským sektorem.
Identifikace
Oddělení identifikace a monitoringu (OIM) na začátku roku dokončí identifikaci nových projektových
námětů pro rok 2015 s důrazem na analýzu rizik a kapacit místních partnerů. OIM se také bude
věnovat vypořádání ročních zpráv za rok 2014 a související agendě pokračujících projektů, tj.
uzavírání dodatků k již dříve uzavřeným smlouvám. Současně se bude OIM v prvním pololetí roku
podílet na přípravě Plánu dvoustranné ZRS pro rok 2016, přičemž naší snahou bude upřesnit
sektorová témata a více se zaměřit na obory, kde má ČR komparativní výhody oproti jiným dárcům.
V návaznosti na schválení Plánu ZRS na rok 2016 vládou následně OIM vyzve ZÚ k zaslání nových
projektových záměrů v těch sektorech, kde se v roce 2016 a dále očekávají disponibilní finanční
prostředky. OIM přihlédne ke stanovisku ZÚ a vyhodnotí projektové náměty na základě objektivních
měřítek (relevance, efektivita, udržitelnost).
Formulace projektů
Oddělení formulace projektů (OFP) se bude v prvním pololetí roku 2015 věnovat dokončení
zpracování projektových dokumentů a zadávacích dokumentací pro aktuální rok. ČRA přitom bude
postupovat podle novelizovaného zákona o veřejných zakázkách. Ve druhém pololetí se OFP
soustředí na formulaci projektů pro rok 2016, v návaznosti na schválení Plánu ZRS pro rok 2016 a
identifikaci nových projektových záměrů. Podle poteby OFP zváží zorganizování formulačních misí
nebo tzv. formulačních seminářů, které by se konaly v partnerské zemi za účasti všech stakeholderů
projektu. Nad rámec spolupráce s experty z gesčně příslušných rezortních ministerstev bude v roce
2015 ve větším rozsahu pokračovat i zapojení vybraných státních institucí do procesu přípravy
a v relevantních případech i do realizace rozvojových projektů formou rozpočtových opatření.
Realizace a monitoring
Oddělení identifikace a monitoringu (OIM) se bude v roce 2015 věnovat průběžnému monitoringu
realizace pokračujících a nově běžících projektů. Za tímto účelem bude OIM úzce spolupracovat s tzv.
rozvojovými diplmaty na ZÚ, případně bude podnikat vlastní monitorovací cesty za účasti pracovníků
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ČRA a nasmlouvaných expertů. Záměrem ČRA bude monitoring více zaměřit na dopad a výsledky
projektu. Za tímto účelem bude IOM v roce 2015 používat nový formulář pro etapové a
monitorovací zprávy, ktereýbude odvozen od logického rámce každého projektu. V případě zjištění
nesrovnalostí bude IOM předkládat vedení ČRA návrh na nápravu situaci. U velkých a komplexníxh
projektů (kde je např. zapojeno více místních partnerů nebo více donorů) bude ČRA zřizovat tzv.
projektové výbory.

2. ALOKACE A PLÁNOVANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZRS V ROCE 2015
Celkový rozpočet ČRA dle Plánu dvoustranné ZRS ČR pro rok 2015, schváleného usnesením vlády
č. 480/2014, činí 482 166 tisíc korun českých, to jest o 1,5 % méně než v předchozím roce. Nicméně
ČRA v roce 2015 plánuje kromě efektivního vynaložení běžného rozpočtu postupně čerpat
rozpočtové rezervy nahromaděné z minulých let, takže celkový objem rozvojových aktivit bude vyšší
než v loňském roce (viz dále).
Z celkového objemu je 55,0 % prostředků alokováno na bilaterální projekty v programových
prioritních zemích, 22,6 % prostředků na bilaterální projekty v ostatních partnerských zemích, 7,1 %
na trilaterální spolupráci, 5,4 % na tuzemské dotace, 2,5 % na vysílání učitelů a expertů do
rozvojových zemí, 2,3 % na spolupráci se soukromým sektorem a 5,2 % připadá na provozní a
administrativní výdaje.
Zahraniční bilaterální projekty
Z rozpočtu na projekty v partnerských zemích, který činí 374 000 tis. Kč, je plánována realizace
celkem 107 projektů. Z toho 62 bude pokračujících projektů zahájených před rokem 2015 (s finanční
alokací 223 785 tis. Kč v roce 2015) a 45 bude nově zahajovaných projektů (s předběžnou finanční
alokací 187 815 tis. Kč v roce 2015).
Součet těchto položek je záměrně o cca 10% (tj. 37,6 mil Kč) vyšší než alokovaný rozpočet, protože
zkušenosti z minulých let dokazují, že skutečné čerpání je na konci roku vždy nižší (obvykle 90%)
oproti plánu ze začátku roku. To je způsobeno komplikacemi a zdržením na straně místních partnerů,
administrativními těžkostmi během procesu veřejných zakázek, nebo klimatickými a jinými těžko
předvídatelnými vlivy.
Projekty ZRS budou realizovány formou veřejných zakázek, poskytováním dotací, formou
rozpočtových opatření a v odůvodněných případech poskytnutím peněžního daru do zahraničí
prostřednictvím MZV. Detailní rozdělení alokací na jednotlivá nová témata a pokračující projekty
podle jednotlivých zemí je uvedeno v příloze č. 1.
Tuzemské a další rozvojové aktivity
Vedle zahraničních projektů budou v souladu s Plánem dvoustranné ZRS pro rok 2015 realizovány
další rozvojové aktivity ČRA v celkovém objemu 83 000 tis. Kč. Tyto aktivity budou zaměřené
zejména na spolupráci s nevládními organizacemi (tuzemské dotační tituly a trilaterální spolupráce) a
zapojování soukromého sektoru do ZRS (studie proveditelnosti a program Rozvojově-ekonomických
partnerství). Rovněž bude realizováno vysílání expertů a vysokoškolských učitelů do rozvojových
zemí. Vedle tradičního programu na osvětu a rozvojové vzdělávání bude samostatným dotačním
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titulem podpora Evropského roku rozvoje 2015. Detailnější rozdělení alokací na jednotlivé programy
je uvedeno v příloze č. 2.
Dodatečné aktivity nad rámec Plánu ZRS
Nad rámec Plánu dvoustranné ZRS bude realizována mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a
podpoře demokratické transformace v souladu s usnesením vlády č. 167/2014. V roce 2015 se
očekává realizace projektů na Ukrajině v objemu 11 mil. Kč zaměřených na školení státní správy v
evropských standardech a zateplování veřejných budov.
Z nároků nespotřebovaných výdajů budou také pokryty další dodatečné aktivity ZRS, které vyplynuly
z neočekávaných okolností (např. mimořádná pomoc zemím Balkánu po povodních) či jsou jinak
potřebné pro efektivní realizaci projektů (doporučení evaluace k onkologickému projektu v Gruzii,
spolufinancování grantu EK na Evropský rok rozvoje atd.). Detailnější přehled těchto aktivit v roce
2015 je uveden v příloze č. 3.
Záměrné opatření, kdy jsou na začátku roku plánovány projekty ve vyšším objemu (o 37,6 mil. Kč) než
je alokovaný rozpočet, by měly zabránit situaci, kdy jsou na konci roku hromaděny nespotřebované
prostředky. Realizace mimořádné pomoci Ukrajině a další dodatečné aktivity (celkem 23,9 mil. Kč) by
navíc měly poprvé za poslední roky vést k absolutnímu snížení nároků nespotřebovaných výdajů (k
1.1.2015 objem těchto nakumulovaných nároků činí 86,4 mil. Kč).
Plán čerpání rozpočtu se bude v průběhu roku měnit v závislosti na aktuálním pokroku při realizaci
projektů a ČRA proto bude pravidleně informovat MZV o vývoji čerpání a odhadovaném saldu nároků
na konci roku. Střednědobým plánem je v horizontu cca 3 let nároky nespotřebovaných výdajů snížit
na minimální nezbytnou mez a vytvořit předpoklady pro postupné zvyšování objemu prostředků
státního rozpočtu na ZRS, k čemuž však bude nutné také posílit personální kapacity ČRA.

3. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ ČRA V ROCE 2015
V roce 2015 bude pokračovat řada opatření, které ve svém souhrnu povedou k naplnění cílů
vytyčených ve Strategii řízení ČRA na období 2013-2017, kterou ČRA předložila vedení MZV a Radě
pro ZRS září 2013. Pro úspěšnou realizaci většiny kroků je třeba úzká spolupráce s MZV a dalšími
partnery. ČRA bude pokrok v implementaci měřit pomocí vybraných cílů a benchmarků. Podrobná
implementační tabulka je uvedena v příloze č. 4.
cíl 1: Zlepšit práci ČRA v globálním, zahraničně-politickém i domácím kontextu;
cíl 2: Zvýšit odborné znalosti, motivaci a pracovní podmínky zaměstnanců ČRA;
cíl 3: Zefektivnit řízení procesů v ČRA za účelem lepších výsledků projektů ZRS;
cíl 4: Zintenzivnit partnerství s realizátory ZRS a zahraničními dárci včetně EU;
cíl 5: Zprůhlednit informace o práci ČRA a zvýšit veřejné povědomí o české ZRS.
Mezinárodní a domácí kontext ZRS
Mezinárodní společenství na summitu OSN v září 2015 zhodnotí pokrok v naplňování Rozvojových cílů
tisíciletí (MDGs) a přijme novou sadu globálních cílů pro udržitelný rozvoj. Pro ČRA to znamená
pokračovat v dosavadním důrazu na lidskou důstojnost a snižování chudoby za současného
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zabudování nových trendů, jako jsou transformace k zelené ekonomice či role soukromého sektoru v
rozvoji. ČRA bude pokračovat v implementaci závazků efektivní pomoci a rovněž se přihlásí k
iniciativě "Doing Development Differently". ČR se v listopadu 2015 zúčastní jako examinátor
hodnocení rozvojové politiky Portugalska v rámci přípravy na vlastní peer review, které OECD
provede v roce 2016.
ZRS bude nadále ukotvena v zahraniční politice ČR, k čemuž přispěje i připravovaná koncepce
zahraniční politiky. ČRA posílí projekty zaměřené na předávání transformačních zkušeností zemím
Západního Balkánu, které usilují o vstup do EU, a zemím Východního partnerství, které podepsaly
asociační dohody s EU. Během roku 2015 bude navíc pokračovat realizace mimořádné pomoci
Ukrajině, zaměřená na oblast energetické účinnosti a školení v evropských standardech. Ve všech
partnerských zemích bude ČRA usilovat o lepší koherenci jednotlivých nástrojů ZRS a během roku
2015 plánuje zpracovat další čtyři sektorové programy, v rámci nichž zohlední oborové příležitosti.
Odbornost a motivace pracovníků
K personálnímu posílení ČRA zatím nedošlo, od ledna 2015 navíc dojde k redukci o jedno pracovní
místo. Proto bude provedena reorganizace ČRA s cílem racionálnějšího rozdělení agend a
efektivnějšího zapojování externích spolupracovníků. ČRA bude pokračovat v podpoře kariérního
růstu a školení svých zaměstnanců na základě nové směrnice, která platí od roku 2014. Uvedené
kroky umožní plynulou přípravu ČRA na aplikaci zákona o státní službě, který bude implementován v
první polovině roku 2015. Následně ČRA ve spolupráci s MZV prozkoumá možnosti pro rotaci mezi
zaměstnanci ČRA a MZV, včetně vysílání zaměstnanců ČRA na místa tzv. rozvojových diplomatů na
příslušných ZÚ.
Efektivita procesů a výsledky projektů ZRS
Zatímco MZV dokončuje aktualizaci Metodiky projektového cyklu, ČRA přistoupila k úpravám
vlastních procesů pro řízení dotací, identifikaci projektových námětů a monitoring projektů podle
výsledků. Po přijetí nové metodiky budou uvedené postupy konsolidovány do tzv. projektového
manuálu ČRA. Ke zefektivnění vnitřních procesů v ČRA přispěje také probíhající veřejnosprávní
kontrola, kterou MZV ukončí v lednu 2015, a plánovaná kontrola NKÚ. Klíčovým nástrojem vnitřního
řízení ČRA se stane nový elektronický systém administrace projektů, jehož zkušební verze bude
spuštěna v dubnu 2015.
Systém administrace projektů umožní nejen snazší evidenci projektů podle standardů OECD, ale také
dynamičtější řízení rozpočtu na projekty ZRS, ať již mezi jednotlivými sektory a zeměmi, tak i mezi
jednotlivými roky realizace. Převládající jednoleté uvolňování prostředků zůstává hlavní překážkou
pro větší udržitelnost víceletých projektů ZRS. Díky těmto procesním změnám bude ČRA schopna v
roce 2015 realizovat projekty ve větším objemu, než bude činit její běžný rozpočet. To umožní
postupné snižování nahromaděných rezerv (nároků nespotřebovaných výdajů) a položí základ pro
budoucí zvyšování prostředků státního rozpočtu na dvoustranné projekty ZRS.
Partnerství s realizátory a ostatními donory
ČRA v roce 2015 zahájí nové programy ZRS s cílem zapojení širšího spektra partnerů do ZRS. Ve třech
pilotních zemích ČRA zahájí program na vysílání expertů do institucí těchto zemí. ČRA také převezme
5

Program rozvojově-ekonomického partnerství (B2B), v rámci kterého bude podporovat vytváření tzv.
sdílené hodnoty. Zájmem ČRA je, aby k vytváření vhodného prostředí pro podnikání a investice
přispívaly také další projekty ZRS nad rámec programu B2B. S tímto záměrem ČRA vypracuje nové
sektorové programy, stejně jako průřezovou strategii pro podporu soukromého sektoru. V rámci
spolupráce s neziskovými organizacemi ČRA v roce 2015 pilotně vyzkouší nový víceletý nástroj v
podobě tzv. rámcových dohod.
Spolupráce ČRA se zahraničními dárci má dvojí cíl v podobě společné implementace rozvojových
aktivit a v podobě networkingu a sdílení zkušeností. ČRA bude v roce 2015 pokračovat v aktivní
účasti ve sdružení Practitioners Network, stejně jako ve sdružení EUNIDA, v rámci něhož prozkoumá
možnost zapojit se jako juniorní parter do společného projektu. Důležitým cílem zůstane větší
zapojení českých subjektů do realizace multilaterální ZRS, poskytované EU a jinými dárci. Výhledově
hodlá ČRA projít procesem pilířového screeningu EK pro delegovanou spolupráci. Ve spolupráci s
MZV a příslušnými ZÚ se ČRA rovněž zapojí do procesu dělby práce v Gruzii a Etiopii.
Transparentnost a informovanost o ZRS
ČRA bude pokračovat v intenzivnější komunikaci s odbornou i laickou veřejností o cílech a výsledcích
ZRS. Své komunikační aktivity ČRA zarámuje do Evropského roku rozvoje, který pro rok 2015
vyhlásila EU. Jako národní příjemce grantu EK podpoří ČRA osvětové a vzdělávací aktivity třetích
subjektů, stejně jako bude provádět vlastní komunikační aktivity. K nim bude patřit mj. zorganizování
Českého rozvojového dne, stejně jako vytvoření webového portálu pro transparentní zveřejňování
údajů o ZRS v souladu s mezinárodními principy International Aid Transparency Initiative (IATI).

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
B2B
ČEB
ČRA
DAC
EDF
EK
EUNIDA
IATI
MDGs
MZV
NNO
ODA
OECD
OSN
UNDP
ZRS
ZÚ

Rozvojově-ekonomická partnerství
Česká exportní banka
Česká rozvojová agentura
Development Assistance Committee
European Development Fund
Evropská komise
The European Network of Implementing Development Agencies
International Aid Transparency Initiative
Millennium Development Goals
Ministerstvo zahraničních věcí
Nestátní neziskové organizace
Official Development Assistance
Organisation for Economic Cooperation and Development
Organizace spojených národů
United Nations Development Programme
Zahraniční rozvojová spolupráce
Zastupitelský úřad ČR
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Prostředky na projekty ČRA v partnerských zemích na rok 2015

Region / země

Název tématu rozvojové spolupráce

Objem
Finance
Finance na
pokračujících plánované
finančních
prostředků
projektů v
projekty v
2
2015, dle UV
roce 2015
roce 2015

PROGRAMOVÉ ZEMĚ
Afghánistán
Afghánistán

Podpora vzdělávání

13 000

Afghánistán

Podpora zemědělské produkce

9 000
22 000

CELKEM Afghánistán

4 000
0

9 000
9 000

4 000

18 000

15 000

2 000

13 000

9 891
20 394
5 426

5 330
4 500

Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina

Podpora systému zásobování pitnou vodou a rozvoj
odpadového hospodářství
Přenos zkušeností z transformace státní správy

Bosna a Hercegovina

Lokálně udržitelné zdroje energie

12 000
21 000

Bosna a Hercegovina

Podpora zemědělské produkce

14 000

Bosna a Hercegovina

Podpora obnovy a ochrany lesa

Bosna a Hercegovina

CELKEM Bosna a Hercegovina

11 450

5 000

1 500

3 000

67 000

39 211

37 280

10 000

8 000

3 000

8 000

12 000

0

15 000

16 538

1 080

16 000

16 776

1 000

3 500

4 000

0

52 500

57 314

5 080

34 000

19 965

11 500

11 000

1 015

12 600

17 000

4 059

11 500

20 000

19 614

8 550

Etiopie
Etiopie

Podpora vzdělávání

Etiopie

Etiopie

Podpora zdravotnických služeb
Ochrana vodních zdrojů a zajištění přístupu k pitné
vodě
Ochrana půdy a podpora drobných zemědělců

Etiopie

Podpora obnovy a ochrany lesa

Etiopie

CELKEM Etiopie

Moldavsko

Moldavsko

Ochrana a monitoring vodních zdrojů
Přenos zkušeností z transformace státní správy a
samosprávy
Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity
zemědělství
Podpora sociálních služeb

Moldavsko

Podpora tvorby demografické politiky

Moldavsko
Moldavsko
Moldavsko

CELKEM Moldavsko

2 000

2 000

0

84 000

46 653

44 150

Mongolsko
Mongolsko

Ochrana a monitoring vodních zdrojů

9 500

9 299

0

Mongolsko

Posilování energetické soběstačnosti

15 000

Mongolsko

Podpora zemědělské produkce

3 500

8 142
3 099

12 000

Mongolsko

Řešení ekologických zátěží

7 500

0

4 000

Mongolsko

Geologické mapování

4 000

3 456

39 500

23 996

16 000

265 000

171 174

120 510

CELKEM Mongolsko
CELKEM programové země
2

0

Jedná se o předběžný údaj, platný k 1.1.2015, který se může v průběhu roku měnit.
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Region / země

Název tématu rozvojové spolupráce

Objem
Finance
pokračujících
finančních
prostředků
projektů v
2015, dle UV
roce 2015

Finance na
plánované
projekty v
1
roce 2015

PROJEKTOVÉ A OSTATNÍ ZEMĚ
Gruzie
Gruzie

Podpora zdravotnických služeb

8 000

0

13 100

Gruzie

Přenos zkušeností z transformace státní správy

3 600

Gruzie

Podpora sociálních služeb

8 000

6 154
2 000

3 000

Gruzie

Podpora drobných zemědělců

8 000

1 063

6 200

Gruzie

Prevence geologických krizí

6 000

4 126

3 400

Gruzie

Podpora chráněných oblastí

2 400

1 865
15 208

27 547

4 000
3 000

4 000
0

17 000

0
7 000

6 000
10 000

5 000

10 500

0

10 000

2 544

1 458

15 000

13 044

1 458

5 000
6 000
2 500

CELKEM Gruzie

36 000

350

1 497

Kambodža
Kambodža

Podpora zdravotnických služeb

Kambodža

Podpora sociálního rozvoje

Kambodža

Využívání obnovitelných zdrojů na lokální úrovni

CELKEM Kambodža

5 000
5 000
7 000

Kosovo
Kosovo
Kosovo

Ochrana vodních zdrojů a zajištění přístupu k pitné
vodě
Podpora sociálních služeb

CELKEM Kosovo

Palestina
Palestina

Podpora sociální infrastruktury

Palestina

Rozvoj energetické infrastruktury

5 000
6 000

Palestina

Zvyšování efektivity zemědělské produkce

2 500

0
0
0

13 500

0

13 500

CELKEM Palestina

Srbsko
Srbsko

Podpora zdravotnických služeb a přenos zkušeností

4 000

0

4 000

Srbsko

Ochrana a monitoring vodních zdrojů

7 000

Srbsko

Posilování energetické účinnosti
Podpora malých a středních podnikatelů a
ekonomického rozvoje

6 000

0
5 803

9 000
0

0

827

1 000

17 000

6 630

14 000

2 000
4 000

2 000
4 000

0
0

4 500

4 729

800

10 500

10 729

800

Srbsko

CELKEM Srbsko

Zambie
Zambie

Podpora vzdělávání

Zambie

Podpora primární zdravotnické péče

Zambie

Podpora chovu skotu

CELKEM Zambie
CELKEM projektové a ostatní země

109 000

52 611

67 305

CELKEM všechny partnerské země

374 000

223 785

187 815

- 37 600

-

-

rozdíl mezi alokací dle UV a plánovaným čerpáním

3

3

Pozn.: Případný záporný rozdíl mezi alokací podle UV a plánovaným čerpáním bude hrazen z nároků nespotřebovaných
výdajů. Případný kladný rozdíl mezi alokací dle UV a skutečným čerpáním k 31.12.2015 bude naopak znamenat přírůstek
nároků.
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Příloha č. 2: Prostředky na dotační programy a další rozvojové aktivity ČRA na rok 2015

Region / země

Název dotačního / dalšího programu ČRA

Objem finančních
4
prostředků 2015

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO NNO, KRAJE A VYSOKÉ ŠKOLY
ČR
ČR
ČR
ČR
Prioritní země
Rozvojové země
ČR

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových
organizací
Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro
rozvojovou spolupráci
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí
Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních
zemích ZRS ČR
Podpora trojstranných projektů českých subjektů
Evropský rok rozvoje a osvětové aktivity související
s agendou „Post 2015“

CELKEM dotační programy v gesci ČRA

15 000
3 000
2 500
10 000
1 500
34 000
4 000
70 000

PODPORA ZAPOJENÍ SOUKROMÉHO SEKTORU DO ZRS
Projekty rozvojově –ekonomického partnerství (B2B
v ZRS)
Podpora účasti českých subjektů v evropských finančních
Rozvojové země
rozvojových nástrojích a EDF a Příprava studií
proveditelnosti
Rozvojové země
Vysílání expertů do rozvojových zemí
CELKEM podpora zapojení soukromého sektoru do ZRS
Rozvojové země

8 000
3 000
2 000
13 000

4

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotační tituly, lze očekávat, že skutečné čerpání bude odpovídat 100% alokovanému
rozpočtu dle UV. Případné rozdíly budou zdůvodněny a MZV o nich bude informováno.
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Příloha č. 3: Prostředky na dodatečné aktivity ZRS v roce 2015

Region / země

Název dotačního / dalšího programu ČRA

Objem finančních
5
prostředků 2015

DODATEČNÉ AKTIVITY ZRS (NAD RÁMEC PLÁNU DVOUSTRANNÉ ZRS)
Zvyšování odbornosti ukrajinské veřejné správy
Rekonstrukce budov veřejné správy na Ukrajině
Mimořádná pomoc zemím Balkánu po povodních (dotační
výzva pro kraje, města a obce)
Dodatečná podpora projektu "Včasná diagnostika
Gruzie
prevence a léčby onkologických onemocnění"
Dodatečná podpora trojstranných projektů českých
Rozvojové země
subjektů
ČR
Spolufinancování grantu EK na Evropský rok rozvoje 2015
CELKEM dodatečné aktivity ZRS pokryté z rezerv ČRA
Ukrajina
Ukrajina
Srbsko, Bosna a
Hercegovina

3 000
8 000
1 000
8 000
3 000
900
23 900

5

Prostředky na dodatečné aktivity nad rámec Plánu dvoustranné ZRS na rok 2015 budou kryté z nároků nespotřebovaných
výdajů ČRA.
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Příloha č. 4: Implementace strategie ČRA (aktivity od 1.1.2015 do 31.12.2015)

STRATEGICKÝ CÍL / AKTIVITA

TERMÍN

MIKROTÝM

POZNÁMKA

1. Zlepšit práci ČRA v globálním, zahraničně-politickém i domácím kontextu
Benchmark: Počet pozitivních referencí o české ZRS v českých médiích
1.1. Účast v iniciativě "Doing Development Differently"
01/2015
MK, HC

+ 15 %
V přípravě

1.2. Účast v peer review Portugalské ZRS

11/2015

MK, MN

Nezačalo

1.3. Sektorový program pro vodu a sanitaci v Bosně

06/2015

IPP, FZ

Nezačalo

1.4. Sektorový program pro státní správu v Gruzii

06/2015

JČ, MC

Nezačalo

1.5. Sektorový program pro zemědělství v Moldavsku

12/2015

JČ, LS

Nezačalo

1.6. Sektorový program pro vodu a sanitaci v Etiopii

12/2015

MP, BL

Nezačalo

2. Zvýšit odborné znalosti, motivaci a pracovní podmínky zaměstnanců ČRA
Benchmark: Průměrná doba trvání pracovního poměru v ČRA
2.1. Racionalizace organizační struktury ČRA
02/2015
MK

+ 5 měsíců
V přípravě

2.2. Aplikace zákona o státní službě na ČRA

07/2015

MK, MC

V přípravě

2.3. Realizace secondmentu pracovnice ČRA v UNDP

07/2015

BL

V přípravě

3. Zefektivnit řízení procesů v ČRA za účelem lepších výsledků projektů ZRS
Benchmark: Vážený výsledek (index) následných evaluací projektů ZRS
3.1. Konsolidace projektového manuálu ČRA
09/2015

MN, HC

+ 0,1 bodů
V přípravě

3.2. Veřejnosprávní kontrola GIA

02/2015

LN, MT

Probíhá

3.3. Kontrola NKÚ v ČRA

04/2015

MN, LN

Nezačalo

3.4. Postupné čerpání nároků nespotřebovaných výdajů

12/2015

MK, HC

Probíhá

3.5. Elektronický systém administrace projektů

05/2015

HC, VH

V přípravě

4. Zintenzivnit partnerství s realizátory ZRS a zahraničnímí dárci včetně EU
Benchmark: Počet partnerů hlásících se do zahraničních bilaterálních projektů
4.1. Program vysílání expertů ve třech pilotních zemích
08/2015
MC, IPP, JČ

+7%
V přípravě

4.2. Program rozvojově-ekonomických partnerství (B2B)

02/2015

IL

V přípravě

4.3. Komunikační strategie vůči soukromému sektoru

04/2015

IL, FZ

Nezačalo

4.4. Pilotní rámcová dohoda s pravidleným příjemcem dotací

06/2015

MN, MT

Nezačalo

4.5. Pilotní společný projekt v rámci sdružení EUNIDA

11/2015

LN, MN

Nezačalo

4.6. Pilířový screening EK pro delegovanou spolupráci

09/2016

LN, MN

V přípravě

4.7. Účast na společném programování EU v Gruzii

10/2015

JČ, LS

Probíhá

5. Zprůhlednit informace o práci ČRA a zvýšit veřejné povědomí o české ZRS
Benchmark: Zlepšení indexu měřícího transparentnost ZRS v mezinárodní statistice
5.1. Přijetí grantu EK na Evropský rok rozvoje
02/2015
EP, MN

+2%
V přípravě

5.2. Organizace Českého rozvojového dne

09/2015

EP, VH, MC

Nezačalo

5.3. Webový portál ve formátu IATI

11/2015

EP, LN

Nezačalo

Nezačalo – implementace aktivity nezačala, ani pokud jde o přípravu
V přípravě – probíhá příprava na zahájení implementace dané aktivity
Probíhá – implementace aktivity začala a probíhá, zatím bez konkrétních výsledků
Částečně splň. – bylo dosaženo konkrétních, ale zatím pouze částečných, výsledků
Splněno – bylo dosaženo všech vytyčených cílů v rámci dané aktivity
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