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Úvodní slovo
Právě jste se dostali ke čtení výroční zprávy České rozvojové agentury (ČRA). Na
následujících stránkách se dozvíte vše důležité, co se z pohledu ČRA v loňském roce odehrálo.
Byl to rok, který podle mého přesvědčení vedl k dalšímu upevnění naší úlohy jako klíčového
subjektu při implementaci programů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v prioritních
zemích. Hlavní zásluhu na tom má náš profesionální tým kvalifikovaných lidí, který
odvedl velký kus práce. Tu by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit bez přispění našich
partnerů jak ze státní správy, tak i ze soukromého a neziskového sektoru.
Když se podívám za některými důležitými momenty uplynulého roku, rád bych vyzdvihl
několik věcí. V první řadě se nám podařilo úspěšně navázat na programy spolupráce
s jednotlivými prioritními zeměmi. Nové programy spolupráce reflektují novou Strategii
ZRS 2018–2030, v níž je kladen větší důraz na synergie a účelné návaznosti jednotlivých
nástrojů rozvojové spolupráce.
Naším cílem je i aktivní spolupráce s dalšími donory, včetně Evropské komise (EK). Zde bych
rád zmínil, že po získání akreditace na delegovanou spolupráci u EK se nám podařilo
zapojit do přípravy programu EU v Moldavsku, který má za cíl přispět k urovnání
tzv. Podněsterského konfliktu. V konsorciu s německou agenturou GIZ bychom měli
v letošním roce společně zahájit implementaci našeho prvního projektu delegované
spolupráce. V Bosně a Hercegovině budeme letos usilovat zapojit se do výzvy delegované
spolupráce v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Na Ukrajině jsme pak nabídli svou
expertízu v oblasti podpory exilových univerzit na východě země.
Při ohlédnutí za minulým rokem je potřeba rovněž zmínit, že v úzké součinnosti s MZV byla
schválena nová metodika realizace projektů ZRS. Jejím cílem je zjednodušení
projektového cyklu, posílení role zastupitelských úřadů a rovněž aktivní zapojení realizátorů
v rámci identifikace projektových námětů. V návaznosti na tyto změny, a já pevně věřím,
že pozitivní, jsme v rámci ČRA a v součinnosti s MZV otevřeli diskusi na téma optimalizace
organizační struktury ČRA. Tato diskuse by měla vyústit v novou a efektivnější
organizační strukturu ČRA, jejíž implementaci budeme postupně zavádět v průběhu prvního
čtvrtletí letošního roku. Tato optimalizace by měla zefektivnit jednotlivé procesy a posílit
kontrolní mechanismy, abychom mohli ještě lépe plnit svoji implementační a kontrolní úlohu
a tím zajistit řádné čerpání veřejných prostředků.
Rád bych se také stručně zmínil o výsledcích některých našich projektů. V souvislosti
s projektem na podporu Státního archivu Bosny a Hercegoviny se Česká republika stala loni
první zemí, která obdržela ocenění „Listina krále Stjepana Dabiše“, pojmenované podle
nejstaršího dokumentu ve vlastnictví tamního archivu. V rámci naší dlouholeté podpory
nedotčené horské krajiny gruzínského Tušska byl pořízen první lesnický traktor v Gruzii.
V Kosovu jsme pro změnu zprovoznili novou čistírnu odpadních vod. V souvislosti s našimi
aktivitami v České republice jsme opět spolupořádali Ceny SDGs, unikátní akci spočívající
v ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Velmi mě proto těší, že jsme
v uplynulém roce opět zvýšili naše mediální aktivity a česká veřejnost se díky tomu mohla
o našich projektech dozvědět.
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Také se nám stále lépe daří aktivně zapojit do ZRS i soukromý sektor a zároveň tím
mobilizovat soukromý kapitál. Zájem českých firem o rozvojové trhy stoupá i díky našemu
Programu B2B, jehož dotačním charakterem snižujeme firmám riziko, že jejich investice
nebude úspěšná. V koordinaci s dalšími institucemi státní správy, které mohou k snižování
rizika přispět, bylo v průběhu loňského roku realizováno 58 projektů.
Jsem si dobře vědom, jak důležité je nadále posilovat důvěryhodnost a roli ČRA
jakožto klíčové instituce pro implementaci bilaterální rozvojové spolupráce, aby mohlo
docházet k postupnému navyšování rozpočtu na ZRS právě prostřednictvím implementace
bilaterálních projektů na úkor multilaterálních. K tomu by měly přispět jak výše uvedené
změny, tak i postupné posilování personálních kapacit. Bez stabilního a profesionálního týmu
by toho totiž nebylo možné dosáhnout.

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
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Vybrané výsledky projektů ČRA v roce 2018
V Západní provincii Zambie bylo v rámci projektu Zlepšení kvality a dostupnosti péče
o matku a dítě kromě posílení kapacit zdravotnického personálu vyšetřeno ultrazvukem
630 žen.
V Etiopii pomohl projekt cílený na zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate
k posílení systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji, ke zvýšení ekologické
stability a k rozvoji udržitelné obživy.
V Gruzii přispěl projekt zaměřený na udržitelný rozvoj včelařství ke zlepšení živobytí malých
a středních farmářů, pro něž se včelařství může stát významným zdrojem příjmu.
V Kosovu byla zprovozněna nová čistírna odpadních vod u jezera Badovac, které je jedním
z hlavních zdrojů pitné vody pro hlavní město Kosova Prištinu a pro sousední město
Gračanica.
V oblasti západní Bosny byly prostřednictvím vybudování solárních systémů zlepšeny
životní podmínky ve 20 domácnostech tzv. menšinových navrátilců.
V Moldavsku pomohl projekt zaměřený na průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými
látkami vyřešit závažnou kontaminaci vodních zdrojů v regionu Floreşti.
V kambodžské provincii Kampong Chhnang pomůže projekt zacílený na zlepšení kvality
poskytované zdravotní péče 71 657 dětem a ženám ze spádových oblastí tří nemocnic.
Na Ukrajině byl otevřen nově zrekonstruovaný učební korpus Donbaské národní akademie
stavebního inženýrství a architektury, v němž má aktuálně zázemí přes 500 studentů.
V Mongolsku přispěl projekt zaměřený na přenos know-how v přístupu k odstraňování
ekologických zátěží ke zlepšení tamního životního prostředí.
V peruánských obcích bylo v rámci Programu B2B nainstalováno 5 úpraven vody. Každá
z nich denně vyprodukuje až 190 litrů zdravotně nezávadné vody.
V České republice spolupořádala ČRA druhý ročník Cen SDGs, unikátní akce spočívající
v oceňování soukromých firem, subjektů z neziskové, akademické i státní sféry za realizaci
projektů, produktů nebo služeb vedoucích k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN
v Česku.
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O České rozvojové agentuře

„Česká rozvojová agentura při efektivním využití dostupných zkušeností a zdrojů pomáhá
méně vyspělým zemím řešit jejich rozvojové problémy, čímž přispívá k důstojnému
a udržitelnému životu na naší planetě i k šíření dobrého jména České republiky ve světě.“
Snížení chudoby, zlepšení kvality života, udržitelný rozvoj ve světě. Cíle,
které se mohou zdát velké a jejich dosažení vzdálené. To však není důvod je opomíjet nebo
jim věnovat menší pozornost. Česká rozvojová agentura (ČRA) se od 1. ledna 2008 zabývá
právě těmito třemi oblastmi. Vznikla zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Jejím zřizovatelem je
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV).
ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou
správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi
a se soukromým sektorem. Agentura má ústřední místo v systému zahraniční rozvojové
spolupráce ČR (ZRS).

Institucionální zajištění zahraniční rozvojové spolupráce ČR
Činnost ČRA se řídí Plánem dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a v roce
2018 se řídila Strategií zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období
let 2018–2030. ČRA při tom spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR,
zastupitelskými úřady ČR v zahraničí (ZÚ), zástupci partnerských zemí a ostatními dárci.
ČRA je přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.
Hlavním úkolem ČRA je příprava a realizace dvoustranných projektů ZRS, a to v součinnosti
s MZV, ZÚ a relevantními subjekty v partnerských zemích.
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Činnost České rozvojové agentury
ČRA plní především následující úkoly vyplývající ze statutu ČRA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ve spolupráci s MZV identifikuje témata ZRS v prioritních zemích.
Formuluje projekty a připravuje související projektovou dokumentaci.
Vypisuje a vede výběrová řízení na dodavatele zboží, služeb a prací v rámci
projektů ZRS.
Připravuje a uzavírá smlouvy s dodavateli, resp. realizátory projektů.
Připravuje a vydává rozhodnutí o přidělení dotace realizátorům projektů.
Řídí a pravidelně kontroluje realizaci projektů ZRS a poskytuje podklady
pro následné evaluace vybraných projektů.
Spolu s MZV informuje veřejnost o výsledcích ZRS.
Skrze tzv. trojstranné projekty podporuje české subjekty, které usilují
o zapojení do projektů ostatních dárců a mezinárodních organizací.
Podporuje posilování kapacit neziskových organizací a dalších subjektů.
Spolupracuje s pracovníky MZV a poskytuje jim informace o tom, které projekty
se realizují v prioritních zemích v případě, že se tam koná zahraniční cesta.

V roce 2018 činnost Agentury plně reflektovala usnesení vlády č. 468/2017 k Plánu
zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2018 (dále jen UV).

Typy projektů a formy spolupráce
ČRA se zabývá především realizací Dvoustranných projektů mezi ČR a partnerskými
zeměmi. Vedle nich realizuje také projekty v rámci Horizontálních programů, mezi něž
patří Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B),
programy Vysílání expertů a Vysílání učitelů.
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 její 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.
O podporu ČRA je možné se ucházet několika způsoby. Na realizaci konkrétně
specifikovaných projektových aktivit, jako je vybudování školy nebo technické infrastruktury,
jsou vyhlašovány veřejné zakázky. Projekty s méně specifickým zadáním (například nejen
postavit
školu,
ale také podpořit a rozvinout systém vzdělávání), jsou podporovány 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).
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Organizační struktura ČRA
Jednotlivá oddělení ČRA mají na starosti různé části projektového cyklu.
Teritoriální oddělení se stará o zjištění potřeb v jednotlivých partnerských zemích
a monitoring probíhajících projektů. Má na starosti také průběžnou komunikaci s institucemi
a dalšími subjekty v partnerských zemích.
Formulační oddělení je zodpovědné za zpracování projektových dokumentů a vypisování
výběrových řízení. Po identifikování potřeb experty ČRA v daných teritoriích probíhá
formulace projektů s důrazem na analýzu rozvojového problému.
Oddělení vztahů s partnery se stará o tuzemské dotace, mezinárodní spolupráci,
zapojování soukromého sektoru do ZRS ČR a informuje veřejnost o aktivitách agentury.
Oddělení administrativy zajišťuje běžný provoz ČRA, zejména její personální a finanční
řízení.

V roce 2018 nezaznamenala ČRA žádnou žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Partneři zahraniční rozvojové spolupráce
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
evropských dárcovských agentur Practitioners’ Network for European
Development Cooperation. Tato platforma sdružuje šestnáct evropských rozvojových
agentur a úzce spolupracuje s Evropskou komisí.
V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA dále spolupracuje s řadou agentur
zahraničních dárců, jako například s Agenturou Spojených států amerických
pro mezinárodní rozvoj (USAID), se Švédskou rozvojovou agenturou (SIDA), s Rakouskou
rozvojovou agenturou (ADA), s Německou agenturou pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(GIZ), s Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV) a s mnoha
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dalšími. Spolupráce probíhá také s mezinárodními organizacemi, jako je Rozvojový program
OSN (UNDP).
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2 Kde působíme
Česká republika měla na základě Strategie zahraniční rozvojové spolupráce na
období 2018–2030 stanovených šest prioritních zemí, do kterých zahraniční rozvojovou
spolupráci dlouhodobě směřovala. Od roku 2014 byla navíc poskytnuta 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 Trojstranné projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země. V roce 2018 byly
takto podpořeny například projekty na Srí Lance, v Myanmaru (Barmě), Ghaně, Jižním
Súdánu, Sýrii, Peru a v dalších zemích.
Prioritní země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Zambie
Mimořádná pomoc: Ukrajina
Specifické země: Palestina
Země, kde je projektová rozvojová spolupráce postupně ukončována: Mongolsko,
Kosovo, Srbsko

Tematické priority v jednotlivých prioritních zemích, specifických zemích
a zemích s ukončovanou spoluprací
Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Zemědělství
a rozvoj
venkova

Inkluzivní
sociální
rozvoj

Řádná
(demokrattická) správa
věcí veřejných

Ekonomický
růst

√

√

Prioritní země
Bosna
a Hercegovina

√

√

Etiopie

√

√

√

√

√

Gruzie
Kambodža

√

Moldavsko

√

Zambie

√

√
√

√

√

√

√

Země s ukončovanou spoluprací a specifické země
Kosovo
Mongolsko

√

√
√

Palestina

√

Srbsko

√

Ukrajina

√
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3 Přehled vynaložených prostředků v roce 2018
Skutečné čerpání finančních prostředků na Dvoustranné projekty
realizované v jednotlivých zemích za rok 2018

Zambie
7%

Ukončovací
a specifické
4%
Bosna
a Hercegovina
28 %

Moldavsko
19 %

Kambodža
3%

Etiopie
24 %

Gruzie
15 %

Země

Skutečné čerpání

Bosna a Hercegovina

85 168 774,34 Kč

Etiopie

71 774 309,00 Kč

Gruzie

43 690 984,70 Kč

Kambodža

8 841 500,00 Kč

Moldavsko

57 832 329,35 Kč

Zambie

22 173 837,00 Kč

Ukončovací a specifické

11 364 054,00 Kč

Celkem

300 845 788,39 Kč
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle finančního
nástroje za rok 2018

Rozpočtová
opatření
9%
Tuzemské
projekty
8%
Dvoustranné
dotace
34 %

Trojstranné
projekty
10 %

Program B2B
7%

Veřejné zakázky
32 %

Finanční nástroj

Skutečné čerpání

Dvoustranné dotace

146 334 445,64 Kč

Veřejné zakázky

135 323 011,48 Kč

Program B2B

30 927 587,85 Kč

Trojstranné projekty

43 948 581,06 Kč

Tuzemské projekty

31 834 403,82 Kč

Rozpočtová opatření

36 792 310,00 Kč

Celkem

425 160 339,85 Kč
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle tematických
priorit v roce 2018
Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji
16 %

Multi*
26 %

Zemědělství
a rozvoj venkova
20 %

Ekonomický růst
6%

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných
12 %

Inkluzivní sociální
rozvoj
20 %

Tématická priorita

Skutečné čerpání

Udržitelné nakládání
s přírodními zdroji

68 093 493,08 Kč

Zemědělství a rozvoj venkova

83 379 746,76 Kč

Inkluzivní sociální rozvoj

85 344 550,99 Kč

Řádná (demokratická) správa
věcí veřejných

53 295 378,32 Kč

Ekonomický růst

24 890 866,52 Kč

Multi*

110 156 304,18 Kč

Celkem

425 160 339,85 Kč

*K pěti hlavním tematickým prioritám byla přidána i kategorie Multi, která v sobě obsahuje
následující: horizontální programy Vysílání expertů, Vysílání učitelů, Program B2B včetně částky na
rekonstrukci Sýrie, Tuzemské projekty (Globální rozvojové vzdělávání, Osvěta veřejnosti a komunikace
výsledků ZRS, Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, Posilování kapacit
platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství
NNO) a Podporu trojstranných projektů.
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty dle sektorů
v roce 2018

Voda a sanitace
16 %

Multisektorové
26 %

Zemědělství
a lesnictví
19 %

Výroba a dodávky
energie
6%

Veřejná správa
a občanská
společnost
12 %

Obecná ochrana
životního
prostředí
Vzdělávání
1%
9%
Ostatní sociální
infrastruktura
a služby
5%

Zdravotnictví
6%

Sektor

Tematická priorita

Voda a sanitace

Udržitelné nakládání
s přírodními zdroji

68 093 493,08 Kč

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství a rozvoj venkova

80 585 481,76 Kč

Obecná ochrana životního
prostředí

Zemědělství a rozvoj venkova

2 794 265,00 Kč

Vzdělávání

Inkluzivní sociální rozvoj

40 108 247,28 Kč

Zdravotnictví

Inkluzivní sociální rozvoj

23 858 511,00 Kč

Ostatní sociální
infrastruktura a služby

Inkluzivní sociální rozvoj

21 377 792,71 Kč

Veřejná správa a občanská
společnost

Řádná (demokratická) správa
věcí veřejných

53 295 378,32 Kč

Výroba a dodávky energie

Ekonomický růst

24 890 866,52 Kč

Multisektorové

Multisektorové

110 156 304,18 Kč

Celkem

Skutečné čerpání

425 160 339,85 Kč
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4 Tematické a sektorové priority v roce 2018
4.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
Pro rok 2018 bylo na tematickou prioritu Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
alokováno 93,29 mil. Kč. Skutečné čerpání v tomto sektoru v roce 2018 činilo 68,09 mil. Kč,
tedy 73 % původního plánu, přičemž mezi přijímající země patřily Bosna a Hercegovina,
Etiopie, Moldavsko a Kosovo.
Voda a sanitace
V rámci sektoru Vody a sanitace se ZRS ČR v roce 2018 zaměřila především na zlepšení
situace týkající se zásobování pitnou vodou a managementu vodních zdrojů. Dále se věnovala
nakládání s odpadními vodami a jejich čištění, nakládání s nebezpečnými odpady a dalším
formám prevence znečišťování vodních zdrojů včetně odstraňování starých ekologických
zátěží. Součástí aktivit v rámci sektoru bylo zvyšování znalostí a kapacit partnerských
organizací s cílem zajistit udržitelnost jednotlivých intervencí a další rozvoj sektoru v cílových
zemích.
Česká republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla především k plnění cíle
udržitelného rozvoje č. 6: zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení
a udržitelné hospodaření s nimi. V rámci sektoru Voda a sanitace bylo podpořeno 17 realizací
v celkové výši 68,09 mil. Kč, a to v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Kosovu a Moldavsku.

4.2 Zemědělství a rozvoj venkova
Pro rok 2018 bylo na tematickou prioritu Zemědělství a rozvoj venkova alokováno
96 mil. Kč. Skutečné čerpání v loňském roce činilo 83,38 mil. Kč, tedy 86,85 % původního
plánu. Mezi přijímající země patřily Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko,
Mongolsko a Zambie.
Zemědělství a lesnictví
Pro řadu rozvojových zemí představuje zemědělství klíčový hospodářský sektor a hlavní zdroj
obživy obyvatelstva. I z tohoto důvodu má přenos zkušeností z oblasti českého zemědělství
a lesnictví v rozvojovém světě své nezastupitelné místo.
Projekty v sektoru Zemědělství a lesnictví v rámci tematické priority Zemědělství a rozvoj
venkova byly realizovány v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Moldavsku, Gruzii, Zambii
a Mongolsku. Zemědělské projekty se v roce 2018 zaměřily především na zvyšování efektivity
zemědělské produkce drobných zemědělců, podporu organického zemědělství a posilování
kapacit vzdělávacích a poradenských služeb. Důležitým společným prvkem aktivit byla
adaptace na změny klimatu a zlepšování potravinové bezpečnosti. Projekty cílené na lesnictví
probíhaly v roce 2018 v Etiopii a Mongolsku. Tyto projekty se v roce 2018 orientovaly
především na řešení problematiky rekultivace degradovaných půd, zlepšení lesního plánování
či obnovu místních ekotypů dřevin.
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Česká rozvojová spolupráce tak přispěla k naplňování cíle udržitelného rozvoje č. 2:
vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné
zemědělství. Dále pak cíle udržitelného rozvoje č. 15: chránit, obnovovat a podporovat
udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat
rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.

Obecná ochrana životního prostředí
Aktivity ČRA se v rámci sektoru Obecné ochrany životního prostředí zaměřily
především na téma budování kapacit místní státní správy. V Gruzii se tak dělo v souvislosti
s řízením chráněných oblastí a zaváděním evropské legislativy týkající se řízení chemických
látek, v Mongolsku se jednalo o oblast nakládání se starými ekologickými zátěžemi.
Česká republika svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla k naplnění cíle
udržitelného rozvoje č. 15: chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání
suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit
a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity prostřednictvím ochrany
vodních zdrojů před znečištěním.
Celkově bylo na sektor Obecná ochrana životního prostředí v rámci tematické priority
Zemědělství a rozvoj venkova v roce 2018 vynaloženo 2,79 mil. Kč.

4.3 Inkluzivní sociální rozvoj
Mít možnost zapojit se do života a rozvoje svých komunit je jednou ze základních podmínek
udržitelného růstu. V roce 2018 bylo na tematickou prioritu Inkluzivní sociální rozvoj
alokováno celkem 103,5 mil. Kč, z kterých bylo vyčerpáno 82,46 mil. Kč, což představovalo
82,46 % původního plánu. Příjemci byly Etiopie, Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Zambie
a Kosovo. Ve speciálních programech pak byla pomoc směřována na Ukrajinu a studentům
z Nigérie. ZRS ČR v této oblasti byla zaměřena na sektory sociální infrastruktury a služeb,
vzdělávání a zdravotnictví.
Vzdělávání
ČRA v rámci této oblasti přispěla k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Jedná se zejména
o cíl udržitelného rozvoje č. 4: zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu
vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny a o cíl udržitelného rozvoje
č. 5: dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.
Nad rámec alokovaného rozpočtu bylo také samostatným usnesením vlády rozhodnuto
o pokračování realizace mimořádné pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře demokratické
transformace, na níž byly uvolněny finance ve výši 11 mil. Kč. ČRA se na Ukrajině soustředí
na modernizaci systému veřejného vzdělávání skrze technickou asistenci i materiální
podporu ukrajinským vzdělávacím institucím. Na základě zvláštního usnesení vlády bylo také
poskytnuto 1,7 mil. Kč na úhradu stipendií pro nigerijské studenty studující v ČR lékařství.

16

Celkově bylo na sektor Vzdělávání v rámci tematické priority Inkluzivní sociální rozvoj v roce
2018 vynaloženo 23,85 mil. Kč.
Zdravotnictví
Projekty v oblasti Zdravotnictví byly realizovány v nejméně rozvinutých zemích, jako
je Etiopie, Zambie a Kambodža, kde se soustředily na prevenci dětské podvýživy, snížení
dětské a mateřské úmrtnosti a s tím spojený rozvoj oboru neonatologie. V Gruzii se pak česká
pomoc zaměřila především na podporu prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických
onemocnění a také na zavedení služeb dětské paliativní péče. Součástí projektů bylo též
vzdělávání místního zdravotnického personálu. To vše přispívalo k naplnění cíle
udržitelného rozvoje č. 3: zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny
v jakémkoli věku.
Celkově bylo na sektor Zdravotnictví v rámci tematické priority Inkluzivní sociální rozvoj
v roce 2018 ve všech zemích vynaloženo 23,86 mil. Kč.
Ostatní sociální infrastruktura a služby
V rámci sektoru Ostatní sociální infrastruktury a služby byly realizovány projekty
na podporu začleňování zranitelných a ohrožených skupin obyvatel do společnosti (jednalo
se zejména o seniory, osoby se zdravotním postižením a sociálně slabé či jinak vyloučené
skupiny), na zkvalitnění vzdělávacího systému a na rozvoj trhu práce. Bylo též usilováno
o pozitivní systémové změny a budování místních kapacit v oblasti poskytování sociální péče.
Celkově bylo v roce 2018 na sektor Ostatní sociální infrastruktura a služby v rámci tematické
priority Inkluzivní sociální rozvoj vynaloženo 21,38 mil. Kč.

4.4 Řádná (demokratická) správa věcí veřejných
Předávání českých zkušeností s politickou, ekonomickou a společenskou transformací
se dostává v rámci tematické priority Řádné (demokratické) správy věcí veřejných
stále více do popředí. Pro rok 2018 schválila vláda ČR na tento sektor 52,5 mil. Kč. Skutečné
čerpání v tomto sektoru v loňském roce činilo 53,3 mil. Kč. Finance nad rámec UV byly
pokryty z nespotřebovaných nároků z předešlých let. Projekty byly realizovány v zemích
Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko a Srbsko.
Veřejná správa a občanská společnost
Projekty v tomto sektoru se zaměřovaly nejen na zvyšování efektivnosti a transparentnosti
státních institucí, zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj kapacit občanské společnosti,
ale také na podporu harmonizace místních legislativ s Evropskou unií.
V rámci tohoto tématu je usilováno o cíl udržitelného rozvoje č. 16: podporovat mírové
a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit
efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. Na sektor Veřejná správa
a občanská společnost v rámci tematické priority Řádná (demokratická) správa věcí
veřejných bylo v roce 2018 vynaloženo celkem 53,3 mil. Kč.
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4.5 Ekonomický růst
Na tematickou prioritu Ekonomický růst bylo alokováno 40,5 mil. Kč, z toho 27,5 mil. Kč
na projekty v Bosně a Hercegovině a 13,5 mil. Kč na projekty v Palestině. Čerpání dosáhlo
v roce 2018 ve výše 24,89 mil. Kč, což představovalo 61,46 % alokovaného rozpočtu.
Výroba a dodávky energie
V oblasti Výroby a dodávky energie může Česká republika čerpat z bohatých zkušeností
českých firem v tomto sektoru.
V rámci sektoru Výroby a dodávky energie se v roce 2018 uskutečnily projekty v Bosně
a Hercegovině, kde Česká rozvojová agentura začala realizovat projekt pod názvem „Podpora
energetické soběstačnosti menšinových navrátilců v BaH“. Tento projekt byl zaměřený na
zpřístupnění dodávek elektrické energie a teplé vody odříznutým obyvatelům v oblasti
západní Bosny za pomoci solárních systémů. Mezi další témata patřilo především využívání
alternativních energetických zdrojů, jako jsou využití geotermální energie, bioplyn nebo kotle
na biomasu, a dále zvyšování energetické účinnosti pomocí modernizace stávajících
energetických systémů. ČRA tak přispěla k naplnění cíle udržitelného rozvoje č. 7:
zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie
pro všechny.

4.6 Horizontální programy
Program B2B
Česká rozvojová agentura si v roce 2018 stanovila za cíl podpořit co nejvíce především malých
a středních podnikatelů v pronikání na rozvojové trhy. Jsou to právě jejich aktivity
a investice, které dlouhodobě přispívají k rozvoji místních komunit a naplňování Cílů
udržitelného rozvoje, zejména cíle udržitelného rozvoje č. 8: podporovat trvalý,
inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou
práci pro všechny. Soukromý sektor přináší lidem nové pracovní příležitosti, předává knowhow a přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v daných zemích.
V roce 2018 bylo v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor
(Program B2B) podáno ze strany českých podnikatelských subjektů celkem 114 žádostí
o dotaci, z toho 58 projektů bylo podpořeno. Rozpočet pro rok 2018 daný Usnesením vlády
ve výši 18,7 mil. Kč byl navýšen na 42,5 mil. Kč. Čerpáno bylo 28,12 mil. Kč, a to na projekty
v těchto zemích: Albánie, Angola, Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Etiopie,
Filipíny, Ghana, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Kambodža, Kamerun, Keňa, Kostarika,
Kyrgyzstán, Mali, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik, Peru, Senegal, Srbsko, Srí Lanka,
Súdán, Sýrie, Tanzanie, Uganda, Ukrajina a Uzbekistán.
V roce 2018 byl Program B2B zapojen také do vládního programu „Poskytnutí humanitární,
rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016–2019“, v rámci kterého se
realizovalo celkem 7 studií proveditelnosti v hodnotě 2,8 mil. Kč v oblastech Voda a sanitace
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a Potravinářství. České firmy měly možnost poskytnout své know-how a pomoci syrským
partnerům při navržení řešení aktuálních problémů.
Díky úspěšné implementaci Programu B2B v roce 2018 bylo rozhodnuto rozšířit
podporované aktivity o projektovou dokumentaci, která by měla českým firmám
ve spolupráci s místními partnery v cílových zemích vytvořit potřebné technické
dokumentace pro získání dalších zdrojů na financování projektu.
V roce 2018 bylo rovněž schváleno zapojení ČRA do nového programu Záruka ZRS,
který spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. V rámci spolupráce s dalšími
institucemi jsou vybírány projekty vhodné pro získání zvýhodněného financování
z komerčních zdrojů.
Vysílání expertů
Cílem programu Vysílání expertů do rozvojových zemí (v rámci přenosu
transformačních zkušeností) je sdílení českých zkušeností a znalostí získaných v období
transformace, tedy přechodu státu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní,
zasazenou do demokratického systému. Tyto transformační zkušenosti jsou chápány
jako výrazná komparativní výhoda ČR.
ČRA v roce 2018 vysílala experty do celkem šesti zemí: Afghánistán, Bosna a Hercegovina,
Etiopie, Moldavsko, Mongolsko a Srbsko. V roce 2018 bylo usnesením vlády na projekty
Vysílání expertů alokováno 5 mil. Kč, z čehož bylo čerpáno celkem 3,45 mil. Kč, což
představuje 68,9 % z původního plánu. Uskutečnilo se celkem 8 projektů v oblastech státní
správy, vzdělávání, zdravotnictví, sociální infrastruktury a zemědělství.
Vysílání učitelů
Zlepšování kvality vzdělávání v rozvojových zemích představuje jeden z klíčových aspektů
rozvojové spolupráce. Cílem programu Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí
je zvýšit úroveň a odbornost vysokoškolské výuky v partnerských prioritních zemích
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Díky zapojení pedagogů českých vysokých
škol přímo do výuky nebo výzkumné činnosti v partnerských institucích dochází k přenosu
know-how a navazování vztahů mezi akademickými obcemi.
Usnesením vlády bylo na rok 2018 přiděleno na program Vysílání učitelů 11 mil. Kč. Na tento
program bylo čerpáno celkem 12,19 mil. Kč. Rozdíl byl uhrazen z nespotřebovaných nároků
z předešlých let. Za tyto prostředky bylo realizováno 11 projektů v těchto zemích:
Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Kambodža, Gruzie, Mongolsko, Ukrajina
a Zambie.
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
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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. I v rámci
Trojstranných projektů je kladen důraz zejména na prioritní země české rozvojové
spolupráce, nicméně finance lze získat i na projekty, které jsou mimo prioritní země
a sektorové zaměření ZRS ČR.
Finanční alokace na Trojstranné projekty pro rok 2018 činila dle usnesení vlády 44 mil. Kč.
Skutečné čerpání na projekty bylo ve výši 43,95 mil. Kč a podpořeno bylo celkem
25 projektů.
Tuzemské projekty
Projekty realizované přímo v ČR se zaměřují zejména na oblast globálního rozvojového
vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. Podporují také posilování
kapacit neziskových organizací, platforem a aktivit českých krajů a obcí v partnerských
zemích,
kde ČRA působí.
V roce 2018 byly tuzemské projekty realizovány v rámci čtyř dotačních titulů: Globální
rozvojové vzdělávání, Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS, 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 30 projektů.
Pro rok 2018 schválila vláda ČR na tuzemské projekty 19,5 mil. Kč, a to 1,5 mil. Kč na
program Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS, 6 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
a4
mil.
Kč
na program Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS. Skutečné čerpání na tuzemské
projekty bylo ve výši 19,65 mil. Kč. Finance nad rámec UV byly pokryty z nespotřebovaných
nároků z předešlých let.
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5 Výsledky vybraných projektů v roce 2018
Podpora energetické soběstačnosti menšinových navrátilců v západní
Bosně
BOSNA A HERCEGOVINA / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI
ZDROJI
Identifikační číslo: BA-2016-087-FO-23030
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Květoslav Mikulenka, CRP Tuzla; AQUA-GAS, s.r.o.
Celkový rozpočet: 16 000 000 Kč
V oblasti západní Bosny žijí desítky rodin bez přístupu k elektrické energii, teplé vodě
či osvětlení. V gesci ČRA se zde proto realizuje projekt, jehož cílem je zlepšit životní
podmínky ve čtyřiceti domácnostech tzv. menšinových navrátilců prostřednictvím
vybudování solárních systémů. Energii ze solárních systémů už v současnosti využívá např.
Jelka
Rodičová,
která
si večer může doma rozsvítit po dlouhých 14 letech.
Projekt směřuje ke skupinám obyvatel, které byly během válečného konfliktu v letech
1992–1995 nuceny opustit svá obydlí. Po ukončení válečného konfliktu a rozpadu
přeshraničních vazeb se místní samosprávě a dodavatelům elektrické energie nevyplatila
rekonstrukce poničených sítí, a navrátilci tak používají pro osvětlení petrolejové lampy
a svíčky, pro výrobu elektrické energie agregáty a pro ohřev vody tuhá paliva. Příjem většiny
domácností je navíc tvořen příjmy z drobného zemědělství a absence elektrické energie
jim znemožňuje efektivně se starat o svoje produkty, především z hlediska chlazení
a zamrazování.
Vybudováním solárních systémů dojde k podpoře energetické soběstačnosti a zlepšení kvality
života čtyřiceti domácností, které doposud používají k výrobě energie a tepla fosilní či tuhá
paliva. V rámci podpory udržitelnosti projektu budou vyškoleni pracovníci místních podniků
v oblasti instalace a údržby solárních systémů. Vzhledem k tomu, že základní příjmy většiny
domácností plynou z drobného zemědělství, dojde rovněž k jejich propojení s místním
zemědělským družstvem Eko-rural Drinić. Díky solární energii tak budou moci menšinoví
navrátilci lépe pěstovat svoje produkty a uchovávat je pro následný prodej družstvu. Součástí
projektu je také osvětová kampaň, v rámci níž bude 600 dětí z místních škol v regionu
seznámeno s výhodami získávání energie z obnovitelných zdrojů.
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Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj
udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2016-035-DO-31166
Doba realizace: 2016–2021
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama, woredy Alaba a Senkura
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 26 000 000 Kč
Projekt má za cíl posílit systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji, což umožní
zvýšení ekologické stability a rozvoj udržitelné obživy ve 14 kebelích wored Alaba a Senkura
v etiopském regionu Jižních národů, národností a lidu. ČRA tak reaguje na vysokou míru
environmentální degradace dané oblasti, jež má za následek nízkou úrodnost půdy,
omezenou potravinovou bezpečnost a vysoký výskyt podvýživy.
Obě woredy, neboli okresy, se potýkají s výrazným nedostatkem povrchových zdrojů vody
a s těžkou dostupností podpovrchových zdrojů z důvodu nízké hladiny spodních vod. To vede
k nestabilní zemědělské produkci a její náchylnosti na jakékoliv výkyvy v intenzitě a srážek
a jejich rozložení během roku.
Projekt se proto zaměřuje na posílení kapacity aktérů zodpovědných za podporu šetrného
hospodaření s místními zdroji, konkrétně 70 zástupců místních obyvatel, 56 pracovníků
farmářských školicích středisek a 30 vládních pracovníků. To umožní obyvatelům cílových
vesnic aktivně prosazovat dlouhodobá opatření pro rehabilitaci a ochranu komunálních
a individuálně obhospodařovávaných půd. Jejich práce bude zároveň podpořena snazším
přístupem ke kvalitnějšímu zemědělskému poradenství a k další podpoře umožňující
udržitelný rozvoj živobytí alespoň 35 000 místních domácností z cílových kebelí.
„Konkrétně jsou ve vybraných lokalitách vytvářeny krajinné plány, které následně místní
komunity implementují na svých územích. Oblasti postižené půdní erozí jsou ošetřeny
protierozními opatřeními, je na nich vysázena nová vegetace a jsou fyzicky i legislativně
chráněna proti škodlivé činnosti, k níž patří nadměrné pasení dobytka či kácení stromů.
Lidé jsou pak prostřednictvím místních zemědělských odborníků školeni v zásadách
udržitelného zemědělství, jež nadměrně nezatěžuje dostupné přírodní zdroje,“ přibližuje
projekt Jan Blinka z ČRA.
Hlavními subjekty zainteresovanými na realizaci projektu na vyšší úrovni jsou Regionální
finanční úřad pro ekonomický rozvoj (Bureau of Finance and Economic Development,
BoFED) a také zejména regionální a okresní zemědělský úřad (Bureau of Agriculture, BoA),
jehož pracovníci se specializují mimo jiné na ochranu vodních zdrojů a půdy a na propagaci
šetrných a efektivních zemědělských metod v cílových komunitách.
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Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2016-003-FO-31181
Doba realizace: 2016–2020
Místo realizace: Tbilisi
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření, dotace
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha; Člověk v tísni, o. p. s.; Agora Union Association
Agora; Koba Surmava
Celkový rozpočet: 17 000 000 Kč
Cílem projektu je přispět ke zvýšení produktivity včelařství v Gruzii prostřednictvím
zavedení efektivních postupů chovu včel a zpracování včelích produktů ve vybraných
gruzínských regionech (Mtscheta-Mtianeti, Rača Lečchumi, Kachetie, Imereti a Guria).
Tato opatření pomohou výrazně zlepšit živobytí malých a středních farmářů,
pro něž se včelařství může stát významným zdrojem příjmu.
Chov včel má v Gruzii dlouholetou tradici, ale etablovaný včelařský sektor se zde
v postsovětském období zcela rozpadl. Včelařství se dále rozvíjelo pouze na úrovni malých
a středních podnikatelů. V Gruzii se vyrábí široká paleta včelích produktů, z nichž
je nejcennějším med, který pro včelaře představuje hlavní zdroj příjmů. Rozšířen je ale
i prodej vosku.
„Přírodní podmínky v Gruzii jsou pro chov včel velmi příhodné především díky pestrosti
jednotlivých lokalit a jejich flóry. Problémem je ale absence uceleného systému vzdělávání
včelařů o postupech správné výrobní praxe. Neexistuje vzdělávací infrastruktura, výukové
materiály a dostupné publikace jsou zastaralé, materiální vybavení nedostatečné nebo
zcela nevhodné. Včelaři proto nemají znalosti a dovednosti odpovídající moderním
postupům a nedostatečně pečují i o zdraví včel, což se ve výsledku podepisuje na kvalitě
včelích produktů,“ říká Kateřina Šimová z České rozvojové agentury.
Součástí projektu je také výstavba a vybavení regionálního vzdělávacího a poradenského
včelařského centra v Tbilisi, ve kterém budou probíhat školení a semináře o základní analýze
medu či nových efektivních postupech. Vznikne tak místo pro výměnu zkušeností mezi
místními včelaři a experty i pro seznámení širší veřejnosti s včelařstvím. Centrum bude
pořádat alespoň šest akcí měsíčně.
Podpora včelařského sektoru probíhá ve spolupráci s Laboratoří gruzínského ministerstva
zemědělství. Proškolení pracovníků laboratoře v používání nových metod analýzy včelího
medu povede ke zlepšení kvality kontrolních mechanismů. V důsledku bude mít pozitivní
dopad i na bezpečnost produkce. Efektivní postupy výroby a zpracování medu budou mít
navíc pozitivní dopad na snížení množství/objemu chemických látek používaných k tlumení
nemocí včel a jejich reziduí, které v medu zůstávají. Za kvalitní med pak včelaři mají možnost
získat více finančních prostředků. Pokud se podaří výrobky certifikovat, kvalitní med se může
stát dalším exportním produktem Gruzie.
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Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii
Zambie II.
ZAMBIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ZM-2015-048-DO-13020
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Zambie, Západní provincie, Mongu a přilehlá HC (Limulunga, Sefula,
Nalikwanda, Mongu Urban, Mongu Prisons, Nkeyema)
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 14 000 000 Kč
Ve vesnicích Západní provincie Zambie nejsou těhotné ženy běžně zvyklé vyhledávat
lékařskou péči, jsou odkázané na rady místních léčitelů a řídí se pověrami, kterými vysvětlují
fyziologické změny v těhotenství. To vede nejen k vysoké novorozenecké i mateřské
úmrtnosti, ale také k nevhodné péči o děti, jež může mít negativní dopady na jejich kognitivní
či tělesný vývoj.
„Česká rozvojová agentura proto společně s Charitou Česká republika pracuje nejen
na zlepšení péče, jež je zdravotnickými institucemi v Západní provincii ženám a dětem
poskytována, ale také na šíření osvěty v cílových komunitách,“ přibližuje projekt Jan Blinka,
který má aktivity ČRA v Zambii na starosti.
Projekt se zaměřuje na posilování kapacit zdravotnického personálu v provinční nemocnici
i přidružených zdravotních centrech (formou různých školení, mentoringu, krátkodobých
výjezdů odborníků), i na materiální podporu těchto institucí. Nově jsou tak díky ČRA vybraná
venkovská zdravotní střediska kromě čekáren a ošetřoven vybavena také menšími
spalovnami nebezpečného odpadu či tzv. Mother’s shelters, tedy malými domy, v nichž
mohou ženy v posledních dnech gravidity v klidu počkat na porod, aby jej vykonaly pod
lékařským dohledem.
Ve Všeobecné nemocnici v Lewanice byl zrekonstruován nový porodní blok, pořízeny nové
postele a také mobilní ultrazvuk, se kterým zdravotníci vyjíždějí do venkovských
zdravotnických středisek, kam dochází na prenatální vyšetření ženy z okolí. V posledních
dvou letech tak došlo k 29 výjezdům, během nichž bylo ultrazvukem vyšetřeno 630 žen.
Úroveň poskytované péče se daří zvyšovat i prostřednictvím zkvalitňování výuky na střední
zdravotnické škole v Mongu. Na ní byl nově zaveden obor Porodní asistentství, jehož
absolventi budou dobře připraveni na práci v místních zdravotních institucích, v nichž
mj. vykonávají praktické stáže.
Důraz je v rámci projektu kladen také na osvětu veřejnosti. Důležitým prvkem jsou proto
aktivity dobrovolníků, jichž je do projektu zapojeno přesně 124. Ti ve svých komunitách
fungují jako prodloužená ruka zdravotních center, která jsou od komunit mnohdy vzdálena
i několik desítek kilometrů. Pro zvýšení informovanosti dále vysílá místní rozhlasová stanice
tematické rádiové programy a školy organizují volnočasové kluby pro mládež zaměřené na
problematiku zdraví matek a dětí.
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Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze
MONGOLSKO/ OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Identifikační číslo: MN-2013-001-FO-41010
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a. s.
Celkový rozpočet: 22 000 000 Kč
Mongolsko se potýká s ekologickými zátěžemi vzniklými činností průmyslových podniků,
armády, haváriemi apod. Nicméně jeho zkušenosti v oblasti jejich odstraňování jsou
omezené. Cílem projektu bylo zvýšit schopnost mongolské strany systematicky a komplexně
řešit problematiku ekologických zátěží. Realizace projektu přispěla ke zlepšení životního
prostředí v Mongolsku. Obyvatelé lokalit postižených ekologickými zátěžemi mají po jejich
odstranění lepší životní podmínky. Nadále již nebude docházet k poškozování zdravotního
stavu obyvatel působením kontaminantů v jednotlivých matricích.
Vzhledem k faktu, že detailní zmapování všech ekologických zátěží nacházejících
se v Mongolsku je úkol značného rozsahu a vymyká se možnostem projektu, soustředil
se projekt na zvýšení kapacity mongolské strany konat odpovídající opatření samostatně.
Především došlo k vytvoření relevantních metodik, přizpůsobených specifickým mongolským
podmínkám, byl zpracován rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektronická
databáze ekologických zátěží v prostředí GIS, optimalizovaná pro mongolské podmínky.
Následoval přenos know-how v oblasti průzkumu kontaminovaných lokalit a základních
sanačních metod. Všechny výstupy byly podporovány cíleným školením a v případě
vzorkovacích, průzkumných a sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do kterých byli
aktivně zapojeni i zástupci cílových skupin.
Projekt se soustředil jak na zástupce státní správy, která má oblast ekologických zátěží
na starosti, tak na relevantní odborníky z oblastí průzkumů znečištění a jeho následujícího
odstraňování. Součástí projektu bylo v roce 2018 také odstranění hlavních zdrojů znečištění
v lokalitě bývalé sklárny ve městě Nalaikh.
Hlavním partnerem projektu byla Kancelář národní rady pro správu chemických látek
(National Chemicals Management Council’s Office), která organizačně spadá pod
Ministerstvo životního prostředí a turismu. Tato instituce má v současnosti na starosti rovněž
koordinaci řešení ekologických zátěží. Vzhledem k relativně krátké době, po kterou se
mongolská státní správa zabývá otázkou ekologických zátěží, byla v minulosti k dispozici
pouze omezená kapacita dostatečně kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří jsou
schopni
se na dostatečné úrovni otázce věnovat. Díky projektu došlo k posílení těchto kapacit.
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Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang
KAMBODŽA / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-107-DO-12220
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Kambodža, provincie Kampong Chhnang
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 11 500 000 Kč
Cílem projektu je poskytovat kvalitnější zdravotní péči o matku a dítě prostřednictvím
posílení kapacit zdravotnického personálu, nastavení efektivního řízení, zlepšení
hygienických standardů a zajištění přístupu k pitné a nezávadné vodě ve třech vybraných
nemocnicích v provincii Kampong Chhnang. Projekt tak přispívá ke snížení úmrtnosti
novorozenců,
dětí
do pěti let a matek.
Projekt, který společně připravila Charita ČR a Charita Kambodža, je zaměřen na jednu
provinční a dvě specializované nemocnice nacházející se v provincii Kampong Chhnang.
Vedle zlepšení systému managementu v každé z těchto nemocnic, zvýšení standardu
zdravotnických zařízení a rozšíření kompetencí zaměstnanců projekt cílí i na šíření
vzdělávaní zaměřeného na zlepšení kvality služeb mateřské a novorozenecké zdravotnické
péče.
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné za prvé zvýšit efektivitu a účinnost systémů řízení
ve třech cílových nemocnicích a zajistit cenově dostupné a kvalitní zdravotnické služby
prostřednictvím posílení klíčových manažerských kompetencí pracovníků seniorního
managementu. Za druhé je posílena kvalita zdravotní péče o matku a dítě prostřednictvím
zvýšení kapacit zdravotnického personálu a vylepšení prostor porodního a poporodního
oddělení v provinční nemocnici Kampong Chhnang. Za třetí jsou nastaveny základní
hygienické a sanitační standardy a zajištěn přístup k nezávadné a pitné vodě. Zároveň je ve
třech cílových nemocnicích zabezpečen systém nakládání s nebezpečným odpadem
zdravotnického původu i s běžným komunálním odpadem.
Pro úspěšné dokončení cílů a udržitelnost tohoto projektu je klíčové zajištění vládní
spolupráce a odpovědnosti. Projekt je proto realizován v těsné spolupráci s kambodžským
Ministerstvem zdravotnictví, zejména s Národním centrem pro mateřskou a dětskou
zdravotnickou péči v Phnom Penhu (NMCHC). Během realizace projektu se rovněž
shromažďují a rozesílají příklady dobré praxe, které mohou sloužit jako vzor ostatním
poskytovatelům zdravotnických služeb po celé zemi. Konečnými příjemci projektu je
71 657 dětí
a
žen
v reprodukčním
věku
ze spádových oblastí vybraných nemocnic.
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Úpravny pitných vod pro malé a střední obce
PERU / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-040-SO-25010
Místo realizace: Peru
Doba realizace: 2018
Typ projektu: dotace
Realizátor: Photon Water Technology, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 648 350 Kč
Celkový rozpočet: 1 296 700 Kč
Základním cílem projektu je využít mimořádné situace a příležitosti na peruánském trhu
pro vytvoření trvale udržitelného obchodního modelu pro dodávky specializovaných
technologií úpraven pitné vody do Peru a Latinské Ameriky. Jedná se o záměr spojený
s přenosem českého know-how. Reaguje na akutní nedostatek pitné vody způsobený vysokou
kontaminací zdrojů pitné vody důlní činností a vulkanickými aktivitami. Projekt reaguje na
mimořádnou vládní podporu vodohospodářských aktivit po proběhlých klimatických
katastrofách a na skutečnost, že technologické know-how v Peru obecně chybí, stejně jako
potřebná infrastruktura pro provoz a servis technologických zařízení. Cílem projektu
je vytvoření demonstračních úpraven pitné vody pro malé a střední obce v Peru.
Podle studie Světové zdravotnické organizace je pouze 22 %obyvatel Peru na venkově
napojeno na vodovod a kanalizaci. Ke zdroji pitné vody pak má přístup méně než polovina
venkovské populace Peru. S cílem zajistit obcím v regionu Tacna dlouhodobě spolehlivou
dodávku zdravotně nezávadné vody nainstalovala společnost Photon Water Technology s.r.o.
v roce 2018 pět úpraven vody na různých veřejných místech. Specializovaná nízkonákladová
zařízení byla navržena tak, aby je bylo možné snadno sestavit, obsluhovat a využívat místním
obyvatelstvem.
Společnost nainstalovala úpravny vody na náměstích a ve školách obcí Candarave, Ilabaya
a Chipe. Každá taková úpravna vyprodukuje denně až 190 litrů zdravotně nezávadné vody.
Všechny tři zmíněné obce se dlouhodobě potýkají s nízkou kvalitou pitné vody, o čemž
vypovídá přítomnost různých polutantů, jako např. karcinogenního arsenu, který byl zjištěn
až v sedmdesátkrát vyšší koncentraci, než připouští standardy peruánské legislativy a Světové
zdravotnické organizace.
Kromě samotných instalací zorganizovala Photon Water Technology s.r.o.
informačně-vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí
obyvatel o důležitosti kvalitní vody, možnostech technologického řešení problému,
environmentálních aspektech situace a v neposlední řadě o vlivu konzumace neupravené
kontaminované vody na zdraví člověka. Implementační fáze projektu navázala na úspěšné
obhájení studie proveditelnosti projektu Technologie pro výrobu pitné vody v Peru.
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Nové výzvy v oblasti boje proti drogové trestné činnosti
MOLDAVSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2017-051-SO-16063
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie
ČR
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 471 457,33 Kč
Celkový rozpočet: 779 734,54 Kč
Moldavské úřady v současnosti nemají vzhledem k omezeným zkušenostem a vysokým
finančním nákladům dostatečné kapacity k boji s nezákonnou produkcí a obchodováním
s omamnými a psychotropními látkami. Cílem tohoto projektu proto bylo podpořit činnost
Generálního inspektorátu moldavské policie v boji proti drogové kriminalitě, a to zejména
co se týče tzv. nových psychoaktivních látek a obchodování s drogami prostřednictvím
skrytého prostředí internetu.
V roce 2017 vyjeli čeští experti na cestu do Moldavska, kde se seznámili s aktuální situací
v této oblasti a identifikovali potřeby moldavských partnerů. Pořídili také technické vybavení,
které poté sloužilo pro praktická školení. „Zpočátku nám chyběly informace o systému
profesního vzdělávání nebo o vybavenosti moldavské policie. Vyhodnocení kapacit
moldavských kolegů a navazující příprava školení bylo v tomto směru velkým průlomem,“
říká David Kunetek z Národní protidrogové centrály Policie České republiky, který v roli
experta tento projekt v Moldavsku řešil.
V roce 2018 v rámci další expertní cesty proběhly prezentace na témata „Nové syntetické
drogy a legislativa“ a „Problematika virtuálních měn“, kde bylo cílem představit základní
principy jejich fungování a trestnou činnost, která je s nimi často spojována. Posledním
tématem byl tzv. „Darknet“. K Darknetu proběhlo také praktické cvičení, které primárně
spočívalo v základní přípravě a následné samostatné práci v Darknetu a v analýze webových
stránek
se závadným obsahem.
„Pro úspěch projektu je osobní seznámení s jeho příjemci velmi důležité. Navázání
vzájemné důvěry a pochopení specifik partnerské země hraje při řešení kriminálních
případů nemalou roli a bezpochyby se jedná o přidanou hodnotu, ke které jsme dospěli
i díky tomuto projektu,“ doplňuje David Kunetek. Důraz na spolupráci je přitom jen jednou
z předností programu Vysílání expertů. Patří mezi ně také vysoká míra flexibility, rychlá
příprava nebo napojení na soukromý či neziskový sektor, jak ukázal i tento projekt, který byl
v roce 2018 úspěšně ukončen.
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Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture
KAMBODŽA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-113-DO-11420
Doba realizace: 2017 - 2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: Dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 000 000 Kč
Hlavním záměrem projektu bylo zlepšení úrovně zemědělského vysokoškolského vzdělání
v Kambodži s konkrétním zaměřením na podporu vědy a výzkumu na Royal University
of Agriculture (RUA). Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí přípravy kurzů/předmětů „Základy
vědecké práce“ a „Projektový management“ v angličtině a khmerštině, podpory zlepšení
kompetencí pedagogů v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, podpory zvýšení
vědecko-výzkumných aktivit studentů a v neposlední řadě i zavedením mechanismů podpory
vědy a výzkumu na RUA.
První cílovou skupinou jsou pedagogové, výzkumní pracovníci a vedoucí pracovníci RUA.
Ti všichni byli proškoleni v oblasti vědecké práce a managementu výzkumu a zároveň
motivováni k vlastní výzkumné činnosti. Druhou cílovou skupinou byli studenti RUA.
Ti zas v rámci Letní školy získali znalosti z oblasti vědecké práce a pravidel publikování. Dále
měli možnost žádat o výzkumné granty, které v případě schválení podpoří přímo jejich vlastní
výzkum. Při samotném výzkumu by je pak vedli místní pedagogové a výzkumní pracovníci,
a ještě by na ně dohlíželi čeští pedagogové.
Projekt navazoval na zkušenosti z realizace dvou rozvojových projektů v letech 2012–2014
a 2015–2016 v gesci ČRA, které se zaměřovaly na podporu rozvoje v oblasti pedagogiky, vědy
a výzkumu a mezinárodních vztahů. Předchozí projekty byly pojaty komplexně a zahrnovaly
širší zaměření. Tento projekt byl naopak zacílen prioritně na podporu rozvoje vědy
a výzkumu na Royal University of Agriculture (RUA), která patří mezi nejvýznamnější
univerzity v Kambodži a hraje jedinečnou roli při vzdělávání studentů v oboru zemědělství
a managementu přírodních zdrojů.
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6 Komplexní rozbor hospodaření za rok 2018
ČRA, organizační složka státu v gesci MZV ČR odpovědná za podporu realizace 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 2018 a nebyla vykázaná
manka a způsobené škody.
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. 468 schváleným vládou dne
21. 6. 2017 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2018 byl v rámci rozpočtové kapitoly
MZV pro ČRA stanoven rozpočet ve výši 534 273 368 Kč. Konečný rozpočet ČRA v roce 2018
činil po úpravách 514 481 798,65 Kč.
Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA v roce 2018 čerpány v celkové
výši 415 681 203,10 Kč, z toho 388 368 029,85 Kč na projekty a dotace, 22 083 825 Kč
na provozní výdaje, 5 229 348,25 Kč v rámci výdajů na další činnosti spojené s projektovým
řízením, monitoringem, kontrolou a prezentací ZRS. Nevyčerpané prostředky činily
98 800 595,55 Kč, z toho 1 557 200 Kč byly zapojené, nečerpané nároky.
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Finanční prostředky
1 Počáteční rozpočet ČRA k 1. 1. 2018

534 273 368,00 Kč

2 Rozpočtová opatření (za účelem realizace projektů ZRS)

36 330 310,00 Kč

3 Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů

16 538 740,65 Kč

4 Skutečný rozpočet po úpravách (1-2+3)

514 481 798,65 Kč

5 Skutečně čerpané prostředky

415 681 203,10 Kč

Z toho:

Projekty a dotace

388 368 029,85 Kč

Administrativní náklady ČRA

27 313 173,25 Kč

6 Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2019

+153 989 308,85 Kč

7 Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření (5+2)

425 160 339,85 Kč

Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2018
Následující tabulka uvádí plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci
projektů ZRS ČR v gesci ČRA podle jednotlivých cílových zemí a horizontálních programů.
V průběhu roku došlo k úpravám předchozího plánu realizace (který vycházel z usnesení
vlády č. 468 z roku 2017) v souvislosti s upřesněnými požadavky na financování, které vznikly
v průběhu ověření relevance identifikace některých námětů a formulace konkrétních
projektů. Vyšší čerpání v některých sektorech či zemích bylo pokryto z nároků
nespotřebovaných výdajů z minulých let. Tyto změny a přesuny ve vnitřní struktuře rozpočtu
byly provedeny rozpočtovými opatřeními a byly konzultovány s MZV ČR a měly vliv na
celkovou výši rozpočtu ČRA. Celkové skutečné čerpání rozpočtu ČRA dosáhlo 85 % oproti
počátečnímu rozpočtu.
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Plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů
ZRS ČR v gesci ČRA v roce 2018

Region/země/oblast

Rozpočet dle UV
č. 468/2017
(v Kč)

Rozpočet po korekci
státního rozpočtu a RO
na další aktivity ČRA***
(v Kč)

Skutečné čerpání
rozpočtu ČRA 2018
(v Kč)

Z toho
Rozpočtová
opatření
skutečného
čerpání rozpočtu
ČRA 2018 (v
Kč)

Bosna a Hercegovina

86 000 000,00

86 000 000,00

85 168 774,34

14 128 096,00

Etiopie

76 000 000,00

76 000 000,00

71 774 309,00

1 204 700,00

Moldavsko

94 000 000,00

94 000 000,00

57 832 329,35

7 682 260,00

Gruzie

54 000 000,00

54 000 000,00

43 690 984,70

8 447 254,00

Kambodža

30 000 000,00

28 000 000,00

8 841 500,00

-

Zambie

25 000 000,00

23 000 000,00

22 173 837,00

-

Mongolsko

6 000 000,00

6 000 000,00

5 941 865,00

3 630 000,00

Kosovo

9 789 000,00

3 789 000,00

3 878 000,00

-

13 500 000,00

13 500 000,00

-

-

1 500 000,00

1 500 000,00

1 544 189,00

-

Vysílání učitelů

11 000 000,00

11 000 000,00

12 188 697,00

-

Trojstranné projekty

44 000 000,00

44 000 000,00

43 948 581,06

-

Tuzemské projekty

19 500 000,00

16 500 000,00

19 645 706,82

Program B2B – Velká a
malá výzva

18 700 000,00

18 700 000,00

28 123 010,77

-

Zapojování českých
subjektů do evropských
finančních rozvojových
nástrojů

3 300 000,00

3 300 000,00

-

-

Vysílání expertů

5 000 000,00

5 000 000,00

3 445 731,45

-

Ukrajina*

-

11 000 000,00

12 458 247,28

-

Sýrie**

-

3 500 000,00

2 804 577,08

-

Ostatní**

-

-

1 700 000,00

1 700 000,00

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

14 752 000,00

11 969 259,00

11 958 825,00

-

Ostatní provozní výdaje
na chod ČRA

10 125 000,00

13 015 109,00

10 125 000,00

-

Palestina
Srbsko
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Další činnosti spojené s
řízením, monitoringem,
kontrolou a prezentací
ZRS –ČRA (včetně
rozvojových diplomatů)
CELKEM prostředky v
gesci ČRA

12 000 000,00

12 000 000,00

6 267 348,25

1 038 000,00

534 166 000,00

535 773 368,00

453 511 513,10

37 830 310,00

Celkem rozpočtová opatření mimo výše obsažených

- 36 330 310,00

CELKEM čerpané prostředky v gesci ČRA bez RO

415 681 203,10

* Na základě Usnesení vlády č. 401/2017 k poskytnutí pomoci Ukrajině při obnově a podpoře její
demokratické transformace v období 2017–2018.
** Studie proveditelnosti v rámci rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii (dle UV č. 588/2016);
příspěvek na podporu nigerijských studentů.
*** Korekce státního rozpočtu ZRS ČR na rok 2018 by zahrnovala snížení celkového rozpočtu ZRS ČR
o 50 milionů Kč, z čehož dle dohody ČRA s MZV/ORS a dle schváleného Plánu činnosti ČRA došlo
k celkovému snížení rozpočtu o 13 milionů na vybrané sektory ZRS (Kambodža, Zambie, Kosovo
a tuzemské projekty), zvýšení o 11 mil. dle UV 401/2017, postoupené MZV na ČRA a na Ukrajinu
a zvýšení o 3,5 mil. Kč dle UV 588/2016 a dohody s MZV na mimořádnou výzvu B2B v Sýrii.
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7 Shrnutí roku 2018 a výhled do roku 2019
V roce 2018 ČRA úspěšně navázala na programy spolupráce s jednotlivými prioritními
zeměmi. 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 také schválena nová metodika projektového cyklu ZRS,
jejímž cílem je zjednodušení projektového cyklu, posílení role zastupitelských úřadů a rovněž
aktivní zapojení realizátorů v rámci identifikace projektových námětů. V součinnosti s MZV
ČR byla 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 čtvrtletí roku 2019. Tato optimalizace by měla
zefektivnit jednotlivé procesy a posílit kontrolní mechanismy, aby ČRA mohla ještě lépe plnit
svoji implementační a kontrolní úlohu a tím zajistit řádné čerpání veřejných prostředků.
V roce 2018 se ČRA věnovala formulaci nových projektů na základě vyhodnocení námětů
a identifikace, přípravě a administraci zadávacích řízení a dotačních výzev pro realizace
projektů, dále průběžnému monitoringu realizace pokračujících i nově běžících projektů.
Celkově bylo realizováno 85 Dvoustranných projektů, v rámci kterých bylo zahájeno
a zadáno 38 veřejných zakázek a 10 dotací v celkově šesti prioritních a dvou specifických
partnerských zemích.
V rámci monitoringu ČRA úzce spolupracovala s rozvojovými diplomaty na zastupitelských
úřadech, případně podnikala vlastní monitorovací cesty za účasti pracovníků ČRA
a nasmlouvaných expertů. Formulace a monitoring realizace projektů s větším důrazem
na jejich efektivitu probíhaly na základě vnitřních plánů ČRA pro rok 2018, přičemž
monitoring pokrýval veškeré Dvoustranné projekty.
ČRA také pokračovala v programu Vysílání expertů, jehož cílem je sdílení českých
zkušeností a znalostí získaných v období transformace. Během roku 2018 bylo v rámci tohoto
programu realizováno 10 projektů. V gesci ČRA bylo rovněž realizováno 16 dotačních
projektů zaměřených na oblasti globálního rozvojového vzdělávání a posilování
osvěty veřejnosti. V rámci tzv. trilaterální spolupráce, kde ČRA spolufinancuje
rozvojové projekty podpořené dalšími donory (typicky Evropskou komisí), bylo realizováno
celkem 25 projektů. Pokračoval také program zaměřený na zvyšování kvality a úrovně
vysokého školství v partnerských rozvojových zemích, v jehož rámci bylo podpořeno
10 projektů.
V roce 2018 začala ČRA vyvíjet aktivity v oblasti delegované spolupráce u Evropské
komise, která umožní ČRA přijímat evropské prostředky pro realizaci rozvojových projektů
v zahraničí a českým subjektům tak bude usnadněno zapojování se do mezinárodní rozvojové
spolupráce. Pro úspěch v tomto procesu se bude ČRA profilovat v oblastech s přidanou
hodnotou ČR. Nejperspektivnější příležitost delegované spolupráce u Evropské komise se jeví
v Moldavsku ve spolupráci s Německou rozvojovou agenturou (GIZ). ČRA dále vede jednání
o možnostech v Bosně a Hercegovině, Gruzii a na Ukrajině.
V rámci podpory soukromého sektoru při zapojení do ZRS spravuje ČRA již čtvrtým rokem
Program B2B, díky kterému dochází k mobilizaci soukromých zdrojů ve prospěch
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rozvojové pomoci. V průběhu roku bylo realizováno 58 projektů, nejčastěji
z vodohospodářského a zemědělského sektoru. ČRA zajistila prezentaci programu také na
každoročním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde za spolupráce s partnerskými
státními institucemi pořádala několik tematických seminářů.
Novinkou programu B2B bude od roku 2019 pilíř Projektová dokumentace, v rámci
kterého může firma ve spolupráci s místní institucí vypracovat rozsáhlou dokumentaci
pro zajištění následné realizace. Zároveň se ČRA připravuje na zapojení do nového programu
Záruka ZRS, který implementuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Nově budou
moci firmy dosáhnout na zvýhodněné záruky pro své projekty v rozvojových zemích.
Během roku 2018 se opět zvýšily mediální aktivity i odezva veřejnosti na působení
ČRA. Jen v českých médiích bylo během roku publikováno 290 článků přibližujících aktivity
ČRA (což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti roku 2017). Řadě projektů věnovala
svou pozornost i zahraniční média. ČRA také zvýšila aktivitu na sociálních sítích, zejména
na Facebooku, Linkedln a Twitteru. Ve Francouzském institutu v Praze ČRA opět uspořádala
veřejně přístupnou filmovou projekci a debatu ke Dni Afriky.
Již druhým rokem se ČRA stala spolupořadatelem Cen SDGs, unikátní akce spočívající
v oceňování soukromých firem, subjektů z neziskové, akademické i státní sféry za realizaci
projektů, produktů nebo služeb vedoucích k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN
v Česku. Cenu ČRA za rok 2018 získala nezisková organizace SIRIRI, o.p.s. s projektem Škola
hrou ve Středoafrické republice.
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8 Přílohy
8.1 Přehled čerpání financí na Dvoustranné projekty bez rozpočtových
opatření v roce 2018
Region/
země

Název projektu

Tematická
priorita

Sektor

Realizátor

Bosna
a Hercegovina

Dodávka dodatečného
laboratorního vybavení

Udržitelné
nakládání
s přírodními zdroji

Voda a sanitace

Analitika, d.o.o.
Sarajevo

Bosna
a Hercegovina

Dodávka pro výstavbu kanalizační
sítě v severní části municipality
Gradačac

Udržitelné
nakládání
s přírodními zdroji

Voda a sanitace

PRESSKAN
system, a.s.

Bosna
a Hercegovina

Lepší sociální ochrana skrze
posílení kapacit neziskových
organizací v Bosně a Hercegovině

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

CARE Česká
republika, o.s.

Bosna
a Hercegovina

Zhodnocení potřeb a příprava
projektu (EUROKODY) –
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s.r.o.

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

HaskoningDHV
Czech Republic,
spol. s r.o.

753 093,12

Bosna
a Hercegovina

Dodávka časového přijímače
GNSS signálů pro laboratoře času
a frekvence Metrologického
institutu Bosny a Hercegoviny

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

MESIT asd, s.r.o.

527 670,00

Bosna
a Hercegovina

Dodávka aplikačního softwaru
pro laboratoře času a frekvence
Metrologického institutu Bosny a
Hercegoviny

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Martin Maršál

59 979,70

Bosna
a Hercegovina

Dodávka rubidiového
frekvenčního standardu pro
laboratoře času a frekvence
Metrologického institutu Bosny a
Hercegoviny

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

TR instruments
spol. s.r.o.

125 460,00

Bosna
a Hercegovina

Dodávka generátoru pro jemné
ladění primárního etalonu času a
frekvence pro laboratoře času a
frekvence Metrologického
institutu Bosny a Hercegoviny

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

SpectraDynamics
, Inc.

444 351,30

Bosna
a Hercegovina

Dodávka softwaru pro sběr dat
pro laboratoře času a frekvence
Metrologického institutu Bosny a
Hercegoviny

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Hopewell
Designs, Inc.

51 978,00

Bosna
a Hercegovina

Dodávka fluorescenčního
rentgenového spektrometru
disperzních vlnových délek

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

ROFA Praha
s.r.o.

210 000,00

Bosna
a Hercegovina

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

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Člověk v tísni,
o.p.s.

4 680 709,00

Bosna

Studie proveditelnosti na

Ekonomický růst

Výroba a dodávky

Společnost

1 083 172,04
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Skutečné
čerpání (v Kč)

230 573,08

28 105 808,00

4 000 000,00

a Hercegovina

centrální vytápění ve městě
Mrkonjić Grad

energie

ENVIROS –
SEVEn

Bosna
a Hercegovina

Návrh technického řešení pro
využití geotermální energie pro
rozvoj općiny Cazin

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Geofyzikální
ústav AV ČR,
v.v.i.

24 200,00

Bosna
a Hercegovina

Využití geotermální energie pro
rozvoj municipality Cazin –
průzkumné práce

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

GEOtest, a.s.

323 000,00

Bosna
a Hercegovina

Podpora energetické
soběstačnosti menšinových
navrátilců v západní Bosně –
expertní služby a konzultace

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Květoslav
Mikulenka

Bosna
a Hercegovina

Podpora energetické
soběstačnosti menšinových
navrátilců v západní Bosně –
technická supervize a školení

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

CRP Tuzla –
Centar za razvoj i
podršku

1 046 706,98

Bosna
a Hercegovina

Dodávka a instalace technologie
solárních systémů pro menšinové
navrátilce v západní Bosně

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Aqua-gas, s.r.o.

6 012 740,00

Bosna
a Hercegovina

Využití biomasy pro rozvoj
rurálních oblastí Bosny
a Hercegoviny – expertní služby a
konzultace

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

BFS Industry,
s.r.o.

Bosna
a Hercegovina

Modernizace otopného systému
nemocnice sv. Lukáše v Doboji,
Bosna a Hercegovina

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Ircon, s.r.o.

4 085 710,00

Bosna
a Hercegovina

Modernizace otopných systémů
veřejných budov v obci Ljubuški a
ve městě Novi Travnik – školka
v obci Ljubuški

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Aqua-gas, s.r.o.

2 996 465,00

Bosna
a Hercegovina

Modernizace otopných systémů
veřejných budov v obci Ljubuški a
ve městě Novi Travnik – školka
ve městě Novi Travnik

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Aqua-gas, s.r.o.

4 045 870,00

Bosna
a Hercegovina

Zpracování statického posudku a
podkladů pro projektovou
dokumentaci domova důchodců
v Mostaru

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

Civil Engineering
Institute

Bosna
a Hercegovina

Využití biomasy pro rozvoj
rurálních oblastí Bosny a
Hercegoviny – realizace UNDP

Ekonomický růst

Výroba a dodávky
energie

UNDP Bosna a
Hercegovina

4 193 718,95

Bosna
a Hercegovina

Nastartování a podpora stabilní
rodinné zemědělské produkce v
Tešanji

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

GEOtest, a.s.

1 110 780,00

Bosna
a Hercegovina

Zkvalitnění a zefektivnění
produkce, skladování
a zpracování mléka v Brčku

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

GEOtest, a.s.

1 180 000,00

Bosna
a Hercegovina

Rozvoj produkčního družstva
CINCAR

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Rada Svitlica

237 359,62

Bosna
a Hercegovina

Dodávka vybavení pro
mikrobiologickou laboratoř
v Livně, Bosna a Hercegovina

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

MERCI, s.r.o.

2 986 470,00
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36 249,00

964 002,00

79 032,55

Bosna
a Hercegovina

Dodávka vybavení pro produkci
sýru

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Hana Drimlová

Celkem Bosna a Hercegovina

1 445 580,00

71 040 678,34

Etiopie

Dostupnost odborného
vzdělávání a zkvalitnění správy
vodních zdrojů ve čtyřech zónách
Regionu jižních národů

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Člověk v tísni,
o.p.s.

6 000 000,00

Etiopie

Podpora inkluzivního přístupu ke
vzdělávání ve woredách Dilla a
Hossana v SNNPR, Etiopie

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Člověk v tísni,
o.p.s.

9 000 000,00

Etiopie

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

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Člověk v tísni,
o.p.s.

4 000 000,00

Etiopie

Zpracování projektové
dokumentace pro zásobování
pitnou vodou woredy Hawassa
Zuriya

Udržitelné
nakládání
s přírodními zdroji

Voda a sanitace

HY Engineering
P.L.C.

Etiopie

Dokončení hydrogeologického
mapování Etiopie

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

GEOtest, a.s.

4 979 000,00

Etiopie

Zajištění přístupu k pitné vodě
pro obyvatele woredy Loka
Abaya v zóně Sidama

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Sidama Water
Supply IV

5 349 486,00

Etiopie

Zlepšení zdraví, hygieny
a sanitace ve vybraných městech
a vesnicích zóny Sidama, Etiopie
(SNNPR)

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Člověk v tísni,
o.p.s.

5 500 000,00

Etiopie

Inventarizace vodních zdrojů

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Člověk v tísni,
o.p.s.

1 155 000,00

Etiopie

Bona – Zajištění přístupu k pitné
vodě pro obyvatele ve městě
Bona v Etiopii

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Sdružení Sidama
Water Supply III
(Ircon-hl.,
Aquatest, a.s.,
GEOtest, a.s.)

Etiopie

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

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Člověk v tísni,
o.p.s.

Etiopie

Hydrogeologický průzkum
ve woredách Dale, Bona Zuriya
a Bensa

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Sidama Water
Supply V (Člověk
v tísni, o.p.s.,
AQUATEST a.s. a
Ircon, s.r.o.)

8 748 900,25

Etiopie

Participativní rozvoj produktivní
krajiny v zóně Sidama, SNNPR,
Etiopie

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Člověk v tísni,
o.p.s.

9 000 000,00
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311 130,75

83 000,00

343 092,00

Etiopie

Zvýšení ekologické stability
povodí Dijo a Bilate

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Člověk v tísni,
o.p.s.

4 000 000,00

Etiopie

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

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Mendelova
univerzita v Brně

5 000 000,00

Etiopie

Podpora živobytí a zlepšení výživy
prostřednictvím kvalitnějších
komunitních služeb

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Člověk v tísni,
o.p.s.

4 800 000,00

Etiopie

Rozvoj a stabilizace komunit
farmářů v zóně Kembata
Tembaro

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Mendelova
univerzita v Brně

2 300 000,00

Celkem Etiopie

70 569 609,00

Moldavsko

Zpracování projektové
dokumentace ČOV Briceni

Udržitelné
nakládání
s přírodními zdroji

Voda a sanitace

SHDP + G-servis

Moldavsko

Expertní konzultace v rámci
přípravné fáze projektu

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Ing. Antonio
Parisi

Moldavsko

Harmonizace legislativy
se směrnicí EU pro správu
odpadních vod

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

Výzkumný ústav
vodohospodářsk
ý T. G. Masaryka

1 407 703,00

Moldavsko

Sanace znečištění ropnými
látkami v obcích Lunga
a Mărculeşti v Moldavsku III

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

DEKONTA, a.s.

5 794 920,00

Moldavsko

Zlepšení sanitárních podmínek ve
vzdělávacích institucích regionu
Leova

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

ADRA, o.p.s.
(Moldova)

1 635 402,00

Moldavsko

Rekultivace skládky
nebezpečného odpadu
v Cişmichioi

Udržitelné
nakládání
s přírodními
zdroji

Voda a sanitace

DEKONTA, a.s.

1 385 800,00

Moldavsko

Nový impulz pro rozvoj podnikání
v moldavském regionu Sever

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Člověk v tísni,
o.p.s.

7 000 000,00

Moldavsko

Vypracování strategie a akčního
plánu v oblasti regionálních
specializací v regionu Sever v
Moldavsku

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

HaskoningDHV
Czech Republic,
spol. s r.o.

436 810,00

Moldavsko

Podpora implementace
regionální strategie s využitím GIS
dat

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

GEOtest, a.s.

912 700,00

Moldavsko

Dodávka mobilních
protipovodňových zábran
do Moldavska

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Geodesign
Latitud 57
Aktiebolag
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2 500 000,00

185 678,00

11 203 561,20

Moldavsko

Pomoc dětem s PAS a jinými
genetickými poruchami
v Moldavsku

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura
a služby

ADRA, o.p.s.

4 000 000,00

Moldavsko

Podpora a asistence sociálnímu
sektoru v Moldavsku

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura
a služby

Charita ČR

6 431 000,00

Moldavsko

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

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura a
služby

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

2 127 916,00

Moldavsko

Dodávka techniky pro zpracování
a skladování ovoce a zeleniny do
Moldavska II.

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

PEBACO Brno
s.r.o.

3 105 490,00

Moldavsko

Zajištění odborného monitoringu
a konzultací II

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

CALIN Iurie

Moldavsko

Rozvoj udržitelného organického
zemědělství v Moldavsku

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Člověk v tísni,
o.p.s.

Celkem Moldavsko

23 089,15
2 000 000,00

50 150 069,35

Gruzie

Implementace nařízení REACH a
CLP

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Dekonta, a.s.

Gruzie

Odborné konzultace, výkup
a zprostředkování dodávek
služebních psů pro kynologickou
službu Daňové a celní správy
Gruzie

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

K9 and Services,
s.r.o.

297 000,00

Gruzie

Analýza, restaurování
a digitalizace záložního fondu
Státního archivu Abcházie

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Obnova archivu
v Abcházii

270 000,00

Gruzie

Praktické školení tvorby
bezpečnostní dokumentace
závodu v souladu s nařízením
SEVESO

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Dekonta, a.s.

1 288 000,00

Gruzie

Spuštění systému zlepšení kvality
primární zdravotní péče v Gruzii

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Charita ČR

2 776 500,00

Gruzie

Vypracování odborné analýzy
(vyhodnocení průběžných
výsledků a návrh nových
intervencí v oblasti onkologie)

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví

EuroPlus
Consulting &
Management,
s.r.o.

493 432,00

Gruzie

Nastavení fungování
onkologického registru v Gruzii

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví

ABC Works CZ,
s.r.o.

493 434,00

Gruzie

Zvyšování kapacit zdravotního
personálu z oddělení dětské
hematologie IV

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví

AMCA spol. s r.o.

Gruzie

Vybudování a propagace
onkologického screeningového
centra v Zugdidi

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví

Charita ČR

Gruzie

Vytvoření stavebního projektu
nového pavilonu pediatrické
fakultní nemocnice Jhvania

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura
a služby

UAD Studio LLC
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4 507 000,00

96 706,00

11 918 439,00

1 532 876,71

Gruzie

Zavedení služeb dětské
dlouhodobé a paliativní péče
v Gruzii

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura
a služby

Charita ČR

2 000 000,00

Gruzie

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

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura
a služby

Charita ČR

1 786 000,00

Gruzie

Příprava Programu

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Michal Nekvasil

228 118,00

Gruzie

Formulace projektu Příprava
plánu péče pro chráněnou
krajinnou oblast Aragvi

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Správa
Krkonošského
národního parku

90 542,00

Gruzie

Sběr a analýza dat pro přípravu
Programu

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Vojtěch Kubec

78 209,22

Gruzie

Vypracování stavební
dokumentace ke včelařskému
centru – architektonická část

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Koba Surmava

392 724,76

Gruzie

Vypracování technické části
dokumentace ke stavbě
včelařského centra –
Vypracování stavební
dokumentace ke včelařskému
centru – technická část

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Agora Union
Association
Agora

210 726,37

Gruzie

Odborné vzdělávání pro drobné
včelaře v Gruzii

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Člověk v tísni,
o.p.s.

3 000 000,00

Gruzie

Podpora tradičního způsobu
zemědělské obživy v Tušsku

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Charita ČR

2 197 793,00

Gruzie

Lesnická inventarizace a trvale
udržitelné lesnické hospodaření v
chráněných oblastech Tušska

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Mendelova
univerzita v Brně

1 586 229,64

Celkem Gruzie

35 243 730,00

Kambodža

Vypracování odborné studie
zaměřené na analýzu situace
a potřeb v sektoru vzdělávání
v Kambodži se zaměřením na
středoškolské a střední odborné
vzdělávání (včetně učňovského)

Inkluzivní sociální
rozvoj

Kambodža

Vypracování odborné studie
zaměřené na analýzu situace
a potřeb v sektoru zdravotnictví v
Kambodži se zaměřením na
oblast péče o matku a dítě

Inkluzivní sociální
rozvoj

Kambodža

Budování kapacit v oblasti
neonatologie v Kambodži

Kambodža

Zlepšení kvality poskytované
zdravotní péče o matku a dítě ve
třech nemocnicích v provincii
Kampong Chhnang

Vzdělávání

EuroPlus
Consulting &
Management,
s.r.o.

100 000,00

Zdravotnictví

EuroPlus
Consulting &
Management,
s.r.o.

100 000,00

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví

Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze

641 500,00

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví
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4 000 000,00

Kambodža

Zlepšení odborného
středoškolského vzdělávání
v oblasti zpracování
zemědělských produktů „ACTIVE
for Youth“

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Člověk v tísni,
o.p.s.

Celkem Kambodža

4 000 000,00

8 841 500,00

Zambie

Centrum učňovských kurzů pro
sociálně ohroženou mládež
Mongu

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Njovu, o.p.s.

2 850 000,00

Zambie

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

Inkluzivní sociální
rozvoj

Zdravotnictví

Charita ČR

6 115 000,00

Zambie

Zlepšení příjmů farem malých a
středních farmářů
prostřednictvím zavedení
integrovaného zemědělství

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Njovu, o.p.s.

7 000 000,00

Zambie

Agribusiness for LIFE –
Livelihoods, Innovation, Food &
Empowerement

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Charita ČR

4 000 000,00

Zambie

Vybudování zdrojů napájení pro
hospodářská zvířata

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Společnost
Water Supply
Choma

Zambie

Zajištění udržitelné a stabilní
produkce krmiva pro dojný skot
drobných farmářů

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Mendelova
univerzita v Brně

Zambie

Budování kapacit farmářů se
zaměřením na tvorbu
hodnotových řetězců

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Charita ČR

Celkem Zambie

735 000,00

1 404 744,00

69 093,00

22 173 837,00

Mongolsko

Odstranění hlavních zdrojů
znečištění na lokalitě Nalaikh

Zemědělství
a rozvoj venkova

Obecná ochrana
životního prostředí

Dekonta, a.s.

1 976 739,00

Mongolsko

Oprava a kalibrace primárního
etalonu délky

Zemědělství
a rozvoj venkova

Zemědělství
a lesnictví

Český
metrologický
institut

335 126,00

Celkem Mongolsko

2 311 865,00

Kosovo

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

Udržitelné
nakládání s
přírodními zdroji

Voda a sanitace

Společnost
Badovac WWT
firem Ircon,
TopolWater

Kosovo

Partnerství pro sociální inkluzi v
Kosovu

Inkluzivní sociální
rozvoj

Ostatní sociální
infrastruktura a
služby

Člověk v tísni,
o.p.s.

Celkem Kosovo

Srbsko

3 500 000,00

3 878 000,00
Přenos transformační zkušenosti
pro zavedení systému vysílání
civilních expertů do zahraničních
misí Srbska

Řádná
(demokratická)
správa věcí
veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

PSSI

Celkem Srbsko
Ukrajina

378 000,00

1 544 189,00

1 544 189,00
Rozvoj systému hodnocení kvality
vzdělávání na Ukrajině

Inkluzivní sociální
rozvoj
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Vzdělávání

Asociace pro
mezinárodní
otázky

2 146 184,00

Ukrajina

Podpora rozvoje školství na
Ukrajině

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Masarykova
uviverzita

442 800,00

Ukrajina

Progresivní řízení univerzity

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Masarykova
univerzita

1 473 050,00

Ukrajina

Rozvoj mezinárodní spolupráce s
Ukrajinskými VŠ v oblasti
energetiky a dopravy

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Západočeská
univerzita v Plzni

Ukrajina

Podpora rozvoje studijních
programů, řízení kvality
a mezinárodní mobility na
vybraných vysokých školách na
Ukrajině

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Ukrajina

Zajištění technického dozoru nad
přípravou a realizací stavebních
projektů realizovaných v rámci
programu „Modernizace systému
veřejného vzdělávání na
Ukrajině“

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Dimense, v.o.s.

Ukrajina

Zajištění konzultačních služeb a
poradenství ke stavebním
projektům ze strany Donbaské
Národní Akademie civilního
inženýrství a architektury

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Donbaská
Národní
Akademie
civilního
inženýrství a
architektury

71 464,36

Ukrajina

Zajištění stavebního dozoru
jménem ČRA na stavebních
projektech realizovaných v rámci
programu „Modernizace systému
veřejného vzdělávání na
Ukrajině“

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Lymar Andrej
Valentinovič

109 944,42

Ukrajina

Oprava střechy školní budovy
Donbaské národní akademie
civilního inženýrství
a architektury, Kramatorsk

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

Megagrad

335 653,15

Ukrajina

Zajištění stavebního dozoru
k rekonstrukci kolejí Institutu
cizích jazyků v Bachmutu

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

ES Engineering
l.l.c.

Ukrajina

Rekonstrukce školských kolejí
Institutu cizích jazyků z Horlivky,
Bakhmut – rekonstrukce I. fáze
(střecha, plášť budovy, externí
přípojky)

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

NPO Evrotek

1 629 091,03

Ukrajina

Rekonstrukce kolejí Donbaské
Národní Akademie civilního
Inženýrství a Architektury –fáze I.

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

SP DINASTIYA,
Llc.

1 124 052,29

Ukrajina

Dodávka vybavení pro studentské
koleje Národní Univerzity Tarase
Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

ART PROM, s.r.o.

1 259 208,80

Ukrajina

Dodávka vybavení pro
studentské koleje Donbaské
Národní Akademie Stavebního
Inženýrství a Architektury,
Kramatorsk – Ukrajina

Inkluzivní sociální
rozvoj

Vzdělávání

FOP Gashuta
Dmitro
Sergijovič
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546 885,00

1 049 048,00

569 045,00

55 824,81

527 712,62

Ukrajina

Dodávka vybavení pro
studentské koleje Národní
Univerzity Tarase Ševčenka,
Starobilsk – Ukrajina II

Inkluzivní sociální
rozvoj

Celkem Ukrajina

Vzdělávání

ART PROM,
s.r.o.

1 118 283,80

12 458 247,28

Celkem Dvoustranné projekty

278 211 725,67
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8.2 Přehled provedených rozpočtových opatření v roce 2018
Skutečné
čerpání (v Kč)

Region/ země

Název projektu

Tematická priorita

Sektor

Realizátor

Bosna
a Hercegovina

Koordinace a technická
asistence pro IMBiH

Řádná (demokratická)
správa věcí veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Český
metrologický
institut

4 068 099,00

Bosna
a Hercegovina

Zvyšování bezpečnosti
potravin v Bosně
a Hercegovině (SVU)

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

Státní
veterinární
ústav Praha

5 862 637,00

Bosna
a Hercegovina

Zvyšování bezpečnosti
potravin v Bosně
a Hercegovině (UKZUZ)

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

ÚKZÚZ

3 376 865,00

Bosna
a Hercegovina

Institucionální podpora
certifikace a kontroly
rostlinného materiálu

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

ÚKZÚZ

820 495,00

Etiopie

Studie přírodních
fenoménů ohrožujících
zemědělskou produkci ve
vybraných zónách SNNPR

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

Česká
geologická
služba

1 204 700,00

Moldavsko

Zavádění Eurokódů
v Moldavské republice

Řádná (demokratická)
správa věcí veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

ÚNMZ

1 205 400,00

Moldavsko

Zlepšení akceschopnosti
a odborné způsobilosti
moldavských hasičů II.

Řádná (demokratická)
správa věcí veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Ministerstvo
vnitra ČR

350 080,00

Moldavsko

Zvyšování kapacit
Ministerstva práce,
sociální ochrany a rodiny v
Moldavsku

Řádná (demokratická)
správa věcí veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

MPSV ČR

707 280,00

Moldavsko

Institucionální podpora v
oblasti ekologického
zemědělství v Moldavské
republice

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

ÚKZÚZ

4 387 000,00

Moldavsko

Elaboration and
Implemenatation of the
Vine and Wine Register in
the Republic of Moldava

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

ÚKZÚZ

1 032 500,00

Gruzie

Zavedení systému národní
fytosanitární kontroly

Řádná (demokratická)
správa věcí veřejných

Zemědělství
a lesnictví

ÚKZÚZ

4 504 486,00

Gruzie

Zvýšení kapacit a efektivity
gruzínské kynologické
služby

Řádná (demokratická)
správa věcí veřejných

Veřejná správa
a občanská
společnost

Celní správa ČR
– Generální
ředitelství cel

1 371 032,00

Gruzie

Zajištění udržitelné správy
chráněné krajinné oblasti
Aragvi

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

Správa
Krkonošského
národního
parku

1 004 210,00

Gruzie

Zavedení kontroly kvality
včelích produktů v Gruzii

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

Státní
veterinární
ústav Praha
(asi)
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750 000,00

Gruzie

Zvýšení efektivnosti řízení
jeskyní chráněné oblasti
Imereti II

Zemědělství a rozvoj
venkova

Obecná ochrana
životního prostředí

Správa jeskyní
ČR

311 026,00

Gruzie

Realizace vybraných
opatření z plánu péče pro
CHKO Tušsko

Zemědělství a rozvoj
venkova

Obecná ochrana
životního prostředí

Agentura
ochrany přírody
a krajiny ČR

506 500,00

Mongolsko

Rozvoj lesů a genofondu
místních ekotypů lesních
dřevin v Mongolsku

Zemědělství a rozvoj
venkova

Zemědělství
a lesnictví

ÚHÚL

3 630 000,00

Nigérie

Podpora nigerijských
studentů

Inkluzivní sociální rozvoj

Vzdělávání

Univerzita
Karlova (MŠMT)

1 700 000,00

Prioritní země

Rozvojoví diplomaté na ZÚ

-

-

-

1 038 000,00

Celkem rozpočtová opatření na projekty

37 830 310,00

Ukrajina

Převod prostředků ZRS

- 11 000 000

Sýrie

Převod prostředků ZRS

- 3 500 000

Kambodža, Zambie, Kosovo, tuzemské projekty

Snížení prostředků ZRS

13 000 000

Celkem rozpočtová opatření

36 330 310,00
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8.3 Přehled čerpání financí na Program B2B v roce 2018

Region/země

Typ projektu

Název projektu

Realizátor

Skutečné
čerpání (v
Kč)

Indie

Realizace

Dioptrické brýle Spectacler

AAA Techlabs s.r.o.

565 121,71

Ghana

Podnikatelský
plán

Solárně napájené vodní pumpy pro rozvoj rurálních
oblastí

Agile Europe s.r.o.

223 168,00

Srí Lanka

Podnikatelský
plán

Podnikatelský plán pro vstup na trh Srí Lanky s
technologií na ohřev vody pomocí termických
slunečních kolektorů

AQUA - GAS, s.r.o.

219 740,00

Srí Lanka

Realizace

Založení české pobočky s technickým centrem pro
prodej elektromagnetických průtokoměrů na Srí
Lance

Arkon Flow Systems,
s.r.o.

Kyrgyzstán

Podnikatelský
plán

Moderní tiskárna cenin Kyrgyzstán

Asia Czech Business
Consulting a.s.

233 343,31

Kambodža

Podnikatelský
plán

Podnikatelský plán pro poskytování služeb
zhodnocení klimatických rizik v kambodžském
zemědělství

Big terra Alpha s.r.o.

103 837,73

Moldavsko

Realizace

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

BIOVIVA, s.r.o.

646 130,25

Uganda

Podnikatelský
plán

Ochutnej Ugandu

Bwindi Coffee s.r.o.

215 889,67

Irák

Podnikatelský
plán

Vyhledání obchodního partnera na výrobu suchých
stavebních hmot

CONTECHIN s.r.o.

125 001,90

Indonésie

Podnikatelský
plán

Centrum tradičního zpracování pepře andalimanu v
oblasti jezera Toba

Czeh.Ina Group s.r.o.

250 000,00

Bosna
a Hercegovina

Realizace

Podpora využití kořenových čistíren odpoadních
vod v Bosně a Hercegovině

DEKONTA, a.s.

Ukrajina

Studie
proveditelnosti

Studie proveditelnosti vodohospodářského stavu
ve městě Ivano-Frankivsk

EASTERN GATE, družstvo

107 009,40

Albánie

Studie
proveditelnosti

Implementace mezinárodních zdravotních
předpisů WHO v souvislosti se zabráněním šíření
vysoce nebezpečných nákaz s cílem ochránit životy
a zdraví obyvatelstva Albánie

EGO Zlín, spol. s r.o.

236 444,93

Indonésie

Studie
proveditelnosti

Zajištění efektivní a udržitelné úpravy a distribuce
vody na ostrově Sumba

EKOSYSTEM spol. s r.o.

228 645,50

Gruzie

Studie
proveditelnosti

Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách v
majetku města Tbilisi

EMPRESS, o.p.s.

165 926,44

Kostarika

Podnikatelský
plán

Využití komunálního odpadu v metropolitní
aglomeraci San José, Kostarika

ENERGÍA AZUL, a.r.o.

230 248,19

Srbsko

Studie
proveditelnosti

Analýza potenciálu zavedení EPC metody
v Autonomní Provincii Vojvodina

ENVIROS, s.r.o.

246 199,33

Etiopie

Studie
proveditelnosti

Efektivní nakládání s nemocničními odpady
v nemocnici Felege Hiwot

EVECO Brno s.r.o.

248 500,00

Súdán

Realizace

Realizace českého výrobního zařízení v Súdánu a
praktické ověření předpokládaného potenciálu pro
místní trh ve všech variantách potenciálu výroby

EXPORT BRIDGE a.s.

738 406,50

Mongolsko

Studie
proveditelnosti

Hokejový stadion Ulaanbaatar, Mongolsko

FINEP Zlíchov a.s.

211 808,00
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1 177 725,54

1531 132,10

Peru

Realizace

Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura
povodněmi a možnosti její eliminace

GEORESPECT s.r.o.

Mali

Realizace

Průmyslové využití písků a štěrkopísků ložiska
Kirina

GET s.r.o.

420 060,00

Indonésie, Vietnam

Podnikatelský
plán

Jihovýchodní Asie – dřevoobráběcí stroje pro
vzdělávání mládeže a dospělých

HOUFEK a.s.

225 540,83

Indonésie

Studie
proveditelnosti

Malá vodní elektrárna (MVE) Tincep, Provincie
Severní Sulawesi

HYDROPOL PROJECT &
MANAGEMENT a.s.

250 000,00

Ukrajina

Realizace

Zavedení systému kontroly užitkovosti a dědičnosti
v Žytomyrské oblasti – Ukrajina

Chovatelské družstvo
impuls

396 154,60

Kyrgyzstán

Podnikatelský
plán

Rozvoj IT infrastruktury a služeb v Kyrgyzstánu –
první kyrgyzské komerční datacentrum

IDC-softwarehouse,
s.r.o.

249 949,78

Senegal, Gambie

Podnikatelský
plán

Analýza slupek a slámy z podzemnice olejné,
stanovení jejich účelného způsobu zpracování
a následného využití v Senegalu a Gambii

INCEWIT s.r.o.

142 757,27

Angola, Rwanda,
Tanzanie, JAR,
Mosambik,
Botswana, Ghana

Podnikatelský
plán

Centre of excellence Sub-Saharan Africa

INCO engineering s.r.o.

250 000,00

Etiopie

Realizace

Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu
inovovaných produktů ze superpotraviny moringa
v Etiopii

Ing. Jaromír Novák

1 500 000,00

Srbsko

Podnikatelský
plán

Podnikatelský plán – Využití potenciálu organické
produkce švestek, hrušek v Srbsku – výroba a
distribuce sušených výrobků

Ing. Vlastimil Jánoš

205 000,00

Kambodža

Realizace

Podpora konkurenceschopnosti a marketingu
technologie kořenových čistíren odpadních vod v
Kambodži

IPR Aqua, s.r.o.

545 174,00

Gruzie

Podnikatelský
plán

Rozvoj celoroční turistiky v horských oblastech –
přenos českého know-how s vedením turistické
stáje a se správnou péčí o koně

Ivana Bursíková

161 125,00

Kyrgyzstán

Realizace

Zlepšení sanitace v oblasti jezera Issyk-kul
v Kyrgyzstánu

KHAANZAA spol. s r.o.

366 427,44

Indonésie

Podnikatelský
plán

Redukce znečištění vodních zdrojů prostřednictvím
inovativní technologie čištění odpadních vod v
Indonésii

Khaanzaa spol. s.r.o.

202 087,46

Tanzanie

Podnikatelský
plán

Zbudování platformy na pronájem stavebních a
zemědělských technologií v Tanzanii

KOTIŠ s.r.o.

21 4046,20

Bosna
a Hercegovina

Podnikatelský
plán

EDU4IT – Innovation HUB Sarajevo

KPK System s.r.o.

178 696,22

Sýrie

Podnikatelský
plán

Příležitosti pro spolupráci při využívání
recyklovaných materiálů pro stavebnictví a obnovu
kulturních dědictví v poválečných oblastech Sýrie

LAVARIS s.r.o.

243 493,00

Argentina

Podnikatelský
plán

Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace
zavlažování na vinicích v Argentině (SIMONA)

LESPROJEKT-SLUŽBY
s.r.o.

233 779,13

Indie

Realizace

Rozšíření podnikatelských aktivit LIKO-S do Indie

LIKO-S holding, a.s.

Indonésie – Bali

Podnikatelský
plán

Inovace v oblasti energetické soběstačnosti a čisté
mobility

MED Education s.r.o.

200 000,00

Tanzanie, Uganda

Podnikatelský
plán

Jam Session for Africa

Mgr Daniela Mauleon
Davidová

236 174,00
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1 383 835,54

1 651 447,82

Mongolsko

Studie
proveditelnosti

Přenesení know-how do oblasti energetických
úspor v Mongolsku

Miseko group s.r.o.

166 794,48

Kamerun

Podnikatelský
plán

Vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva

Nirex Tanzania
Investments s.r.o.

193 447,64

Ukrajina

Realizace

Průmyslový park Lviv-Pustomyty

NYSA INTERNATIONAL
a.s.

1 000 000,00

Bosna
a Hercegovina

Realizace

Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracování
obilnin v Bosně a Hercegovině

OGNJEN GREBO

1 997 000,00

Gruzie

Podnikatelský
plán

Sdílená čajová zahrada

Petr Sič

Peru

Realizace

Úpravny pitných vod pro malé a střední obce
v Peru

Photon Water
Technology s.r.o.

Mozambik

Studie
proveditelnosti

Přenos odsolovací EMSF technologie do
Mosambiku

Princeston s.r.o.

Bělorusko

Realizace

Rozšíření místní biomasy ve středně velkých
kotlech na štěpku a pelety v Bělorusku

SMART HEATING
TECHNOLOGY s.r.o.

Kambodža,
Myanmar

Studie
proveditelnosti

Systém certifikace kvality potravin a zemědělských
produktů a založení akreditované laboratoře
kvality zemědělských produktů v Kambodži a
Myanmaru

STOPA s.r.o.

250 000,00

Srí Lanka

Studie
proveditelnosti

Technické posouzení a zmapování zdrojů znečištění
povrchových vod v oblasti Galle, Srí Lanka

Sweco Hydroprojekt a.s.

236 134,91

Uzbekistán

Podnikatelský
plán

Rozvoj čištění komunálních i průmyslových
odpadních vod v Uzbekistánu

TopolWater, s. r. o.

223 617,28

Keňa

Podnikatelský
plán

Rybí farma Nyamonye, Keňa – Siaya

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.

247 651,50

Filipíny

Studie
proveditelnosti

Investice do čistíren odpadních vod pro veřejné
zdraví a udržitelnou produkci akvakultury na
vybraných místech na Filipínách – lokality Capiz,
Aklan

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s.r.o.

246 240,38

Moldavsko

Realizace

Zlepšení dostupnosti pitné vody pro vesnické
obyvatelstvo v jižní části Moldavska

VODNÍ ZDROJE, a.s.

962 612,02

Srbsko

Studie
proveditelnosti

Využití hydropotenciálu stávajících přivaděčů
surové/pitné vody regionálních systémů
zásobování vodou v regionu západního Srbska

VODNÍ ZDROJE, a.s.

247 999,00

Srbsko

Realizace

Zavádění moderních metod a nástrojů pro inspekci
a údržbu kanalizací a vodovodů v Srbsku

ZIKMUND electronics,
s.r.o.

Celkem Program B2B

231 039,00
2 221 438,78
188 386,77
1 556 989,91

1 193 632,31

28 123 010,77
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8.4 Program pro obnovu Sýrie v rámci Programu B2B
Skutečné čerpání (v
Kč)

Region/ země

Název projektu

Realizátor

Sýrie

Studie proveditelnosti – Sledování a eliminace zdrojů povrchových vod v
oblasti Aleppo, Sýrie

Sweco
Hydraprojekt

396 774,00

Sýrie

Obnova válkou zničených zavlažovacích systému v oblasti Latakia a Tartus

Bioanalytika

467 058,30

Sýrie

Studie proveditelnosti – Řešení problémů s vodou pomocí objektových
úpraven/čistíren vody české produkce

ACO Marine

222 836,78

Sýrie

Cukrovarnický sektor v Sýrii – řešení pro zastaralé či válkou poničené
cukrovarnické provozy

Technoexport

340 926,85

Sýrie

Studie proveditelnosti „Zajištění efektivní a udržitelné úpravy vody na
pitnou v Sýrii“

G-servis

476 991,02

Sýrie

Studie proveditelnosti – Sledování a eliminace zdrojů povrchových vod
v oblasti Homs, Sýrie

Vodní zdroje
Ekomonitor

480 232,05

Sýrie

Úpravy pitné vody s kapacitou – 20–50m3/den

Antares - AZV

419 758,08

Celkem Sýrie

2 804 577,08
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8.5 Přehled čerpání financí na program Vysílání expertů v roce 2018
Skutečné čerpání
(v Kč)

Region/země

Název projektu

Realizátor

Bosna
a Hercegovina

Výměna zkušeností a přenos know-how
na úrovni místní samosprávy mezi Českou
republikou a Bosnou a Hercegovinou

Člověk v tísni, o.p.s.

890 000,00

Bosna
a Hercegovina

Podpora pro vytvoření odborné specializace
stavební inženýrství na Burch international
university v Sarajevu na základě potřeb ze
stavební praxe v Bosně a Hercegovině

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
stavební

367 155,00

Moldavsko

Nové výzvy v oblasti boje proti drogové trestné
činnosti v Moldavsku

Kunetek, Králíček a Omasta

471 457,30

Moldavsko

Šetření populačního klimatu v Moldavsku

Univerzita Karlova, Přírodovědecká
fakulta

-80 000,00

Moldavsko

Identifikace slabých míst a potřeb kontrolního
systému vinařského sektoru v Moldavsku

SZPI (Ondřej Mikeš, Kamil Kolář,
Bronislav Pavelka)

397 874,90

Mongolsko

Mongolské lesnictví ve vývoji: pokročilá
odbornost v lesním plánování a hospodaření

Les pro Mongolsko

191 769,20

Srbsko

Nakládání s komunálním odpadem ve městě
Čačak v Srbsku

Město Valašské Meziříčí

365 810,60

Afghánistán

Zavádění a evaluace efektivních metod harm
reduction pro veřejné instituce (NACP)
v Afghánistánu

Společnost Podané ruce, o.p.s.

841 664,60

Celkem Vysílání expertů

3 445 731,45
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8.6 Přehled čerpání financí na program Vysílání učitelů v roce 2018
Skutečné
čerpání (v Kč)

Region/země

Název projektu

Sektor

Realizátor

Afghánistán

Zvyšování kvality výuky a posilování vědecko-výzkumných
kapacit na Univerzitě Bamyan (Afghánistán)

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 500 000,00

Bosna
a Hercegovina

Podpora zavádění nových oborů, systému praktické výuky
a mezinárodní spolupráce na Univerzitě v Banja Luce

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 324 400,00

Etiopie

Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti
biotechnologií, zemědělské produkce a poradenství na
Hawasa University, Etiopie

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 040 000,00

Etiopie

Implementace metodických postupů v geologických
vědách za účelem zvýšení kvality postgraduálního studia
na univerzitě v Addis Abebě (Etiopie)

Vzdělávání

Česká geologická
služba

1 347 757,00

Gruzie

Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických
zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu
Gruzie

Vzdělávání

Mendelova
univerzita v Brně

488 340,00

Gruzie

Podpora výzkumu a vzdělávání na Ilia State University v
oblasti ochrany biologické a kulturní rozmanitosti Gruzie

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 472 800,00

Kambodža

Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na
Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture,
Kambodža

Vzdělávání

Mendelova
univerzita v Brně

1 000 000,00

Kambodža

Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of
Agriculture

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

1 000 000,00

Mongolsko

Spolupráce českých a mongolských univerzit na
porozumění interakcí mezi hospodářskými a volně žijícími
zvířaty

Vzdělávání

Člověk v tísni,
o.p.s.

1 488 400,00

Ukrajina

Posilování procesu budování kapacit v oblasti kvality
vzdělávání a výzkumu na SNAU a SSU

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

700 000,00

Zambie

Podpora rozvoje pedagogiky a výzkumu na Bantuské
univerzitě v Mongu a posílení její role v zemědělském
rozvoji Západní provincie Zambie

Vzdělávání

Česká zemědělská
univerzita v Praze

827 000,00

Celkem Vysílání učitelů

12 188 697,00
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8.7 Přehled čerpání financí na Trojstranné projekty v roce 2018
Skutečné
čerpání (v Kč)

Region/země

Název projektu

Sektor

Realizátor

ČR + EU

GET UP and GOALs! ARPOK a ADRA společně o
SDGs.

Vzdělávání

ARPOK, o.p.s.

130 000,00

Kambodža

Akční program podpory živobytí

DRR

Diakonie ČCE

3 981 082,89

ČR + EU

Evropa ve světě – zapojení do udržitelné rozvojové
agendy 2030

GRV a osvěta

Wontanara

Gruzie

Posilování existujících modelů rozvoje venkova v
Gruzii

Rozvoj
venkova

CARE Česká republika

1 950 000,00

Gruzie

Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci
Chulo

Rozvoj
venkova

Charita ČR

2 060 000,00

Mongolsko

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

Zemědělství

Charita ČR

1 605 890,00

Zambie

Program na podporu živobytí městských uprchlíků
v Lusace

Sociální

Charita ČR

3 015 628,00

Jižní Súdán

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

Zemědělství

Charita ČR

1 550 000,00

Afghánistán

Podpora vykořeněných obyvatel Afghánistánu

Sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00

Afghánistán

Správa přírodních zdrojů a podpora udržitelného
způsobu obživy ve čtyřech distriktech Balchu a
Samangánu (severní Afghánistán)

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

1 800 000,00

Mongolsko

Využití technologie a tradic ke zvýšení odolnosti
mongolského venkova

DRR

Člověk v tísni, o.p.s.

660 000,00

Angola

Posílení kapacit občanské společnosti při zavádění
dobré praxe do samosprávy v provinciích Bié a
Huíla, Angola

Sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

1 000 000,00

Kambodža

Posílení systému místních veterinářů a jejich
kapacit v Kambodži

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

240 000,00

Kambodža

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

Sociální

Člověk v tísni, o.p.s.

3 390 000,00

Sýrie

Zvyšování odolnosti dětí zasažených konfliktem v
Sýrii skrze přístup ke kvalitnímu vzdělání a
psychosociální podpoře

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

4 000 000,00

Etiopie

Vytvoření pracovních míst pro potenciální
migranty v Addis Abebě

Vzdělávání

Člověk v tísni, o.p.s.

1 027 000,00

Etiopie

Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro
obyvatele SNNPR, Etiopie

Zemědělství

Člověk v tísni, o.p.s.

4 000 000,00

Mongolsko

Zlepšení životních podmínek a ekonomického
postavení venkovského obyvatelstva v Mongolsku

Rozvoj
venkova

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000,00

ČR + EU

Neplýtvejme jídlem světa

Vzdělávání

Glopolis, o.p.s.

Etiopie

Posílení odolnosti vůči změnám klimatu
a nedostatku potravin a zlepšení živobytí 4750
rodin pastevců a agro pastevců v Aura Woreda a
tím přispění k dosažení SDG 1,2,8–13 na lokální
úrovni

Zemědělství

ADRA
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166 490,00

310 581,44

3 000 000,00

Gruzie

Posilování rozvojových modelů ve venkovských
oblastech v Gruzii

Rozvoj
venkova

Člověk v tísni, o.p.s.

1 679 000,00

Gruzie

Regionální organizace určující směr místního
ekonomického rozvoje

Rozvoj venkova

Člověk v tísni, o.p.s.

1 500 000,00

ČR + EU

EUAID volunteers ACTing against disaster risks

GRV a osvěta

Diakonie ČCE

707 825,00

ČR + EU

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

GRV a osvěta

Glopolis, o.p.s.

175 083,75

Zambie

Ekonomická emancipace – Zambie

Sociální

Diakonie ČCE

Celkem Trojstranné projekty

2 000 000,00

43 948 581,08
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8.8 Přehled čerpání financí na tuzemské projekty v roce 2018
Region/z
emě

Dotační titul

Název projektu

Realizátor

ČR

Podpora rozvojových aktivit krajů a
obcí v prioritních zemích ZRS

Výměna zkušeností v destinačním
managementu, školství a managementu MAS
na základě dobré praxe Pardubického kraje

Pardubický kraj

499 996,82

ČR

Podpora rozvojových aktivit krajů a
obcí v prioritních zemích ZRS

Zvýšení pracovních příležitostí a zlepšení
sociální situace obyvatel regionu MtskhetaMtianeti prostřednictvím podpory
regionálních produktů a zvýšení turistického
potenciálu regionu

Agora CE o.p.s.

400 000,00

ČR

Podpora rozvojových aktivit krajů a
obcí v prioritních zemích ZRS

Zvyšování odborné kvalifikace absolventů
středních škol v Jižním Banátu – přenos knowhow, studijní stáže v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

350 000,00

ČR

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

Fair trade ČS jako silná a stabilní organizace
podporující fair trade v ČR i ve Střední Evropě

Fairtrade Česko a
Slovensko, z. s.

600 000,00

ČR

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

Zapojování soukromého sektoru pro zvyšování
hospodárnosti, udržitelnosti a dopadů
rozvojových intervencí

Člověk v tísni,
o.p.s.

483 500,00

ČR

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

Globální dobrovolnictví jako nástroj GRV

INEX- Sdružení
dobrovolných
aktivit, z. s.

498 592,00

ČR

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

Posilování kapacit a efektivnosti platformy
FoRS – Českého fóra pro rozvojovou
spolupráci v letech 2018, 2019 a 2020

České fórum pro
rozvojovou
spolupráci – FoRS

ČR

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

ČES: Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji

Česká evaluační
společnost, z.s.

204 000,00

ČR

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

Profesionalizace Centrum Dialog, o.p.s.
v oblasti PR a FR

Centrum Dialog,
o.p.s.

350 000,00

ČR

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

Strategie ZRS ČR 2018–2030 pro soukromý
sektor

Platforma
podnikatelů pro
zahraniční
rozvojovou
spolupráci, z.s.

600 000,00

ČR

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

SIRIRI, organizace akreditovaná pro vysílání
dobrovolníků

SIRIRI, o.p.s.

350 000,00
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Skutečné
čerpání (v Kč)

1 500 000,00

ČR

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

Vybudování odborných kapacit Njovu o.p.s.
v oblasti managementu a finančního řízení

Njovu o.p.s.

ČR

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

Zvyšování kapacit platformy Měj se k světu
pro naplňování SDGs

Glopolis, o.p.s.

499 968,00

ČR

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

Rozvoj kompetencí pro získávání donorů,
malých a velkých dárců

NESEHNUTÍ Brno

350 000,00

ČR

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

Profesionalizace fundraisingových
a propagačních nástrojů organizace

Salesiánská
asociace Dona
Boska, z. s.

250 000,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Letní škola rozvojové spolupráce

Univerzita
Palackého v
Olomouci

591 000,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Jeden svět na školách – Globální rozvojové
vzdělání prostřednictvím audiovizuálních
materiálů

Člověk v tísni,
o.p.s.

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Fotbal pro rozvoj

INEX- Sdružení
dobrovolných
aktivit

750 000,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Na cestě …

ARPOK, o.p.s.

793 640,00

286 150,00

224 657,00

0,00

1 195 100,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný
rozvoj – pilotní vzdělávací modul

Středisko
ekologické
výchovy SEVER
Horní Maršov,
o.p.s.

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Rozvojová spolupráce na vlastní oči

Univerzita
Palackého v
Olomouci

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Školy k světu

Člověk v tísni,
o.p.s.

1 990 950,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Opravdový svět

ADRA, o.p.s.

1 132 750,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Podpora rozvojového vzdělávání a osvěty –
Pardubický kraj

Pontopolis z.s.

479 000,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

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

Charita ČR

633 100,00

ČR

Globální rozvojové vzdělávání

Fair tradové školy nositeli změny

NaZemi

738558,00

ČR

Osvěta veřejnosti a komunikace
výsledků ZRS

Globálně zodpovědná města

ShineBean o.p.s.

900 000,00

ČR

Osvěta veřejnosti a komunikace
výsledků ZRS

Svět bez mýtů

Člověk v tísni,
o.p.s.

1 000 000,00

ČR

Osvěta veřejnosti a komunikace
výsledků ZRS

Ceny SDGs 2018

Asociace
společenské
odpovědnosti,
o.p.s.

787 750,00

ČR

Osvěta veřejnosti a komunikace
výsledků ZRS

„Kontrasty Ukrajiny“ – souhrnná
marketingová kampaň se zaměřením

Diecézní charita
ostravsko-

343 100,00
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ČR

Osvěta veřejnosti a komunikace
výsledků ZRS

na online marketing

opavská

Na cestě k rozvoji – Cíle udržitelného rozvoje

ADRA, o.p.s.

Celkem Tuzemské projekty

863 895,00

19 645 706,82
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8.9 Zpráva auditora k účetní závěrce ČRA za rok 2018
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce tvoří samostatnou přílohu této zprávy o činnosti
a hospodaření.
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8.10 Abstrakty Dvoustranných projektů realizovaných v roce 2018
BOSNA A HERCEGOVINA
Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním právům
a sociální ochraně
BOSNA A HERCEGOVINA / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2018-009-DO-15160
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: CARE Česká Republika, o. s.
Celkový rozpočet: 18 000 000 Kč
Projekt přispívá k posílení přístupu k sociálním právům, ochraně a inkluzi nejvíce
znevýhodněných skupin. V současnosti je řešení těchto témat v zemi důležité zejména
v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a nedostatečnou státní podporou osob se zdravotním
znevýhodněním a obětí domácího násilí i minorit. Sociální služby poskytované státem
i neziskovými organizacemi jsou dlouhodobě podfinancované a nemají dostatek kvalitních
zaměstnanců. Aktivity se věnují zejména profesionalizaci a podpoře aktérů občanské
společnosti. Relevantním pracovníkům jsou poskytována školení v tématech plánování, řízení
a rozvoje organizace. Probíhá i několik studijních cest do organizací s podobným zaměřením
v České republice. Stávající i nové sociální služby se v rámci projektu standardizují a dokážou
klientům poskytovat moderní a profesionální péči.

Budování kapacit státních institucí v oblasti standardizace a posuzování shody
ve stavebnictví
BOSNA A HERCEGOVINA / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2018-010-RO-15110
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Sarajevo
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření
Realizátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.; Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Celkový rozpočet: 16 350 000 Kč
Stavební sektor se v Bosně a Hercegovině úspěšně rozvíjí a snaží se svojí činnost
standardizovat v souladu s normami Evropské unie. To může umožnit místním firmám
spolupracovat
na mezinárodní úrovni a postupně pronikat na zahraniční trhy. Česká rozvojová agentura
nyní navazuje na úspěchy v několika předchozích projektech a věnuje se dalším klíčovým
tématům odvětví. Probíhají zejména rozsáhlé technické analýzy trhu stavebních výrobků,
zkušebních laboratoří a certifikačních orgánů. Po identifikaci potřeb a vyhodnocení všech
podkladů bude projekt pokračovat s konkrétními realizacemi, které posílí kapacity místních
odborníků, napomohou zvýšení kvality stavebnictví a tvorbě nových pracovních míst v
sektoru.
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Rozšíření kapacit a služeb Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny II.
BOSNA A HERCEGOVINA / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2017-004-FO-15110
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření
Realizátor: Český metrologický institut, ROFA Praha, s.r.o., MESIT asd s.r.o.,
TR instruments spol. s.r.o., Martin Maršál, Spectra Dynamics, Inc., Hopewell Designs, Inc.
Celkový rozpočet: 20 500 000 Kč
Projekt vychází z požadavku Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH)
o asistenci při rozšíření služeb a získání mezinárodního uznání vybraných laboratorních
provozů. Podmínkou mezinárodního uznání je zajištění laboratoří schopných provádět
metrologické měření v daném oboru a s danými parametry, včetně adekvátního proškolení
obsluhy, spolu s realizací mezinárodního mezilaboratorního porovnání. Nedílnou součástí
projektu je i podpora zviditelnění služeb IMBiH mezi potenciálními i stávajícími klienty
v Bosně a Hercegovině, případně v bližším okruhu západního Balkánu. Přenos unikátních
českých zkušeností s přípravou měřících metodik, získáváním mezinárodních certifikací
i komunikací s klienty upevní postavení Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny
a zásadním způsobem přispěje ke zvýšení jeho důvěryhodnosti jako místní instituce veřejné
správy.

Obnovitelné zdroje energie pro centrální vytápění ve městě Mrkonjić Grad
BOSNA A HERCEGOVINA / EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2018-011-FO-23070
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Mrkonjić Grad
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Společnost ENVIROS – SEVEn
Celkový rozpočet: 41 020 000 Kč
Předmětem úvodní fáze projektu bylo vypracování studie zaměřené na analýzu
proveditelnosti výstavby teplárny na biomasu, která by měla fungovat jako centrální systém
vytápění ve městě Mrkonjić Grad. Vybudování takového systému je dlouhodobým záměrem
města a je dále specifikováno ve Strategii rozvoje municipality Mrkonić Grad na roky 2014–
2024.
Pro vybudování nového systému chce město využít nefunkční teplárnu v areálu bývalé firmy
Metalac, která je nyní v majetku města. V roce 2006 si město nechalo zpracovat studii
proveditelnosti pro výstavbu systému centrálního vytápění. Tato studie definovala jednotlivé
etapy výstavby (rekonstrukce) teplárny a distribučního systému tepla, přičemž neuvažovala
využití obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy. V rámci přípravné fáze projektu
vyplynul požadavek města na využití biomasy jako základního paliva pro dodávky tepla.
V současnosti funguje systém vytápění na individuální bázi, především na fosilní paliva.
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Podle předběžných odhadů představitelů města je na provoz systému potřeba cca 4 325 tun
biomasy ročně, kterou město hodlá získat od soukromých vlastníků lesů (cca 10 000 m2
v municipalitě) a Lesů Republiky srbské.
Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin
BOSNA A HERCEGOVINA / EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2017-001-FO-23066
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Cazin
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; GEOtest, a.s.
Celkový rozpočet: 16 500 000 Kč
Ačkoliv je Bosna a Hercegovina bohatá na termální prameny a má geotermální potenciál,
není tento obnovitelný zdroj energie v současnosti dostatečně využit, protože jeho
prozkoumatelnost je nízká a nedostatečná. Konkrétně občina Cazin je na geotermální zdroje
energie velmi bohatá. Z tohoto důvodu se zástupci regionu obrátili na ČRA ohledně podpory
lokálního využití těchto zdrojů. V rámci projektu je v lokalitě „Rujnica“ realizován komplexní
geofyzikální průzkum. Předmětná lokalita se nachází na severozápadě Bosny a Hercegoviny,
při hranici s Chorvatskem. Na základě výsledků výzkumu bude určena optimální lokalita
pro provedení hydrogeologického vrtu. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina
podzemní vody v blízkých studních a v lázeňsky využívané blízké lokalitě „GATA“,
a to z důvodu vyhodnocení a vyloučení rizika ovlivnění těchto zkoušek. Na základě získaných
dat budou specifikovány scénáře možného využití, jako např. využití pro zdravotnické účely
(rozvoj lázeňství, rekreace v regionu) či rozvoj zemědělství (např. možnost vytápění
skleníků).

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci
BOSNA A HERCEGOVINA / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: BA-2015-042-FO-14022
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Gradačac
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: VHS Brno, a.s.; Municipalita Gradačac, ELKOT Brno, s.r.o.;
Analitika, d. o. o. Sarajevo; PRESSKAN system, a. s.
Celkový rozpočet: 60.739.168 Kč
Město Gradačac produkuje velké množství odpadních vod, které vede ke znečištění vody
v řece Gradašnica a má negativní dopad nejen na životní prostředí, ale i na zdravotní stav
populace. Současná čistírna odpadních vod je zastaralá, a navíc byla značně poničena během
válečného konfliktu v 90. letech. Záměrem projektu je modernizovat, rozšířit a zvýšit
spolehlivost systému čištění odpadních vod ve městě Gradačac prostřednictvím rekonstrukce
čistírny odpadních vod. V další části projektu dojde k proškolení zaměstnanců a osvětové
kampani na školách o nutnosti ochrany zdrojů čisté vody. Projekt by měl vést ke snížení
znečištění povrchových vod řeky Gradašnica průmyslovými a komunálními odpadními
vodami.
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To umožní další rozvoj průmyslu v regionu v souladu s ochranou životního prostředí.
V roce 2018 došlo k rozšíření projektu o dodávku potrubí a šachet pro gravitační kanalizaci
v několika městských částech Gradačace, dále bylo dodáno dodatečné laboratorní vybavení
pro laboratoř komunálního podniku.
Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti
v Bosně a Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA / ŘÁDNÁ DEMOKRATICKÁ SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: BA-2016-015-RO-15160
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.
Celkový rozpočet: 7 000 000 Kč
V Bosně a Hercegovině dochází v poslední době ke změnám v oblasti sociálních podmínek
života osob se zdravotním postižením (OZP). Tyto změny jsou charakteristické zejména
snižováním počtu osob se zdravotním postižením v pečovatelských ústavech a jejich
postupným umisťováním do komunitního bydlení. Život v komunitním bydlení zajišťuje OZP
důstojnější sociální podmínky a možnost seberealizace. Klíčovou roli v tomto procesu
zastávají centra pro inkluzi OZP, jejichž činnost zahrnuje denní péči o OZP, vedení
chráněných dílen, zajišťování pracovních míst pro OZP a případně jejich rekvalifikaci. Projekt
se tedy snaží reagovat na potřeby bosenských center pro inkluzi OZP a dalších souvisejících
aktivit. Spolupráce je realizována pomocí přenosu českých zkušeností a know-how zejména
v oblasti zaměstnávání OZP. Čeští experti figurují v projektu jako mentoři a konzultanti.

Podpora energetické soběstačnosti menšinových navrátilců v západní Bosně
BOSNA A HERCEGOVINA / EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2016-087-FO-23030
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Květoslav Mikulenka, CRP Tuzla; AQUA-GAS, s.r.o.
Celkový rozpočet: 16 000 000 Kč
Záměrem projektu je zlepšit životní podmínky tzv. menšinových navrátilců v oblasti západní
Bosny prostřednictvím vybudování solárních systémů pro výrobu elektrické energie a ohřev
teplé vody. V rámci projektu dojde k vybudování solárních systémů, které podpoří
energetickou soběstačnost a zlepšení kvality života 40 domácností, které v současnosti
používají k výrobě energie a tepla fosilní (benzín, nafta) či tuhá (dřevo) paliva. Dále budou
v oblasti instalace a údržby solárních systémů vyškoleni pracovníci místních podniků.
Vzhledem k tomu, že základní příjmy většiny domácností plynou z drobného zemědělství,
dojde rovněž k jejich propojení s místním zemědělským družstvem Eko-rural Drinić. Díky
solární energii budou lidé moci pěstovat a uchovávat svoje produkty pro následný prodej
družstvu. V rámci osvětové kampaně bude 600 dětí z místních škol v regionu seznámeno
s výhodami získávání energie z obnovitelných zdrojů.
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Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny
BOSNA A HERCEGOVINA / EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2016-006-FO-23030
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: BFS Industry, s.r.o.; AQUA-GAS, s. r. o.; Ircon, s.r.o.; Civil Engineering
Institute „IG“ LLC Banja Luka
Celkový rozpočet: 34 330 000 Kč
Bosna a Hercegovina je zemí se značným potenciálem pro využívání biomasy jako prostředku
k zabezpečení energie. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické bezpečnosti rurálních
oblastí napříč Bosnou a Hercegovinou prostřednictvím přenosu české technologie a realizací
projektů efektivních systémů vytápění s využitím biomasy. Projekt si dále ve spolupráci
s UNDP Bosna a Hercegovina klade za cíl posílit legislativní rámec v oblasti energetiky
v Bosně a Hercegovině, vytvoření akčních plánů nakládání s biomasou a aplikaci vhodných
business modelů a managementu. Projekt by měl přispět k ekonomickému rozvoji vybraných
lokalit
a ke zvýšení zaměstnanosti.

Využití obnovitelné geotermální energie v municipalitě Doboj
BOSNA A HERCEGOVINA / EKONOMICKÝ RŮST
Identifikační číslo: BA-2012-001-FO-23066
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a. s.; LAG Doboj; ALS Czech Republic, s.r.o.; Grijanjeinvest d.o.o.;
AQUA-GAS, s.r.o.
Celkový rozpočet: 4 938 392 Kč
Podle geologických průzkumů má Bosna a Hercegovina, potažmo samosprávná entita
Republika srbská, slibný geotermální potenciál pro vytápění budov. Proto se projekt
zaměřuje na zlepšení stavu životního prostředí a kvality života municipality Doboj skrze
zavedení využívání obnovitelné geotermální energie pro zásobování teplem. Za nejvhodnější
lokalitu byla příjemcem projektu zvolena obec Ševarlije, jejíž populaci tvoří především
navrátivší
se uprchlíci a která má značný potenciál v oblasti využití geotermální energie. V první části
se projekt zaměřil na sběr geofyzikálních dat, terénní měření a následnou práci na samotných
vrtech v municipalitě Doboj. Od roku 2016 probíhá druhá fáze projektu, která je zaměřena
na připojení budovy základní školy v obci Ševarlije k vytápění prostřednictvím geotermálního
zdroje energie.
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Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině – FARMA II.
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2016-086-FO-31192
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Mostar, Banja Luka
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkový rozpočet: 24 822 158 Kč
Projekt vychází ze současných priorit partnerských organizací a je plně v souladu
s doporučeními Evropské komise v oblasti bezpečnosti potravin. Zároveň projekt navazuje
na předešlé projekty v sektoru zemědělství a rozvoje venkova v zemi. Záměrem projektu je
přispět k vyšší bezpečnosti potravin, odpovědné zemědělské výrobě a dostupnosti zdravotně
nezávadných potravin. Vyšší bezpečnost potravin bude mít pozitivní dopad jak na snížení
výskytu nemocí vyvolaných závadnými potravinami, tak na zlepšení životního prostředí
snížením zatížení půdy agrochemikáliemi. Díky projektu splní více druhů potravin v BaH
podmínky bezpečnosti a budou způsobilé pro vývoz do zemí EU.
Cílem projektu je posílení role kompetentních orgánů v oblasti kontroly bezpečnosti potravin.
BaH potřebuje rozdělit a přesně určit odpovědnost jednotlivých státních institucí, nastavit
vhodné postupy a metody v této oblasti. Projekt je v souladu s cílem udržitelného rozvoje
č. 16, neboť se zaměřuje na podporu efektivních a transparentních institucí na více úrovních.
Úkolem projektu je od roku 2020 posílit roli kompetentních orgánů a zajistit dostatečné
kontroly. Projekt nastaví vhodné postupy a systémy ve třech oblastech kontrol: pesticidů
a hnojiv, salmonely a přídatných látek.

Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2016-014-FO-31161
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, Tešajn
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: GEOtest, a.s.
Celkový rozpočet: 12 500 000 Kč
Projekt se zabývá zvýšením příjmu sociálně slabých rodin v municipalitě Tešanj
prostřednictvím využití příhodných podmínek pro zemědělství. Příjemci projektu jsou
ohrožené skupiny obyvatel, čímž je kladen důraz na sociální rozměr zaměstnanosti. Projekt
se zaměřuje na dva základní problémy: nesystemizovaný výkup zemědělské produkce a
vysoké vstupní náklady. Tímto způsobem bude zajištěn udržitelný zdroj obživy pro jinak
znevýhodněné rodiny.
V současné době je velká část ovoce a zeleniny do Tešanji importována, protože odběratelé
nemají zájem o výkup od malých producentů a v municipalitě chybí moderní skladovací
kapacity. Na druhou stranu velké množství úrodné půdy leží ladem, protože lidé nemají
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prostředky na relativně vysoké vstupní investice nutné pro vypěstování takového množství
plodin, které by je mohlo uživit. Pěstování v malých sklenících je proto ideální volbou
pro snižování nezaměstnanosti v municipalitě, jelikož nevyžaduje vyšší vzdělání ani dlouhou
dobu praxe, což je problémem velkého procenta nezaměstnaných. Fóliovníky jsou z hlediska
pracovní zátěže i ekonomicky nejvýhodnější formou zemědělství pro malopěstitele.
Municipalita Tešanj má také dotační politiku, která podporuje zemědělce využívající
fóliovníky.

Zvýšení kvality a množství mléka v regionu Brčko
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2016-013-FO-31194
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina, region Brčko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Ircon, s. r. o.; GEOtest, a. s.; MILCOM servis, a. s.; Zemljoradnička Zadruga
BRKA
Celkový rozpočet: 13 415 303 Kč
Produkce mléka v Bosně a Hercegovině je charakteristická relativně vysokou mírou
roztříštěnosti. Drtivá většina farmářů vlastní méně než třicet krav a polovina z nich má pouze
jednu nebo dvě krávy. Navíc je zde relativně nízká produkce a kvalita mléka, což je způsobeno
především nedostatečnými vědomostmi farmářů. Projekt si tedy klade za cíl zvýšit kvalitu
a množství produkce mléka v Brčku se zaměřením na naplnění standardů EU v této oblasti.
Hlavním nástrojem bude především zlepšení spolupráce mezi jednotlivými farmáři, kdy
dojde k vybudování sběrných míst mléka. Dalším cílem projektu je předávání znalostí
a know-how a v neposlední řadě také modernizace stávajících technologií. Do regionu Brčko
byla dodána nezbytná technika pro uchovávání, svoz a skladování mléka a proběhla úvodní
série školení o řádných postupech produkce mléka.

Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2013-005-RO-31192
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkový rozpočet: 10 338 500 Kč
Dle platné legislativy EU mají na unijní trh přístup jen takové materiály, které nabízejí stejné
záruky jako ty, které jsou produkovány v rámci EU. Současný bosenský systém kontrol
a certifikace je ale roztříštěný, a navíc mu chybí větší systematizace. To má negativní dopad
na konkurenceschopnost v zemědělství a omezuje růst sektoru. Hlavním cílem projektu
je proto pomoci s vytvořením systému kontroly a certifikace sadebního materiálu, jaký je
běžný v členských státech EU. V rámci projektu budou připraveny návrhy právních předpisů,
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které budou harmonizovány s legislativou EU. Dále bude zajištěno školení pro zaměstnance
státní správy, kteří se na procesu certifikace podílejí. Výrobci z Bosny a Hercegoviny tak
získají výhody plynoucí z přístupu na trh EU a zemědělci budou mít jistotu, že zakoupený
materiál splňuje požadované normy.

Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: BA-2015-139-FO-31195
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: J.P. Veterinarska Stanica Glamoč, d.o.o.; J.P. Veterinarska Stanica Livno,
d.o.o.; Eduard Škvára; Zemědělské potřeby M+S, s.r.o.; MILCOM, a.s.; KOVAČ – BUS, d.o.o.;
Katica Tadić – Notar; Općinski sud u Livnu; MILCOM, a.s.; Rada Svitlica; MOJ DOM, d.o.o.;
Hana Drimlová; MERCI, s. r. o.
Celkový rozpočet: 15 000 000 Kč
Největším problémem při výrobě tradičního livanského sýru, který uvádí samotní producenti,
je problematika odbytu. Malí producenti nemají zajištěný pravidelný legální odbyt a suplují
ho nahodilým prodejem ze dvora a nejistým obchodováním s překupníky, kteří se snaží
prodat produkt v Chorvatsku prostřednictvím nelegálního převozu sýra přes hranice.
Producent tak za svůj výrobek získá minimální cenu a zároveň je vystaven vysokému riziku,
že jeho výrobky budou zabaveny celníky, a nebude tak za svoji práci ohodnocen vůbec.
Cílem projektu je uvedení tradičního livanského sýru na oficiální trh. V současné době totiž
nejsou malí producenti schopni zajistit si adekvátní podmínky, které by jim umožnily
produkt registrovat a legálně distribuovat. Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení kvality
mléka a sýru a na zavedení systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických
kontrolních bodů). Dále bude v rámci projektu vytvořeno zemědělské družstvo, které by do
budoucna mělo zajišťovat legální distribuci sýra. V rámci projektu proběhly dodávky
drobného
vybavení
pro farmáře a série školení v souvislosti se zaváděním systému HACCP do praxe.
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ETIOPIE
Zavedení udržitelné správy vodních zdrojů prostřednictvím zvýšené dostupnosti
a kvality odborného vzdělávání ve vybraných zónách, SNNPR
ETIOPIE / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2018-008-DO-14081
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 27 000 000 Kč
Více než polovina etiopské populace stále nemá přístup k základním zdrojům vody a stávající
vodní infrastruktura není dostatečně udržovaná. Projekt se proto zaměřuje na lepší péči
o udržitelnost vodních zdrojů prostřednictvím budování kapacit čtyř středních odborných
škol i dodavatelů vody v zónách Sidama, Wolaita, Hadyia a Gamogofa. Kvalitnější praktické
zaškolování techniků v jednotlivých woredách (okresech) povede ke zlepšení celkové správy
vodních zdrojů. Zaváděny jsou potřebné kurzy elektromechaniky, které se nyní ani na jedné
ze čtyř cílových škol nevyučují. Projekt navíc zvyšuje dostupnost náhradních dílů
a kvalifikované pracovní síly v terénu. Na podporu bezchybného provozu vodních zdrojů
v odlehlých oblastech se zřizuje obchod s náhradními díly.

Zlepšení dostupnosti a kvality technického a učňovského vzdělávání v sektoru
produkce kůže, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ET-2016-038-DO-11330
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóny Wolayta a Gedeo
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 17 000 000 Kč
Etiopie je na prvním místě v chovu hospodářských zvířat v Africe. Má tak komparativní
výhodu v kožedělném průmyslu, který je podporován etiopskou vládou a stále se rozvíjí.
Zároveň
je v Etiopii ale polovina mladých lidí nezaměstnaná. Projekt vychází z analýzy potřeb,
identifikovaných problémů zaměstnanosti mladých a zjištěných mezer v kožedělném sektoru.
Navazuje na předchozí projekty realizované v této oblasti od roku 2011. Zkvalitňuje odborné
vzdělávání a pomáhá lidem hledat zaměstnání či založit si vlastní živnost. Projekt posiluje
odborné, pedagogické a provozní kapacity poskytovatelů učňovského vzdělání.
Prostřednictvím podpory absolventů krátkodobých i dlouhodobých kurzů na zpracování kůže
a nově vzniklých malých podniků podporuje mladé lidi v hledání vhodného pracovního
uplatnění. Usnadňuje přístup k finančním prostředkům v začátcích podnikání, poskytuje
odborná školení, poradenství, zprostředkování odborných stáží, podporu pracovních návyků
a dalších praktických dovedností 200 mladým nezaměstnaným. Ke studiu je vybráno vždy
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minimálně 28 % žen a 5 % osob s postižením, podpora se tak dostává k nejpotřebnějším
skupinám.

Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné
obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie, II. Etapa
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2016-035-DO-31166
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 15 845 707 Kč
Kvůli potřebám rostoucí populace a nevhodným postupům v zemědělství a pastevectví
se Etiopie potýká s chronickým nedostatkem přírodních zdrojů. Dochází zde k odlesňování,
degradaci půdy a snižuje se dostupnost vody. To má mj. za následek nízkou úrodnost půdy,
omezenou potravinovou bezpečnost a vysoký výskyt podvýživy. Projekt proto posiluje systém
komunitního hospodaření s přírodními zdroji ve 14 obcích v okresech Alaba a Senkura
v regionu Stát jižních národů, národností a lidu (SNNP). Zvyšuje zde ekologickou stabilitu
a rozvoj udržitelné obživy.
Více než sto zástupců místních obyvatel, pracovníků farmářských školicích středisek
a vládních pracovníků zodpovědných za šetrné hospodaření s místními zdroji se účastní
specializovaných školení. Obyvatelům cílových obcí je tak umožněno aktivně realizovat
dlouhodobá
opatření
pro rehabilitaci a ochranu komunálních a individuálně obhospodařovaných půd. Jejich práce
je zároveň podpořena snazším přístupem ke kvalitnějšímu zemědělskému poradenství a další
podpoře umožňující udržitelný rozvoj podnikání.

Zajištění udržitelného hospodaření s vodními zdroji v SNNPR
ETIOPIE / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2018-080-FO-14030
Doba realizace: 2018–2022
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: HY Engineering P.L.C., AQUATEST a.s., SidamaWater Supply V
Celkový rozpočet:45 000 000 Kč
Povrchová voda v Etiopii není bez náležité úpravy vhodná k pití, představuje zdravotní riziko
pro celou populaci a více než 80 % nakažlivých chorob má původ právě v kontaminované
vodě. Znečištěná povrchová voda by měla být využívána jen pro užitkové účely, zavlažování
a pro domácí zvířata. Záměrem tohoto začínajícího projektu je proto zajistit všem obyvatelům
vybraných oblastí univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě,
stejně jako odpovídající sanitační a hygienická zařízení. Aktivity berou zvláštní zřetel na
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potřeby žen a lidí v těžké situaci a posilují infrastrukturu pro zásobování obyvatel pitnou
vodou ze zdrojů nezávadné podzemní vody. Kromě samotného zajištění zdrojů pitné vody se
projektové intervence zaměřují také na zvýšení úrovně hygieny a sanitace, zlepšení správy
vodních zdrojů, jejich inventarizaci a zvyšování odborných kapacit regionálních i podřízených
úřadů.

Podpora inkluzivního přístupu ke vzdělávání ve woredách Dilla a Hossana
v SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ET-2017-032-DO-11120
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Gedeo, woreda Dilla a zóna Hadiya, woreda
Hossana
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 21 742 059 Kč
Podle dostupných informací navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 1. až 12. třídu pouze
4 % dětí se speciálními potřebami. Většina dětí s postižením či jinak znevýhodněných dětí
zůstává mimo vzdělávací systém. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení sociální a ekonomické
inkluze vzdělávání všech bez ohledu na věk, pohlaví, postižení, rasu, etnikum, původ,
náboženství nebo ekonomický či jiný status. Výsledkem projektu implementovaného
ve vybraných zónách Gedeo a Hadiya Regionu jižních národů by mělo být vytvoření
inkluzivního prostředí podporujícího učení na základních školách, zlepšení kapacit školských
úřadů a pedagogických škol, podpora začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
do základního vzdělávání a podpora členů komunity k začleňování do škol a sociálního života.

Hydrogeologické a hydrochemické mapování
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2015-078-FO-14015
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Etiopie, SNNPR
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AQUATEST a.s., GEOtest, a.s.Celkový rozpočet:17 961 550 Kč
Záměrem projektu je přispět k zajištění mapových podkladů pro plánování a správu vodních
zdrojů na celém území Etiopie. Práce na projektu spočívají především v kompilaci
hydrogeologických a hydrochemických map včetně vysvětlivek všech mapových listů Etiopie
v měřítku 1 : 250 000, v publikaci hydrogeologických výstupů na webových stránkách
partnerské organizace GSE a v jejich diseminaci mezi administrativami jednotlivých regionů
země a dalšími potenciálními uživateli. Výstupy projektu jsou následně místní státní správou
aktivně využívány při plánování zajištění nezávadné pitné vody. Součástí projektu je dále
budování kapacit odborných pracovníků v oblastech průzkumu a hodnocení zdrojů podzemní
vody, zpracování hydrogeologických a hydrochemických map a jejich praktické interpretace.
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Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR,
Etiopie, III
ETIOPIE / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2015-077-FO-14021
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama, woredy Boricha, Loka Abaya a Darra
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Sidama Water Supply IV, GEOtest, a.s., Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 41 711 153 KčDostupnost nezávadné pitné vody je jednou z největších
obtíží, která sužuje obyvatele etiopské zóny Sidama. Záměrem projektu je proto zajistit
obyvatelům vybraných kebelí zóny Sidama přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě
a umožnit efektivní fungování sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi. Zvláštní
důraz je kladen na potřeby žen, dívek a lidí ve složité sociálně-ekonomické situaci. Na základě
geofyzikálního průzkumu bylo vytyčeno místo pro vyhloubení nového hydrogeologického
vrtu. Následně byl vybudován systém zásobování vodou pro veřejná odběrná místa. Součástí
projektu je inventarizace vodních zdrojů a osvětová a vzdělávací činnost zaměřená na
upevnění hygienických návyků a zvýšení povědomí o zdravotních rizicích spojených s vodou.

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny
Sidama, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2013-017-FO-14031
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Sidama Water Supply III
Celkový rozpočet: 5 247 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit zásobování pitnou vodou a řízení vodních zdrojů a podpořit vhodné
hygienické návyky obyvatel ve vybraných oblastech zóny Sidama. Konečnými příjemci
projektu budou obyvatelé malých měst (administrativních center jednotlivých wored),
zaměstnanci místní správy vodních zdrojů a pracovníci údržby vodních zdrojů. Výstupy
projektu budou zahrnovat vyhotovení pěti nových vrtaných studní, vybudování distribuční
sítě a odběrných míst, posílení odborných kapacit pracovníků místní správy a údržby vodních
zdrojů. Součástí projektu je také osvětová kampaň v oblasti správných hygienických návyků
pro obyvatele vybraných wored. Partnerem projektu je Sidama Zone Water Bureau.
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Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny
Sidama II, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2013-018-FO-14021
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 22 342 708 Kč
Projekt je součástí dlouhodobých rozvojových aktivit ČR v jižní části Etiopie, jejichž cílem
je zajistit přístup k nezávadné pitné vodě v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně
Sidama. Kromě budování samotného vodovodního systému probíhá v rámci projektu také
praktické zaučování personálu v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou. Konají
se taktéž komunitní setkání a školení místních obyvatel za účelem zvýšení povědomí
veřejnosti o správných hygienických návycích, což by mělo napomoci snížit výskyt infekcí
vyvolaných závadnou vodou a nedostatečnou hygienou, zvláště u dětí.

Zlepšení kvality života obyvatel zóny Sidama cestou zajištění dostupnosti
a udržitelného hospodaření s vodními zdroji
ETIOPIE / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: ET-2017-020-FO-14030
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: AQUATEST a.s., SidamaWater Supply V
Celkový rozpočet: 30 745 531 Kč
Cílem projektu je pro 15 tisíc obyvatel vybraných obcí zóny Sidama zajistit dostupné zdroje
pitné vody a zároveň zvýšit úroveň hygieny a sanitace. Tohoto cíle je dosahováno budováním
vrtů a výstavbou vodní infrastruktury, modernizací sanitačních zařízení, školením komunity
v oblasti hygieny a sanitace a zakládáním sdružení spotřebitelů, která budou mít správu
vodovodních zdrojů na starosti.
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Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2017-035-DO-31130
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 25 661 479 Kč
Záměrem projektu je zvýšit životní podmínky chudých zemědělců ve vybraných kebelích.
Projekt se soustředí především na zlepšení zemědělských postupů a lepší využívání
přírodních zdrojů. První část projektu se zaměřuje na řešení přímých příčin a důsledků
degradace krajiny, především na intenzivní odlesnění a erozi půd, což je způsobeno
nevhodným zemědělstvím, nadměrným užíváním palivového dřeva a přepásáním. Další část
projektu se věnuje řešení podvýživy, která zpravidla nejvážněji postihuje chudé domácnosti
s malými dětmi a matky samoživitelky, které vnímají tento problém velmi citlivě. V rámci
projektu si zemědělci osvojí pěstování nových plodin, zejména zeleniny, a osvojí si praktiky
správné výživy, šetrného a ekologického zemědělství.

Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné
obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2016-035-DO-31166
Doba realizace: 2016–2021
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Sidama, woredy Alaba a Senkura
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč
Etiopie je rozvojovou zemí, která se dlouhodobě potýká s chronickým nedostatkem
přírodních zdrojů spojeným s nárůstem populace závislé na jejich každodenním čerpání.
V posledních třech dekádách tak docházelo k soustavnému snižování dostupnosti zemědělské
půdy, masivnímu odlesnění, erozi a v neposlední řadě i ke snížené dostupnosti vody.
Záměrem projektu je posílit systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji a zvýšit
ekologickou stabilitu a rozvoj udržitelné obživy ve 14 kebelích wored Alaba a Senkura. Hlavní
cílovou skupinou je přibližně 70 zástupců místních obyvatel, 56 pracovníků farmářských
školicích středisek a 30 vládních pracovníků, tedy těch, kteří nesou primární zodpovědnost za
podporu šetrného hospodaření s místními zdroji. Zvýšená kapacita těchto zdrojů umožní
obyvatelům aktivně realizovat dlouhodobá opatření pro rehabilitaci a ochranu komunálních
a individuálně obhospodařovaných půd. Jejich práce bude zároveň podpořena snazším
přístupem
ke kvalitnějšímu zemědělskému poradenství. Projekt napomůže k udržitelnému rozvoji
živobytí alespoň 35 000 domácností.
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Pilotní projekt holistického územního managementu v SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2016-036-DO-31130
Doba realizace:2016–2018
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóna Gamo Gofa, woreda Arba Minch Zuria
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 18 135 000 Kč
Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek
drobných zemědělců v povodí řeky Baso ve woredě Arba Minch. Cílem je vytvoření
udržitelného zemědělského a pastevního systému využívání přírodních zdrojů s využitím
holistického přístupu. Společně s místními experty byl připraven inovativní celostní plán,
který se snaží participativním zahrnutím komunity a úředníků nastavit udržitelný
management krajiny. Sérií protierozních opatření a vodohospodářských objektů
realizovaných
přímo
v terénu dochází k rehabilitaci vybrané oblasti na území dvou komunit v horní části povodí.
V rámci projektu došlo také k založení permakulturního školicího centra, v němž se mohou
místní farmáři seznámit s principy hospodaření podle tzv. „climate smart agriculture“. Díky
inovativnímu plánu a osvětě široké veřejnosti dojde k postupnému pozměnění systémů
hospodaření, zmírnění eroze na svazích, zastavení degradace zemědělské půdy a ničení
zavlažovacích kanálů pod nimi.

Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných
zónách SNNPR
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2015-079-RO-74010
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Etiopie, SNNPR, zóny Gamo Gofa (woreda Arba Minch), zóna Sidama
(woredy Leku a Mejo) a zóna Gedeo (woreda Dila)
Typ projektu: rozpočtové opatřeníRealizátor: Česká geologická službaCelkový
rozpočet: 7 473 913 Kč
Specifické geologické a klimatické podmínky východoafrického riftu v oblasti jižní Etiopie
zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj tohoto regionu. Právě
komplexní výzkum horninového prostředí, včetně analýzy možných geologických rizik
v tektonicky aktivních oblastech, je hlavním záměrem tohoto projektu. Pro podrobný
průzkum byly na jihu Etiopie vybrány čtyři potenciálně rizikové oblasti, tzv. mapové listy
v měřítku
1:50 000. V roce 2017 se pozornost soustředila na dokončování mapových výstupů listů Dila
a Mejo. Kromě pokračující práce na geovědních mapách a textových vysvětlivkách probíhají
v rámci projektu také workshopy a školení etiopských partnerů s důrazem na metodické
zpracování terénních, satelitních a archivních dat a interpretaci podkladových materiálů.
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Připravuje se také metodická příručka v anglickém jazyce, která by měla napomoci k udržení
získaných dovedností a know-how i po ukončení projektu.

Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2013-019-FO-31166
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 23 530 704 Kč
Projekt si klade za cíl zlepšit životní podmínky chudých zemědělců prostřednictvím lepších
zemědělských postupů, kvalitnější výživy a rozvojem ekonomických aktivit. K dosažení tohoto
cíle bude projekt účinně kombinovat několik složek, jako je zlepšování efektivity stávajících
komunitních služeb a jejich dostupnost pro zemědělce (např. Farmářská školicí střediska
a kooperativy), zavádění udržitelných zemědělských postupů, vhodné zpracování, skladování
a marketing produktů a zvýšení diverzifikace plodin se zaměřením na plodiny s vysokou
nutriční hodnotou.

Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně
Kembata Tembara (Etiopie)
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ET-2014-028-FO-31140
Doba realizace: 2014–2018
Místo realizace:Etiopie, SNNPR, zóna KembataTembaro
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 19 675 854 Kč
Projekt má za cíl ochranu zemědělského půdního fondu v zóně Kembata Tembaro spolu
se současnou podporou zemědělské produkce místních drobných farmářů. Stěžejní aktivitou
je vybudování zavlažovacího systému, doplněné o další protierozní opatření, která mají
umožnit efektivnější hospodaření s dešťovou vodou. V rámci projektu byla také založena dvě
pokusná pole o rozloze minimálně 2 500 m2, na nichž probíhají školení v režimu Farmer
Field Schools. Tato pole následně poslouží místním farmářům i k rozvíjení správných
zemědělských praktik.
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GRUZIE
Zavedení systému národní fytosanitární kontroly
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2016-004-RO-31110
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkový rozpočet: 17 315 275 Kč
Cílem projektu je vytvořit funkční a moderní systém fytosanitární kontroly, oficiálních
kontrol a opatření, které na území Gruzie umožní produkovat zdravotně nezávadné
pěstitelské produkty bez škodlivých organismů a chorob. Probíhající aktivity jsou realizovány
v souladu s legislativou Evropské unie a akčním plánem k implementaci DCFTA (kap.
Sanitace a fytosanitární opatření). Projekt se zaměřuje na modernizaci a posílení správních
a technických kapacit fytosanitárního sektoru, ukotvení problematiky v národních právních
předpisech a jejich následné uplatňování v oblasti rostlinolékařství, pesticidů, laboratoří
a hnojiv.

Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2017-041-FO-41010
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Celkový rozpočet: 19 175 800 Kč
Projekt je zaměřen na budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek. V projektu
je připravován legislativní rámec a posílení implementační a kontrolní kapacity gruzínských
institucí, čímž budou vytvořeny předpoklady pro budoucí systémové řešení řádného
nakládání s chemickými látkami na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU.
V rámci projektu je mapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající
se řízení chemických látek v Gruzii, vypracována koncepce pro harmonizaci stávající
legislativy s požadavky nařízení EU REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických
látkách a návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z těchto
nařízení.
Školení
a workshopy rozvíjí kapacity gruzínských institucí a vybraných skupin výrobců, následných
uživatelů, dovozců i distributorů chemických látek v oblasti uvádění chemických látek na trh.
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Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2016-083-RO-15113
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka
Realizátor: Generální ředitelství cel; GAPPAY, s.r.o.; K9 and Services, s. r. o.
Celkový rozpočet: 8 178 273 Kč
Projekt vychází z požadavku Celní správy Gruzie o asistenci při rozšíření kapacit a efektivity
její Kynologické služby tak, aby mohla účinněji reagovat na pohyb nezákonných prostředků –
a to zejména drog a nelegálního tabáku. Dochází k vypracování doporučení a následnému
nastavení systému pro školení a výcvik instruktorů, psovodů a služebních psů. Vedle toho
je na systémové úrovni podpořena oblast pořizování služebních psů a rozšíření jednotek
Kynologické služby Celní správy Gruzie do všech kontrolních míst, tj. hraničních přechodů,
přístavů a mezinárodních letišť.

Archivy bez hranic
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2017-005-FO-15220
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Suchumi
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: NESEHNUTÍ Brno; Obnova archivu v Abcházii, společnost podle § 2716
a násl. občanského zákoníku
Celkový rozpočet: 1 646 294 Kč
Projekt je zaměřen na obnovu Státního archivu Abcházie a reaguje na potřebu zlepšení
místních kapacit v oblasti archivnictví. V rámci projektu došlo k odbornému očištění,
systemizaci a digitalizaci záložního fondu a archivních dokumentů předaných do archivu
zhruba v posledních 10 letech. Byly připraveny metodiky archivace a vzdělávání zaměstnanců
i plán rozvoje instituce, aby byl i v budoucnu zajištěn plnohodnotný provoz archivu.

Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2014-029-FO-41010
Doba realizace: 2014–2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Celkový rozpočet: 9 710 320 Kč
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Cílem projektu je posílení legislativně-technických kapacit gruzínské státní správy v oblasti
prevence závažných havárií – Major Accident Prevention (MAP) – v souladu s předpisy EU
a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).
V roce 2017 byl dokončen návrh zákona MAP vycházejícího z evropského nařízení SEVESO
III i všechny vyhlášky a metodiky související s implementací navrhovaného zákona.
Dokončením a předáním výstupů projektu došlo k vytvoření nezbytných předpokladů pro
implementaci direktivy SEVESO III v souladu s asociační dohodou mezi Gruzií a EU.
Pokračující
projekt
je zaměřený na praktický trénink přípravy požadované dokumentace na konkrétním zařízení
spadajícím pod novou legislativu.

Spuštění systému zlepšení kvality primární zdravotní péče v Gruzii
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2017-039-DO-12110
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká Republika
Celkový rozpočet: 7 110 232 Kč
Nízká kvalita a nedostatečná dostupnost gruzínských zdravotnických a sociálních služeb,
slabé řízení a chybějící účinné postupy dopadají zejména na seniory, děti, osoby s postižením,
nejchudší a na lidi žijící v odlehlých oblastech. Projekt se zaměřuje na zavedení strategie pro
zlepšení kvality primární zdravotní péče, která má zásadní význam pro posílení systému
zdravotnictví jako celku. V rámci aktivit jsou navrhovány a zaváděny nové metodické postupy
zlepšování kvality zdravotní péče včetně ukazatelů kvality vzhledem k prioritním tématům
zdraví, měření dat, reporting, analýza a zavedení inovativního způsobu platby v primární
zdravotní péči.

Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění
v Gruzii
GRUZIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: GE-2014-003-FO-12191
Doba realizace: 2014–2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Charita Česká republika; EuroPlus Consulting & Management; ABC Works CZ,
s. r. o.; AMCA spol., s. r. o.; EMD Group a další
Celkový rozpočet: 79 000 000 Kč
Zdravotnictví v Gruzii je charakteristické nízkou kvalitou, nedostatkem základního vybavení,
špatnou dostupností pro obyvatele s nižšími příjmy a relativně vysokou chybovou
diagnostikou, která má za následek nevhodnou léčbu. Projekt je rozdělen do tří oblastí. První
oblast je soustředěna na osvětové aktivity pro prevenci onkologických onemocnění
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a vzdělávání zdravotnického personálu v této oblasti. V rámci projektu čeští a gruzínští
onkologové školí lékaře a zdravotní sestry v oblasti prevence a včasné diagnostiky
onkologických onemocnění, zejména rakoviny prsu a děložního čípku. Druhou oblastí
je vybudování a propagace screeningového centra v okresu Zugdidi. Centrum bude ženám
bezplatně poskytovat preventivní vyšetření prsu a děložního čípku i další preventivní
vyšetření a jednoduché chirurgické zákroky. Třetí oblast si klade za cíl zpřesnění diagnostiky
a zefektivnění léčby u dětí trpících leukémií. Díky dodanému zdravotnickému vybavení
a školení lékařů českými experty dochází k přesnější identifikaci typu leukémie a nastavení
vhodné léčby.

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii
GRUZIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: GE-2017-054-FO-16050
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Tbilisi
Typ projektu: veřejná zakázka, dotace
Realizátor: Charita Česká Republika, UAD Studio LLC
Celkový rozpočet: 16 436 592 Kč
Cílem projektu je zajištění služeb dlouhodobé a paliativní péče pro děti s život limitujícím
onemocněním v Gruzii. Jedná se především o děti, které často již od narození trpí řadou
neurologických a genetických poruch, které nejsou dlouhodobě slučitelné se životem. V rámci
projektu budou vybudovány odborné kapacity v oblasti paliativní péče, zřízeno centrum
poskytující služby dlouhodobé a paliativní péče a vybudovány nové terapeutické prostory
v dětském hospici v Tbilisi. Záměrem projektu je přispět k zavedení vhodného systému
sociální ochrany na úrovni státu a zajistit jeho dostupnost pro vybrané skupiny zranitelných
osob.

Zlepšení péče o dítě s poruchami autistického spektra v Gruzii
GRUZIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: GE-2015-115-DO-12261
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 6 486 000 Kč
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, přesto je povědomí
o něm v Gruzii nízké a existují pouze omezené možnosti péče. Cílem projektu je proto
zkvalitnit diagnostické, terapeutické, sociální a vzdělávací služby poskytované dětem
a mládeži s poruchou autistického spektra. V rámci implementace projektu byl kladen důraz
na budování kapacit místních odborníků a na převádění nabytých znalostí do praxe. Probíhá
například založení pilotní integrační třídy nebo aplikace diagnostických a terapeutických
metod v centru, které pečuje právě o děti s poruchami autistického spektra.
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Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2016-003-FO-31181
Doba realizace: 2016–2020
Místo realizace: Tbilisi
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření, dotace
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha; Člověk v tísni, o. p. s.; Agora Union Association
Agora; Koba Surmava
Celkový rozpočet: 17 000 000 Kč
Včelařství je v Gruzii jednou z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit a rozvoj chovu včel
i produkce medu je proto jedním z důležitých způsobů obživy, zejména v odlehlých oblastech
země. Záměrem projektu je proto přispět ke zvýšení produktivity včelařství v Gruzii
zavedením nových efektivních postupů a správné výrobní praxe. Součástí projektu je
posilování informovanosti včelařů o moderních metodách chovu včel a péče o jejich zdraví,
stejně jako posilování podnikatelské znalosti a finanční gramotnosti včelařů. Důraz je kladen
na podporu inovativních postupů a organizace hodnotového řetězce, včetně zpracování
a marketingu včelích produktů. Dalším důležitým krokem je posílení kredibility a výkonnosti
gruzínských laboratoří.

Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2014-043-FO-31120
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: oblast Tušsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká Republika
Celkový rozpočet: 8 707 012 Kč
Záměrem projektu je oživit horský region Tušsko, a to především poskytnutím materiální,
technické a metodické podpory pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy. Ta
zahrnuje pěstování zemědělských plodin (především brambor) a zpracování ovčí vlny. Mezi
aktivity projektu patří zajištění skladovacích prostor na brambory a dodání potřebné
techniky, včetně techniky pro zpracování vlny. Zajištění zemědělských vstupů zahrnující
kvalitní pěstební materiál vhodný do místních agroekologických podmínek, ale také
metodická podpora místních kooperativ se zaměřením na odbyt jednotlivých zemědělských
produktů napomohou ke zvýšení příjmů farmářů a k udržení tradičního způsobu místního
hospodaření.
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Řízení inventarizace lesa v Gruzii – chráněná území v Tušsku
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2015-098-DO-31210
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: oblast Tušsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Celkový rozpočet: 9 063 394 Kč
Projekt je zaměřen na zavedení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji lesního
ekosystému v Chráněné krajinné oblasti horského regionu Tušsko. Cílem projektu je
nastavení základního modelu udržitelného lesnického hospodaření s důrazem na podporu
místních komunit ve vztahu k lesům a využívání lesů, včetně potenciálního využívání dříví.
V rámci projektu je sestavován vzorový lesní hospodářský plán, který zajistí přehled
o možnostech využití dříví pro místní obyvatelstvo s ohledem na současný stav lesních
porostů. Jeho součástí je také série lesnických map a množství metodik pro lesnickou
inventarizaci a lesní hospodářské plánování s důrazem na ochranu lesa a v intenzích přírodě
blízkého hospodaření. Důraz je proto kladen také na podchycení negativních činitelů,
především výskyt hmyzích škůdců lesa a preventivní opatření proti požárům. V roce 2017 byl
v rámci projektu zakoupen první traktor s lesnickou nástavbou v Gruzii.

Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2014-060-RO-41030
Doba realizace: 2014–2018
Místo realizace: oblast Tušsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Celkový rozpočet: 5 384 400 Kč
Tento návazný projekt má za cíl podpořit implementaci vybraných opatření z plánu péče,
který byl stěžejním výstupem předcházejícího projektu a který vymezuje řadu opatření
směřujících k zajištění ochrany přírodních a kulturně historických hodnot území a vhodné
péče o přírodu a krajinu s cílem zachovat vysokou biodiverzitu a typický krajinný ráz. Jedná
se konkrétně o oblasti rozvoje turistické infrastruktury, monitoringu druhů a inventarizace
významných přírodních fenoménů. Významnou aktivitou související s rozvojem cestovního
ruchu je také zmapování potenciálních dodatečných příjmů z turismu, navržení vhodných
opatření a jejich implementace v praxi. K dalším úkolům projektu patří navržení vhodného
způsobu prezentace CHKO širší veřejnosti.
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Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu
ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dušeti
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2014-030-RO-74010
Doba realizace: 2014–2018
Místo realizace: okres Dušeti
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Česká geologická služba
Celkový rozpočet: 12 565 858 Kč
Celý region Mtscheta-Mtianeti je postižen značnou geologickou nestabilitou projevující
se častými sesuvy půdy různých typů, které způsobují ztráty na majetku i životech. Cílem
projektu je předcházet ohrožení, která vyplývají ze svahových nestabilit v regionu. K dosažení
cíle vede zejména identifikace území náchylných k sesouvání, a to na základě nově nabytých
znalostí a zkušeností s terénním průzkumem a prioritizací svahových nestabilit,
modelováním v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze svahových nestabilit,
která bude v rámci projektu přizpůsobena pro použití v podmínkách Gruzie. V souvislosti
s instalací pilotního monitorovacího systému jsou gruzínské straně rovněž předávány
teoretické a praktické znalosti o používání moderních monitorovacích systémů a jejich
napojení na systém včasného varování.

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II
GRUZIE / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: GE-2015-082-RO-41010
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Imereti
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Správa jeskyní České republiky
Celkový rozpočet: 3 779 659 Kč
Projekt je zaměřen na rozvoj turistických aktivit v oblasti Imereti v Gruzii s cílem podpořit
socioekonomický rozvoj regionu. Navazuje na úspěšný projekt České rozvojové agentury
realizovaný v letech 2012–2013. Pro zachování těchto jeskyní v jejich přirozeném stavu
je nutné trvalé a systematické sledování jejich prostředí (zejména mikroklimatických
parametrů řádně vyškolenými a vybavenými specialisty) a vyhodnocování dat. V rámci
projektu jsou proto prováděny laboratorní rozbory a monitoring mikroklimatu jednotlivých
jeskynních systémů a postupně je zaváděn stálý monitoring mikroklimatu ve zpřístupněných
jeskyních Sataplia a Prométheus, včetně výzkumu bio speleologické složky z důvodu ochrany
přírodního prostředí. Součástí projektu jsou také stavební a technické úpravy a zpřístupnění
jeskyně Satsurblia pro účely speleoterapie.
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Program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: GE-2018-022-FO-43040
Doba realizace: 2018–2023
Místo realizace: region Mtscheta-Mtianeti, municipalita Dusheti
Typ projektu: rozpočtové opatření, dotace, veřejná zakázka
Realizátor: Správa Krkonošského národního parku; Michal Nekvasil; Vojtěch Kubec
Celkový rozpočet: 42 000 000 Kč
Region chráněné krajinné oblasti Aragvi má velký potenciál rozvoje, k němuž však dosud
nedochází. Podobně jako v dalších horských oblastech Gruzie je navíc ohrožen unikátní
místní ekosystém a biotop. Hlavním cílem tohoto programu je proto přispět prostřednictvím
multisektorových opatření k udržitelnému rozvoji této oblasti. Program je zacílen
na ekonomický rozvoj této oblasti, zejména prostřednictvím podpory komunitního turismu
a zemědělství, dále na posílení kvality vzdělávání a na sociální rozvoj (včetně zdravotnictví).
Takézahrnuje zřízení administrativní správy CHKO Aragvi a návrh Plánu řízení CHKO
Aragvi. Tento plán pak představuje referenční rámec nejen pro činnosti týkající se ochrany
unikátní přírodní krajiny v tomto regionu, ale i pro další aktivity v rámci projektu. Otevřou se
tak možnosti pro cestovní ruch a tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit.
V neposlední řadě přispívá projekt i ke zlepšení porozumění péče o chráněná území
u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy. V roce 2018 probíhala zejména
příprava programu, jeho realizace je plánována zejména na období 2019-2021.
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KAMBODŽA
Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice
KAMBODŽA / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-120-FO-12220
Doba realizace: 2018–2021
Místo realizace: Národní pediatrická nemocnice PhnomPenh
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Celkový rozpočet: 10 650 000 Kč
Míra úmrtnosti dětí do 5 let je V Kambodži stále téměř 4x vyšší než v ostatních zemích
jihovýchodní Asie. Příčinou je nízká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb ve státním
i soukromém sektoru a nízká dostupnost této péče zejména pro obyvatele ze vzdálenějších
venkovských oblastí. Problémem je i nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu či
zastaralé nebo nefunkční vybavení nemocnic. Na dětskou úmrtnost mají vliv i příjmy
domácnosti nebo dosažené vzdělání matky. Projekt proto reaguje na výše zmíněné problémy.
Prostřednictvím vzdělávání zdravotnického personálu a posílení technického vybavení
Národní pediatrické nemocnice přispívá ke zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických
služeb v oboru neonatologie. V této nemocnici je plánováno také zřízení vzdělávacího centra
neonatologie, které může dále školit zdravotnické pracovníky z celé země. Lepší péče přispěje
ke snížení novorozenecké úmrtnosti a zlepšení zdravotního stavu novorozenců.

Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang
KAMBODŽA / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-107-DO-12220
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Kambodža, provincie Kampong Chhnang
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 11 500 000 Kč
Cílem projektu je poskytnutí kvalitnější zdravotní péče o matku a dítě prostřednictvím
posílení kapacit zdravotnického personálu, nastavení efektivního řízení, zlepšení
hygienických standardů a zajištění přístupu k pitné a nezávadné vodě ve třech vybraných
nemocnicích v provincii Kampong Chhnang. Do projektu jsou přímo zapojeny desítky lékařů
a zdravotníků. Prostory porodního a poporodního oddělení jsou v rámci projektu vybaveny
podle potřeb matek i dětí. Zdravotní pracovníci jsou školeni v základních hygienických
a sanitačních standardech, které odpovídají potřebám matek i novorozenců. Ve všech
vybraných nemocnicích je postupně zajištěn přístup k nezávadné pitné vodě, systém
nakládání s nebezpečným odpadem zdravotnického původu i běžným komunálním odpadem.
Všechny aktivity přispívají k výraznému zkvalitnění péče v regionu, dostupnější a modernější
péči.
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Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání v Kambodži
KAMBODŽA / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KH-2018-106-DO-11320
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 7 500 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení kvality středoškolského, zejména technického, vzdělávání
v Kambodži. Reaguje přitom na hlavní problémy vzdělávacího systému, nízkou kvalitu
učitelů, nedostatečná a zastaralá kurikula, špatný stav infrastruktury škol a areálů
i nedostatečný přístup ke vzdělávání. Výsledný projekt se věnuje dvěma úrovním intervence.
Na národní úrovni probíhá tvorba učebních osnov nového zemědělského oboru pro střední
školy Zpracování potravin. Učební osnovy jsou připravovány ve spolupráci s ministerstvem
školství a budou kompatibilní s učebními osnovami, které jsou připravovány pro
vysokoškolské studium v Kambodži. Osnovy jsou pilotovány na Střední škole krále Norodom
Sihamony a následně budou používány i na ostatních školách se zemědělským zaměřením.
Na regionální úrovni probíhá podpora vybrané střední školy v oblasti zvýšení kapacit učitelů,
zlepšení kvality studia a propojení studia s praxí, v případě potřeby i posílení infrastruktury
a rekonstrukce areálu školy. Součástí podpory je i dodání zpracovatelské techniky, která je
nutná k posílení praktických dovedností již během studia, což povede ke zvýšení šancí
absolventů uspět na trhu práce.
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KOSOVO
Podpora sociálně ohrožených skupin obyvatel v Kosovu
KOSOVO / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: KS-2017-053-DO-16010
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Kosovo
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o. p. s.
Celkový rozpočet: 6 500 000 Kč
Cílem projektu je zlepšit kvalitu a zajistit udržitelnost poskytovaných služeb pro sociálně
zranitelné osoby v Kosovu a tím přispět k jejich začleňování. Tři obce získají dostatečné
zkušenosti s řízením inkluzivních vzdělávacích týmů a sociální prací v terénu. Inkluzivní
vzdělávací týmy budou začleňovány do příslušných škol pod dohledem zástupců obecních
vzdělávacích center, které se do projektu zapojily. Budou vytvořeny normy pro sociální práci
v terénu a projekt porovnáním s výchozí studií shromáždí důkazy o změnách situace příjemců
pomoci. To umožní místním nevládním organizacím efektivní shánění financí na pokrytí
potřebných nákladů. Dále bude zaveden systém tzv. vnitřní intervize – průběžné budování
kapacit školitelů nevidomých v čtení a psaní Braillovým písmem a usnadnění orientace
v prostoru z místních zdrojů. Navazující školení budou financována prostřednictvím
Kosovské asociace nevidomých (KAB).
Kapacita zavedeného sociálního podniku bude dále podporována. Během období realizace
se tak stane finančně soběstačným subjektem. Metodiky podpořené zaměstnanosti a podpory
sociálních podniků budou předány místním nevládním organizacím, což jim pomůže
v zajišťování dalších financí. Také bude nadále posilována finanční udržitelnost a stabilita
místních nevládních organizací, a to zejména zlepšením jejich strategického plánování
a zvýšením kapacit, jak se hájit. Kromě toho jsou zavedené služby koordinovány společně
s místními orgány, které podpoří jejich další pokračování.

Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac zavedením řádného nakládání
s odpadními vodami
KOSOVO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: KS-2015-030-FO-14022
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Kosovo
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Společnost Badovac WWT firem Ircon, s.r.o. a TopolWater, s.r.o.
Celkový rozpočet: 17 165 000 Kč
Předmětem projektu je především vybudování čistírny odpadních vod včetně systému řízení
na území obce Mramor a její připojení na společnou kanalizaci obcí v povodí vodárenské
nádrže Badovac (známá také pod názvem Gračanické jezero). Kanalizační síť je vybudována
kosovskou stranou jako spoluúčast na projektu. V oblasti dosud není žádným způsobem
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zajištěno čištění odpadních vod. Jezero Badovac slouží jako hlavní zdroj pitné vody
pro Prištinu a město Gračanica. Voda v jezeře je kontaminována nekontrolovaným
vypouštěním odpadních vod z obcí ležících kolem přítoků nádrže. Vybudováním kanalizace
a zajištěním čištění odpadních vod dochází k eliminaci hlavního zdroje znečištění jezera.
Realizace projektu přispívá ke zlepšení životního prostředí i zdravotního stavu populace
zásobované pitnou vodou pocházející z jezera Badovac. V roce 2016 byla dokončena výstavba
čistírny, která byla v průběhu roku 2017 napojena na kanalizaci a v první polovině roku 2018
na ní úspěšně proběhl zkušební provoz.
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SRBSKO
Přenos transformační zkušenosti pro zavedení systému vysílání civilních
expertů do zahraničních misí Srbska
SRBSKO / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: RS-2016-055-FO-15110
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Prague Security Studies Institute; SmartCAP IT Solutions, d. o. o.
Celkový rozpočet: 7 956 238 Kč
Srbsko deklaruje svůj záměr směřovat k integraci do Evropské unie. EU i OSN kladou velký
důraz na odborné znalosti a zapojení civilních expertů v mezinárodních operacích. Srbsko
disponuje experty s nezbytnými znalostmi a zkušenostmi. Je však potřeba, aby byli lépe
organizovaní a vycvičení, což vyžaduje vytvoření fungujícího systému jejich náboru, vysílání
a koordinace. ČR má v této oblasti transformační zkušenosti, o které se může podělit
se srbskými partnery. Projekt si stanovuje za cíl umožnit Srbsku efektivně a aktivně přispívat
civilními složkami v podpoře mírových operací. V rámci projektu bude vytvořen právní rámec
týkající se civilních složek a zprovozněno centrum pro nábor, školení a vysílání expertů
na zahraniční mise. Začátkem roku 2017 byla školicí centra vybavena počítačovou
technikou.V březnu 2017 srbský fond ISAC ve spolupráci s Prague Security Studies Institute
uspořádal mezinárodní konferenci zaměřenou na sdílení příkladů dobré praxe v otázce
vysílání civilních expertů. V roce 2018 se ve spolupráci s Českou vojenskou akademií ve
Vyškově uskutečnil první srbský HEAT trénink pro srbské civilní experty. Jednalo se o
praktické školení o přežití v prostředí se zvýšeným stupněm nebezpečí.
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MOLDAVSKO
Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku
MOLDAVSKO / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: MD-2018-083-DO-16010
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o. p. s.
Celkový rozpočet: 18 000 000 Kč
V roce 2016 bylo v Moldavsku registrováno 366 lidí s autismem, z toho 349 dětí. Reálná čísla
jsou ale mnohem vyšší, protože povědomí o autismu je obecně nízké, existují pouze omezené
možnosti diagnózy v oblasti genetických poruch, chybí zde odborníci a specializovaná
lékařská zařízení. To, že nejsou někteří pacienti léčeni včas a vhodným způsobem, vede
k jejich zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Moldavské organizace věnující se těmto
problémům jsou tvořeny převážně z iniciativ rodičů snažících se prosadit na úrovni státních
institucí systematická zlepšení.
Projekt na tyto problémy reaguje podporou udržitelnosti institucí věnujících se problematice
poruch autistického spektra a zlepšováním kvality a dostupnosti specializovaných služeb.
Napomáhá také zvýšení kvality a dostupnosti podpory a péče pro děti s poruchami
autistického spektra nebo jinými genetickými poruchami a pro opatrovníky těchto dětí.
Poskytuje přímou pomoc dětem a jejich rodinám, pomáhá zlepšit správnou diagnostiku
genetických onemocnění a vyvíjí aktivity zacílené na relevantní instituce i legislativu. Na
implementaci se podílí několik místních neziskových organizací sdružených v asociaci.

Čistírna odpadních vod pro Briceni
MOLDAVSKO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2016-079-FO-14050
Doba realizace: 2016–2021
Místo realizace: Moldavsko, Briceni
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Lukáš Hladík; TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.; Lingea s. r. o.;
SHDP + G Servis a další dle výběrových řízení
Celkový rozpočet: 60 000 000 Kč
Město Briceni požádalo Českou republiku o spolupráci při zvyšování kvality podzemních
a povrchových vod. Příčinou problémů je především neadekvátní nakládání s odpadními
vodami a zastaralá kanalizační síť, která byla z velké části vybudována v 70. letech. Vzhledem
k omezené údržbě dochází k úniku odpadních vod do půdy a podzemních vod. Cílem projektu
je výstavba čistírny odpadních vod a také rekonstrukce čerpacích stanic i kanalizační sítě.
V roce 2018 byla hlavní pozornost věnována přípravným pracím zejména ve spolupráci
s partnerskou stranou. Následně byl zpracován projekt pro výstavbu čistírny.
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Modernizace ČOV a úpravna vody v Hînceşti
MOLDAVSKO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2017-009-FO-14020
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Moldavsko, Hînceşti
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: CH. W. Z. s. r. o.; Antonio Parisi; GEOtest, a. s. a další dle výběrových řízení
Celkový rozpočet: 35 000 000 Kč
Projekt usiluje o zlepšení stavu vodního hospodářství města Hînceşti, které v současné době
nemá fungující čistírnuodpadních vod.Každým rokem se zvyšuje množství odpadních vod
ve městě, a tudíž se značně zvyšuje zátěž životního prostředí. Projekt na tuto situaci reaguje
a snaží se nalézt nejvhodnější řešení. V roce 2018 pokračovala přípravná fáze projektu,
kdy byla zadána dodávka hrubých česlí na předčištění do hlavní čerpací stanice v Hînceşti.

Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod
MOLDAVSKO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2016-008-FO-14010
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Celkový rozpočet: 3 009 620 Kč
Projekt pomohl Moldavsku při implementaci směrnice 91/271/EHS o čištění městských
odpadních vod. Splnění požadavků této směrnice je nutnou podmínkou pro další rozvoj
místní vodohospodářské infrastruktury i pro případný vstup Moldavska do EU. Postupně
bylomapováno nakládání s odpadními vodami ve všech moldavských městech nad 10 000
obyvatel jako podklad pro vymezení aglomerací, následně byly zpracoványnávrhy změn
legislativy, jež naplňujípožadavky předmětné směrnice. Zásadnísoučástí projektu
byloproškolenímoldavských zaměstnanců státní správy, vlastníků a provozovatelů
vodohospodářské infrastruktury o problematice čištění odpadních vod a požadavcích
směrnice.
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Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku III
MOLDAVSKO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2016-009-FO-14020
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Moldavsko, Lunga, Mărculeşti
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a. s.
Celkový rozpočet: 21 478 610 Kč
ČRA vyslyšela rozvojovou výzvu v oblasti řešení starých ekologických zátěží v Moldavsku.
V obcích Mărculeşti a Lunga na severu země způsobila bývalá sovětská vojenská letecká
základna značné znečištění životního prostředí. Nedostatečné zajištění při nakládání
s pohonnými hmotami a nevhodná manipulace způsobily rozsáhlé úniky a následně těžké
poškození zdrojů pitné vody v okolí. Třetí fáze rozvojového projektu v letech 2016-2019
se zaměřila právě na snížení znečištění podzemních vod, které podstatným způsobem
ohrožuje zdraví obyvatel. Projektové aktivity se také snaží zabránit dalšímu šíření ropných
látek zejména do řeky Raut, jednoho z přítoků Dněstru. Sofistikovaný sanační systém vychází
z celé řady odborných prací a detailních průzkumů, které s podporou spolupráce ČR a
Moldavska probíhaly již od roku 2010. Přesto je tento systém uchopitelný pro moldavského
partnera-správce (státní hydrogeologický úřad), který celý systém od května 2018 již sám
provozuje, neboť spolupracoval s realizátorem projektu DEKONTA a.s. od samého začátku.
Díky zahraniční rozvojové spolupráci ČR získalo Moldavsko praktické znalosti, nezbytné
schopnosti a specifické technologie v oblasti řešení ekologických zátěží.
Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení
v mateřských školách na jihu Moldavska
MOLDAVSKO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2015-122-DO-11120
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: ADRA, o. p. s.; ADRA Moldova
Celkový rozpočet: 10 411 892 Kč
Projekt reagoval na problém nedostatečného přístupu k nezávadné pitné vodě
a nevyhovujícího sanitárního zařízení mateřských škol v okresech Leova a Căușeni. V deseti
školkách byly postupně nainstalovány systémy filtrace pitné vody a systémy zpracování
a čištění odpadních vod. Dále byla v těchto mateřských školkách realizována kampaň
s tematikou hygieny a životního prostředí.

Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cişmichioi
MOLDAVSKO / UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Identifikační číslo: MD-2016-010-FO-14015
Doba realizace: 2016–2019
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Místo realizace: Moldavsko, Cişmichioi
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Dekonta, a. s.
Celkový rozpočet: 40 053 179 Kč
Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a zlepšení zdraví
obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky v obci Cişmichioi na jihu Moldavska. Na volné skládce
je uloženo značné množství pesticidů a dalších chemických látek, které před zahájením
projektu nebyly přesně popsány ani zabezpečeny a nebyla zjištěna úroveň potenciálních
úniků látek do okolí. Na základě průzkumných prací v letech 2016–2017 byly identifikovány
aktivity
vedoucí
k omezení rizik souvisejících se skládkou, které byly následně v roce 2018 zahájeny.

Podnikání, inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu sever v Moldavsku
MOLDAVSKO / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: MD-2018-001-FO-15112
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 14 785 000 Kč
Projekt podporuje začínající podniky a podnikatelské inkubátory v regionu Sever jako nové
potenciální zaměstnavatele či centra inovací. Vytváří podmínky pro užší spolupráci mezi
malými a středními podniky v regionu s cílem dosáhnout lepšího přístupu na místní
či mezinárodní trhy a posílit jejich postavení vůči vládním institucím i potenciálním
zákazníkům. V průběhu realizace projektu jsou firmám průběžně poskytovány konzultace
a školení za účasti mezinárodních expertů, jako mentorů pro další rozvoj. Malé a střední
podniky mají rovněž možnost zúčastnit se se svým podnikatelským plánem soutěží o malé
granty. Projekt dále buduje kapacity Regionální agentury Sever a rozšiřuje její služby vůči
malým a středním podnikům.

Regionální rozvoj Moldavska
MOLDAVSKO / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: MD-2018-001-FO-15112
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace, veřejná zakázka
Realizátor: Západočeská univerzita v Plzni;.; GEOtest, a. s.; HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s. r.o.; Člověk v tísni, o. p. s
Celkový rozpočet: 25 200 000 Kč
Projekt navazuje na předchozí aktivity ZRS ČR v Moldavsku v rámci sektoru veřejná správa
a občanská společnost. Nová strategie a akční plán realizace poskytuje Regionální rozvojové
93

agentuře Sever detailní a zanalyzovaná kvantitativní i kvalitativní data týkající se regionu,
přehledně jsou představeny různé cesty rozvoje regionu vč. plánu jejich realizace a finanční
náročnosti. Součástí projektu byly odborné workshopy pro zástupce Regionálních
rozvojových agentur, Ministerstva zemědělství, životního prostředí a místního rozvoje, místní
samosprávy a vybraných neziskových organizací.
V rámci realizace „Podnikání, Inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu sever v Moldavsku“
jsou podpořenyi začínající podniky a podnikatelské inkubátory v regionu Sever. V průběhu
realizace projektu jsou firmám průběžně poskytovány konzultace a školení za účasti
mezinárodních expertů, jako mentorů pro další rozvoj. Malé a střední podniky mají rovněž
možnosti zúčastnit se se svým podnikatelským plánem soutěží o malé granty. Projekt dále
buduje kapacity Regionální agentury Sever a rozšiřuje její služby vůči malým a středním
podnikům.V dlouhodobém horizontu napomůže projekt udržitelnému rozvoji daného
regionu i přístupu místních firem na nové trhy.
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Zavádění Eurokódů v Moldavské republice
MOLDAVSKO / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: MD-2016-012-RO-15130
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Celkový rozpočet: 5 448 900 Kč
Hlavním cílem projektu je podpořit zavedení jednotného evropského postupu pro navrhování
stavebních konstrukcí v Moldavsku. K uskutečnění daného cíle přispěje posílení odborných
kapacit a technická pomoc při přípravě, tvorbě a zavádění národních příloh vybraných
jednotných evropských normativních dokumentů pro navrhování pozemních a inženýrských
staveb z hlediska mechanické odolnosti, stability a požární odolnosti – tzv. Eurokódů.
Využívání evropských a mezinárodních norem přiblíží Moldavsko legislativě Evropské unie,
což umožní zahraničním investorům snadnější vstup na moldavský trh a moldavským firmám
vstup na trhy EU. V rámci projektu budou připraveny národní přílohy pro vybrané Eurokódy.
Kromě toho bude zefektivněn systém zajišťující přístup odborné veřejnosti k normám
a normativním dokumentům zavedením on-line distribučního nástroje.

Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II.
MOLDAVSKO / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: MD-2015-076-RO-15110
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření
Realizátor: Ministerstvo vnitra; Moldcars S. R. L.; Vysoká škola báňská – technická
univerzita Ostrava; Geodesign Latitud 57 Aktiebolag
Celkový rozpočet: 19 312 068 Kč
Projekt byl primárně zaměřen na výcvik moldavských hasičů při zásazích s přítomností
nebezpečných látek a na protipovodňovou ochranu. Cílem bylo zvýšit a zkvalitnit
připravenost moldavských hasičů i obyvatel při mimořádných událostech. V rámci projektu
byl zaveden funkční výcvikový program a byly pořízeny věcné prostředky pro bezpečné a
správné provádění zásahů. Dále se aktivity soustředily na uplatňování zásad správného
chování občanů v případě havárie s výskytem nebezpečných látek a na efektivní provoz
operačních středisek (správné vytěžování informací od volajících a vyžadování sil a
prostředků v případě havárie s výskytem nebezpečných látek).
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Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny v Moldavsku
MOLDAVSKO / ŘÁDNÁ (DEMOKRATICKÁ) SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Identifikační číslo: MD-2015-022-RO-15110
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 7 105 280 Kč
Záměrem projektu bylo zlepšit kvalitu sociálních služeb v Moldavsku prostřednictvím zvýšení
kvalifikace pracovníků v sociální oblasti. V Moldavsku v současnosti není dostatek
institucionalizovaných poskytovatelů vzdělání pro odbornou přípravu lidských zdrojů
v oblasti sociálních služeb a místní orgány nejsou do vzdělávacího procesu dostatečně
zapojeny. Projekt podpořil snahu moldavského Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální
ochrany o zřízení Vzdělávacího centra pro školení pracovníků v sociální oblasti a zavedení
funkčního systému zvyšování jejich odborné způsobilosti a praktických dovedností. Českomoldavské pracovní skupiny provedly analýzu současného stavu, rozsahu, financování
a standardů dalšího vzdělávání v Moldavsku. Identifikovaly jeho hlavní problémy a potřeby
a připravily návrh budoucího systému i způsobu financování. V uplynulém roce byl systém
uveden
do
praxe
a byl zahájen pilotní provoz Vzdělávacího centra (proškoleno cca 500 pracovníků v sociálním
sektoru).

Zkvalitnění systému sociální ochrany v Moldavsku
MOLDAVSKO / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: MD-2017-007-FO-16010
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Matěj Lejsal; Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 17 000 000 Kč
Sociální sektor v Moldavsku se potýká s mnoha problémy. Panuje mimořádně nízká míra
důvěry ve veřejné instituce, na nižších úrovních samosprávy mají odpovědní pracovníci
jen velmi omezené kompetence (i znalosti) v oblasti plánování i řízení sociálních služeb.
Omezené kompetence mají i jejich poskytovatelé (NNO, státní organizace). Celý sektor
se potýká s nedostatkem financí a vysokou závislostí na zahraničních dárcích, s negativně
se vyvíjející demografickou křivkou apod. Plánovaný projekt bude usilovat o zvrácení
některých z těchto negativních aspektů. Bude se snažit podpořit důvěru ve veřejné instituce
prostřednictvím posílení participativního plánování, rozhodování a řízení a o posílení
kompetencí důležitých aktérů v sociálním sektoru.
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Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku
MOLDAVSKO / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: MD-2017-037-DO-16010
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 18 646000 Kč
Aktivity projektu by měly podpořit kvalitnější plánování a rozvoj decentralizovaného
a deinstitucionalizovaného systému poskytování sociálních služeb a posílit místní
poskytovatele služeb. Dalším cílem je vytvoření funkčního nástroje pro zapojování stážistů
a dobrovolníků do poskytování sociálních služeb a vytvoření integrovaného systému řízení
sociálních služeb na okresní a obecní úrovni prostřednictvím zvyšování kapacit a navázáním
strategického dialogu mezi klíčovými subjekty. Součástí projektu je i přidělení malých grantů
místním poskytovatelům sociálních služeb, a to v souladu s nově připravenou strategií
sociální ochrany čtyř vybraných krajů.

Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné
a mentálně handicapované v Moldavsku
MOLDAVSKO / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: MD-2015-125-DO-16010
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Celkový rozpočet: 11 430 520Kč
Projekt reaguje na zoufalou situaci v ústavních zařízeních sociální péče pro děti a dospělé
se zdravotním postižením v Moldavsku. Porušování základních lidských práv v ústavech (jako
např. fyzické a sexuální zneužívání ze strany zaměstnanců, fyzické omezování, nucené
potraty) je po korupci druhým největším problémem Moldavska v oblasti lidských práv.
Záměrem projektu byla podpora přesunu péče z ústavní péče do komunity a zlepšení
podmínek života lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním s důrazem na
dodržování lidských práv. Cílem projektu bylo zvýšení odbornosti aktérů pro provedení
transformačních změn v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované
v Moldavsku a vybudování několika chráněných bydlení, které umožní přesun několika
pacientům
z ústavní
do
komunitní
péče.
Do celého procesu byli intenzivně zapojeni jak zástupci vedení ústavů, tak představitelé
Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany.
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Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské
republice
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2016-070-RO-31110
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkový rozpočet: 15 900 000 Kč
Projekt se zaměřuje na posílení sektoru ekologického zemědělství v Moldavsku v souladu
s evropskými právními předpisy. V sektoru organického zemědělství je nezbytné
harmonizovat legislativu, posílit transparentnost, efektivitu a kapacity státních institucí.
V Moldavsku v tomto směru chybí zejména dozorčí orgány v oblasti kontroly a certifikace.
Projekt se dále zaměřuje na nastavení funkčního systému autorizace hnojiv a dalších
ochranných prostředků pro ekologické zemědělství a na posilování kapacit laboratoří
k vysledování reziduí pesticidů a jiných neautorizovaných substancí. V roce 2018 mj. projekt
posuzoval možné vhodné agrotechnické postupy, plodiny a jejich odrůdy.

Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2014-004-FO-31162
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.; PEBACO Brno s.r.o.; BONCOM Ltd.; GLOMEX s.r.o.
Celkový rozpočet: 44 140 408 Kč
Projekt se snaží reagovat na neuspokojivou situaci v moldavském zemědělství, které i přes
svůj význam pro místníekonomiku vykazuje nízkou míru výnosu a vysoký cenový rozptyl
zemědělských produktů. V Moldavsku chybí zejména kapacity na skladování ovoce, které by
umožnily celoroční zastoupení moldavských zemědělských produktů na trhu. V roce 2018
pokračovaly práce na výstavbě dvou chlazených skladů, jednoho na uchovávání stolního vína
a druhého na uskladnění jablek.

98

Vybudování registru vín v Moldavské republice
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2014-046-RO-31110
Doba realizace: 2013–2019
Místo realizace: Moldavsko, Kišiněv
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkový rozpočet: 7 313 000 Kč
Cílem tohoto projektu je napomoci vytvoření registru vinic a vín, který bude v souladu
s acquis communautaire a který umožní sledování a určení původu produkce vína
v Moldavsku.
Česká republika již úspěšně legislativu EU implementovala, a to s minimálními náklady
a bez negativních dopadů. Čeští odborníci nabídli své zkušenosti a pomoc kolegům
z Moldavské republiky a podpořili tak vstup moldavských vinařů na trhy EU. V roce 2018
byl dále zkvalitňován registr vinic a vín a také proběhla další podstatná školení
jak v Moldavsku, tak na území České republiky.

Rozvoj udržitelného organického zemědělství v Moldavsku MOLDAVSKO /
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MD-2015-093-DO-31165
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč
V roce 2018 byla zahájena nová realizace v oblasti ekologického zemědělství, která navazuje
na výsledky dosažené v rámci dosavadní rozvojové spolupráce v Moldavsku. Aktivity se
zaměří na budování kapacit několika sdružení organických zemědělců/spotřebitelů, na
přenos
know-how odborníkům pracujících v agrárním sektoru a v neposlední řadě na zvýšení
povědomí veřejnosti o organickém zemědělství. Silnější sdružení ekologických zemědělců
budou schopna účinně lobovat za zájmy farmářů před vládou, poskytnou kvalitní odborné
služby zemědělcům i spotřebitelům.
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MONGOLSKO
Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních
standardů pro měření délky
MONGOLSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MN-2011-005-RO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Český metrologický institut
Celkový rozpočet: 335 126 Kč
V letech 2011–2013 byly Mongolské agentuře pro standardizaci a metrologii dodány nové
primární etalony délky na principu stabilizovaných laserů, které od roku 2013 slouží jako
státní etalon délky Mongolska. Cílem realizace v roce 2018, navazující na zmíněný projekt,
byla asistence při posílení kapacit této instituce, oprava a kalibrace primárního etalonu délky,
což povede k získání mezinárodního uznání vybraných laboratorních provozů. Projektem
bude zajištěna dlouhodobá samostatná činnost primární laboratoře délky, což přispěje k vyšší
stabilitě místního prostředí jak pro soukromé osoby (odpovídající kontrola dodávaných
služeb), tak pro osoby právnické (zajištění potřebných metrologických služeb přímo
v agentuře).
Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku
MONGOLSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MN-2015-044-RO-31210
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: rozpočtové opatření
Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Celkový rozpočet: 28 209 976 Kč
V rámci projektu byly představeny nástroje pro dlouhodobý rozvoj lesů. Na základě terénních
šetření byly společně s mongolskými partnery vypracovány vzdělávací a metodické materiály
pro soukromé, státní i vzdělávací instituce. Všichni významní místní aktéři byly proškoleni.
Vznikly dvě lesní školky (jedna v somonu Šaryngol, provincie Darcha-Uul, a druhá v areálu
zemědělské a lesnické university v Darchanu) a naučná stezka. Aktivity projektu byly
propojeny se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost, aby byla zvýšena udržitelnost
výstupů. Cílem projektu bylo přispět k zachování genofondu mongolských dřevin a ukázat
cestu k dlouhodobé udržitelnosti kvalitního lesního hospodaření.
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Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze
MONGOLSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: MN-2013-001-FO-41010
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: DEKONTA, a. s.
Celkový rozpočet: 22 726 360 Kč
Projekt měl za cíl zvýšit schopnost příjemce efektivně odstraňovat ekologické zátěže. V rámci
první fáze tohoto projektu (2013–2015) byly vytvořeny relevantní odborné metodiky
přizpůsobené specifickým mongolským podmínkám. Byl zpracován rámcový návrh úpravy
legislativy a vytvořena elektronická databáze ekologických zátěží v prostředí GIS. Vzhledem
k neexistenci množství odborných termínů v mongolštině došlo k vytvoření odborného
výkladového slovníku. Druhá fáze projektu byla zaměřena na praktické ukázky a přenos
know-how v oblasti průzkumu a na představení základních sanačních metod na třech
vybraných mongolských lokalitách se specifickým typem znečištění. Všechny výstupy
projektu byly doplněny cílenými školeními a v případě vzorkovacích, průzkumných a
sanačních prací také ukázkovými realizacemi ve vybraných lokalitách.
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UKRAJINA
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině
UKRAJINA / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace, veřejná zakázka
Realizátor: NPO Evrotek; Masarykova univerzita; Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.;
Univerzita Palackého v Olomouci; Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.;
Západočeská univerzita v Plzni; Megagrad Ltd.; SP DINASTIYA, Llc.; ART PROM, s. r. o.;
FOP Gashuta Dmitro Sergijovič
Celkový rozpočet: 19 000 000 Kč (dle Usnesení vlády 401/2017)
V souladu s usnesením vlády č. 401/2017 ze dne 22. května 2017 k poskytnutí pomoci
Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 a 2018
ČRA pokračuje v implementaci programu Modernizace systému veřejného vzdělávání na
Ukrajině zaměřeného na sektor vzdělávání. Jeho cílem je podpořit reformu vzdělávacího
systému a přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským standardům. Tento program je
postaven na následujících třech pilířích:
I. PILÍŘ: Technická asistence centrálním institucím s reformou
vzdělávacího systému
Projekty v tomto pilíři byly zaměřené na budování kapacit centrálních institucí za účelem
zvládnutí reformního procesu v sektoru vzdělávání, zejména na modernizaci systému
evaluace a monitoringu ukrajinských vzdělávacích zařízení s cílem asistovat s koncepčním
a metodickým nastavením parametrů fungování nového ústředního orgánu zodpovědného
za zajišťování kvality a efektivity vzdělávání.
II. PILÍŘ: Meziuniverzitní spolupráce
Projekty v rámci tohoto pilíře byly zaměřeny na meziuniverzitní spolupráci. Soustředily
se na sdílení zkušeností v oblasti zavádění samosprávných orgánů a rozvoje demokratických
principů, internacionalizaci ukrajinských vysokých škol, využívání nástrojů akademické
mobility, nastavování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností ukrajinských vysokých škol i na přípravu metodických
materiálů pro nastavení akademických vzdělávacích plánů s důrazem na zařazení volitelných
předmětů do studijních programů.
III. PILÍŘ: Materiální podpora ukrajinských vzdělávacích institucí
Projekty v rámci třetího pilíře reagovaly na obtížnou situaci vzdělávacích institucí
evakuovaných z východních oblastí Ukrajiny. Podpora spočívala zejména v rekonstrukci
budov a potřebného vybavení kolejí Donbaské národní akademie civilního inženýrství
a architektury v Kramatorsku a Národní Univerzitě Tarase Ševčenka ve Starobilsku.
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ZAMBIE
Podpora rozvoje hodnotových řetězců v zemědělství
ZAMBIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ZM-2017-124-FO-31161
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 24 019 093 Kč
Západní provincie v Zambii je kvůli obtížným geografickým a klimatickým podmínkám
jednou z nejchudších provincií. Vzhledem k velké vzdálenosti od hlavního města a špatné
infrastruktuře zde neexistují téměř žádné investiční projekty, ani průmysl. Důležitou roli
proto hraje v regionu zemědělství, nejčastěji produkce kukuřice, manioku a prosa. Potenciál
má
ale také pěstování rýže, manga a kešu ořechů. Probíhající projekt se proto zabývá
problematikou potravinové bezpečnosti regionu, výživou a udržitelným zemědělstvím.
Do aktivit projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj hodnotových řetězců vybraných plodin,
jsou zapojeny zejména menší a střední farmy, největší přínos proto pocítí rodinné podniky,
místní družstva i jednotliví farmáři a farmářky. Školení jsou věnována zkvalitnění zemědělské
produkce a vytváření podnikatelských plánů na míru jednotlivým účastníkům. Lépe vzdělaní
a připravení farmáři mohou dosáhnout výrazně vyšších výnosů, dokáží svoji produkci vhodně
skladovat, zpracovávat i prodat. Ve svých dalších částech se projekt zaměří na podporu
realizace vybraných podnikatelských plánů s největším potenciálem pro rozvoj hodnotových
řetězců kešu ořechů, manga a kasavy.

Podpora produkčního zemědělství
ZAMBIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ZM-2018-005-DO-31120
Doba realizace: 2018–2021
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 22 000 000 Kč
Projekt cílí na zvýšení zemědělské produktivity a příjmů 125 středně velkých zemědělců
a 22 kooperativ v distriktech Mongu, Limulunga, Kaoma a Nkeyema v Západní provincii
a okresu Mumbwa v Centrální provincii Zambie prostřednictvím budování kapacit, rozvoje
hodnotových řetězců a přístupu na trhy. Aktivity jsou zaměřeny na podporu produktivního
a ziskového podnikání v zemědělství. Vybrané kooperativy a zemědělci získají technické
kapacity v oblasti drobné mechanizace, technologií zpracování potravin a diverzifikace
založené na identifikovaném hodnotovém řetězci a analýze trhu. Zvýšeny však budou také
manažerské, finanční a podnikatelské kapacity příjemců. Prostřednictvím připravovaných
mobilních aplikací projekt dále zajistí dostupnost informací o tržních cenách, možných
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odběratelích, ale např.také o počasí. Minimálně 50 středních zemědělců a 12 kooperativ
obdrží grantovou podporu nejlepších obchodních plánů, jejichž cílem bude diverzifikace nebo
rozvoj hodnotového řetězce. Projekt je postaven na partnerství a spolupráci, kde příslušná
ministerstva v Zambii hrají důležitou roli při společném budování kapacit i sdílení
zkušeností.

Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v západní provincii Zambie
ZAMBIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ZM-2018-004-DO-31120
Doba realizace: 2018–2021
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Njovu, o.p.s.
Celkový rozpočet: 27 000 000 Kč
Většinu zambijských zemědělců tvoří drobní a střední farmáři. Zásadními problémy,
se kterými se potýkají, jsou neznalost moderních postupů, nedostatek kvalitních vstupů
a nedostatečné podnikatelské dovednosti. Produktivita je proto zejména na venkově nižší,
příjmy neumožňují potřebné investice a mnohdy nezajistí ani plnohodnotnou výživu rodiny.
Projekt se proto zaměřuje na posílení podnikatelských znalostí, zvýšení příjmů a tím
i životních standardů malých a středních farmářů v Západní provincii. Posíleny jsou kapacity
farmářů pro správný management živočišné i rostlinné produkce, jejich integraci
a praktickou
aplikaci
na farmách. Budovaná demonstrační a plemenná farma poslouží farmářům jako zdroj
dostupných kvalitních plemen a osiva. Důležitou složkou projektu jsou i zalesňovací
a protierozní opatření vedoucí k vyšší udržitelnosti rozvíjených zemědělských aktivit
v regionu.

Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu
ZAMBIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ZM-2014-009-DO-11320
Doba realizace: 2014–2018
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Njovu o.p.s.
Celkový rozpočet: 11 850 000 Kč

Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt z let 2011–2013, v rámci něhož bylo ve vesnici
Katongo založeno učňovské centrum, které poskytovalo mladým lidem řemeslné kurzy. Díky
nim mohou mladí lidé ve věku od 15 do 30 let dostat kvalitní odborné vzdělání v oborech
kuchař, pekař, krejčí nebo elektrikář. Také je jim poskytnuta nezbytná praxe a zázemí pro
začátek jejich vlastní kariéry. Cílem aktuálního projektu je zajistit udržitelnost výstupů
této dlouhodobé intervence předáním centra pod Základní školu Katongo, která bude
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učňovské kurzy nabízet svým žákům a za poplatek také veřejnosti. Součástí projektu bylo také
vybudování výrobních provozů a podnikatelských inkubátorů, které poslouží pro praktickou
výuku i podnikatelské začátky absolventů.
Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii
Zambie II.
ZAMBIE / INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Identifikační číslo: ZM-2015-048-DO-13020
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Zambie, Západní provincie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 20 115 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti primární péče pro matky a děti,
a to prostřednictvím podpory rozvoje lidských zdrojů a zdravotnických zařízení v okresech
Mongu, Limulunga a Nkeyema. Aktivity se zaměřují na posilování odborných kapacit
studentů místní zdravotnické školy, zdravotnického personálu ve spádové nemocnici a v
přidružených venkovských zdravotních centrech. Důraz je kladen na zvyšování povědomí o
péči o matku a dítě v komunitách a na rozšiřování aktivit dobrovolnických skupin SMAGs
(Safe Motherhood Action Groups). Ty mají již více než sto členů a jejich práce je zásadní pro
lepší informovanost budoucích rodičů o vhodné výživě pro těhotné ženy i děti a o možnostech
zdravotní péče v regionu. Díky dostupným a kvalitnějším službám se dlouhodobě daří
snižovat úmrtnost matek i dětí do 5 let.

Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných
farmářů
ZAMBIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Identifikační číslo: ZM-2014-002-FO-31195
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně, Africa Centre for Holistic Management, Njovu,
o.p.s., Společnost Water Supply Choma
Celkový rozpočet: 24 784 096 Kč
Hlavním záměrem projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného skotu
v Jižní provincii Zambie. Projekt se soustředí na rozvoj kapacit dvou místních kooperativ
a drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného využití zemědělské
techniky pro produkci pícnin. To umožní minimalizovat každoroční výrazné snižování
objemu produkce mléka v období sucha. Součástí projektu je participativní spolupráce
s cílovými skupinami, organizace školení, metodická podpora a supervize při zavádění
doporučených postupů. Projekt zahrnuje také dodávku zemědělské techniky pro produkci
pícnin a přípravu krmiva pro dojný skot a vybudování dvou zdrojů pitné vody pro
hospodářská
zvířata
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ve vybraných komunitách. Tyto aktivity přispívají ke snižování závislosti regionu na
rozvojové spolupráci, k omezování chudoby a hladu i k udržitelnosti ekonomického růstu.

8.11 Abstrakty projektů realizovaných v Programu B2B v roce 2018
VELKÁ VÝZVA
Dioptrické brýle Spectacler
INDIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-027-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indie
Typ projektu: dotace
Realizátor: AAA Techlabs, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 565 121,71 Kč
Celkový rozpočet: 4 322 900 Kč
Projekt hledá řešení pro osoby se zrakovými vadami, které žijí v odlehlých komunitách
rozvojových zemí v Indii a nemají přístup k dioptrickým brýlím. Cílem projektu je v
kombinaci s jednoduchým testem zraku vybrat vhodné brýle pro všechny klientybez nutnosti
přítomnosti očního lékaře, laboratoře a problematické logistiky. Dioptrické brýle Spectacler
umožní řešit potřeby i těch nejchudších a nejodlehlejších komunit, které nikdy neměly
přístup k brýlím. Umožní také vytvoření místních mikropodniků – prodejců brýlí.

Solárně napájené vodní pumpy pro rozvoj rurálních oblastí
GHANA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-001-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Ghana
Typ projektu: dotace
Realizátor: Agile Europe, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 223 168 Kč
Celkový rozpočet: 565 750 Kč
Cílem projektu je zvýšení ekonomického a sociálního rozvoje v rurálních oblastech Ghany
skrze solárně napájené vodní pumpy, které budou umístěny ve vybraných elektricky nejvíce
indisponovaných venkovských oblastech. Solární pumpy budou sloužit jako energeticky
bezpečný a soběstačný zdroj pro čerpání pitné vody, čímž zajistí snadnější a levnější přístup
k bezpečné pitné vodě. Pumpy budou také sloužit jako zdroje energie pro zavlažování
pro drobné farmáře, kteří jsou zcela ekonomicky závislí na zemědělství.
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Podnikatelský plán pro vstup na trh Srí Lanky s technologií na ohřev vody
pomocí termických slunečních kolektorů
SRÍ LANKA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-029-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srí Lanka
Typ projektu: dotace
Realizátor: AQUA-GAS, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 219 740 Kč
Celkový rozpočet: 475 300 Kč
Cílem projektu je zpracování podnikatelského plánu za účelem zhodnocení trhu a návrhu
aktivit směřujících ke vstupu a úspěšnému proniknutí firmy na trh Srí Lanky v oblasti
technologie ohřevu vody pomocí termických slunečních kolektorů. Na základě místního
šetření budou analyzovány místní podmínky, konkurenční prostředí a možnost vstupu na trh.
Na základě analýz z jednotlivých osobních jednání a studie místní expertní společnosti bude
zpracován podnikatelský plán, díky němuž bude možné zhodnotit potenciál samotného
záměru.

Založení české pobočky s technickým centrem pro prodej elektromagnetických
průtokoměrů na Srí Lance
SRÍ LANKA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-030-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srí Lanka
Typ projektu: dotace
Realizátor: Arkon Flow Systems, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 177 725,54 Kč
Celkový rozpočet: 2 967 270 Kč
Hlavním cílem projektu je založení pobočky na Srí Lance s otevřením tamní kanceláře
a vybudování technického centra operujícího v oblasti elektromagnetických průtokoměrů.
Projekt je v širším kontextu zaměřen na řešení hospodárnosti dodávek pitné vody
a dostupnosti pro veškeré obyvatelstvo dané země, a to prostřednictvím dodávek a instalací
elektromagnetických průtokoměrů do vodohospodářských projektů. Díky vytvoření místní
kanceláře a technického centra dojde k vytvoření nových pracovních míst pro místní
obyvatelstvo a k přenosu inovativní technologie v rámci elektromagnetických průtokoměrů
na trh Srí Lanky.
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Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní
bioprodukce z Moldavska
MOLDAVSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-031-SO-25010
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: BIOVIVA, s. r. o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 646 130,25 Kč
Celkový rozpočet: 4 408 365 Kč
V letech 2016 a 2017 se podařilo zahájit přechodné období u sedmi farmářů na 435 ha.
Projekt nadále pokračuje především proto, že systém ekologického zemědělství umožní
certifikaci bioproduktů pro vývoz do EU teprve po třech letech od jeho zahájení. V roce 2018
farmáři vypěstují na cca 275 ha první bioprodukci pro vývoz do EU. Firma plánuje mít
u farmářů celkem 1 500 ha přihlášených v režimu ekologického zemědělství. Hlavním
výstupem projektu bude export kvalitních bioproduktů (oves, kukuřice, čirok, luštěniny,
olejniny apod.) certifikovaných pro vývoz do EU.

Ochutnej Ugandu
UGANDA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-032-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Uganda
Typ projektu: dotace
Realizátor: Bwindi Coffee, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 215 889,67 Kč
Celkový rozpočet: 474 350 Kč
Cílem projektu je zahájit výrobu a prodej pražené kávy a ovocných džemů z místních zdrojů
v Ugandě. Projekt bude realizován v oblasti Buhoma, v turistickém centru náležícímu
k národnímu parku Bwindi Impenetrable National Park. Oblast má díky návštěvnosti
zahraničními turisty velký potenciál pro poptávku kvalitních produktů. V rámci projektu
zde bude zahájena výroba a prodej kvalitních výrobků. Realizace projektu přispěje k přenosu
znalostí, potravinářských a hygienických standardů a podnikatelských schopností místnímu
obyvatelstvu. Přímým cílem projektu je vytvoření nových pracovních míst.
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Vyhledání obchodního partnera na výrobu suchých stavebních hmot v Iráku
IRÁK / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-033-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Irák
Typ projektu: dotace
Realizátor: CONTECHIN, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 125 001,90 Kč
Celkový rozpočet: 443 400 Kč
Cílem projektu je najít vhodného a spolehlivého partnera mezi zpracovateli nerostných
surovin, kterému by firma mohla nabídnout svou technologii na výrobu suchých stavebních
hmot a zajistit tak přenos strategického know-how v této oblasti na irácký trh. Vzhledem
k tomu, že stavebnictví je jedním ze stěžejních pilířů HDP v Iráku, představuje realizace
projektu prostor pro rozvoj nejen v oblasti stavebnictví, ale i z hlediska celkové obnovy Iráku.
Realizátor v rámci projektu usiluje o zvýšení standardu životní úrovně v Iráku, zejména
prostřednictvím zvýšení bezpečnosti ve stavebnictví a zabránění zbytečného plýtvání
neobnovitelných zdrojů.

Centrum tradičního zpracování pepře andalimanu v oblasti jezera Toba
INDONÉSIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-034-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Czech.Ina Group, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 250 000 Kč
Celkový rozpočet: 506 040 Kč
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu pro založení Centra tradičního zpracování
pepře andalimanu v oblasti jezera Toba v Indonésii. Pepř andaliman je velmi významným
lokálním produktem, který se vyskytuje pouze v divoké formě v okolí jezera Toba a je dodnes
zpracováván tradičními metodami. Zpracovatelské centrum založené na základě
podnikatelského plánu bude zaměřeno na propagaci této specifické komodity.
Ve zpracovatelském centru bude andaliman vykupován od lokálních dodavatelů, kompletně
zpracováván a prodáván na lokálních trzích. Za hlavní přínos centra lze označit rozvoj
soukromého sektoru v rurálních oblastech kraje Tobasa regency a vytvoření nových
pracovních míst.
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Podpora využití kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-035-SO-25010
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 531 132,10 Kč
Celkový rozpočet: 4 934 679 Kč
Cílem projektu je vybudování kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) v obci
Bogušičiv municipalitě Goražde, jakožto pilotního projektu tohoto typu v zemi. Vybudování
KČOV bude sloužit jako referenční projekt, který bude možné využít pro následné
marketingové činnosti spojené s nabízením této technologie dalším potenciálním klientům
v zemi, především z řad menších obcí. Bosna a Hercegovina se dlouhodobě potýká
s nedostatečnými zdroji vody a s vysokým znečištěním především povrchových,
ale i podzemních vod. Hlavními milníky projektu bude nejprve zpracování projektové
dokumentace k předložení na příslušné úřady, získání stavebního povolení včetně nabytí
právní moci, kolaudace vybudované KČOV a následná realizace a vyhodnocení zkušebního
provozu zařízení.

Studie proveditelnosti vodohospodářského stavu ve městě Ivano-Frankivsk
UKRAJINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-041-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Eastern Gate, družstvo
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 107 009,40 Kč
Celkový rozpočet: 397 700 Kč
Projekt řeší akutní vodohospodářský problém v ukrajinském městě Ivano-Frankivsk ve formě
prvního kroku k tomuto řešení. Hlavním záměrem projektu je získání návazného financování
studie proveditelnosti, která by měla navrhnout ideální řešení modernizace a dostavby
kanalizační sítě města. Žadatel, cluster českých firem Eastern Gate, družstvo, chce městu
Ivano-Frankivsk poskytnout svoje rozsáhlé zkušenosti ze stavební a vodohospodářské oblasti
i z oblasti dotačního poradenství a spolufinancovat formou rozvojové pomoci tuto studii
proveditelnosti dle požadavků a legislativy Evropské unie.
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Implementace mezinárodních zdravotnických předpisů WHO v souvislosti se
zabráněním šíření vysoce nebezpečných nákaz s cílem ochránit životy a zdraví
obyvatelstva Albánie
ALBÁNIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-042-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Albánie
Typ projektu: dotace
Realizátor: EGO Zlín, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 236 444,93 Kč
Celkový rozpočet: 500 000 Kč
Cílem projektu je poskytnout možnosti řešení mimořádných událostí s výskytem „vysoce
nebezpečné nákazy“ a přenést standardy pro řešení těchto situací. Projekt společnosti EGO
Zlín reaguje na skutečnost, že Albánie není doposud připravena a vybavena jak po odborné,
tak i po realizační stránce tuto problematiku řešit vlastními silami. Hlavním cílem projektu
je implementovat základní podmínky přípravy bezpečnosti státu ve vztahu k šíření vysoce
nebezpečných nákaz, epidemií a pandemií s cílem ochránit životy a zdraví obyvatelstva.
Projekt cílí na zavedení integrovaného záchranného systému s ohledem na analýzu rizik.

Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách v majetku města Tbilisi
GRUZIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-065-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: EMPRESS, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 165 926,44 Kč
Celkový rozpočet: 497 828 Kč
Cílem projektu je zmapování možností využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
ve výhodných klimatických podmínkách města Tbilisi pro výrobu obnovitelné energie.
Součástí bude příprava ekonomické studie proveditelnosti instalace OZE na budovách
v majetku města Tbilisi. Studie proveditelnosti bude sloužit jako podklad pro žádost města
Tbilisi o financování projektu instalace OZE na veřejných budovách z donorských fondů nebo
z úvěrů mezinárodních finančních institucí.
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Linka na výrobu betonu ze stavební suti v Súdánu
SÚDÁN / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-067-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Súdán
Typ projektu: dotace
Realizátor: EXPORT BRIDGE, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 738 406,50 Kč
Celkový rozpočet: 9 087 500 Kč
Cílem projektu je vytvořit v Súdánu výrobní linku na výrobu betonu ze stavební suti. Súdán
disponuje dostatečným množstvím odpadní suti, která je snadno dostupná, a to
s minimálními vstupními náklady, a která v současnosti představuje vysokou ekologickou
zátěž pro region. Cílem projektu je využití odpadní suti a vytvoření výrobní linky pro její
zpracování, následnou výrobu betonu a dalších stavebních materiálů, které budou dále
využity pro bytovou výstavbu. Projekt reaguje na potřebu masivní výstavby v Súdánu
v důsledku migračních vln posledních 10 let. Prostřednictvím zpracování nadbytečného
stavebního odpadu usiluje projekt současně o zlepšení životního prostředí, konkrétně o
snížení hodnot polétavého prachu, a tím i zlepšení životní úrovně v Súdánu.
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Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura povodněmi a možnosti její
eliminace
PERU / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-044-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Peru
Typ projektu: dotace
Realizátor: GEORESPECT, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 383 835,54 Kč
Celkový rozpočet: 2 768 026 Kč
Cílem projektu je realizovat pilotní analýzu zranitelnosti krajiny přírodními hazardy v oblasti
dolního toku řeky Piura v Peru, v regionu nejvíce postiženém klimatickým jevem El Niño
z roku 2017. Projekt reaguje na potřeby řešení přírodních katastrof v Peru, soustředí
se především na odstraňování škod a současně klade důraz na prevenci. Výstupem projektu
bude kompletní analýza zranitelnosti dolního povodí řeky Piura povodněmi. Analýza bude
zahrnovat vyhodnocení dopadu fenoménu El Niño na danou oblast v roce 2017, mapu
náchylnosti území k povodním a návrh technických opatření vedoucích k eliminaci
zranitelnosti území povodněmi. Součástí projektu bude rovněž prezentace nabízených služeb
na příkladu pilotních projektů v dalších regionech Peru.

Průmyslové využití písků a štěrkopísků ložiska Kirina, Mali
MALI / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-045-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Mali
Typ projektu: dotace
Realizátor: G E T, s. r. o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 420 060 Kč
Celkový rozpočet: 2 286 700 Kč
Hlavním cílem projektu je podpora realizace úvodních fází dlouhodobého využití ložiska
kvalitních písků a štěrkopísků Kirina. Ložisko bylo ověřené v rámci realizace projektu
bilaterální rozvojové spolupráce ČR (2008–2012). Problematika dlouhodobého zajištění
kvalitních surovin pro stavebnictví představuje v Mali vážný, dosud nezvládnutý problém.
Projekt reaguje na potřebu země snížit dovoz cementu a dalších stavebních materiálů
s nízkou kvalitou. Projekt cílí současně na vytvoření nových pracovních míst, zkvalitnění
životních podmínek místních obyvatel, a tím omezení migračních tlaků a stabilizaci regionu.
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Jihovýchodní Asie – dřevoobráběcí stroje pro vzdělávání mládeže a dospělých
INDONÉSIE, VIETNAM / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-046-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indonésie, Vietnam
Typ projektu: dotace
Realizátor: HOUFEK, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 225 540,83 Kč
Celkový rozpočet: 500 000 Kč
Cílem projektu je podpořit rozvoj dřevozpracujícího průmyslu, a to zejména prostřednictvím
poskytnutí dřevoobráběcích strojů do vzdělávacích zařízení v Indonésii a ve Vietnamu. Pro
trh jihovýchodní Asie je dřevozpracující průmysl perspektivním odvětvím. Lepší přístup
k výukovým pomůckám v podobě reálných dřevoobráběcích strojů přispěje ke zvýšení
dostupnosti kvalitního profesního vzdělávání, a tedy k vyšší vzdělanosti místních obyvatel,
zlepšení jejich životní úrovně a vytváření pracovních míst. Místní obyvatelé
tím zprostředkovaně získají i lepší přístup k inovativním produktům a technologiím.

MVE Tincep, provincie Severní Sulawesi, Indonésie
INDONÉSIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-047-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: HYDROPOL Project & Management, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 250 000 Kč
Celkový rozpočet: 997 800 Kč
Cílem projektu je vypracování studie proveditelnosti malé vodní elektrárny Tincep
s odhadovaným instalovaným výkonem 5,0–6,0 MW. Projekt je lokalizován v kraji Minahasa,
provincii Severní Sulawesi, Indonésii. Je navrhováno efektivní a v rámci Indonésie ojedinělé
řešení s využitím potenciálu řek Nimanga a Munte. Studie proveditelnosti bude využita pro
posouzení technické, socioekonomické, ekologické a komerční proveditelnosti projektu,
zároveň bude sloužit jako základní referenční souhrnný dokument pro prezentaci projektu
a zajištění návazného povolovacího procesu. Projekt reaguje na problematiku nedostatku
dodávek elektrické energie, kdy dochází k častým přerušením dodávek energie,
a to jak ve vesnicích v oblasti projektu a okolí jezera Tondano, tak i v Manadu, ekonomickém
a správním centru provincie.
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Zavedení systému užitkovosti a dědičnosti v Žytomyrské oblasti – Ukrajina
UKRAJINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-048-SO-25010
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls, družstvo
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 396 154,6 Kč
Celkový rozpočet: 2 995 445 Kč
Cílem projektu je vybudování systému kontroly užitkovosti mléka v Žytomyrské oblasti
na Ukrajině, a to nejdříve pro skupinu farem, která dovezla chovný skot z České republiky,
a následně pak i pro další chovatele skotu v oblasti. Konečným cílem je vytvoření funkčního
systému kontroly užitkovosti skotu s fungující školicí laboratoří, který může být propojen
na vyšší úroveň kontroly genetické dědičnosti a tím umožnit chovatelům přístup
na mezinárodní trhy, nákup inseminačních dávek od elitních plemeníků a kontrolu produkce
potomstva dobytka. V rámci projektu bude souběžně zaváděn systém pravidelných školení
kontrolních asistentů pro kontrolu užitkovosti dojného skotu.

Rozvoj IT infrastruktury a služeb v Kyrgyzstánu – První kyrgyzské komerční
datacentrum
KYRGYZSTÁN / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-049-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kyrgyzstán
Typ projektu: dotace
Realizátor: IDC-softwarehouse, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 249 949,78 Kč
Celkový rozpočet: 608 254 Kč
Projekt si klade za cíl vybudovat první komerční datové centrum v Kyrgyzstánu a umožnit
tak rozvoj internetových, hostingových a cloudových služeb v souladu s vládní koncepcí TAZA
KOOM. V současné době zde neexistuje žádné datové centrum, které by nabízelo služby
kvalitativně odpovídající mezinárodním standardům. Absence kvalitní infrastruktury
v Kyrgyzstánu zde aktuálně brzdí a prodražuje rozvoj ICT služeb. Z toho důvodu projekt cílí
na zajištění kvalitní infrastruktury, která přispěje k rozvoji a modernizaci služeb v oblasti
ICT. Součástí projektu bude současně digitalizace, která přispěje například ke snížení
dopravy a nákladů na dopravu a zefektivní řady činností ve firmách, které povedou k úspoře
energií.
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Analýza slupek a slámy z podzemnice olejné, stanovení jejich účelného způsobu
zpracování a následného využití v Senegalu a Gambii
SENEGAL, GAMBIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-050-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Senegal, Gambie
Typ projektu: dotace
Realizátor: INCEWIT, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 142 757,27 Kč
Celkový rozpočet: 386 070 Kč
Cílem projektu je zpracovat analýzu na obsah složení slupek a slámy z podzemnice olejné
a podle těchto výsledků navrhnout jejich následné využití. Projekt reaguje na skutečnost,
že Senegal je významnou oblastí pro pěstování podzemnice olejné, při jejímž zpracování
zůstávají nevyužité zbytky slupek a slámy, které by v budoucnu mohly sloužit k dalšímu
využití v oblasti zemědělství nebo jako možný zdroj energie. Mezi potenciální formy
zpracování patří například výroba pelet/briket, ať už ve formě agro pelet jako krmivo
(doplněk stravy), podestýlka nebo jako otop. V rámci projektu budou proškoleni pěstitelé
a zpracovatelé podzemnice olejné, kterým budou představeny nejenom další možnosti
využití, ale současně podmínky pro skladování zbytků z podzemnice olejné.

Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů
ze superpotraviny moringa v Etiopii
ETIOPIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-051-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Ing. Jaromír Novák
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 500 000 Kč
Celkový rozpočet: 3 000 000 Kč
Cílem projektu je zahájení výroby a prodeje moringových tablet a moringového oleje
v Etiopii. Projekt se nachází v druhém roce realizace a navazuje na studii proveditelnosti
z roku 2016, která zhodnotila význam stromu moringa v Etiopii, potenciál tohoto stromu pro
rozvoj místních komunit, pro vývoj nových produktů a jejich uplatnění na etiopském
i zahraničním trhu, a přispěla tak k rozhodnutí realizovat tento návazný investiční záměr.
Pozitivním dopadem projektu je přenos odborného know-how, rozvoj technologií zpracování
zemědělských produktů, vytvoření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti
na etiopském i zahraničním trhu.
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Podpora konkurenceschopnosti a marketingu technologie kořenových čistíren
odpadních vod v Kambodži
KAMBODŽA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-052-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: IPR Aqua, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 545 174 Kč
Celkový rozpočet: 1 115 200 Kč
Cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro výstavbu kořenové čistírny odpadních vod
(KČOV). KČOV představují ekonomicky a technologicky atraktivní alternativu k standardním
mechanicko-biologickým čistírnám odpadních vod. Projekt reaguje na skutečnost, že
v mnoha oblastech Kambodže je citelný nedostatek zdrojů pitné vody. Rozvojovým záměrem
projektu je zkvalitnit nakládání s odpadními (primárně splaškovými) vodami především
ve venkovských oblastech Kambodže, a tím docílit zlepšení kvality povrchových a
podzemních vod a eliminaci zdravotních rizik s tím spojených. Vytvoření KČOV bude mít
současně pozitivní vliv na rozvoj soukromého sektoru v oblasti environmentálních služeb a
vytvoření nových pracovních míst.

Rozvoj celoroční turistiky v horských oblastech – přenos českého know-how
s vedením turistické stáje a se správnou péčí o koně, Gruzie
GRUZIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-053-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: RNDr. Ivana Bursíková
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 161 125 Kč
Celkový rozpočet: 330 875 Kč
Cílem projektu je otevřít turistickou stáj zaměřenou na horskou turistiku a jezdeckou školu
pro děti i dospělé, přenést české know-how s jejím vedením a předat evropské standardy
výcviku a péče o koně do Gruzie. Koně jsou v Gruzii tradičním dopravním prostředkem. Péče
o ně ani jejich výcvik zdaleka nedosahují evropských standardů, což velmi snižuje délku
pracovní využitelnosti koní i možnosti jejich využití v rychle se rozvíjejícím turismu. Hlavním
cílem
je přenést metody péče o koně, kování, sedlání, veterinární postupy a zejména výcvik do
Gruzie tak, aby se zvýšila životnost koní a zlepšily se podmínky pro turismus. Otevření stáje
povede současně k vytvoření nových pracovních míst.
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Zlepšení sanitace v oblasti jezera Issyk-kul v Kyrgyzstánu
KYRGYZSTÁN / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-054-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kyrgyzstán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Khaanzaa, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 366 427,44 Kč
Celkový rozpočet: 778 988 Kč
Cílem projektu je vybudování střední čistírny odpadních vod (ČOV) o kapacitě od 50 PE
do 100 PE pro odstraňování znečištění biologického původu v oblasti jezera Issyk-kul. Jezero
je nejvýznamnější zásobárnou sladké vody v zemi, přesto jsou vody jezera neustále
ohrožovány mimo jiné absencí dostatečné sanitace a její infrastruktury. Realizací projektu
dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitních služeb v oblasti čištění odpadních vod, které se běžně
v rámci Kyrgyzstánu neuplatňují. Projekt přispěje ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel,
zlepší dostupnost inovativních služeb, přispěje k zvýšení ochrany životního prostředí a k
přenosu know-how a špičkové české technologie ČOV v místě realizace.

EDU4IT – Innovation HUB Sarajevo
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-055-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: KPK System, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 178 696,22 Kč
Celkový rozpočet: 513 000 Kč
Cílem projektu je podnítit formování inovačního prostředí v oblasti informačních technologií
(IT) v Sarajevu prostřednictvím vybudování dlouhodobě udržitelného inovačního HUBu.
Projekt cílí na vytvoření struktury v IT prostředí vedoucí k rozvoji inovací produkovaných
bosenskými firmami přímo v Sarajevu. Projekt se dále zaměřuje na posílení znalostí
nejmodernějších trendů v oblasti IT a managementu a formování podpory inovačního HUBu
ze strany soukromého sektoru a státní správy. Prostředí informačních technologií se v Bosně
a Hercegovině, zejména v Sarajevu, velmi intenzivně rozvíjí z hlediska stále rostoucího počtu
pracovníků v tomto oboru. Nicméně chybějící institucionalizace, spolupráce a také
kompetence způsobují, že drtivá většina osob pracujících v IT je odkázána na
subkontraktování velkým společnostem. Tím dochází pouze k omezenému návratu know-how
na lokální úroveň bez možnosti dalšího rozvoje.
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Rozšíření podnikatelských aktivit LIKO-S do Indie
INDIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-056-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indie
Typ projektu: dotace
Realizátor: LIKO-S holding, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 651 447,82 Kč
Celkový rozpočet: 3 951 000 Kč
Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti výroby v Indii prostřednictvím
zavedení evropských výrobních procesů a školení místních zaměstnanců pod dohledem
kvalifikovaných specialistů z ČR. Smyslem projektu je proškolení zaměstnanců z Indie
v prostředí české výrobní firmy díky odborným stážím ve firmě LIKO-S. Výstupem těchto
stáží budou evropské a vnitropodnikové certifikáty. Dalším z cílů je přenos a zavedení
výrobních postupů a procesů z ČR do Indie. K tomuto budou využity cesty expertů z ČR
a jejich pravidelné působení v indické provozovně. Výsledkem projektu bude zavedení výroby
ve městě Bengalúru a zaměstnání místních dělníků, což povede ke zvýšení
konkurenceschopnosti regionu.

Inovace v oblasti energetické soběstačnosti a čisté mobility – Indonésie
INDONÉSIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-057-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: MED Education, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 200 000 Kč
Celkový rozpočet: 400 000 Kč
Cílem projektu je zjištění možnosti uplatnění technologií výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů (OZE), akumulace energie s důrazem na zapojení elektromobility.
Obsahem projektu je analýza aplikace hybridního systému, konkrétně propojení OZE,
akumulace energie a elektromobility. Systém je vhodný pro potřeby oblastí bez existence
sofistikované přenosové a distribuční soustavy elektrické energie. Projekt reaguje
na problematiku využívání neobnovitelných zdrojů energie, kdy v Indonésii převažuje využití
fosilních paliv (95 %). Cílem je zvýšení podílu OZE na 25 %. Přínosem projektu pro místo
realizace je nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale současně přenos know-how
českých podniků v oblasti energetické soběstačnosti a čisté mobility.
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Jam Session for Africa
TANZANIE, UGANDA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-059-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Tanzanie, Uganda
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mgr. Daniela Mauleon Davidová
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 236 174 Kč
Celkový rozpočet: 525 300 Kč
Cílem projektu je připravit podmínky pro zahájení výroby vysoce kvalitních džemů
a sušených granol z exotického ovoce v Tanzanii a Ugandě. Projekt usiluje o vytvoření nových
pracovních míst, přenesení know-how výroby, řádných hygienických a pracovních návyků do
místního prostředí, a vytvoření tak základu pro fungující společnost s dosahem nejprve na
místní trh, v dalších letech pak na trhy zahraniční. Výběr lokality se odvíjí od identifikované
příležitosti související s dosavadním omezeným využitím místních zdrojů, dostupné pracovní
síly a bezpečnosti oblasti. V rámci projektu poroste nejenom povědomí o smysluplném
využití místních zdrojů, ale současně bude vyškoleno místní obyvatelstvo, aby vzrůstalo
povědomí o „zdravém vaření“ a obecně o zdravém životním stylu.

Průmyslový park Lviv-Pustomyty (UA)
UKRAJINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-072-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace
Realizátor: NYSA International, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 000 000 Kč
Celkový rozpočet: 99 999 664 Kč
Cílem projektu je výstavba nového průmyslového parku na Ukrajině. Projekt je koncipován
dle evropských standardů s hygienicky nezávadným charakterem a dostatečným podílem
zeleně mezi jednotlivými objekty a je určen pro lehký a středně těžký průmysl a logistické
služby. Vybudování průmyslového parku bude mít pozitivní vliv na celou lokalitu z důvodu
vytvoření nových pracovních míst přímo v průmyslové zóně, díky možnostem spolupráce
s místními dodavatelskými firmami při výstavbě i při dalším fungováním parku, a tím
zlepšení celé ekonomické situace v oblasti. Předpokládá se, že investoři, zejména z více
rozvinutých zemí, přinesou do regionu moderní technologie a pracovní postupy, zaškolí nové
pracovníky, čímž dojde současně k rozvoji soukromého sektoru na Ukrajině.
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Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracovaní obilnin v Bosně
a Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-038-SO-25010
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mgr. Ognjen Grebo
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 997 000 Kč
Celkový rozpočet: 11 447 661 Kč
Hlavním cílem projektu je založení partnerské provozní jednotky pro sušení a v konečné fázi
i zpracovávání obilnin a dalších plodin (např. sója). Celkový předpokládaný výkon sušení
je v rozsahu 100–150 t/denně a skladovací kapacita na konci projektu 1 500 t. Projekt se
skládá z aktivit, které budou mít za výsledek zřízení moderního a ekologický šetrného
provozu sušení a zpracování obilnin. Výrazný podíl na realizaci bude mít Mendelova
univerzita v Brně jako odborný garant a poradce. V konečném výsledku projekt podpoří
rozvoj soukromého sektoru v Bosně a Hercegovině za pomoci partnerské spolupráce dvou
soukromých subjektů a založení nové soukromé samostatné ekonomické jednotky. Budou
rovněž vytvořena nová pracovní místa. Účast expertů z Mendelovy univerzity zajistí dále
přenos know-how, dobré praxe a moderních technologií.

Sdílená čajová zahrada
GRUZIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-039-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mgr. Petr Sič
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 231 039 Kč
Celkový rozpočet: 579 300 Kč
Projekt Sdílené čajové zahrady je pilotní projekt v čajové agroturistice. Je jedinečný tím,
že umožní lidem pronajmout si čajovou zahradu a vytvořit si vlastní čaj. Lidé si tak mohou
vyzkoušet pěstování, sběr i zpracování čaje. Cílem projektu je na modelovém příkladu
vyzkoušet, vyvinout a upřesnit potřeby pro vybudování čajové zahrady. Rozvojovým
přínosem projektu jsou využívané moderní technologie, zejména v oblasti zpracování čaje.
Výstupem
je produkce čaje s vysokou přidanou hodnotou (drahé oolongy, bílé čaje). V současnosti tyto
technologie zpracování v Gruzii prakticky neexistují. Využíváno je výhradně zpracování
s nízkou výkupní cenou. Projekt nejen přináší know-how využití agroturistického potenciálu,
ale i know-how zpracování s vyšší přidanou hodnotou.
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Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru
PERU / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-040-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Peru
Typ projektu: dotace
Realizátor: Photon Water Technology, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 2 221 438,78 Kč
Celkový rozpočet: 1 296 700 Kč
Základním cílem projektu je využít mimořádné situace a příležitosti na peruánském trhu
pro vytvoření trvale udržitelného obchodního modelu pro dodávky specializovaných
technologií úpraven pitných vod do Peru a Latinské Ameriky. Jedná se o záměr spojený
s přenosem českého know-how, reagující na akutní nedostatek pitné vody způsobený vysokou
kontaminací zdrojů pitné vody důlní činností a vulkanickými aktivitami. Projekt reaguje
na mimořádnou vládní podporu vodohospodářských aktivit po proběhlých klimatických
katastrofách. Dále reaguje na skutečnost, že technologické know-how v Peru obecně chybí,
chybí i potřebná infrastruktura pro provozování a servis technologických zařízení. Cílem
projektu bude vytvoření demonstračních úpraven pitné vody pro malé a střední obce v Peru.

Přenos odsolovací EMSF technologie do Mosambiku
MOSAMBIK / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-064-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Mosambik
Typ projektu: dotace
Realizátor: PRINCESTON, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 188 386,77 Kč
Celkový rozpočet: 526 815 Kč
Cílem projektu je přenos unikátní Environmental Multi-Stage Flesh (EMSF) technologie
do Mosambiku a následně celého širšího regionu jižní Afriky, který trpí chronickým
nedostatkem pitné a závlahové vody. Inovativní EMSF technologie funguje na bázi vakuové
destilace a představuje alternativu k zavedeným technologiím, oproti kterým je výrazně
levnější, pokud jde o investiční, ale především provozní náklady. EMSF technologie využívá
pro provoz odpadní teplo, například z dieselagregátů, či funguje s využitím pouze solární
energie. Studie proveditelnosti si klade za cíl ověřit vhodnost takového technologického
řešení v podmínkách Mosambiku a připravit podmínky pro instalaci dvou zařízení během
realizační fáze projektu.
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Rozšíření místní biomasy ve středně velkých kotlech na štěpku a pelety
v Bělorusku
BĚLORUSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-061-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Bělorusko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Smart Heating Technology, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 556 989,91 Kč
Celkový rozpočet: 3 645 000 Kč
Projekt navazuje na přípravnou fázi z roku 2017. V rámci přípravné fáze zjistila společnost
velký potenciál pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie v Bělorusku v souladu
s národním plánem a strategií energetiky země. V rámci projektu bude Smart Heating
Technology s.r.o. usilovat o modernizaci stávajících středně velkých kotelen prostřednictvím
jejich přestavby na lokální obnovitelný zdroj energie (štěpku a pelety), dále o zlepšení
životního prostředí s pozitivním dopadem na zdraví obyvatel a vytvoření pracovních
příležitostí v rámci lokální výroby a spotřeby biomasy i v rámci montáže kotlů.

Investice do čistíren odpadních vod pro veřejné zdraví a udržitelnou produkci
akvakultury na vybraných místech na Filipínách – lokality Capiz, Aklan
FILIPÍNY / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-062-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Filipíny
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 246 240,38 Kč
Celkový rozpočet: 499 049 Kč
Cílem studie proveditelnosti je zpracování evidence zdrojů znečištění povrchových vod a také
příprava podmínek pro komerční dodávky čistíren odpadních vod se zavedením recyklace
odpadních vod, případně dalších vodohospodářských celků a služeb. Navrhovaná studie
proveditelnosti a následující kroky přenosu know-how podpoří rozvoj soukromého sektoru
v oblasti zemědělské produkce chovu měkkýšů, tvorbu pracovních míst a následně pozitivně
ovlivní podmínky pro život a zlepší ekonomickou úroveň obyvatelstva a místních komunit
v přímořských oblastech na Filipínách.
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Zlepšení dostupnosti pitné vody pro vesnické obyvatelstvo v jižní části
Moldavska
MOLDAVSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-063-SO-25010
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: VODNÍ ZDROJE, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 962 612,02 Kč
Celkový rozpočet: 8 809 480 Kč
Cílem projektu je přenos výroby dostupných českých technologií na úpravu kontaminované
pitné vody do Moldavska a jejich adaptace v místních podmínkách. Finálním výstupem
projektu bude zajištění dostupnosti cenově přijatelných technologií (zejména malých úpraven
vody z mělkých kopaných studní, včetně servisu na moldavském trhu). Realizací projektu
se zvýší dostupnost sofistikovaných technologií tak, aby na ně mohly dosáhnout i chudé
moldavské obce, které nejsou v současné době schopny zajistit dodávku nezávadné pitné
vody pro své obyvatele jiným způsobem.

Zavádění moderních metod a nástrojů pro inspekci a údržbu kanalizací
avodovodů v Srbsku
SRBSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-036-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Zikmund electronics, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 193 632,31 Kč
Celkový rozpočet: 8 048 750 Kč
Projekt si klade za cíl zlepšit fungování kanalizačních a vodovodních sítí v Srbsku
prostřednictvím zavedení moderních metod a nástrojů pro jejich inspekci a údržbu; zlepšit
služby vodovodů a kanalizací pro obyvatele municipalit v Srbsku; zlepšit životní prostředí
(snížit ztráty a únik znečištěné vody) s pozitivním dopadem na zdraví obyvatel; vytvořit
pracovní příležitosti související s prodejem a servisem výrobků pro inspekci a údržbu
vodovodů a kanalizací i s poskytováním služeb.
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SÝRIE
Obnova válkou zničených zavlažovacích systémů v oblasti Latakia a Tartus
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-014-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Bioanalytika CZ, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 467 058,30 Kč
Celkový rozpočet: 544 468 Kč
Cílem projektu je vytvoření zavlažovacích systémů v oblasti Latakia a Tartus v Sýrii. Mezi
lokalitami Latakia a Tartus se nachází síť jezer a přehrad, které slouží zejména pro
zavlažování místních oblastí. Nicméně většina těchto infrastruktur byla zničena válkou. Cílem
projektu
je vypracování analýzy obnovy válkou zničené zavlažovací infrastruktury v oblasti Latakia
a Tartus. Analýza by měla popsat jakost a množství podzemních a povrchových vod a stávající
způsoby jejich využívání a dále identifikovat slabá místa ve vztahu k rozvojovému záměru,
kterým je zvýšení kvality života v oblasti. Výstupem bude vytipování konkrétních možností
další rozvojové pomoci. Projekt by měl být nápomocný ke zvýšení efektivity využívání
vodních zdrojů pro zavlažování, částečně i pro pitné a užitkové účely.

Řešení problémů s vodou pomocí objektových úpraven/čistíren vody české
produkce
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-015-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ACO Marine, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 222 836,78 Kč
Celkový rozpočet: 337 100 Kč
Společnost ACO Marine s.r.o. plánuje v rámci studie proveditelnosti navrhnout vhodnou
technologii úpravy šedé vody produkované ve školách v Sýrii. Takto upravená voda by byla
vhodná pro nezávadnou a bezpečnou závlahu školních zahrad. Potenciál vidí společnost
současně ve vytvoření systému pro čištění splaškové vody znečišťující tok řeky Barada.
V případě zavedení systémů by výhledově mělo dojít ke zvýšení dostupnosti užitkové
a závlahové vody vlivem její recyklace, zmírnění ekologických dopadů současných praktik
a rozvoji použití malých environmentálních zavlažovacích systémů v zemi.
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Cukrovarnický sektor v Sýrii – řešení pro zastaralé či válkou poničené
cukrovarnické provozy
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-017-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: TECHNOEXPORT, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 340 926,85 Kč
Celkový rozpočet: 430 437 Kč
Cílem projektu je průzkum trhu zohledňující současný stav zastaralých či válkou zničených
cukrovarnických provozů v Sýrii a navržení řešení vedoucích k implementaci nových
technologií, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti v rámci teritoria. Navržené řešení
bude zohledňovat zapracování nových technologií využívaných v cukrovarnickém průmyslu,
jako jsou efektivní a ekonomické systémy filtrace.

Studie proveditelnosti ,,Zajištění efektivní a udržitelné úpravy vody na pitnou
v Sýrii“
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-018-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: G-servis Praha, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 476 991,02 Kč
Celkový rozpočet: 531 105 Kč
Cílem projektu je zpracování analýzy stavu vodního hospodářství zaměřené na oblast úpravy
a čištění vody. Účelem studie proveditelnosti je rozpoznání potřeb a rozsahu potenciálního
trhu v Sýrii, a to na modelovém případě vybraných lokalit, a dále identifikace dalších
potenciálních partnerů pro komerční kooperaci a vědeckou spolupráci (vysoké školy)
a průzkum legislativy v oblasti vodního hospodářství. Efektivní vodní hospodářství
je základním předpokladem pro zvýšení tržního potenciálu, růst životní úrovně a další
ekonomický rozvoj.
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Studie proveditelnosti – Sledování a eliminace zdrojů znečištění povrchových
vod v oblasti Aleppo, Sýrie
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-013-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 396 774 Kč
Celkový rozpočet: 440 860 Kč
Cílem studie proveditelnosti je identifikace zdrojů a následný návrh eliminace znečištění
povrchových vod v oblasti Aleppa a následné zpracování podkladů pro efektivní dodávky
vodohospodářských celků pro čištění odpadních vod, případně dalších vodohospodářských
služeb. Hlavní náplní bude zmapování současného stavu znečištění a odvodu odpadních vod.
Součástí toho budou odběry a analýzy vypouštěných odpadních vod, jež negativně ovlivňují
nejen kvalitu řeky Queiq, ale i kvalitu vody v nedalekém solném jezeře al-Jabbul a jezeře
al-Assad, ležícím jihovýchodně od Aleppa na řece Eufrat.

Studie proveditelnosti – Sledování a eliminace zdrojů znečištění povrchových
vod v oblasti Homs, Sýrie
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-039-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 480 232,05 Kč
Celkový rozpočet: 534 767 Kč
Cílem studie proveditelnosti je zpracování evidence zdrojů znečištění povrchových vod
a příprava podmínek pro komerční dodávky čistíren odpadních vod se zavedením recyklace
průmyslových vod, případně dalších vodohospodářských celků a služeb (poradenství).
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Úpravny pitné vody Sýrie
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-021-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ANTARES – AZV, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 419 758,08 Kč
Celkový rozpočet: 785 400 Kč
V rámci projektu bude vypracována studie proveditelnosti, která představí návrh technického
řešení problému nedostatku pitné vody v odlehlých oblastech Sýrie. Realizátor usiluje
o vytvoření projektové dokumentace, která bude složit jako podklad pro získání návazného
financování na výstavbu úpraven pitné vody s ohledem na různé zdroje vody v Sýrii – říční
voda, povrchová či studniční voda nebo jiné zdroje.
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MALÁ VÝZVA
Moderní tiskárna cenin Kyrgyzstán
KYRGYZSTÁN / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-086-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kyrgyzstán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Asia-Czech Business Consulting, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 233 343,31 Kč
Celkový rozpočet: 497 000 Kč
Projekt řeší závislost Kyrgyzské republiky na externích dodavatelích cenin a dovoluje vyšší
možnost kontroly citlivých zakázek. Hlavním cílem projektu je vytvořit společný
česko-kyrgyzský podnik zabývající se tiskařskou výrobou a specializací na tisk cenin.
V současné době žádný podnik s vyhovující kvalitou tisku cenin v Kyrgyzstánu není a země
je zcela závislá na externích dodavatelích (tisk peněz, pasů, průkazů, kolků, aj.). U lokálního
dodavatele by rovněž vznikla nová pracovní místa (odhadem kolem 100–150), platil by
lokální daně a část dividend by rovněž zůstala v domácí ekonomice.

Studie proveditelnosti „Zajištění efektivní a udržitelné úpravy a distribuce vody
na ostrově Sumba“
INDONÉSIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-088-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: EKOSYSTEM, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 228 645,50 Kč
Celkový rozpočet: 499 892 Kč
Cílem projektu je zpracování analýzy stavu vodního hospodářství zaměřené na oblast úpravy
a distribuce vody na indonéském ostrově Sumba. Účelem studie proveditelnosti je rozpoznání
potřeb a rozsahu potenciálního trhu v zemi, a to na modelovém případě vybraných lokalit,
a dále identifikace dalších potenciálních partnerů pro komerční kooperaci a vědeckou
spolupráci (vysoké školy) a průzkum legislativy v oblasti vodního hospodářství. Efektivní
vodní hospodářství je základním předpokladem pro zvýšení tržního potenciálu, růst životní
úrovně a další ekonomický rozvoj. Základním milníkem bude zpracování vlastní studie
proveditelnosti, včetně SWOT analýzy a návrhu marketingového mixu, pro potřeby trhu
na ostrově Sumba.
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Využití komunálního odpadu v metropolitní aglomeraci San José, Kostarika
KOSTARIKA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-089-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kostarika
Typ projektu: dotace
Realizátor: ENERGÍA AZUL, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 230 248,19 Kč
Celkový rozpočet: 485 622 Kč
Ve snaze řešit problém nakládání s odpadem hledá FEMETROM, sdružení municipalit
metropolitní aglomerace San José, optimální řešení, které by významně omezilo rozsah
skládkování. Globálním cílem projektu je radikálně změnit stávající způsob nakládání
s komunálním odpadem, prostřednictvím moderní technologie maximalizovat materiálové
a energetické využití komunálního odpadu a minimalizovat objem skládkovaného materiálu.

Analýza potenciálu zavedení EPC metody v Autonomní provincii Vojvodina
SRBSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-090-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: ENVIROS, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 246 199,33 Kč
Celkový rozpočet: 498 700 Kč
Studie se zaměřuje na přípravnou fázi, která přinese analýzu stavu veřejných budov
(ve vlastnictví obcí) ve vybraných municipalitách Autonomní provincie Vojvodiny. Studie
proveditelnosti analyzuje potenciál zavedení metody EPC (Energy Performance Contracting)
v Srbsku a připraví podmínky pro pilotní výběrové řízení EPC. Také se zaměří na analýzu
trhu se zaměřením na finanční instituce a společnosti ESCO (Energy Service Companies).
Studie
by měla podpořit iniciativu místního partnera na vytvoření Programu pro podporu EPC
projektů na provinční úrovni.

Efektivní nakládání s nemocničními odpady v nemocnici Felege Hiwot
ETIOPIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-091-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: EVECO Brno, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 248 500 Kč
130

Celkový rozpočet: 552 000 Kč
Nemocnice Felege Hiwot je nejvýznamnější a nejinovativnější nemocnicí v severní Etiopii
a pyšní se řadou ocenění, mimo jiné oceněním za nemocnici s nejlepší kvalitou služeb z roku
2016. Cílem projektu je technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného zpracování
nemocničních odpadů vznikajících v nemocnici Felege Hiwot. Z tohoto hlediska je ideální
vybudování moderní spalovny nemocničního odpadu přímo v areálu nemocnice tak,
aby se odpady zneškodňovaly v místě jejich vzniku bez nutnosti další přepravy a vzniku
sekundárních emisí. Současně energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo
využita v nemocnici, například pro ohřev užitkové vody, sterilizaci zdravotnických materiálů,
praní prádla, eventuálně pro výrobu elektrické energie či chladu.

Hokejový stadion Ulaanbaatar, Mongolsko
MONGOLSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-093-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: FINEP Zlíchov, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 211 808 Kč
Celkový rozpočet: 500 000 Kč
Cílem projektu je zjištění možnosti realizace výstavby prvního krytého hokejového stadionu
podle mezinárodních standardů v Mongolsku, v hlavním městě Ulanbátaru. Mongolský svaz
ledního hokeje, stejně jako Unie bruslařů Mongolska projevily o tento projekt zájem
a oslovily řešitele projektu s žádostí o pomoc při výstavbě stadionu.

Využití ekonomického a sociálního potenciálu manga z Kambodži pro export
do EU
KAMBODŽA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-094-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Holistic Solutions, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 247 387,40 Kč
Celkový rozpočet: 500 000 Kč
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu pro zhodnocení ekonomického
a sociálního potenciálu manga pro export do EU, kde bude mango realizátorem zavedeno na
trh. Hlavní vizí projektu je zavedení správných technologických postupů zpracování sušeného
manga odpovídajících obecným požadavkům Evropské komise na bezpečnost potravin
a zpřístupnit evropský trh pro vývoz sušeného manga i menším kambodžským komunitám,
a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. Budou navrženy vhodné agronomické postupy
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včetně integrované ochrany rostlin s ohledem na životní prostředí za účelem zlepšení
produkce kvalitních a zdravých plodů manga.

Obchodně-technicko-vzdělávací centrum INCO engineering / České dobývací
techniky v subsaharské Africe
REGION SUBSAHARSKÉ AFRIKY / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-123-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Region subsaharské Afriky
Typ projektu: dotace
Realizátor: INCO engineering, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 250 000 Kč
Celkový rozpočet: 1 112 500 Kč
Region subsaharské Afriky je znám pro svá bohatá naleziště rud, minerálů a uhlí, ale těžební
průmysl zatím není zcela rozvinut. Projekt bude sloužit pro nalezení možných míst těžby
a zároveň bude místní vládě nabídnuta spolupráce i v rovině investic a financování. Pokud
se projekt podaří realizovat, bude to mít přímý dopad na vyšší zaměstnanost v regionu. Také
se zlepší samotná úroveň těžby ze současného stavu do moderně evropského pojetí těžby se
stroji tomu určenými. Jedná se například o ekologický způsob zpracování zlaté rudy, který
je založen na fyzikálních zákonech – gravitaci a nemusí se používat obvyklé chemické
procesy, jako je loužení či kyanizace, které ve vysoké míře znečišťují okolní přírodu a hlavně
vodní zdroje. Soustřeďujeme se také na hlubinný způsob těžby, který ve srovnání
s povrchovou těžbou významně méně narušuje ráz krajiny. Tam, kde je to možné,
nahrazujeme automobilovou dopravu vytěžené suroviny zavěšenými dopravníky. Omezuje se
tak zátěž exhaláty, hlukem a prachem a zlepšuje se prostupnost krajiny.

Využití potenciálu organické produkce švestek a hrušek v Srbsku – výroba
a distribuce sušených výrobků
SRBSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-094-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: ing. Vlastimil Jánoš
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 205 000 Kč
Celkový rozpočet: 410 000 Kč
Cílem projektu je zpracování podnikatelského plánu v takovém rozsahu, aby zahrnoval
zhodnocení veškerých aspektů, průzkum tržního prostředí, rizik a zajištění ekonomických,
právních, personálních a ostatních potřeb za účelem založení společného podniku s místním
partnerem na výrobu a distribuci organického sušeného ovoce (švestky, hrušky, meruňky)
včetně jejich distribuce ke koncovým zákazníkům. Cílem bude založit společnou firmu
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na teritorii s vyšší mírou nezaměstnanosti, dostatkem kvalitní suroviny a s podporou české
komunity na území okresu Bela Crkva.

Redukce znečistění vodních zdrojů prostřednictvím inovativní technologie
čistění odpadních vod v Indonésii
INDONÉSIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-096-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Indonésie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Khaanzaa, spol. s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 202 087,46 Kč
Celkový rozpočet: 447 230 Kč
Indonésie patří mezi asijské země s nejnižším územním pokrytím centralizovaných čistíren
odpadových vod a kanalizací. Hlavním cílem projektu je přenos inovativní technologie
v oblasti čistění odpadních vod, čímž se zabezpečí budováni kapacit na místě, podpora
sanitace a zlepšení životního prostředí místní populace v okolí vodních zdrojů v Indonésii.
K dosažení cílů bude využita příprava podnikatelského plánu pro vstup na indonésky trh
v oblasti čistění odpadních vod. Aktivity mimo jiné povedou ke zvyšování povědomí o potřebě
řešení problému znečištění vodních zdrojů a potřebě budování kapacit v této oblasti.

Zbudování platformy na pronájem stavebních a zemědělských technologií
v Tanzanii
TANZANIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-097-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Tanzanie
Typ projektu: dotace
Realizátor: KOTIŠ, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 214 046,20 Kč
Celkový rozpočet: 593 951 Kč
Cílem projektu je příprava podnikatelského plánu, na jehož základě se realizuje platforma
na půjčovnu stavebních a zemědělských technologií v Tanzanii. Tyto technologie mají
efektivní využití pro stavební a zemědělské projekty. Mezi tyto projekty patří především
výstavba, rekonstrukce a úprava silnic, lepší zpracování zemědělské a orné půdy či
automatizované zpracování zemědělských plodin. Stavební i zemědělské stroje zajistí větší
efektivitu procesů, zvýší zaměstnanost místního obyvatelstva, pomohou regionu k větší
potravinové bezpečnosti a zvednou životní úroveň v Tanzanii.
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Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na vinicích
v Argentině (SIMONA)
ARGENTINA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-098-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Argentina
Typ projektu: dotace
Realizátor: LESPROJEKT-SLUŽBY, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 233 779,13 Kč
Celkový rozpočet: 500 000 Kč
Hlavním cílem projektu je vybudovat systém pro optimalizaci zemědělského hospodaření
s vodou se zaměřením na vinice, který bude založen na systému Bezdrátové senzorové sítě
(Wireless Sensor Network, WSN), skládající se z různých senzorů pro monitorování půdní
vlhkosti a teploty. Tento bezdrátový systém bude navržen s ohledem na místní a regionální
podmínky a potřeby koncových uživatelů v Argentině.

Přenesení know-how do oblasti energetických úspor v Mongolsku
MONGOLSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-126-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Miseko group, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 166 794,48 Kč
Celkový rozpočet: 450 230 Kč
Hlavním cílem je předat klíčové informace kompetentním osobám na základě zpracované
studie proveditelnosti pro efektivní zavedení energetických úspor a dlouhodobě podporovat
správnou implementaci konkrétních opatření. Studie proveditelnosti bude komplexním
řešením pro energetické úspory v Mongolsku a jednotlivých regionech. Obsahem bude
zhodnocení současné situace tamního prostředí, návrhy realizace detailních studií
proveditelnosti a návrh technického řešení včetně dodání technologií a poradenství.

Vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva
KAMERUN / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-100-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kamerun
Typ projektu: dotace
Realizátor: Nirex Tanzania Investments, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 193 447,64 Kč
Celkový rozpočet: 423 962 Kč
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Cílem projektu je zhotovení podnikatelského plánu, který bude sloužit jako poklad pro
vybudování produkční linky na rozličný počet krmiv, jež jsou určena pro zemědělská zvířata
na území Kamerunu a okolních států v rámci zóny CEMAC. Projekt má za cíl importovat
české stroje a, ve spolupráci s českými experty, aplikovat nové výrobní metody, které nejsou
v daném státě dosud používány.

Systém certifikace kvality potravin a zemědělských produktů a založení
akreditované laboratoře kvality zemědělských produktů v Myanmaru
MYANMAR / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-128-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Myanmar
Typ projektu: dotace
Realizátor: STOPA, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 250 000 Kč
Celkový rozpočet: 509 240 Kč
Cílem projektu je vytvoření studie proveditelnosti pro vytvoření systému certifikace kvality
potravin a zemědělských produktů a založení akreditované laboratoře kvality zemědělských
produktů v Myanmaru. Hlavním přínosem bude zvýšení kvality zemědělských produktů,
a tím i jejich konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu, čímž dojde i ke zvýšení zisků
myanmarských producentů. Založení akreditované laboratoře bude mít dopady také na
tvorbu nových pracovních míst, zvýšení kapacit a vzdělání místních odborníků
prostřednictvím sdílení know-how nutného k efektivnímu provozu laboratoře.

Technické posouzení a zmapování zdrojů znečištění povrchových vod v oblasti
Galle, Srí Lanka
SRÍ LANKA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-087-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srí Lanka
Typ projektu: dotace
Realizátor: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 236 134,91 Kč
Celkový rozpočet: 472 360 Kč
Cílem studie proveditelnosti je zpracování evidence zdrojů znečištění povrchových vod
v oblasti Galle na Srí Lance a příprava podmínek pro komerční dodávky čistíren odpadních
vod s případným znovu užíváním vyčištěné odpadní vody a pro poskytování vysoce
odborných konzultačních služeb (poradenství).
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Rozvoj čištění komunálních i průmyslových odpadních vod v Uzbekistánu
UZBEKISTÁN / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-103-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Uzbekistán
Typ projektu: dotace
Realizátor: TopolWater, s. r. o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 223 617,28 Kč
Celkový rozpočet: 495 000 Kč
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu pro výstavbu komunálních
a průmyslových čistíren odpadních vod s využitím patentované české technologie a možnosti
licenční výroby na místě. Technologie pomohou zajistit šetrné nakládání s vodními zdroji
a představí cílovým skupinám know-how, které může být využito v dalších regionech
Uzbekistánu.

Rybí farma Nyamonye, Keňa – Siaya
KEŇA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-105-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Keňa
Typ projektu: dotace
Realizátor: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 247 651,50 Kč
Celkový rozpočet: 497 402 Kč
Projekt napomáhá řešení potravinové bezpečnosti ve východní Africe. Je směrován ke kmeni
Luo v oblasti Viktoriina jezera v Keni, kde je jedním z významných zdrojů obživy obyvatelstva
rybolov. Výstupem projektu bude podnikatelský záměr, který bude obsahovat analýzu trhu,
marketingovou strategii, způsob managementu a zajištění lidských zdrojů, harmonogram
a finanční plán včetně vyhodnocení rizik. Výstup bude obsahovat i zhodnocení možností
podpory podnikání ve smyslu získání zdrojů pro počáteční investice, které bývají
nepřekonatelnou překážkou pro místní obyvatelstvo. Součástí podnikatelského plánu bude
projekt rybí farmy pro intenzivní chov tilapie nilské ve fázi studie.

Využití hydropotenciálu stávajících přivaděčů surové/pitné vody regionálních
systémů zásobování vodou v regionu Západního Srbska
SRBSKO / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-104-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: VODNÍ ZDROJE, a.s.
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Rozpočet ZRS pro rok 2018: 247 999 Kč
Celkový rozpočet: 496 000 Kč
Cílem projektu je návrh, posouzení a optimalizace umístění malé vodní elektrárny (MVE)
na existujících potrubních systémech vodovodu v regionu Západního Srbska za účelem
využití šetrného a udržitelného zdroje elektrické energie. Součástí projektu je obecné
posouzení ekonomické efektivity a přípravy podnikatelského záměru a realizace s důrazem na
využití existující infrastruktury s možností multiplikace závěrů na další lokality v Srbsku.

Příležitosti pro spolupráci při využívání recyklovaných materiálů pro
stavebnictví a obnovu kulturního dědictví v poválečných oblastech Sýrie
SÝRIE / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-127-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: LAVARIS, s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 243 493 Kč
Celkový rozpočet: 500 000 Kč
Cílem projektu je definovat a hledat místní partnery pro uplatnění a prodej české technologie
a know-how. Region Sýrie je jeden z potenciálně velmi zajímavých s ohledem k dlouhodobé
situaci i nezbytnosti tuto zemi postupně obnovit. Cílem je zapojit co největší počet subjektů
do procesu recyklace stavebního odpadu a demolic a následně do výroby levného a cenově
dostupného stavebního materiálu. V tomto případě může společnost LAVARIS nabídnout
technologii, předat zkušenosti a zaškolit zaměstnance partnerských firem. Dlouhodobým
cílem je uplatnění technologie společnosti LAVARIS v regionu a zvlášť v oblastech
poničených občanskou válkou.

Podnikatelský plán pro poskytování služeb zhodnocení klimatických rizik
v kambodžském zemědělství
KAMBODŽA / PROGRAM B2B
Identifikační číslo: PP-2018-125-SO-25010
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Big Terra Alpha s.r.o.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 103 837,73 Kč
Celkový rozpočet: 225 126 Kč
Cílem projektu je zhodnotit možnost zapojení společnosti Big Terra do procesů naplnění
jedné ze strategií – Zvyšování kapacit, znalosti a povědomí ohledně odezev na klimatické
změny. Projekt bude primárně zaměřen na zhodnocení možnosti vytvoření nového
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komunikačního kanálu pro klimatická rizika v rámci vyvíjené platformy (aplikace pro chytré
telefony) pro farmáře za relevantní instituce v Kambodži.

8.12 Abstrakty projektů realizovaných v programu Vysílání expertů
v roce 2018
Podpora profesionalizace neziskových organizací poskytujících služby lidem
s postižením v Bosně a Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2016-074-SO-16010
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Lada Furmaníková a Jan Kostečka
Celkový rozpočet: 966 862 Kč
Projekt se zaměřoval na budování kapacit organizací, které se věnují sociálnímu začleňování
a zaměstnávání lidí s postižením. Spolupráce s českými experty – Janem Kostečkou a Ladou
Furmaníkovou – byla cílena na podporu dvou neziskových organizací z Modriči a Goražde
v jejich rozvoji a profesionalizaci ve třech základních oblastech: management organizace,
odborná práce s postiženými lidmi a komunikace s veřejností. V první fázi projektu zhodnotili
čeští experti míru fungování a úroveň odbornosti zapojených neziskových organizací. Popsali
přitom jejich silná a slabá místa a vytvořili plán na zlepšení současného stavu. V roce 2017
pokračovala spolupráce s oběma organizacemi a proběhla setkání zaměřená na podporu
a plánování organizačního rozvoje podle identifikovaných a aktuálních potřeb. Projekt
byl bohužel v roce 2018 zrušen.

Zvyšování kapacit odborníků pracujících v geologických oborech pro státní
úřady (FDRE)
ETIOPIE / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2016-088-SO-14010
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Česká geologická služba
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 350 120 Kč
Celkový rozpočet: 501 320 Kč
Projekt byl zaměřen na zvýšení odbornosti expertů pracujících v geologických oborech.
V rámci tohoto projektu vyjížděli experti z České geologické služby každý rok na jeden až dva
týdny
do Etiopie, kde vedli intenzivní školení pro místní partnery. Kurz v roce 2017 se skládal
z teoretické a praktické části a byl zaměřen na geologické mapování v oblastech strukturní
geologie, petrologie, průzkumu nerostných ložisek a geofyziky. Důraz byl kladen zejména na
získání základních dovedností geologického mapování v podrobném měřítku, porozumění
základním principům sběru terénních dat a schopnosti tato data zpracovat a interpretovat.
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Součástí výuky byla také integrace metod geologického mapování s přístupy GIS a dálkového
průzkumu Země. V roce 2018 probíhala část projektu zaměřená zejména na geologická rizika.
Obsahem kurzů byl konkrétně úvod do aplikované geomorfologie a křehké tektoniky, na
jehož základě budou experti schopni analyzovat procesy a náchylnosti ke geologickým
rizikům.
Na konci roku 2018 byl projekt zakončen.

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Čačak v Srbsku
SRBSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2017-040-SO-14050
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Srbsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Město Valašské Meziříčí
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 365 810,55 Kč
Celkový rozpočet: 730 391 Kč
Srbské město Čačak a české město Valašské Meziříčí pojí dlouhodobá partnerská spolupráce.
Cílem tohoto projektu bylo zlepšit nakládání s komunálním odpadem ve městě Čačak za
využití zkušeností Valašského Meziříčí, které má dobře fungující systém odpadového
hospodářství. V roce 2017 proto čeští odborníci vyjeli na expertní cestu do Srbska, kde se
seznámili
se současným stavem nakládání s odpady ve městě Čačak. Na základě nashromážděných
poznatků a informací vypracovali analýzu současného stavu nakládání s komunálním
odpadem a návrh odpadového hospodářství ve městě Čačak, jenž na příkladech dobré praxe
z českých měst předkládá možnosti zlepšení systému recyklace odpadů. Čeští experti tento
návrh osobně předali v rámci další expertní cesty do Srbska v roce 2018. V jejím průběhu
byl mimo jiné diskutován postup zavádění polopodzemních kontejnerů v rámci rozvoje
systému separace odpadů, stejně jako úpravy svozových plánů a harmonogramů směřující
k jeho efektivnějšímu využívání. Projekt byl v roce 2018 úspěšně ukončen.

Nové výzvy v oblasti boje proti drogové trestné činnosti v Moldavsku
MOLDAVSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2017-051-SO-16063
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie
ČR
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 471 457,33 Kč
Celkový rozpočet: 779 734,54 Kč
Moldavské úřady v současnosti nemají vzhledem k omezeným zkušenostem a vysokým
finančním nákladům dostatečné kapacity k boji s nezákonnou produkcí a obchodováním
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s omamnými a psychotropními látkami. Cílem tohoto projektu proto bylo podpořit činnost
Generálního inspektorátu moldavské policie v boji proti drogové kriminalitě, a to zejména
co se týče tzv. nových psychoaktivních látek a obchodování s drogami prostřednictvím
skrytého prostředí internetu. V roce 2017 vyjeli čeští experti na cestu do Moldavska, kde se
seznámili s aktuální situací v této oblasti a identifikovali potřeby moldavských partnerů.
Pořídili také technické vybavení, které bude sloužit pro praktická školení. V roce 2018 v rámci
další expertní cesty proběhly prezentace na následující témata: „Nové syntetické drogy
a legislativa“, dále „Problematika virtuálních měn“, kde bylo cílem představit základní
principy jejich fungování a trestnou činnost, která je s nimi často spojována, a posledním
tématem byl „Darknet“. K Darknetu proběhlo také praktické cvičení, které primárně
spočívalo v základní přípravě a následné samostatné práci v Darknetu a dále v analýze
webových stránek se závadovým obsahem. Projekt byl v roce 2018 ukončen.

Identifikace slabých míst a potřeb kontrolního systému vinařského sektoru
v Moldavsku
MOLDAVSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-077-SO-31110
Doba realizace: 2018–2019
Místo realizace: Moldavsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D., Ing. Kamil Kolář, Ing. Bronislav Pavelka
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 420 560 Kč
Celkový rozpočet: 749 280 Kč
Víno je jedním z nejdůležitějších a nejznámějších produktů Moldavska, a proto je již tradičně
k dostání i na evropských trzích. Jelikož ale v posledních letech bylo identifikováno značné
množství falsifikátů, bylo nezbytné přikročit k reformaci systému kontroly kvality. Cílem
vyslání českých odborníků je nastavit systém kontroly moldavského vinařského sektoru spolu
s mechanismy tohoto kontrolního systému (postupy, sankce, legislativa atd.). Místní experti
budou následně schopni zvýšit důvěryhodnost kontrolního systému a znatelně snížit počet
přestupků a porušení předpisů v moldavském odvětví vína. Námět navazuje na úspěšný
projekt ČRA Vybudování registru vín v Moldavské republice (2013–2017), jehož dopad svým
zaměřením upevňuje a rozšiřuje. Projekt bude pokračovat v roce 2019.
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Podpora pro vytvoření odborné specializace stavební inženýrství na Burch
International University v Sarajevu na základě potřeb ze stavební praxe v Bosně
a Hercegovině
BOSNA A HERCEGOVINA / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-069-SO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (Jiří Zach, Nikol Žižková,
Petr Novosad)
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 434 309 Kč
Celkový rozpočet: 434 309 Kč
Oblast stavebního inženýrství má velký potenciál přispět k rozvoji Bosny a Hercegoviny,
a to zejména ke kvalitě bydlení a ke zvýšení celkové životní úrovně. V zemi je ale velký
nedostatek odborníků v této oblasti. Projekt je proto zaměřen na snížení nedostatku
odborníků v oblasti stavebního inženýrství, a to skrze vytvoření odborné specializace na
Burch International University v Sarajevu. Díky založení daného oboru bude možné
dosáhnout potřebného vzdělání lidí, kteří se zasadí nejen o renovaci, rekonstrukci a sanaci,
ale
také
o výstavbu nových energeticky úsporných budov přispívajících k udržitelnému rozvoji země.
Projekt rovněž přispěje k vyšší zaměstnanosti v zemi. Další potenciál spolupráce s Fakultou
stavební Vysokého učení technického v Brně tkví ve vzdělání místních lidí na základě
evropských standardů. Ti pak v rámci svého působení budou moci přispět k vyššímu naplnění
environmentálních standardů, které je jednou z podmínek pro vstup Bosny a Hercegoviny
do EU.

Výměna zkušeností a přenos know-how na úrovni místní samosprávy mezi
Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
BOSNA A HERCEGOVINA / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-079-SO-15112
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 890 000 Kč
Celkový rozpočet: 890 000 Kč
Projekt byl zaměřen na podporu místních samospráv při zvyšování efektivity a kvality výkonu
veřejné správy, včetně jejich zapojení do mezinárodních projektů a iniciativ. V průběhu
projektu došlo v první fázi k analýze potřeb partnerských institucí v Bosně a Hercegovině,
z jejichž vlastní iniciativy námět projektu vzešel. Na základě této analýzy pak byly
naplánovány a implementovány mikroprojekty zaměřené na podporu místních samospráv při
zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy v rámci identifikovaných témat. Mezi
tato témata patří nakládání s (komunálními) odpadními vodami, plánovaní a výstavba
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kanalizací a čistíren odpadních vod; nakládání s komunálním odpadem, výběr separačního
systému, rozmístění shromažďovacích míst a nakládání se skládkami/deponiemi; zajištění
dodávek tepla a energetické efektivnosti a v neposlední řadě zvyšování zaměstnanosti, přiliv
investic a tvorba pracovních míst na komunální úrovni. Projekt byl jednoletý a v roce 2018
tedy byl dokončen.

Zavádění a evaluace efektivních metod harm reduction pro veřejné instituce
(NACP) v Afghánistánu
AFGHÁNISTÁN / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-068-SO-12181
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Afghánistán
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Společnost Podané ruce, o.p.s. (Romana Vašátková, Pavla Spěšná, Roman
Hloušek, Jakub Černý, Martin Boxan)
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 849 844 Kč
Celkový rozpočet: 849 844 Kč
Afghánistán je jednou ze zemí s největším problémem s uživateli drog, jelikož míra
prevalence závislosti je přibližně 2,65 %, což je téměř sedmkrát více, než je evropský průměr.
Práce s drogově závislými je tedy zásadní pro zlepšení zdraví nejen jich samotných, ale i celé
společnosti. Projekt se zaměřoval na dvě oblasti: na snižování škodlivých účinků drog a na
snížení poptávky po drogách v Afghánistánu. Pro obě oblasti byla předána expertíza místním
odborníkům, o což se postarala Společnost Podané ruce, která má již více než 20letou
zkušenost v oboru a byla tak schopná afghánskému partnerovi předat množství zkušeností
z českého i afghánského kontextu. Projekt navazoval na předešlý projekt ČRA Rozvoj drogové
prevence v Afghánistánu z let 2014–2017. Cílem bylo dosáhnout snadněji dostupných služeb
pro drogově závislé zejména v hlavním městě Afghánistánu, v Kábulu, stejně jako ověření
inovativního způsobu testování drogově závislých na nemoci, jako je HIV/AIDS, TBC
nebo HCV/HBV. Na základě tohoto způsobu testování, a tedy schopnosti poskytnout
relevantní data, bude mít Afghánistán větší šanci získat podporu nejen afghánské vlády,
ale i zahraničních donorů, kteří tyto studie vyžadují.

Mongolské lesnictví ve vývoji: pokročilá odbornost v lesním plánování
a hospodaření
MONGOLSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ
Identifikační číslo: PP-2018-073-SO-31281
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: veřejná zakázka
Realizátor: Les pro Mongolsko
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 198 600 Kč
Celkový rozpočet: 998 700 Kč
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Pro Mongolsko jsou lesy důležitým aspektem života. Slouží tamním obyvatelům jako zdroj
vody, zajišťuje stín při vysokých teplotách a pro mnohé je zdrojem obživy. Bohužel
ale v posledních letech čelí Mongolsko kvůli změnám klimatu v oblasti lesnictví značným
výzvám, které mají dopady jak na sociální, tak ekonomický život obyvatel. Mongolské
lesnictví postrádá vzdělané a zkušené odborníky, kteří by mohli přispět k udržitelnému stavu
tamních lesů. Tento projekt je proto zaměřen právě na zvýšení odbornosti expertů pracujících
v oblasti lesnictví. Projekt navazuje na předchozí předávání expertízy v rámci projektu Rozvoj
lesů
a genofondu místních lesních ekotypů. V roce 2018 proběhl expertní výjezd do Mongolska,
v rámci kterého se uskutečnil workshop na téma „Rozvoj lesů a genetické zdroje místních
ekotypů lesních stromů jako prostředku adaptace na změnu klimatu“ a byl konzultován Lesní
hospodářský plán pro tamní družstvo. Uskutečnil se také výjezd k odečtu teplotních
a vlhkostních měřidel a nakonec průzkumná cesta a přípravy na další expertní výjezdy v
letech 2019 a 2020.
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8.13 Abstrakty trojstranných projektů realizovaných v roce 2018
GET UP and GOALs! ARPOK a ADRA společně o SDGs
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-082-DO-11320
Doba realizace: 2018–2020
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: ARPOK, o.p.s.
Celkový rozpočet: 130 000 Kč
Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který
bude během tří let realizován ve 12 evropských zemích. Hlavní cílovou skupinou projektu
jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)
a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Pedagogové dále
pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních
miniprojektů o SDGs.

Akční program podpory živobytí
KAMBODŽA / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-084-DO-43081
Doba realizace: 2018–2019
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Diakonie ČCE
Celkový rozpočet: 3 981 082,89 Kč
Projekt je zaměřen na podporu živobytí v kambodžské provincii Kampong Speu, která
je zasažena přírodními katastrofami, klimatickými změnami a chudobou víc než jiné
provincie. Obyvatelé Kampong Speu mají omezený přístup ke vzdělání, postrádají
zemědělské dovednosti, mají nízké příjmy, žijí ve velmi odlehlých oblastech a postrádají
vazby na trh. Za účelem řešení těchto problémů projekt přispěje k spravedlivému rozvoji
Kambodže prostřednictvím budování kapacit v oblasti podnikání, finančního managementu,
prodejních a marketingových dovedností, pěstování plodin odolných vůči klimatickým
změnám a využívání odolných technologií. Vedle technické podpory projekt poskytuje
materiály
na podporu podnikání, přípravu marketingových materiálů, podporu komunitní
infrastruktury a zavlažovacích systémů a podporu zelené energie. Dva hlavní cíle projektu
jsou zvýšení socioekonomického statusu zapojených domácností se zvláštním důrazem na
ženy
a osoby s postižením a zvýšení odolnosti komunit vůči klimatickým změnám a katastrofám.
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Evropa ve světě – zapojení do udržitelné rozvojové Agendy 2030
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-118-DO-99820
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Wontanara, o.p.s.
Celkový rozpočet: 166 490 Kč
Cílem projektu je podpořit realizaci Agendy 2030 v ČR a EU, podstatnou měrou zvýšit
povědomí občanů a tvůrců politik o jejich roli a odpovědnosti za udržitelnou budoucnost.
V rámci projektu bude v 15 členských zemích EU vytvořeno a posíleno 15 koalic NNO napříč
odvětvími na podporu národních plánů pro implementaci Agendy 2030. Dále bude zahájena
celoevropská kampaň s místními veřejnými akcemi a koordinovanými Akčními týdny SDGs,
která bude propagovat SDGs s použitím výrazných audiovizuálních akcí, online nástrojů
a soutěží. Prostřednictvím posílené koalice SDG Watch Europe získá více než 100 evropských
NNO silnější pozici a veřejnou kampaní přispějí k zajištění účinnějšího implementačního
plánu SDGs.

Posilování existujících modelů rozvoje venkova v Gruzii
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-122-DO-43040
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: CARE Česká republika
Celkový rozpočet: 1 950 000 Kč
Cílem projektu Posilování existujících modelů rozvoje venkova v Gruzii je zvýšit kvalitu života
venkovského obyvatelstva v Borjomi, Kazbegi a Lagodekhi v Gruzii prostřednictvím podpory
místního komunitou řízeného modelu rozvoje. V rámci projektu jsou posilovány místní akční
skupiny, jejichž kapacity jsou zvyšovány prostřednictvím školení, seminářů a síťování. Dále
jsou v rámci projektu podporovány drobné místní iniciativy. Nápady, které přijdou přímo
od místní komunity, jsou podpořeny v rámci grantového řízení na základě rozvojových priorit
identifikovaných v místních akčních plánech a zároveň jsou v souladu s existujícími
dlouhodobými strategiemi.

Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Chulo
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-122-DO-43040
Doba realizace: 2017–2021
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
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Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 2 060 000 Kč
Cílem projektu je podpora horského regionu Chulo v Gruzii prostřednictvím zvýšení
diverzifikace a udržitelnosti místní ekonomiky s ohledem na ochranu životního prostředí.
Vznikne funkční místní akční skupina, která formuluje lokální rozvojovou strategii. Vycházet
bude ze zkušeností chorvatských a dalších gruzínských místních akčních skupin a pomůže
vytvořit a zavést udržitelnou strategii rozvoje regionu, která přispěje ke zvýšení
zaměstnanosti a příjmu domácností. Podpora a zaškolení farmářů, místních podnikatelů,
mládeže či drobných řemeslníků navíc přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti
a ziskovosti. Vznikne také plán rozvoje turismu. Zapojit by se mělo 130 podnikatelů,
50 poskytovatelů turistických služeb a 80 farmářů.

Posilování partnerství občanské společnosti a místní samosprávy
v zemědělském sektoru v provincii Khentii
MONGOLSKO / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-096-DO-31120
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 1 605 890 Kč
Projekt se zaměřuje na rozvoj organizací občanské společnosti (zejména těch sdružující
místní zemědělce) a jejich prostřednictvím na zefektivnění rostlinné výroby mongolské
provincie Chentii. V rámci projektu probíhá spolupráce se Zemědělskou podpůrnou asociací
za účelem jejího organizačního a odborného posílení. Projekt se dále zaměřuje na místní
zemědělská družstva a jednotlivé zemědělce. Prostřednictvím školení, uvedením nových
pěstitelských technologií a demonstračních aktivit bude zvyšována jejich produktivita. Na
politické rovině projekt usiluje o formulaci a schválení strategie rozvoje zemědělského
sektoru provincie.

Program na podporu živobytí městských uprchlíků v Lusace
ZAMBIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-123-DO-16020
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 3 015 628 Kč
Cílem projektu je podpořit soběstačnost městských uprchlíků žijících v Lusace. Projekt
se zaměří na zlepšení přístupu k sociálním službám a ekonomické aktivitě, na zabezpečení
obživy, zlepšení soužití uprchlíků s místními komunitami a zlepšení práv uprchlíků na obživu
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a přístup k sociálním službám. Cílovou skupinou jsou tedy jak uprchlíci s krátkodobým
či dlouhodobým povolením k pobytu v Lusace, tak i Zambijci žijící v komunitách s vysokým
počtem uprchlíků a ostatní tzv. People of Concern dle UNHCR (osoby bez platné
dokumentace, vnitřně vysídlené osoby, bývalí uprchlíci či osoby v procesu získávání nové
dokumentace).

Posílení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a životních podmínek nejvíce
ohrožené populace ve Východní Equatorii
JIŽNÍ SÚDÁN / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-095-DO-43040
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Jižní Súdán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita Česká republika
Celkový rozpočet: 1 550 000 Kč
Projekt má za cíl přispět k zmírnění chudoby zlepšováním potravinové bezpečnosti, ochrany
hospodářských zvířat a zajištění výživy ve prospěch nejchudších a nejvíce ohrožených
obyvatel v oblasti Magwi v Jižním Súdánu. Cílem je zvýšit produkci jak zemědělskou, tak
hospodářských zvířat a rybolovu, aby se zajistila diverzifikace zdrojů z příjmů a posílila
odolnost vůči změnám klimatu. Celkem projekt cílí na 25 000 konečných příjemců v oblasti
Magwi.

Podpora vykořeněných obyvatel Afghánistánu
AFGHÁNISTÁN / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2015-097-DO-11330
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Afghánistán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Hlavní myšlenkou projektu je přispět k udržitelné ekonomické a společenské integraci
vykořeněných a hostitelských komunit v oblastech neformálních příměstských osad. Projekt
se zaměřuje na zvýšení odolnosti a soběstačnosti dlouhodobě vykořeněných obyvatel
prostřednictvím lepšího přístupu k zdrojům obživy, posílením společenské soudržnosti
a lepší koordinací mezi dalšími aktéry v Herátu a Jalalabádu. Projekt reflektuje potřeby
afghánských uprchlíků, kteří se vracejí z Íránu a Pákistánu, a vnitřně vysídlených obyvatel,
kteří utekli před konfliktem do velkých měst. Mezi tyto potřeby se řadí především základní
sociální zabezpečení, přístup ke vzdělání či k zdravotnickým službám. Ve snaze překonat
předsudky
a
stereotypy
se prostřednictvím komplexní komunikační kampaně sníží sociální napětí, což přispěje k
přijetí vysídlenců hostujícími komunitami.
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Správa přírodních zdrojů a podpora udržitelného způsobu obživy ve čtyřech
distriktech Balchu a Samangánu (severní Afghánistán)
AFGHÁNISTÁN / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2015-141-DO-43040
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Afghánistán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 800 000 Kč
Projekt cílí na rodiny závislé na zemědělské produkci v lokalitách, které jsou postižené
neudržitelnými způsoby farmaření. Projekt vede obyvatele těchto lokalit ke zlepšení
zemědělských postupů, které zamezí dalšímu znehodnocení přírodních zdrojů a přispějí
ke stabilizaci krajinného a půdního fondu. Větší produkce jednak pomůže zvýšit
potravinovou bezpečnost cílové skupiny, jednak zpracování a prodej produktů přinese další
zdroje finančních příjmů. Současně projekt přispěje k postupnému znovuzalesnění cílových
lokalit nejen výsadbou nových stromů, ale také posílením energetické úspornosti stávajících
systémů vytápění a vaření. Projekt počítá s nastavením rozsáhlé platformy pro výměnu
informací, zkušeností, koordinaci a správu přírodních zdrojů v regionu.

Využití technologie a tradic ke zvýšení odolnosti mongolského venkova
MONGOLSKO / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-117-DO-74010
Doba realizace: 2015–2019
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 660 000 Kč
Projekt je navržen tak, aby doplňoval aktivity klíčových aktérů v rámci budování odolnosti
proti dzudu (krutým zimám) v Mongolsku. Jeho cílem je umožnit pastevcům ve čtyřech
provinciích přístup k aktuálním informacím týkajícím se místních klimatických podmínek,
aby se mohli informovaně rozhodovat při hospodaření s dobytkem a zapojování se do tržních
transakcí. Informace budou s pastevci sdíleny prostřednictvím SMS platformy, která jim
umožní výběr z různých kategorií informací ve snadno srozumitelném formátu. Projekt dále
posoudí překážky a potřeby v praxi chovu dobytka v nouzových situacích na komunitní
i institucionální úrovni a přispěje k vytvoření a přizpůsobení instrukcí a učebních plánů pro
tyto situace v místním kontextu. Úředníci z příslušných institucí a místních orgánů získají
podporu při využívání těchto materiálů pro různá školení a hlavně pro samotné řízení rizik
katastrof.
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Posílení kapacit občanské společnosti při zavádění dobré praxe do samosprávy
v provinciích Bié a Huíla, Angola
ANGOLA / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-099-DO-15110
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Angola
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 000 000 Kč
Hlavním cílem projektu je podpořit 30 organizací občanské společnosti (OOS), aby se uměly
lépe podílet na místním rozvoji, což povede k posílení demokratických principů na místní
úrovni a k posílení participace. Tento cíl vychází z analýzy potřeb, která odhalila
v současnosti slabou vyjednávací sílu a malý politický vliv OOS. Tyto faktory limitují
využívání
prostoru
pro dialog a aktivní zapojení občanů do politiky. Cílem celého projektu je posílit aktivní účast
OOS v politických diskuzích a při místních rozhodovacích procesech, a to prostřednictvím
výborů občanského dialogu (CACS) a sociálních záchranných sítí (SPN) v provinciích
Huíla a Bié.

Posílení systému místních veterinářů a jejich kapacit v Kambodži
KAMBODŽA / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-100-DO-31195
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 240 000 Kč
Projekt se zaměřuje na posílení kapacit 699 nových a existujících místních veterinářů
(VAHWs) a vytvoření systému VAHWs napříč dvěma cílovými provinciemi Kambodže
(Pursat, Kampong Chhnang), čímž usiluje o zlepšení kvality, přístupu a poptávky po
soukromých, komunitních veterinárních a marketingových službách a tím ke generování
vyšších příjmů aktérů trhu. Farmáři tak budou pravidelně využívat kvalitních a dostupných
služeb a vstupů od VAHWs (léčba zvířat, očkování, odčervování atd.), čímž zvýší kvalitu své
živočišné produkce, sníží úmrtnost svých hospodářských zvířat a tím budou generovat vyšší
příjmy
ze své produkce a VAHWs tak zvýší své příjmy z poskytovaných služeb. Očekává se,
že 31 500 příjemců – farmářů bude benefitovat ze zlepšeného přístupu ke službám pro
produkci a ochranu zdraví zvířat.
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Rozvoj územního plánování v Kambodži jako nástroj podpory ochrany
vlastnictví zranitelných a sociálně vyloučených skupin II.
KAMBODŽA / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-076-DO-43030
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 3 390 000 Kč
Záměrem projektu je přispět k posílení rolí organizací občanské společnosti (CSOs)
coby aktérů v politickém dialogu a při účinné obhajobě zájmů vedoucích ke zlepšení životních
podmínek zranitelných komunit postižených rozvojem infrastruktury v Kambodži.
Specifickým cílem projektu je posílit kapacity CSOs, aby byly schopné přispívat k budování
a podpoře dodržování lidských práv a základních svobod v Kambodži v oblasti územního
plánování a vlastnictví půdy a také mechanismů mírového řešení pozemkových sporů
v chudých městských oblastech Phnom Penhu ohrožených vysídlením.

Zvyšování odolnosti dětí zasažených konfliktem v Sýrii skrze přístup
ke kvalitnímu vzdělání a psychosociální podpoře
SÝRIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-048-DO-11220
Doba realizace: 2017–2020
Místo realizace: Sýrie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč
V cílových oblastech projektu, v provinciích Aleppo a Idlib, dochází do školy pouhých
36 % dětí. Celkem 5,7 milionů dětí a adolescentů potřebuje pomoc v oblasti vzdělávání. Cílem
projektu je přispět ke zvýšení docházky a zlepšení psychologického stavu dětí
traumatizovaných v důsledku dlouhotrvajícího konfliktu v Sýrii. Lepší přístup ke vzdělání
je podpořen kromě zajišťování chodu 15 cílových škol i odstraňováním klíčových bariér, jako
jsou např. tlak na dětskou práci, nedostatek informací o existenci vzdělávacích služeb
či vědomostní propast u dětí, které nedocházejí do škol. Vedle zajišťování samotného
přístupu ke vzdělání a poskytování psychosociální podpory se projekt zaměřuje i na zvyšování
kvality vzdělávání, zejména prostřednictvím školení učitelů, monitoringu a také většího
zapojování a lepší koordinace místních autorit ve vzdělávacím sektoru.
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Vytvoření pracovních míst pro potenciální migranty v Addis Abebě
ETIOPIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-085-DO-16020
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 027 000 Kč
Hlavním záměrem projektu je přispět ke snížení neregulérní migrace ze severní a centrální
oblasti Etiopie skrz zlepšování životních podmínek nejohroženějších skupin obyvatel, včetně
potenciálních migrantů a navrátilců, se zvláštním ohledem na mládež a ženy. Cílem je
nastavit inkluzivní ekonomické programy, které vytváří nabídky slušného zaměstnání pro
potenciální migranty, navrátilce a uprchlíky (hlavně ženy a mládež) v regionech Addis Abeby
náchylných na migraci. V rámci projektu budou posilovány kapacity místního odborného
vzdělávání v sektorech kožedělnictví, stavebnictví a kovovýroba a bude podporováno
partnerství soukromého a veřejného sektoru ve strategických ekonomických klastrech.

Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro obyvatele SNNPR, Etiopie
ETIOPIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-101-DO-31120
Doba realizace: 2016–2021
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč
Cílem projektu je zvýšit příjem vitaminu A a zlepšit potravinovou bezpečnost prostřednictvím
lepších zemědělských a zdravotních služeb. Hlavní aktivity vedoucí k dosažení cíle jsou:
1. Kvalitativní výzkum rolí žen a mužů v hodnotovém řetězci batát. Identifikace, školení
a materiální podpora zemědělských školicích středisek a zemědělců-podnikatelů a školení
farmářů. 2. Formativní výzkum klíčových překážek produkce a spotřeby batát. 3. Zhodnocení
hodnotného řetězce obchodování s batátami a podpora lepší nabídky batát na trzích.
4. Dohoda s místními úřady na podpoře produkce batát.
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Zlepšení životních podmínek a ekonomického postavení venkovského
obyvatelstva v Mongolsku
MONGOLSKO / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-097-DO-43040
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Cílem projektu je zlepšení přístupu k výrobním zdrojům a posílení technických znalostí
o fungování trhů a příležitostech financování pro mikropodniky/drobné ekonomické
iniciativy v provinciích Archangaj a Uvurchangaj a posílená interakce s orgány provinční
samosprávy. Cílovou skupinou je 40 družstev, více než 10 organizací občanských společností
a místní úřady v 8 sumech a 2 provinciích.

Neplýtvejme jídlem světa
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-122-DO-11110
Doba realizace: 2016–2019
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Glopolis, o.p.s.
Celkový rozpočet: 310 581,44 Kč
Plýtvání potravinami je jedním z problémů dnešního globalizovaného světa, přičemž jeho
ekologická stopa je významná. Projekt STREFOWA pilotuje opatření k předcházení plýtvání
potravinami a k lepšímu nakládání s potravinovým odpadem. V ČR se projekt zaměřuje
na vzdělávání na ZŠ a na potravinové banky. Výuka na základních školách o problematice
plýtvání jídlem v globálních souvislostech se zaměřuje na děti prvního a druhého stupně
s cílem zvýšit jejich povědomí o problému (proč neplýtvat) a zábavnou interaktivní formou
jim nabídnout možnosti šetrnějšího chování (jak neplýtvat). Mladí lidé totiž plýtvají dle
průzkumu v ČR velmi často. Potravinovým bankám projekt pomáhá pracovat efektivněji díku
pilotu kuchyně a lepší spolupráci se supermarkety.

Posílení odolnosti vůči změnám klimatu a nedostatku potravin a zlepšení
živobytí 4 750 rodin pastevců a agro pastevců v Aura Woreda a tím přispění
k dosažení SDG 1,2,8–13 na lokální úrovni
ETIOPIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-098-DO-31191
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
153

Realizátor: ADRA, o.p.s.
Celkový rozpočet: 3 000 000 Kč
Cílem projektu je posílit opatření proti negativním dopadům klimatické změny – zajištění
potravinové bezpečnosti a živobytí pro 4750 domácností agropastevců ve woredě Aura,
oblasti Afar. Oblast trpí kritickými následky sucha a z toho důvodu se aktivity financované
českým donorem zaměřují na přístup k pitné vodě, různorodost živobytí a výživy (včelařství,
chov drůbeže) a posílení komunit zmírnit následky katastrof, přičemž v pasteveckém regionu
se jedná zejména o možnost chovu dobytka (výkrm a obnova pastvin, ale i možnost prodeje
a porážky při katastrofálním suchu). Odolnost komunit je také podpořena možností
implementace aktivit komunitního plánu připravenosti a odolnosti na základě specifických
podmínek.

Posilování rozvojových modelů ve venkovských oblastech v Gruzii
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-119-DO-43040
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 679 000 Kč
Projekt navazuje na předchozí intervence realizátora v Kazbegi a bude podporovat zásadu
přístupu zdola nahoru („bottom up“), místně řízeného rozvoje venkova (přístup LEADER),
který byl podpořen v rámci programu ENPARD I. Důraz bude kladen na větší profesionalizaci
a udržitelnost Místní akční skupiny Kazbegi prostřednictvím zlepšení znalostí a kapacit
a poskytnutí nástrojů, které skupině umožní působit nezávisle po ukončení projektu. Projekt
rovněž podpoří využití rozvojových grantů, které budou dále podporovat realizaci Strategií
místního rozvoje (LDS), a bude pracovat na vytvoření sítě všech místních akčních skupin,
které vznikly v rámci programu ENPARD (a dalších podobných iniciativ). Tato síť s názvem
Gruzínská asociace místních akčních skupin (GALAG) se stane prostředkem pro výměnu
informací a znalostí v celé zemi a také obhájcem místního rozvoje vedeného komunitou.

Regionální organizace určující směr místního ekonomického rozvoje
GRUZIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-121-DO-43040
Doba realizace: 2017–2019
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Celkový rozpočet: 1 500 000 Kč
Hlavním záměrem projektu je posílit organizace občanské společnosti v regionech souběžně
se zaváděním dohody DCFTA a politik pro malé a střední podniky v Gruzii. Specifickým cílem
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projektu je posílit kapacity těchto organizací v regionech, aby sloužily jako efektivní nástroje
demokratického a socioekonomického rozvoje ve venkovských oblastech. Projekt je zaměřen
na obce Imereti, Mtskheta-Mtianeti, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Samegrelo-Zemo Svaneti,
Adjara a Kvemo-Kartli, a to především na venkovské komunity. Hlavní cílovou skupinou
je 16 organizací občanské společnosti v regionech s mandátem a zkušenostmi s venkovskými
mikro a malými podnikateli a 8 místních akčních skupin (MAS) v obcích Kazbegi, Lagodekhi,
Borjomi, Dedoplitskaro, Tetritskaro, Akhalkalaki, Keda a Khulo. Příjemci projektu jsou
střední, malé a mikro podniky, soukromí podnikatelé, farmáři a zemědělci v regionech
i místní organizace občanské společnosti a místní agrární asociace.
EUAID volunteers ACTing against disaster risks
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-115-DO-99820
Doba realizace: 2017–2018
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Diakonie ČCE
Celkový rozpočet: 707 825 Kč
Tento projekt, realizovaný 26členným partnerským konsorciem, si klade za cíl přispět
k efektivnější humanitární odezvě, ke snižování rizika katastrof (DRR) a k posílení odolnosti
komunit v pěti zemích (Etiopie, Uganda, Nepál, Bangladéš a Kambodža) prostřednictvím
posílení řídících a odborných kapacit 48 místních NNO a 300 000 členů zranitelných
komunit ohrožených katastrofami. Hlavní obsahovou náplní projektu je dlouhodobé vyslání
38 evropských dobrovolníků do místních NNO ve výše zmíněných zemích na období
2017–2018.

Jezte zodpovědně! Aktivně se vzdělávacím programem pro globální výzvy
v Evropském roce rozvoje a dále
ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2015-123-DO-99820
Doba realizace: 2015–2018
Místo realizace: Česká republika, Evropská unie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Glopolis, o.p.s.
Celkový rozpočet: 175 083,73 Kč
Záměrem projektu je mobilizace mládeže k lepšímu porozumění a informovanosti o vzájemné
závislosti a propojenosti dnešního světa tak, aby byli motivováni a získali zkušenosti, které
jim umožní aktivně přispět k zodpovědnému způsobu spotřeby potravin v nových členských
státech EU prostřednictvím globálního vzdělávacího programu na školách. Cílem je začlenit
rozvojové otázky do práce vzdělávacích nevládních organizací v nových členských zemích EU,
rozvíjet kritické myšlení žáků a studentů, aktivně je zapojovat a zároveň zvyšovat povědomí
jejich rodičů a členů širší komunity.
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Ekonomická emancipace – Zambie
ZAMBIE / TROJSTRANNÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-082-DO-16010
Doba realizace: 2016–2018
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Diakonie ČCE
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč
Projekt si klade za cíl zlepšit postavení žen v zambijské společnosti a zajistit jim finanční
nezávislost pomocí podpory zakládaní drobných živností generujících vysoké zisky. Místem
realizace projektu je provincie Chipata, kde budou ženy školeny v metodách udržitelného
zemědělství, které zvýší kvalitu i hodnotu potravin. Ženy získají pomocí konceptu
svépomocných skupin a federací silnější postavení pro vyjednávání s bankami, obchodními
partnery i dalšími zástupci soukromého sektoru.
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8.14 Abstrakty tuzemských projektů realizovaných v roce 2018
Profesionalizace fundraisingových a propagačních nástrojů organizace
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-119-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 250 000 Kč
Projekt zahrnuje tři cíle. Prvním je profesionalizace fundraisingových a propagačních aktivit
a nástrojů organizace. S tím přímo souvisí posílení odborných kapacit v oblasti fundraisingu
a PR. Druhým cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o zahraniční rozvojové spolupráci
prostřednictvím propagačních a osvětových aktivit pořádaných ve spolupráci s dobrovolníky.
Posledním cílem je rozvoj individuálního fundraisingu: systematičtější práce s dárci, zvýšení
počtu dárců a výnosů z fundraisingu.

Rozvoj kompetencí pro získávání donorů, malých a velkých dárců
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-118-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: NESEHNUTÍ Brno
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 350 000 Kč
Projekt je zaměřen na zaměstnance, členy a spolupracovníky organizace NESEHNUTÍ Brno
s třemi hlavními cíli. První spočívá v rozšíření základny velkých dárců s cílem podpořit
aktivity organizace na Ukrajině a na Kavkaze. Druhý je osvojení si metody telefundraisingu a
i
díky
ní rozšířit základnu pravidelných dárců a dárkyň. Třetí je celkové posílení kapacit organizace
v oblasti komunikace ve vztahu ke grantovému fundraisingu a advocacy aktivitám.

SIRIRI, organizace akreditovaná pro vysílání dobrovolníků
ČESKÁ REPUBLIKA, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-074-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika, Středoafrická republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
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Realizátor: SIRIRI, o. p. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 350 000 Kč
Projekt je zaměřen na posilování kapacit a profesionalizaci organizace SIRIRI, o. p. s., která
realizuje rozvojové projekty ve Středoafrické republice (SAR) se zaměřením na vzdělávání.
V rámci projektu bude vytvořena a pilotována metodika školení dobrovolníků a školení
středoafrických učitelů dostane jasnější tvar. Vyškolení dobrovolníci budou díky akreditaci
moci působit v SAR dlouhodobě, nabídnout větší podporu cílovým skupinám a nepřetržitě
monitorovat běžící aktivity.

Profesionalizace Centrum Dialog, o.p.s. v oblasti PR a FR
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-116-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: Centrum Dialog, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 350 000 Kč
Hlavním cílem tohoto projektu je profesionalizace skrze zvyšování kapacit týmu Centrum
Dialog, o.p.s. v oblasti PR a fundraisingu. Toho bude dosaženo skrze zaměstnání specialistky
na PR a FR na HPP, která bude mít na starosti vytvoření strategického plánu PR a FR, včetně
kampaně a vytvoření aktuálních propagačních materiálů, s cílem zvýšit finanční příjem
organizace od individuálních a firemních dárců.

ČES: Rozvoj evaluací – evaluace v rozvoji
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-115-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká evaluační společnost, z.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 204 000 Kč
Projekt směřuje k rozvoji evaluační kultury v České republice s pozitivním dopadem
na kapacity cílových skupin pro oblast evaluací zahraniční rozvojové spolupráce a dalších
rozvojových intervencí. Kombinací pěti aktivit (realizace konference „Rozvoj evaluací –
evaluace v rozvoji“, příprava Metodiky zadávání evaluací, realizace vzdělávacích kurzů,
uspořádání evaluačních setkávání na aktuální téma Evalcafé a rozvoj webových stránek)
projekt přispěje ke zvýšení zájmu o evaluace a k rozvoji odbornosti jak zadavatelů,
tak zpracovatelů evaluací.
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Globální dobrovolnictví jako nástroj GRV
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-114-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 498 592 Kč
Cílem projektu je zvýšit povědomí dobrovolníků o globálních tématech prostřednictvím
posílení kvality aktivit a národní i mezinárodní spolupráce v oblasti globálního rozvojového
vzdělávání. Hlavními cílovými skupinami jsou zaměstnanci organizace INEX-SDA
a partnerských organizací, dobrovolníci a facilitátoři zapojení do CGD a neziskové organizace
v ČR, které pracují s dobrovolnictvím.

Zapojování soukromého sektoru pro zvyšování hospodárnosti, udržitelnosti
a dopadů rozvojových intervencí
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-113-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit a partnerství NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 483 500 Kč
Projekt nabízí českým rozvojovým aktérům příležitost konsolidovat dosavadní zkušenosti,
rozvinout stávající know-how a využít ho pro zlepšování dopadů svých intervencí. Projekt
se zaměří na hlavní překážky pro rozsáhlejší a efektivnější zapojování místního soukromého
sektoru, kterým čelí české NNO, univerzity a firmy realizující rozvojové programy, a stejně
tak bude konfrontovat i rizika a výzvy zapojování soukromého sektoru do rozvojových
intervencí. Cílem projektu je, aby realizátoři české rozvojové pomoci a jejich zahraniční
partneři aktivně využívali propagované vzdělávací materiály a zdroje know-how pro efektivní
zapojení místního soukromého sektoru.

Strategie ZRS ČR 2018–2030 pro soukromý sektor
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-075-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit platforem NNO
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Typ projektu: dotace
Realizátor: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, z.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 600 000 Kč
Projekt zahrnuje semináře a diskuse k aktuálním otázkám implementace Strategie ZRS ČR
a jejích programů s cílem posílit odborně pracovní způsobilosti sekretariátu PPZRS a přispět
k orientaci členů PPZRS v projektovém cyklu a k jejich úspěšnému zapojení do rozvojově
investiční agendy volbou správné strategie přizpůsobení nabídky poptávce dárců pomoci
a rozvojových fondů. Mezi hlavní cíle projektu patří: aktualizace informací o implementaci
programů ZRS ČR zaměřených na podporu komerční návaznosti, rozvoj sdílení způsobů
optimálního uplatnění subjektů soukromého sektoru v rozvojových zemích a rozšíření
povědomí o komerčně-investičních návaznostech na projekty ZRS ČR a jejich financování
z ostatních zdrojů.

Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou
spolupráci v letech 2018, 2019 a 2020
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-108-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 500 000 Kč
Projekt vychází z potřeb členských a pozorovatelských organizací platformy FoRS, jimiž
je na 40 českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů
působících v oblastech zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), rozvojového vzdělávání a
osvěty a humanitární pomoci. Projekt navazuje na mnohaletou činnost FoRS a podobné
projekty
na podporu kapacit platformy FoRS v řadě uplynulých let. Má za cíl posilovat platformu FoRS
a její členskou základnu jako kvalifikované partnery rozvojové spolupráce na národní
a evropské úrovni. Projekt rozvíjí činnost FoRS ve dvou okruzích: 1. zastupování zájmů členů
FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (policy,
advocacy, vnější komunikace) a 2. posilování kapacit FoRS, vzdělávání členů, sdílení
zkušeností a základních hodnot.

Zvyšování kapacit platformy Měj se k světu pro naplňování SDGs
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-076-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Typ projektu: dotace
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Realizátor: Glopolis, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 499 968 Kč
Cílem projektu je posílit koordinační, administrativní a finanční kapacity střešní platformy
„Měj se k světu“ pro mezioborovou a mezisektorovou spolupráci oborových platforem NNO
na plnění Cílů udržitelného rozvoje. Iniciativa „Měj se k světu“ se po čtyřech letech existence
postupně proměňuje v nadoborovou platformu. Rozvojové, environmentální, vzdělávací,
lidskoprávní, genderové a další NNO skrze ní obhajují společné věcné, ale dlouhodobé
a nadresortní cíle a posilují své strategické zapojení do rozhodovacích mechanismů. Skrze
partnerství, specificky s centrálními orgány státní správy (na plánech pro implementaci
strategie ČR 2030 a Agendy 2030) a s asociacemi progresivních firem (na strategickém
plánování místní sítě UN Global Compact a firemních zprávách o udržitelnosti), jakož i skrze
vlastní příspěvky (měřitelné dobrovolné závazky) podporují udržitelný rozvoj doma i ve světě.
Mimoto je společným cílem členských oborových platforem v roce 2018 i snaha zajištění
nových soukromých financí, efektivnější práce s daty nebo vzájemná spolupráce a vnitřní
koordinace.

Fairtrade ČS jako silná a stabilní organizace podporující fair trade v ČR
i ve střední Evropě
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-017-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: posilování kapacit platforem NNO
Typ projektu: dotace
Realizátor: Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 600 000 Kč
Cílem projektu je zvýšení především odborných a technických kapacit zaměstnankyň
Fairtrade ČS a efektivní práce s cílovými skupinami. Fairtrade ČS bude aktivně spolupracovat
s partnery na národní i mezinárodní úrovni. Na národní úrovni se jedná především
o rozšíření členské základny a smysluplné zapojení členů do činnosti Fairtrade ČS a zároveň
zapojení veřejných institucí – především měst a škol, případně dalších úřadů do podpory fair
trade.

Zvýšení pracovních příležitostí a zlepšení sociální situace obyvatel regionu
Mtskheta-Mtianeti prostřednictvím podpory regionálních produktů a zvýšení
turistického potenciálu regionu
ČESKÁ REPUBLIKA, GRUZIE / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-078-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika, Gruzie
Téma: podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
Typ projektu: dotace
Realizátor: Agora CE, o.p.s.
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Rozpočet ZRS pro rok 2018: 400 000 Kč
Projekt se zaměřuje na propagaci turistického potenciálu a lokálních produktů regionu
Mtskheta-Mtianeti, čímž chce napomoci zvýšení pracovních příležitostí a zlepšení sociální
situace obyvatel regionu. Klíčovými výstupy projektu bude aktivizace místní populace
k zapojení se do rozvoje turistiky v regionu, vytvoření propagační strategie regionu a
vytvoření předpokladů pro zavedení regionální značky potravin.

Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a managementu MAS
na základě dobré praxe Pardubického kraje
ČESKÁ REPUBLIKA, GRUZIE / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-066-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika, Gruzie
Téma: podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
Typ projektu: dotace
Realizátor: Pardubický kraj
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 500 000 Kč
Cílem projektu je transfer dobré praxe a know-how do regionu Mtskheta-Mtianeti v Gruzii.
Hlavní oblasti, na které se projekt zaměřuje, jsou: podpora rozvoje cestovního ruchu,
destinačního managementu a managementu a marketingu ve školství zaměřeného
na vzdělávání v agrárních oborech.

Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu –
přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji
ČESKÁ REPUBLIKA, SRBSKO / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-112-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika, Srbsko
Téma: podpora rozvojových aktivit krajů a obcí
Typ projektu: dotace
Realizátor: Ústecký kraj
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 350 000 Kč
Projekt je součástí série rozvojových projektů, které mezi Českou a Srbskou republikou
probíhají již od roku 2010. Zatímco předcházející projekty se soustřeďovaly hlavně na oblast
podnikání, zemědělství a zdravotnictví, tento projekt je zaměřen na další vzdělávání studentů
a absolventů středních škol prostřednictvím přenosu know-how mezi školami v Česku
a Srbsku a nabídkou studijních stáží v Ústeckém kraji.
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Na cestě k rozvoji – Cíle udržitelného rozvoje
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-111-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 863 895 Kč
Hlavním cílem projektu je posílení zájmu, podpory a povědomí cestujících v MHD
ve 108 českých městech a obcích o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky, Cílech
udržitelného rozvoje a globálních tématech. Přímou cílovou skupinou projektu jsou cestující
v prostředcích MHD, v nichž se ve 108 krajských a okresních městech a obcích přepravuje
7,9 milionu cestujících.

„Kontrasty Ukrajiny“ – souhrnná marketingová kampaň se zaměřením na
online marketing
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-110-DO-99820
Celkový rozpočet: 569 240 Kč
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Diecézní charita ostravsko-opavská
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 343 100 Kč
Záměrem projektu je zvýšit informovanost široké veřejnosti v ČR o aktuálních a rozvojových
tématech na Ukrajině skrze souhrnnou marketingovou kampaň se zaměřením na online
marketing. Hlavním cílem je tato témata popularizovat a tím přispět k podpoře ZRS ČR
i ze strany české veřejnosti.

Ceny SDGs 2018
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2018-109-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 787 750 Kč
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Projekt Ceny SDGs každoročně hledá a oceňuje konkrétní aktivity a strategie, které podnikají
české organizace a přispívají tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a Agendy
2030. Cílem je motivovat subjekty nejen z řad byznysu, ale i neziskových organizací, veřejné
správy a široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života.

Školy k světu
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-042-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 990 950 Kč
Záměrem projektu je posílit pozici globálního rozvojového vzdělávání (GRV) ve všech
úrovních vzdělávání, a tím přispět k naplňování cílů souvisejících s celosvětovou rozvojovou
agendou (SDGs) a obsažených v národních strategických dokumentech ke vzdělávání
(Strategie 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy, Národní strategie
GRV).
Cílem
je do konce roku 2018 rozšířit síť škol, které kvalitně začleňují GRV do výuky a života školy
prostřednictvím systematické podpory alespoň 50 Světových škol (nových i stávajících),
metodické podpory 240 pedagogů/budoucích pedagogů a prosazování spolupráce
a participace jednotlivých aktérů.

Rozvojová spolupráce na vlastní oči
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-112-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 224 657 Kč
Cílem je obohacení znalostí studentů Mezinárodních rozvojových studií z Univerzity
Palackého v Olomouci o praktické zkušenosti z projektů ZRS ČR, EU, mezinárodních
organizací a místních iniciativ realizovaných v prioritních zemích (Bosně a Hercegovině,
Gruzii a Moldavsku) a následná osvěta skrze besedy, vzdělávací aktivity a mediální výstupy.
Propojování teorie a praxe při poznávání prioritních zemí a projektů přímo v místě a diskuse
o výsledcích a překážkách, je předpokladem pro realizaci osvětových aktivit, směřujících
ke zvyšování povědomí studentů SŠ, VŠ a veřejnosti o rozvojové problematice tak,
aby nedocházelo ke zkreslování obrazu rozvojových regionů.
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Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – pilotní vzdělávací modul
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-058-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 286 150 Kč
Cílem projektu je nastartovat proces ustanovování, přípravy a vzdělávání „školních
koordinátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ vytvořením nového vzdělávacího modulu pro
školní koordinátory a proškolením 25 stávajících certifikovaných školních koordinátorů
environmentální výchovy, kteří k problematice vzdělávání pro udržitelný rozvoj mají
ve školách nejblíže. Zkušenosti takto vyškolených pedagogů i zkušenosti z ověřeného
vzdělávacího modulu poskytnou inspiraci dalším školám v ČR, jiným organizacím činným
ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globálním rozvojovém vzdělávání i veřejné správě
a pomohou navrhnout potřebné úpravy dokumentů (např. RVP, Standard pro studium
k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy) směřující k zavádění
role školního koordinátora vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Jeden svět na školách – Globální rozvojové vzdělání prostřednictvím
audiovizuálních materiálů
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2017-110-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 195 100 Kč
Hlavním cílem projektu je podpořit a významným způsobem rozšířit výuku globálního
rozvojového vzdělávání na českých školách, a to s důrazem na střední odborné školy
a učiliště. Projekt reaguje na fakt, že v oblasti globálních témat existují velké rozdíly mezi
názory a postoji žáků z gymnázií oproti studentům SOŠ a SOU. Názorová propast je podle
dostupných informací významně ovlivněna formou a kvalitou výuky globálních témat na
těchto školách. Žáci a studenti, bez ohledu na jejich odborné zaměření, si mají být vědomi
spoluzodpovědnosti za náš globalizovaný svět.
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Letní škola rozvojové spolupráce
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-051-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 591 000 Kč
Hlavními cíli projektu je zvýšení povědomí žáků SŠ a VŠ o české a mezinárodní rozvojové
spolupráci a podpoření jejich aktivního zapojení do tohoto programu v budoucnosti. Tato
letní škola je pořádána již od roku 1998 a není zaměřena pouze na studenty rozvojových
studií. Program je tvořen přednáškami, workshopy, venkovními aktivitami, promítáním
filmů a besedami. Tematicky je zde každoročně představena Koncepce ZRS ČR pracovníky
Ministerstva zahraničních věcí ČR, prioritní a programové země, neziskový, soukromý
i akademický sektor realizující projekty ZRS ČR. Univerzita na tomto projektu spolupracuje
s neziskovou organizací z Olomouce ARPOK.

Globálně zodpovědná města
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-059-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: ShineBean, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 900 000 Kč
Výsledkem projektu bude zvýšení povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci v rámci
samospráv, které budou aktivně rozvíjet globální zodpovědnost ve svém regionu. V rámci
projektu budou osloveni představitelé měst zapojených do Národní sítě zdravých měst. Tato
města se zavázala k rozvíjení své globální zodpovědnosti. Bude jim nabídnut komplexní servis
pro to, aby mohla svůj závazek plnit. Součástí bude vzdělávání, informační web, praktická
metodika, konzultace, vypracování plánu rozvoje jejich globální zodpovědnosti nebo i přímá
spolupráce při realizaci jejich programů a nabídka programů dalších organizací. V roce 2018
bude projekt přímo spolupracovat s 13 městy, kterým pomůže realizovat osvětové aktivity,
spolupracovat s neziskovými organizacemi a dalšími partnery, aktivizovat své obyvatele
a rozvíjet decentralizované rozvojové partnerství.
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Podpora rozvojového vzdělávání a osvěty – Pardubický kraj
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-049-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Pontopolis, z.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 479 000 Kč
Cílem projektu je vzbudit zájem, zvýšit informovanost a provádět osvětu o tématech GRV
(lidská práva, rozvojová spolupráce, globální problémy, problematika třetího světa atd.)
u tří cílových skupin: pedagogů SŠ a ZŠ, studentů/žáků a veřejnosti v Pardubickém kraji.
U první skupiny prostřednictvím dvou seminářů za rok vedených zkušenými školiteli
se záměrem pedagogy do témat GRV především více zapojit a zvýšit jejich odbornou
kvalifikaci. U škol prostřednictvím festivalu Jeden svět na školách, besedami, přednáškami,
workshopy a výstavami. U veřejnosti stejnými prostředky jako u škol a navíc kampaní Fotbal
pro rozvoj a festivalem Jeden svět pro veřejnost. Uvedené vzdělávací aktivity by měly u
cílených skupin zvýšit povědomí o globální odpovědnosti a mezinárodní, respektive české
rozvojové spolupráci.

Fairtradové školy nositeli změny
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-062-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: NaZemi
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 738 558 Kč
Hlavním cílem projektu je vytvořit systematickou podporu pro Fairtradové školy, které
se tak stanou významnými aktéry v podpoře globální odpovědnosti v regionu a budou
schopny do aktivit v této oblasti zapojovat i další místní aktéry. Toho bude dosaženo
posílením kompetencí řídících skupin ve školách i ve městech, posílením role globálního
rozvojového vzdělávání a podporou pedagogů na Fairtradových školách a vytvořením
prostředí, kdy řídící skupiny Fairtradových škol samostatně organizují vzdělávací a osvětové
akce pro veřejnost a přispívají tak ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech ve světě.
Budou vytvořeny podpůrné metodické materiály a manuály pro studenty z řídících skupin
pro samostatné vedení přednášek a vzdělávacích programů. Dále budou zorganizovány dvě
celorepublikové fotovýstavy a mnoho dalších vzdělávacích akcí realizovaných studenty.
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Fotbal pro rozvoj
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2014-058-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: INEX-SDA
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 750 000 Kč
Cílem projektu je ukázat fotbal jako férový sport, který nabízí prostor pro setkávání
a vzájemnou toleranci. Jedná se o sportovně-vzdělávací projekt zacílený na rozvoj
občanských kompetencí dětí a mládeže mimo rámec formálního vzdělávání. V rámci
celoročního vzdělávacího cyklu projektu se konají semináře globálního rozvojového
vzdělávání pro pracovníky s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, přípravné
fair play fotbalové turnaje a workshopy GRV pro děti a mládež. Vyvrcholením vzdělávacího
programu je osvětová měsíční tour mládežnického fotbalového týmu ambasadorů z ČR
a z Keni po vybraných českých regionech.

Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-053-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Charita ČR
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 633 100 Kč
Projekt má za cíl podporu tolerantní společnosti skrze mezináboženský dialog na školách
v ČR. Je postaven na úzké spolupráci s vybranými ZŠ, SŠ a víceletými gymnázii, na kterých
bude probíhat komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu kritického myšlení,
získávání relevantních informací a otevírání prostoru pro konstruktivní dialog v oblasti
soužití s odlišnými kulturami a náboženskými skupinami. S každou školou je sestaven
detailní plán aktivit složený z metodologické podpory pedagogů, školení, přímých aktivit na
školách a akcí pro širší školní komunitu a veřejnost. V rámci vzdělávacího programu vznikne
metodický materiál a vzdělávací balíčky pro zapojené školy. Proběhne také výtvarná
a žurnalistická soutěž pro žáky.
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Svět bez mýtů
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-041-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 000 000 Kč
Cílem projektu je během 3 let přiblížit a zpřehlednit fungování zahraniční rozvojové
spolupráce ČR v kontextu nového globálního rámce pro udržitelný rozvoj, informovat
o situaci v rozvojových zemích, poukazovat na provázanost dnešního globalizovaného světa
a apelovat tak na změnu spotřebitelského chování. Tématem projektu je bořit mýty, které
stojí v cestě zvýšení podpory pro ZRS a zároveň prohlubují negativní vnímání rozvojových
zemí. Mýty chceme nabourávat skrze pozitivní příklady úspěšných projektů české rozvojové
spolupráce, zlepšit orientaci v tom, jak česká ZRS funguje, a poukázat na komplexnost
problémů rozvojových zemí. Projekt vychází ze základního předpokladu, že dobře
informovaná veřejnost bude schopná a zároveň motivovaná se aktivně zapojit do řešení
chudoby. K tomuto cíli by měla přispět kromě osvědčených způsobů komunikace v podobě
debat a akcí pro veřejnost také spolupráce s médii.

Na cestě…
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-065-DO99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: ARPOK
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 793 640 Kč
Cílem projektu je pomoci pedagogickým pracovníkům s výukou aktuálního tématu dneška
– migrace. V rámci projektu budou pedagogové proškoleni v tématu migrace – získají
teoretické informace, vyzkouší si praktické lekce a naučí se způsoby bezpečné komunikace.
Součástí projektu je zprostředkování setkání s migranty/cizinci jak pedagogickým
pracovníkům (na seminářích), tak žákům formou tzv. živé knihovny.
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Opravdový svět
ČESKÁ REPUBLIKA / TUZEMSKÉ PROJEKTY
Identifikační číslo: DP-2016-030-DO-99820
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Česká republika
Téma: globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Typ projektu: dotace
Realizátor: ADRA, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 132 750 Kč
Projekt sleduje dva hlavní cíle. První se týká oblasti globálního rozvojového vzdělávání
a druhý osvětové činnosti vztahující se k zahraniční rozvojové spolupráci a Cílům
udržitelného rozvoje. Cílem je dosažení zvýšených odborných znalostí pedagogických
pracovníků o GRV a ZRS ČR prostřednictvím pregraduální přípravy učitelů a dalšího
vzdělávání pedagogů na PdF UHK a IVP ČZU realizované v souladu s Národní strategií
globálního rozvojového vzdělávání a Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR tak, aby
cílová skupina (budoucích) pedagogů získala takové znalosti, dovednosti a postoje, které jí
umožní systematicky a efektivně začleňovat GRV do výuky v souladu s Rámcovými
vzdělávacími
programy.
Druhým
cílem
je zvýšení povědomí studentů SŠ, žáků ZŠ, dětí v MŠ a mládeže do 26 let o Cílech
udržitelného rozvoje a zahraniční rozvojové spolupráci prostřednictvím především
osvětových
aktivit
na školách a komiksové soutěže.
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8.15 Abstrakty projektů realizovaných v programu Vysílání učitelů
v roce 2018
Podpora zavádění nových oborů, systému praktické výuky a mezinárodní
spolupráce na Univerzitě v Banja Luce
BOSNA A HERCEGOVINA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-111-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Bosna a Hercegovina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 324 400 Kč
Projekt navazuje na předchozí aktivity České zemědělské univerzity a je orientován
na budování kapacit v oblasti chovu a řízeného šlechtění zvířat na Agronomické fakultě
Univerzity v Banja Luce. Projekt se soustředí na předávání zkušeností v teorii i praxi a také
převádí vědomosti a znalosti do praxe. Projekt se dále zaměřuje na vybudování systému
terénní praktické výuky studentů, vytvoření mezinárodních vazeb univerzity a zavedení
mezinárodních standardů hodnocení kvality výuky, čímž dochází ke zvýšení kvalifikace
managementu partnerské školy. Cílem projektu je zavedení nového studijního programu
se zaměřením na chov zvířat, vybudování systému praktické výuky, registrovaný tým
provádějící embryotransfery skotu a dále pak širší mezinárodní spolupráce s dalšími
univerzitami z EU.

Implementace metodických postupů v geologických vědách za účelem zvýšení
kvality postgraduálního studia na univerzitě v Addis Abebě (Etiopie)
ETIOPIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2018-026-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká geologická služba
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 347 757 Kč
Cílem projektu je zvýšení úrovně postgraduálního studia na Addis Ababa University (AAU).
Toho bude dosaženo organizováním výukových kurzů a výzkumných projektů, na kterých
budou participovat Ph.D. studenti a učitelé AAU. Mezi výstupy projektu budou patřit výukové
materiály principů zpracování analytických a terénních dat a teoretické i praktické přípravy
mezinárodních publikací. Hlavním výstupem budou dva manuskripty vědeckých publikací
pro mezinárodní periodikum s impaktním faktorem shrnující výsledky výzkumů.
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Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti biotechnologií,
zemědělské produkce a poradenství na Hawasa University, Etiopie
ETIOPIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2018-024-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Etiopie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 040 000 Kč
Dlouhodobým záměrem projektu je zkvalitnění výuky a vědecko-výzkumné činnosti
na etiopské Hawassa University, konkrétně na dvou fakultách: Wondo Genet College
of Forestry and Natural Resources a College of Agriculture. Cílem projektu bude rozvoj
personálu a studentů ve třech oblastech: využití nových biotechnologií pro zachování
genetických zdrojů (molekulární biologie a rostlinné explantátové kultury); zavedení nových
postupů v zemědělské produkci (agrolesnictví, etnobotanika a nové plodiny, posklizňové
zpracování produktů); a rurální poradenství (identifikace, implementace a evaluace rurálních
projektů, value-chain development). Výuka bude probíhat systémem týdenních
až dvoutýdenních kurzů s praktickými workshopy zaměřenými na předávání odborných
zkušeností a znalostí ČZU místním studentům a pedagogům.

Podpora výzkumu a vzdělávání na Ilia State University v oblasti ochrany
biologické a kulturní rozmanitosti Gruzie
GRUZIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2018-025-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 472 800 Kč
Záměrem projektu je rozvíjet vysokoškolské vzdělávání v Gruzii prostřednictvím vytváření
vědeckých a pedagogických kapacit na úrovni akademických pracovníků a rozšiřování
klíčových kompetencí studentů na Ilia State University v oblasti ochrany biologické a kulturní
rozmanitosti Gruzie. Cílovými skupinami jsou akademičtí pracovníci a studenti Institutu
socioekologie a etnobiologie (ISE), Institutu ekologie (IE) a Botanického institutu (BI).
Konkrétním tématem, na které se projekt zaměřuje aktivitami vedoucími ke třem základním
výstupům, je rozmanitost užitkových rostlin a souvisejících tradičních znalostí o jejich
využívání.
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Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
GRUZIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-108-DO-11130
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Gruzie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 488 340 Kč
Cílem projektu je zavedení dvou ucelených inovovaných kurzů (GIS a dendrometrie)
do standardního lesnického vzdělávání, zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků
a managementu v oblasti zadávání a zpracování závěrečných prací studentů a zavedení
ucelené praktické terénní výuky dendrometrie a lesnického plánování. Tímto se vytvoří
platforma pro komunikaci a navázání spolupráce pro řešení potřebných problémů v praxi
a zároveň aplikace praktické terénní výuky. Projekt je zaměřen na prohloubení praktických
i teoretických znalostí z oblasti dendrometrie a lesnického plánování a práce s geografickými
informačními systémy v lesnictví. V rámci projektu je plánováno vytvoření podkladů pro
zavedení systému závěrečných prací studentů oboru lesnictví.

Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture
KAMBODŽA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-113-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 000 000 Kč
Projekt je zaměřen na podporu zlepšení úrovně zemědělského vysokoškolského vzdělávání
v Kambodži prostřednictvím rozvoje vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture
(RUA). Hlavní aktivity projektu zahrnují přípravu podkladů pro předměty „Základy vědecké
práce“ a „Projektový management“ v angličtině a khmérštině, organizace školení pro
pedagogy a vědecké pracovníky, letní školy pro studenty a také zavedení systematické
podpory vědy a výzkumu. Cílovou skupinou jsou především pedagogové, vědečtí pracovníci
a studenti RUA. V oblasti vědy a výzkumu bude kladen důraz na realizaci společných
výzkumných témat a zvýšení kvality a propagace vlastní vědecké činnosti RUA. Součástí
projektu je také zajištění potřebného materiálního vybavení univerzity a propagace aktivit
projektu.
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Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal
University of Agriculture, Kambodža
KAMBODŽA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo:DP-2017-106-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Kambodža
Typ projektu: dotace
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 000 000 Kč
Royal University of Agriculture (RUA) je univerzita svým zaměřením velmi blízká Mendelově
univerzitě v Brně (MENDELU). Cílem tohoto projektu je prohloubení spolupráce mezi
Faculty of Forestry and Environment RUA a Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU,
předání know-how českých expertů a zahájení vědecké spolupráce, která umožní budoucí
společnou publikační činnost. Projekt bude zaměřen na zavedení praktického vzdělávání
v terénu formou blokové výuky, které je pro studenty lesnických oborů zásadní a na RUA
se neprovádí. Vyučujícím z RUA budou předány ověřené výukové plány a postupy a bude s
nimi zahájena společná výzkumná činnost s novými technologiemi využívanými v ČR.

Spolupráce českých a mongolských univerzit na porozumění interakcím mezi
hospodářskými a volně žijícími zvířaty
MONGOLSKO / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-116-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Mongolsko
Typ projektu: dotace
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 488 400 Kč
Projekt podporuje spolupráci mezi Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), Mongolskou
akademií věd (MAS) a Mongolskou zemědělskou univerzitou (MULS). Odborným zaměřením
je porozumění interakcím mezi pastevectvím a managementem volně žijících zvířat, klíčové
metody využívané při zkoumání biologické rozmanitosti a ekosystémů, řízení populací volně
žijících druhů zvířat a jejich vzájemné vztahy s hospodářskými druhy zvířat. Proběhnou
dva ročníky letní školy s účastí 80–100 studentů a pedagogů, jejichž součástí je i terénní
cvičení. Společný výzkum ČZU, MULS a MVA se zaměří na ochranu volně žijících zvířat
v krizových obdobích dzudu.
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Zvyšování kvality výuky a posilování vědecko-výzkumných kapacit na Univerzitě
Bamyan (Afghánistán)
AFGHÁNISTÁN / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-107-DO-11130
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Afghánistán
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 1 500 000 Kč
Projekt reaguje na zvýšení úrovně a odbornosti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím
přenosu know-how mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Univerzitou Bamyan,
zastoupenou Zemědělskou fakultou (FA UB). Cílem projektu je posílit kvalitu hlavních oblastí
činnosti vzdělávacího systému – výzkumnou, pedagogickou a mezinárodní. Toho bude
dosaženo realizací aktivit v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, které jsou zaměřeny
na zlepšení kvalifikace pedagogů a zkvalitnění výuky využíváním moderních metod, výukou
uceleného blokového kurzu a zajištěním potřebného materiálního vybavení fakulty. V oblasti
vědy a výzkumu se projekt soustřeďuje na analýzu současného stavu a posílení kapacit.
V mezinárodní oblasti jsou aktivity projektu zaměřeny na uspořádání workshopu
o možnostech studia v zahraničí, analýzu současného stavu a priorit mezinárodních vztahů
a součástí projektu je také mezinárodní festival dokumentárních filmů. V rámci projektu
vznikne laboratoř pedagogiky (LP) a vědecko-výzkumná laboratoř (VVL).

Posilování procesu budování kapacit v oblasti kvality vzdělávání a výzkumu na
SNAU a SSU
UKRAJINA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2017-109-DO-11130
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Ukrajina
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 700 000 Kč
Navrhovaný projekt je koncipován jako návazný projekt prohlubující a rozšiřující výstupy
předcházejícího projektu České zemědělské univerzity. Hlavním cílem zůstává zvýšení kvality
výuky dle evropských standardů, a to jak nastavením řízení kvality s důrazem na pilotní
aplikaci vybraných metodických nástrojů, tak i zlepšením vědecko-výzkumných kapacit
a funkčnosti studentské samosprávy na dvou vybraných univerzitách v Sumy. Cíle bude
dosaženo sdílením know-how a dobré praxe z českého vysokého školství prostřednictvím
přímého působení českých vysokoškolských pedagogů.
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Podpora rozvoje pedagogiky a výzkumu na Bantuské univerzitě v Mongu
a posílení její role v zemědělském rozvoji Západní provincie Zambie
ZAMBIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ
Identifikační číslo: DP-2018-023-DO-11420
Doba realizace: 2018
Místo realizace: Zambie
Typ projektu: dotace
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Rozpočet ZRS pro rok 2018: 827 000 Kč
Projekt je primárně zaměřen na zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání v Zambii,
a to prostřednictvím přenosu know-how v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky mezi Fakultou
tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (ČZU, FTZ) a Bantuskou
univerzitou v Mongu (BUM), hlavním městě Západní provincie Zambie. Cílem projektu
je zhodnocení a zlepšení úrovně současného stavu vědecko-výzkumných dovedností a kvality
výuky na BUM a také posílení její role na poli rozvojových plánů provincie. Projekt počítá
s evaluací stávajících vědeckých výsledků a studijních programů, především u zemědělsky
orientovaných studijních programů a stanovených výzkumných cílů, které se ve velké části
orientují na udržitelné faremní systémy a rostliny s tržním potenciálem. Na evaluaci naváže
výuka akademických pracovníků FTZ ve vybraných předmětech a nastavení vnitřních procesů
pro zlepšení kvality akademických činností. V neposlední řadě je projekt zaměřen
na zmapování současné spolupráce univerzity s praxí, tj. místními vládními a ekonomickými
subjekty, institucemi i samotnými farmáři a nevládními organizacemi.
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Česká rozvojová agentura
Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Telefon: +420 251 108 130
E-mail: info@czechaid.cz

www.czechaid.cz
@czechaid
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