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Úvodní slovo 

V letošním roce je tomu 10 let, po které dává ČRA konkrétní podobu české zahraniční 
rozvojové spolupráci. A dovolím si říci, že velmi úspěšně. Potvrdilo to i hodnocení ZRS ČR ze 
strany Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, který především ocenil účelné využívání české 
transformační zkušenosti, partnerství s neziskovým sektorem a aktivní přístup k uplatnění 
Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. 
 
Při ohlédnutí za důležitými momenty roku 2017 je nutné nejdříve zmínit zprávu o 
naplňování Střednědobé vize posilování kapacit ČRA, kterou vzala na vědomí vláda 
ČR. Vize obsahuje tři hlavní strategické cíle úspěšného rozvoje ČRA. Jde o ustálení pozitivní 
značky a image ČRA v povědomí české i mezinárodní veřejnosti, včetně rozvinutí kvalitních 
vztahů s partnery a realizátory. Dále jde o efektivní realizaci ZRS ČR s využitím přidané 
hodnoty ČR a se zaměřením na udržitelné výsledky. A v neposlední řadě o rozvoj 
personálních kapacit ČRA a vybudování přímých zastoupení ČRA v prioritních zemích 
dvoustranné ZRS. Jsem velmi rád, že se všechny tyto cíle daří naplňovat. 
 
V případě pozitivní image ČRA bych rád zmínil ocenění několika našich projektů 
v zahraničí. Osobně jsem měl možnost navštívit projekt Rekonstrukce čistírny odpadních 
vod ve městě Gradačac v Bosně a Hercegovině, který získal ocenění Federálního fondu pro 
životní prostředí Bosny a Hercegoviny jako jeden z nejlepších projektů v oblasti ochrany 
životního prostředí. V Kambodži obdržela ČRA pro změnu vysoké státní vyznamenání za 
projekt pomáhající zrakově postiženým. V Česku byl pak oceněn námi podpořený 
dokumentární film Krajina kamenných věží, který mapuje aktivity ČRA v nádherném 
horském regionu gruzínského Tušska.  
 
Pokud jde o efektivní realizaci ZRS ČR s využitím přidané hodnoty ČR a se zaměřením na 
udržitelné výsledky, mohl bych jmenovat dlouhou řadu projektů realizovaných v uplynulém 
roce. Zde bych rád zdůraznil, že dlouhodobou udržitelnost není podle mě možné dosáhnout 
jen zapojením veřejných zdrojů. Proto je naší snahou aktivně zapojit do ZRS soukromý 
sektor a zároveň tím mobilizovat soukromý kapitál. K motivaci pro vstup firem na 
rozvojové trhy nám slouží Program B2B, jehož dotačním charakterem snižujeme firmám 
riziko, že jejich investice nebude úspěšná. Tyto aktivity se snažíme koordinovat i s ostatními 
institucemi státní správy, které mohou k snižování rizika přispět. Jsem proto moc rád, že 
jsme loni během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně podepsali memorandum o 
spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a exportní pojišťovnou EGAP. 
 
K dalšímu důležitému milníku loňského roku, který bych nerad opomenul, patří zcela určitě 
audit pro delegovanou spolupráci u Evropské komise, kterým ČRA úspěšně prošla. 
Tímto jsme se zařadili mezi vyspělé evropské rozvojové agentury a zároveň jsme jedinou 
agenturou z nových členských zemí EU, která tuto akreditaci získala. Tato akreditace nám 
umožní přijímat evropské prostředky pro realizaci rozvojových projektů v zahraničí. 
Abychom byli v tomto procesu úspěšní, budeme se muset nejenom profilovat v oblastech 
s naší přidanou hodnotou, ale zároveň i postupně posilovat naši přítomnost v prioritních 
zemích. Toto se již děje a v loňském roce jsme obsadili tzv. rozvojovými diplomaty místa 
v Gruzii, Kambodži a Etiopii. V roce 2018 k nim přibudou další pracovníci ČRA, kteří budou 
působit v Bosně a Hercegovině a v Zambii. 
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Na závěr si dovolím jeden postřeh z mých dosavadních pracovních cest do prioritních zemí. 
Všiml jsem si, že jsme vnímáni jako efektivní, dobří a empatičtí donoři. I s tím 
relativně nízkým rozpočtem, co ve srovnání s vyspělými donory máme, je efektivita našich 
projektů vysoká a dopady jsou viditelné. Vždyť jen necelých sedm procent našeho rozpočtu 
jde na provoz, ostatní rozdělujeme na projekty. To je v rámci zemí EU velmi solidní výsledek. 
Bez tak zkušeného a kvalitního týmu, jaký mám v ČRA tu čest řídit, by to ale nebylo možné. 
 
Pavel Frelich 
ředitel České rozvojové agentury 
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Vybrané výsledky projektů ČRA v roce 2017 
 
V roce 2017 bylo z prostředků ČRA podpořeno celkem 268 projektů a celkové 
čerpání rozpočtu činilo 447 610 327 Kč. 
 
 
V bosenském městě Gradačac byla dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod a 
projekt byl oceněn jako jeden z nejlepších v oblasti ochrany životního prostředí v zemi. 
 
V gruzínské provincii Tušsko byl k rozvoji lesnického hospodaření pořízen traktor se 
speciální lesnickou nástavbou. Jde o vůbec první lesnický traktor v Gruzii. 
 
V etiopské zóně Sidama se podařilo koncipovat kapacitu nových vodních zdrojů tak, aby 
pokryla poptávku po pitné vodě při současném růstu počtu obyvatel po dobu příštích 20 let.   
 
V Kosovu bylo proškoleno 110 zrakově postižených osob v Braillově písmu, prostorové 
orientaci, IT dovednostech a práci v sociálním podnikání. 
 
V Moldavsku byly ve dvou nových centrech denní a domácí péče poskytnuty asistenční 
služby 700 osobám nacházejícím se v obtížné sociální či zdravotní situaci. 
 
V kambodžské provincii Takeo využilo možnosti preventivního vyšetření zraku více než 
36 000 lidí a zdejší aktivity ČRA byly oceněny vysokým kambodžským státním 
vyznamenáním.    
 
Na Ukrajině byla rekonstruována budova Donbaské národní akademie civilního inženýrství 
a architektury a školské koleje Horlivského institutu zahraničních jazyků.  
 
V Zambii složí učňovské zkoušky na kurzech podpořených ČRA 97–100 % studentů, což 
danou vzdělávací instituci řadí k nejúspěšnějším v zemi.  
 
V rámci Programu B2B podaly české podnikatelské subjekty celkem 170 žádostí o dotaci a 
58 z nich bylo vyhověno. 
 
Do prvního ročníku soutěže o ceny SDGs se zapojilo 215 projektů různých organizací a 
procento lidí, kteří mají v rámci ČR povědomí o SDGs, se zvýšilo na 35 %.  
 
Dokumentární film Krajina kamenných věží o aktivitách ČRA v gruzínském Tušsku získal 
hlavní cenu v kategorii cestopisných snímků na mezinárodním festivalu. 
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1 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 zabývá právě těmito třemi 
oblastmi od 1. ledna 2008. Vznikla zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, a jejím zřizovatelem je 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV). 
 
ČRA je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou 
správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi a 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 
2017 se řídila také Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na 
období let 2010–2017. Při tom spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, 
zastupitelskými úřady ČR v zahraničí (ZÚ), zástupci partnerských zemí a ostatními dárci. 
ČRA je přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci. 
 
Hlavním úkolem ČRA je příprava a realizace 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. 
 Podporuje české subjekty, které usilují o zapojení do projektů ostatních 

dárců a mezinárodních organizací skrze tzv. trojstranné projekty. 
 Podporuje posilování kapacit neziskových organizací a dalších subjektů. 
 Spolupracuje s pracovníky MZV a poskytuje jim informace o tom, které projekty 

se realizují v prioritních zemích v případě, že se tam koná zahraniční cesta.  
 
V roce 2017 činnost Agentury plně reflektovala usnesení vlády č. 631/2016 k Plánu zahraniční 
rozvojové spolupráce na rok 2017 (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 
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 
nejenom 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) nebo peněžní dary (tj. převod prostředků 
na zahraniční subjekty).  
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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 2017 zaznamenala ČRA celkem dvě žádosti o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., všechny tyto žádosti byly řádně vypořádány. 
 
 
Partneři zahraniční rozvojové spolupráce 
 
Česká republika je jedním z mnoha dárců, kteří se podílí na zahraniční rozvojové spolupráci 
ve světě. Od roku 2013 je ČR plnoprávným členem výboru OECD DAC, v rámci kterého 
se zástupci ČRA účastní během roku několika odborných seminářů. ČRA je dále členem sítě 
evropských dárcovských agentur Practitioners’ Network for European 
Development Cooperation. Tato platforma sdružuje dvanáct rozvojových agentur 
členských států EU a Evropské komise. ČRA je také pozorovatelem v síti evropských 
agentur EUNIDA. 
 
V rámci implementace bilaterálních projektů ČRA dále spolupracuje s řadou agentur 
zahraničních dárců, jako například s Agenturou Spojených států amerických pro 
mezinárodní rozvoj (USAID), se Švédskou rozvojovou agenturou (SIDA), s Rakouskou 
rozvojovou agenturou (ADA), s Německou agenturou pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(GIZ), Izraelskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (MASHAV) a mnoha 
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dalšími. Spolupráce probíhá na projektové úrovni také s mezinárodními organizacemi, jako je 
Rozvojový program OSN (UNDP).  
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2 Kde působíme 

Česká republika měla na základě Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na 
období 2010–2017 stanovených pět programových zemí a šest projektových zemí, do 
kterých dlouhodobě směřovala zahraniční rozvojovou spolupráci. Od roku 2014 byla navíc 
poskytnuta mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a demokratické transformaci.  
 
Některé horizontální programy (například Program rozvojového partnerství pro soukromý 
sektor či trojstranné projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země. V roce 2017 takto 
byly podpořeny projekty například na Srí Lance, v Myanmaru (Barmě), Ghaně, Jižním 
Súdánu, Peru a dalších zemích. 
 
Programové země: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko 
 
Projektové země: Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie 
 
Mimořádná pomoc: Ukrajina 
 
 
Sektorové priority v jednotlivých zemích 
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3 Přehled vynaložených prostředků v roce 2017 

Skutečné čerpání finančních prostředků na dvoustranné projekty 
realizované v jednotlivých zemích za rok 2017 
 
 

 
Země Skutečné čerpání 

Afghánistán 15 994 494 Kč 

Bosna a Hercegovina 57 630 421 Kč 

Etiopie 70 580 055 Kč 

Gruzie 35 332 975 Kč 

Kambodža 20 971 800 Kč 

Kosovo 15 548 000 Kč 

Moldavsko 79 418 892 Kč 

Mongolsko 16 857 047 Kč 

Palestina 4 873 128 Kč 

Srbsko 4 339 726 Kč 

Ukrajina 7 723 632 Kč 

Zambie 18 545 774 Kč 

 
 

Afghánistán
5 %

Bosna a 
Hercegovina

17 %

Etiopie
20 %

Gruzie
10 %

Kambodža
6 %

Kosovo
5 %

Moldavsko
23 %

Mongolsko
5 %

Palestina
1 % Srbsko

1 %

Ukrajina
2 %

Zambie
5 %
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Skutečné čerpání finančních prostředků na projekty realizované  
v jednotlivých sektorech za rok 2017  
 
 

 
 
 
 

Sektor Skutečné čerpání 

Voda a sanitace 55 953 357 Kč 

Zemědělství a lesnictví 102 001 746 Kč 

Obecná ochrana životního 
prostředí  

9 820 561 Kč 

Připravenost a prevence 
katastrof  

2 073 564 Kč 

Ostatní sociální 
infrastruktura a služby 

46 411 245 Kč 

Zdravotnictví 26 344 846 Kč 

Vzdělávání 29 996 207 Kč 

Veřejná správa a občanská 
společnost 

41 473 702 Kč 

Výroba a dodávky energie 26 017 084 Kč 

 
 
 
 

Voda a sanitace
16 %

Zemědělství
a lesnictví

30 %

Obecná ochrana
životního prostředí 

3 %

Připravenost
a prevence 
katastrof 

1 %

Ostatní sociální
infrastruktura a 

služby
14 %

Zdravotnictví
8 %

Vzdělávání
9 %

Veřejná správa
a občanská 
společnost

12 %

Výroba a dodávky
energie

8 %
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Podíl skutečného čerpání finančních prostředků 
dle formy projektů za rok 2017 
 
 

 
 
 

Forma Skutečné čerpání 

Dotace 266 061 787 Kč 

Veřejné zakázky 151 845 931 Kč 

Rozpočtová opatření 50 459 218 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace
57 %Veřejné zakázky

32 %

Rozpočtová 
opatření

11 %
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4 Sektorové priority v roce 2017 

4.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 
 
Voda a sanitace 
 
V rámci sektoru vody a sanitace se ZRS ČR v roce 2017 zaměřila především na zlepšení 
situace týkající se zásobování pitnou vodou a managementu vodních zdrojů, dále se věnovala 
nakládání s odpadními vodami a jejich čištění, nakládání s komunálním odpadem a dalším 
formám prevence znečišťování vodních zdrojů, včetně odstraňování starých ekologických 
zátěží.  
 
V roce 2017 schválila vláda ČR na sektor vody a sanitace 82 mil. Kč. Skutečné čerpání v tomto 
sektoru v loňském roce činilo necelých 56 mil. Kč, tedy 68 % původního plánu, přičemž mezi 
přijímající země patřily Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Kosovo. 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. 
 
 
4.2 Zemědělství a rozvoj venkova 
 
Zemědělství a lesnictví 
 
Pro řadu rozvojových zemí je zemědělství pro rozvoj obyvatelstva klíčovým sektorem 
hospodářství. I z toho důvodu má přenos zkušeností z oblasti českého zemědělství a lesnictví 
ve světě své nezastupitelné místo.  
 
V roce 2017 vláda svým usnesením alokovala na sektor zemědělství 82,5 mil. Kč. Skutečné 
čerpání představovalo 89,8 mil. Kč. Projekty byly realizovány v Afghánistánu, Bosně a 
Hercegovině, Etiopii, Moldavsku, Gruzii a Zambii. Zemědělské projekty se v roce 2017 
zaměřily na zvyšování efektivity zemědělské produkce a drobných zemědělců, podporu 
organického zemědělství a posilování kapacit vzdělávacích a poradenských služeb. Důležitým 
společným prvkem aktivit byla šetrnost k životnímu prostředí a zlepšování potravinové 
bezpečnosti. 
 
Projekty v sektoru lesnictví probíhaly v roce 2017 v Bosně a Hercegovině, Etiopii a 
Mongolsku. Usnesením vlády se na tento sektor vyčlenilo 15 mil. Kč, z toho bylo skutečně 
čerpáno přes 12 mil. Kč. Projekty se v roce 2017 orientovaly především na řešení 
problematiky rekultivace degradovaných půd, zlepšení lesního plánování či obnovu místních 
ekotypů dřevin. 
 
Česká rozvojová spolupráce tak přispěla k naplňování cíle udržitelného rozvoje č. 2: 
vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné 
zemědělství. Dále pak cíle 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. 
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Obecná ochrana životního prostředí 
 
Aktivity ZRS ČR se v rámci sektoru obecné ochrany životního prostředí zaměřily 
především na téma budování kapacit místní státní správy, a to v Gruzii v souvislosti s řízením 
chráněných oblastí a zaváděním evropské legislativy týkající se prevence závažných havárií a 
také v Mongolsku v oblasti nakládání se starými ekologickými zátěžemi. V roce 2017 vláda ČR 
schválila na sektor ochrany životního prostředí 9 mil. Kč. Na projekty bylo vyčerpáno celkem 
9,8 mil. Kč. 
 
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. 
 
Prevence katastrof a připravenost na jejich řešení 
 
V rámci tohoto sektoru se aktivity ZRS ČR zaměřily především na témata související 
s ochranou před sesuvy půdy a erozí a ke zvýšení bezpečnosti klíčových silničních koridorů. 
Tyto projekty pomáhají chránit lidské životy a majetek, zajišťují také předpoklady pro lepší 
životní podmínky populace. To vede v důsledku k omezení vysidlování, k růstu ekonomiky a 
životní úrovně obyvatel. 
 
V roce 2017 vláda ČR schválila svým usnesením na sektor prevence katastrof a 
připravenosti na jejich řešení 3,5 mil. Kč. Skutečné čerpání v tomto sektoru činilo přes 
2 mil. Kč, tedy cca 59 % původního plánu, přičemž realizované aktivity se soustředily 
především na Gruzii. ČR svými aktivitami v rámci tohoto sektoru přispěla k plnění cíle 
udržitelného rozvoje č. 9: vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a 
udržitelnou industrializaci a inovace. 
 
 
4.3 Inkluzivní sociální rozvoj 
 
Ostatní sociální infrastruktura a služby 
 
Mít možnost zapojit se do života a rozvoje svých komunit je jednou ze základních podmínek 
udržitelného růstu. V roce 2017 bylo dle schváleného usnesení vlády alokováno na sektor 
ostatní sociální infrastruktury a služeb celkem 46,5 mil. Kč, z kterých bylo přibližně 
99,8 % vyčerpáno. Mezi hlavní přijímací země patřily Moldavsko, Gruzie, Kambodža, 
Palestina a Kosovo.  
 
V rámci sektoru ostatní sociální infrastruktura a služby se ZRS ČR zaměřila zejména na 
oblast začleňování znevýhodněných a vyloučených skupin do společnosti (nevidomých, 
neslyšících nebo jinak zdravotně postižených, dále sociálně slabých či jinak vyloučených 
skupin obyvatel), na zkvalitnění vzdělávacího systému a na trh práce. V rámci sociálního 
sektoru bylo usilováno o pozitivní systémové změny a budování místních kapacit v oblasti 
poskytování sociální péče a ochrany.  
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ZRS ČR v rámci tohoto sektoru přispěla rovněž 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 cíl udržitelného 
rozvoje č. 5: dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek. 
 
Zdravotnictví 
 
V roce 2017 bylo dle schváleného usnesení vlády alokováno na sektor zdravotnictví celkem 
34 mil. Kč, přičemž vyčerpáno bylo přes 77 %. Mezi hlavní přijímající země patřily Gruzie, 
Etiopie, Kambodža a Zambie. 
 
V rámci sektoru zdravotnictví se ZRS ČR zaměřila na prevenci dětské podvýživy, snížení 
dětské a mateřské úmrtnosti v méně rozvinutých zemích, jako je Etiopie, Zambie a 
Kambodža. V dalších partnerských zemích – jako například v Gruzii – se česká pomoc 
zaměřila na oblast prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění, 
nastavení standardů primární zdravotní péče a v neposlední řadě i vzdělávání místního 
zdravotnického personálu. V rámci tohoto tématu je snaha o naplnění cíle udržitelného 
rozvoje č. 3: zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. 
 
Vzdělávání 
 
Finanční alokace na sektor vzdělávání činila v roce 2017 necelých 28 mil. Kč a skutečně bylo 
čerpáno necelých 30 mil. Kč. Mezi přijímací země patřily Etiopie, Afghánistán a Zambie. 
Projekty pomáhají naplnit především cíl udržitelného rozvoje č. 4: zajistit rovný přístup 
k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny. 
 
Vzdělání patří mezi základní pilíře rozvoje, proto se česká rozvojová pomoc zaměřila 
především na oblasti podpory základního a středoškolského vzděání. Důležitou součástí 
projektů bylo sdílení a tvorba učebních materiálů, školení a workshopy pro pedagogické 
pracovníky a zavádění moderních metod vyučování.  
 
 
4.4 Řádná (demokratická) správa věcí veřejných 
 
Veřejná správa a občanská společnost 
 
Předávání českých zkušeností s politickou, ekonomickou a společenskou transformací se 
dostává v rámci projektů v sektoru veřejné správy a občanské společnosti stále více do 
popředí.  
 
Projekty v sektoru veřejné správy a občanské společnosti byly v roce 2017 realizovány v Bosně 
a Hercegovině, Gruzii, Srbsku, Moldavsku a na Ukrajině. Zaměřovaly se přitom nejen na 
přechod k decentralizovanému systému veřejné správy a zvýšení kapacit jednotlivých 
veřejných institucí, ale také na přenos zkušeností s přiblížením k Evropské unii. 
 
V roce 2017 bylo na bilaterální projekty v sektoru veřejné správy a občanské společnosti 
vyčerpáno přibližně 93 % z plánovaného rozpočtu 44,5 mil. Kč dle usnesení vlády. V rámci 
tohoto tématu je usilováno o cíl udržitelného rozvoje č. 16: podporovat mírové a 
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inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit 
efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. 
 
 
4.5 Ekonomický růst 
 
Výroba a dodávky energie 
 
V oblasti výroby a dodávky energie může Česká republika čerpat z bohatých zkušeností 
českých firem v tomto sektoru. Vláda ČR schválila v roce 2017 na sektor výroby a dodávky 
energie 41 mil. Kč, vyčerpáno bylo přes 26 mil. Kč. 
 
V rámci sektoru se v roce 2017 uskutečnily projekty v Bosně a Hercegovině, Palestině a 
Kambodži. Mezi hlavní témata patřilo především využívání alternativních energetických 
zdrojů, jako jsou solární systémy pro ohřev vody, bioplyn nebo kotle na biomasu, a dále 
zvyšování energetické účinnosti pomocí modernizace stávajících energetických systémů. 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 2017 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 přispějí 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 know-
how a přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v daných zemích.  
 
V roce 2017 bylo v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor 
podáno ze strany českých podnikatelských subjektů celkem 170 žádostí o dotaci, 
58 projektů bylo podpořeno. Celkový rozpočet pro podporu soukromého sektoru činil 
20 mil. Kč, přičemž bylo vyčerpáno přes 27 mil. Kč, a to na projekty v těchto zemích: 
Afghánistán, Angola, Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Ghana, Gruzie, Indonésie, 
Kambodža, Kolumbie, Kostarika, Kyrgyzstán, Mali, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, 
Myanmar, Nicaragua, Peru, Srbsko, Srí Lanka, Ukrajina, Vietnam a Zambie. 
  
Díky úspěšné implementaci Programu B2B v roce 2017 bylo rozhodnuto navýšit rozpočet pro 
rok 2018. Program se také snaží podpořit návaznost komerčních aktivit firem díky spolupráci 
s našimi partnery Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a exportní 
pojišťovnou EGAP.  
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Vysílání expertů 
 
Od 1. ledna 2015 je program Vysílání expertů do rozvojových zemí (v rámci přenosu 
transformačních zkušeností) novým mechanismem poskytování zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky. Cílem tohoto nástroje ZRS ČR je sdílení českých zkušeností a 
znalostí získaných v období transformace, tedy přechodu státu z centrálně plánované 
ekonomiky na ekonomiku tržní, zasazenou do demokratického systému. Tyto transformační 
zkušenosti jsou chápány jako výrazná komparativní výhoda ČR.  
 
ČRA v roce 2017 vysílala experty do celkem osmi zemí: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, 
Etiopie, Gruzie, Kosovo, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. V roce 2017 bylo na projekty v rámci 
programu Vysílání expertů čerpáno celkem 4,8 mil. Kč, což představuje 96 % z původního 
plánu. Uskutečnilo se celkem 13 projektů. 
 
Vysílání učitelů 
 
Zlepšení systému 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 prostřednictvím zapojení pedagogů českých 
vysokých škol. Ti působí přímo v partnerských institucích, věnují se výuce a podílejí se na 
výzkumné činnosti.  
 
V roce 2017 disponovala ČRA na realizaci projektů na program Vysílání učitelů částkou 
11 mil. Kč. Během roku 2017 se uskutečnilo 11 projektů v těchto zemích: Afghánistán, Bosna 
a Hercegovina, Etiopie, Kambodža, Gruzie, Moldavsko, Mongolsko a Ukrajina.   
 
Trojstranné projekty 
 
ČRA každoročně financuje projekty trojstranné neboli trilaterální spolupráce. Podmínkou 
dotačního titulu Podpora trojstranných projektů českých subjektů je vždy 
spolufinancování projektu z jiného zdroje – například Evropské komise – minimálně ve výši 
50 % celkových nákladů projektu. Trojstranné projekty umožňují českým realizátorům získat 
cenné zkušenosti při práci na společných aktivitách se zahraničními partnery. 
Prostřednictvím trojstranné spolupráce je navíc celkový objem prostředků – a tudíž i dopady 
realizovaných projektů – na rozvojovou spolupráci vyšší, než kdyby byl projekt financovaný 
pouze ČRA.  
 
Finanční alokace pro rok 2017 na trojstranné projekty dle usnesení vlády činila 39 mil. Kč. 
Skutečné čerpání na projekty činilo 35,3 mil. Kč a podpořeno bylo celkem 29 projektů. 
I v rámci trojstranných projektů je kladen důraz zejména na prioritní země české rozvojové 
spolupráce. 
 
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.  
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V roce 2017 byly tuzemské projekty realizovány v rámci pěti dotačních titulů: Globální 
rozvojové vzdělávání, Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS, Posilování 
kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací, Posilování kapacit 
platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci a Podpora rozvojových 
aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR. Na podporu těchto aktivit bylo 
čerpáno přes 23,5 mil. Kč. Z těchto financí bylo v roce 2017 podpořeno 40 projektů. 
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5 Výsledky vybraných projektů v roce 2017 
 
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci 
VODA A SANITACE / BOSNA A HERCEGOVINA 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-2-14022 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: Gradačac, Tuzlanský kanton, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: VHS Brno, a.s., municipalita Gradačac 
Celkový rozpočet: 56 159 550 Kč 
 
Město Gradačac produkovalo velké množství odpadních vod, které vedly ke znečištění vody v 
řece Gradašnica a měly negativní dopad nejen na životní prostředí, ale i na zdravotní stav 
populace. Čistírna odpadních vod byla zastaralá a navíc ji značně poničil válečný konflikt v 
90. letech.  
 
Projekt se proto zaměřil na modernizaci, rozšíření a zvýšení spolehlivosti systému čištění 
odpadních vod. Byla potřeba kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod, ale i proškolení 
stávajících zaměstnanců. Projekt byl zahájen v květnu 2015 a stavební práce byly započaty v 
červnu 2016. V posledním roce projektu probíhal zkušební provoz na zrekonstruované 
čistírně odpadních vod a byla vybavena místní laboratoř sloužící pro zkoumání vzorků z 
čistírny. Zaškolením obsluhy čističky mohlo dojít k plynulému převzetí čistírny odpadních 
vod do provozu místním provozovatelem Komunalac. V zimním období 2017 prošlo čistírnou 
kvůli tání sněhu velké množství vody, současně vniklo i značné množství štěrku, došlo tedy k 
poslední stavební úpravě a byl dobudován lapák štěrku.  
 
V rámci projektu proběhla i osvětová kampaň Ekolev na školách. Byly vytvořeny letáky pro 
věkové kategorie 8–12 a 13–16 let s postavičkami Ekolva a lvice Kapky, které dětem 
zdůraznily nutnost ochrany zdrojů čisté vody a představily projekt. Nad rámec aktivit byl v 
čistírně odpadních vod zorganizován v červnu 2017 den otevřených dveří pro žáky základních 
škol, kteří jsou členy tzv. ekologických sekcí ve školách. 
 
Projekt vede ke snížení znečištění povrchových vod řeky Gradašnica průmyslovými a 
komunálními odpadními vodami, což umožňuje další rozvoj průmyslu v regionu v souladu s 
ochranou životního prostředí. Snížení znečištění povrchových vod zároveň přispívá k 
naplnění cílů Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti.  
 
„Díky české spolupráci má Gradačac jednu z šesti funkčních čističek odpadních vod v Bosně 
a Hercegovině, na což jsme velmi hrdí. Projekt také získal zvláštní ocenění Federálního 
fondu pro životní prostředí jako jeden z nejlepších projektů v oblasti ochrany životního 
prostředí v naší zemi,“ říká starosta města Gradačac Edis Dervišagić a dodává: „Spuštění 
čistírny odpadních vod neznamená pouze lepší podmínky pro občany, ale také ekonomický 
rozvoj celého regionu, neboť mnoho firem v našem městě své produkty vyváží do zahraničí 
a musí splňovat své mezinárodní závazky, které mimo jiné zahrnují i čištění jejich 
odpadních vod.“ 
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Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých 
městech zóny Sidama II, SNNPR, Etiopie 
VODA A SANITACE / ETIOPIE 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-1-14021/2 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Guguma, Teso, Bargo a Huluka, zóna Sidama 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 22 342 708 Kč 
 
Mezi lety 1990 a 2015 se zvýšil přístup etiopské populace k pitné vodě o 51 %, ale přesto stále 
nemá přístup alespoň k základním zdrojům nezávadné vody 61 % populace, tedy asi 
60,5 milionu lidí. Záměrem tohoto projektu je zajistit dostupnost pitné vody a sanitačních 
zařízení všem obyvatelům vybraných kebelí zóny Sidama v Regionu jižních národů, a přispět 
tak ke snižování infekčních průjmových onemocnění i výskytu podvýživy. Od roku 2011 již 
získalo díky prostředkům ZRS ČR přístup k pitné vodě v zóně Sidama cca 56 tisíc obyvatel a 
dalších 16 tisíc jich získá přístup v roce 2018. 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, dodávky a technická asistence vedoucí 
k vybudování systému zásobování pitnou vodou ve třech lokalitách zóny Sidama, konkrétně 
v Gugumě, Tesu a Bargu a k rehabilitaci stávající nefunkční vodovodní sítě v lokalitě Huluka. 
Voda z těchto podzemních zdrojů by měla plně pokrýt nároky obyvatel na pitnou vodu a 
závadná povrchová voda by měla být postupně vyhrazena pouze pro užitkové účely, jako je 
zavlažování a napájení hospodářských zvířat.  
 
Výše uvedené práce budou doplněny také osvětovou a vzdělávací činností zaměřenou na 
dlouhodobou udržitelnost využívání vodních zdrojů, upevňování hygienických návyků, 
zvyšování povědomí o zdravotních rizicích spojených s vodou a budování kapacit pro 
technickou údržbu systému i pro správu vodních zdrojů na úrovni zóny.   
 
Díky projektu se snižuje počet lidí trpících nedostatkem pitné vody a s tím souvisejících 
infekčních onemocnění. Projekt má tak pozitivní vliv na zdraví obyvatel a posiluje i potenciál 
sociálního a ekonomického rozvoje oblasti. Kapacita nových vodních zdrojů je koncipována 
tak, aby pokryla poptávku po pitné vodě při současném růstu počtu obyvatel po dobu příštích 
dvaceti let.  
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Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření 
v chráněných oblastech Tušska 
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ / GRUZIE 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2015-098-DO-31210 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: Tušsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 8 752 451 Kč 
 
V Tušsku existuje řada chráněných území, péče o ně však měla doposud značné nedostatky. 
Neprobíhala inventarizace a vzhledem k neexistenci lesního managementu chyběl plán těžby 
a místní surovinové zdroje nebyly využívané šetrným způsobem. V důsledku toho lesní 
ekosystémy degradují, dochází k ohrožení existence některých porostů i konkrétních dřevin. 
Pracovníci Agentury chráněných území Gruzie, lesníci v Národním parku v Tušsku a 
Chráněné krajinné oblasti Tušska i studenti lesnictví Zemědělské univerzity Gruzie se proto 
aktivně zapojili do přípravy udržitelného modelu hospodaření v lesích dané oblasti. 
 
Vzorový lesní hospodářský plán nyní poskytuje přehled o možnostech využití lesů 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. Gruzínští odborníci a studenti měli možnost se 
opakovaně účastnit školení zaměřených na lesnickou inventarizaci a lesnické plánování, 
včetně managementu (střídavě v ČR a v Gruzii), účastnit se diskuzí, workshopů, přednášek a 
konference. Bylo poskytnuto vybavení pro sběr dat o lesních ekosystémech v terénu i 
technické vybavení, které umožní základní rozvoj lesnického hospodaření. Pracovníci lesní 
správy nyní samostatně pokračují v tvorbě, aktualizaci a využívání datových podkladů. 
 
„K rozvoji lesnického hospodaření byl z prostředků ČRA pořízen traktor se speciální 
lesnickou nástavbou, který bude v roce 2018 převezen do Gruzie. Půjde o vůbec první 
lesnický traktor v Gruzii. Může být využit k péči o krajinu, ale je rovněž významným 
příspěvkem k ekonomické soběstačnosti. Správa chráněné krajinné oblasti Tušska bude mít 
možnost zajištění vlastních finančních zdrojů a může vytvořit vlastní finanční kapitál 
včetně vlastního rozvoje služeb pro místní obyvatelstvo a tvorby pracovních míst. Podle mě 
jde o jeden z velkých úspěchů české rozvojové spolupráce,“ říká prof. Ing. Otakar Holuša, 
Ph.D. et Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, který je garantem a hlavním řešitelem 
projektu. 
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Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných 
farmářů 
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ / ZAMBIE 
 
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2014-9-31195 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Jižní provincie, okresy Monze a Choma 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně, Africa Centre for Holistic Management, Ircon  
Celkový rozpočet: 22 103 784 Kč 
 
Zemědělství je hlavním způsobem obživy 85 % obyvatel Zambie. Přesto je většina z nich při 
obdělávání půdy i chovu dobytka odkázána na samozásobitelství a nevhodné tradiční 
praktiky s omezenou produkcí. Hlavním záměrem projektu je tak prostřednictvím materiální 
i nemateriální podpory přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů dojného skotu v Jižní 
provincii Zambie.  
 
Zástupci dvou zemědělských kooperativ a několik stovek vybraných farmářů se účastní série 
praktických kurzů, v nichž se učí lépe svůj dobytek přikrmovat, produkovat pícniny na siláž a 
správně ji skladovat tak, aby i v suché sezóně měl dobytek dostatek krmiva. Podobně jsou 
farmáři vzděláváni ve výhodách a organizaci společné pastvy, jež kromě lepšího zdravotního 
stavu skotu přispívá také k omezování desertifikace krajiny. V rámci projektu byla 
kooperativám dodána také zemědělská technika, kterou si mohou farmáři půjčit za 
zvýhodněnou cenu. Půjčení jednoho stroje vyjde asi na 100 kwacha (cca 10 dolarů), ale 
nájemci ušetří spoustu práce i času.  
 
Pozitivní změny v podobě vyšších výnosů, zlepšení kvality půdy a zvýšené produkce mléka 
jsou pro zapojené zemědělce viditelné již po relativně krátké době, což motivuje k účasti na 
projektových aktivitách také další členy komunity. Větší produkce mléka farmářům pomáhá 
vydělat si více peněž na další rozvoj hospodářství či školné dětí.  
 
„Dříve jsem byla zvyklá nechávat svůj dobytek volně pást, aniž bych jej přikrmovala. Nyní 
si ale dělám vlastní siláž, kterou zvířata v suché sezóně přikrmuji. Krávy mi tak dávají více 
mléka, a to i v průběhu suché sezóny, kdy jsem dříve nenadojila vůbec nic,“ uvádí paní 
Bessie Munajonga a dodává, že ze dvou krav má nyní asi 22 litrů mléka denně. Co nevypije 
rodina, odnáší paní Munajonga dvakrát denně do několik kilometrů vzdáleného sběrného 
centra, kde za každý litr utrží v přepočtu přibližně 10 korun. Tím si může navýšit rodinný 
rozpočet až o několik set korun měsíčně, což je v kontextu rurální Zambie dobrý příjem. 
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Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží II 
OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / MONGOLSKO 
 
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010/1 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Tuv, Bulgan, Dornogobi 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DEKONTA, a.s. 
Celkový rozpočet: 20 728 360 Kč 
 
Mongolsko se potýká s velkým počtem ekologických zátěží vzniklých činností průmyslových 
podniků, armády a haváriemi, má ale omezené zkušenosti s komplexním řešením 
problematiky. Česká republika na druhou stranu vytvářela svůj systematický rámec pro 
efektivní odstranění ekologických škod již v 90. letech, a tak získala cenné zkušenosti a 
potřebné know-how, které nyní může sdílet.  
 
V rámci první fáze projektu v letech 2013–2014 probíhal sběr dat, vytvoření metodiky dle 
specifických přírodních podmínek Mongolska a elektronická databáze v prostředí GIS. 
Součástí byla i příprava odborného výkladového slovníku, vzhledem k neexistenci řady 
termínů v oblasti ekologie.  
 
Po přípravě teoretického zázemí a podkladů se odborníci ve druhé fázi zaměřili na konkrétní 
problémy, praktické ukázky, přenos know-how v oblasti průzkumu a představení základních 
sanačních metod. Vzhledem k tomu, že návrh detailních a praktických opatření u všech 
ekologických zátěží na území Mongolska je úkol přesahující možnosti ČR, soustředí se řešení 
na zvýšení kapacity mongolských expertů. Z geografického hlediska se aktivity zaměřily na tři 
vybrané lokality se specifickým typem znečištění, a to Bulgan, Nalaikh a Zuunbayan. V těchto 
lokalitách byl proveden podrobný průzkum, analýza rizik a připraveny projekty nápravných 
opatření. Následuje realizace vzorových sanačních zásahů. 
 
Po celou dobu probíhalo také zaškolování mongolských partnerů, v případě vzorkovacích, 
průzkumných a sanačních prací doprovázené ukázkovými realizacemi. S moderními 
metodami v problematice se tak seznámily oddělení státní správy, které mají oblast 
ekologických zátěží na starost, i další relevantní osoby (především studenti a pedagogičtí 
pracovníci z vybraných vysokých škol). Záměrem projektu byl zejména přenos informací a 
zkušeností, a tím i zlepšení ochrany životního prostředí v regionu. 
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Integrace zrakově postižených osob a prevence zrakových vad v Kosovu 
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY / KOSOVO 

 
Číslo projektu: KS-2015-095-DO-12191 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 8 375 000 Kč 
 
Kosovo se dlouhodobě potýká s nejvyšší nezaměstnaností v regionu. Vysoká úroveň obecné 
nezaměstnanosti pak výrazně omezuje i příležitosti pro zdravotně postižené. V celém Kosovu 
pracuje přibližně 15–20 % nevidomých, kteří většinou nacházejí uplatnění jako telefonisté či 
fyzioterapeuti. Před zahájením projektu nebyl k dispozici žádný sociální podnik, který by 
dokázal s nevidomými pracovat. Člověk v tísni se jako realizátor projektu proto zaměřil na 20 
nevidomých a slabozrakých z Prištiny, kteří měli zájem o práci v sociálním podniku, a dalších 
90 osob z celého Kosova, které se potřebovaly proškolit v Braillově písmu, prostorové 
orientaci a IT dovednostech. 
 
Pro naplnění záměru úspěšné integrace nevidomých bylo podpořeno i zlepšení diagnostiky a 
léčby očních chorob u dětí a dospělých v obcích Priština, Peć a Prizren. Zdravotním centrům 
v těchto městech bylo poskytnuto vybrané oftalmologické vybavení. Materiální pomoc doplnil 
i workshop pro praktické a rodinné lékaře zaměřený na diagnostiku očních chorob a 
informační materiály pro lékaře i širokou veřejnost. Včasná diagnostika a intervence může 
hlavně u dětských pacientů zamezit zhoršování stavu a úplné slepotě. 
 
V souvislosti s integrací na trhu práce a vzdělávání vyškolilo Pobytové rehabilitační a 
rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., v Praze během osmi týdnů kosovské 
lektory ve dvou vybraných oborech odborného vzdělávání. Ti nyní mohou svoje zkušenosti 
předávat dále a připravovat nové zaměstnance na práci v založeném sociálním podniku. 
Zajištěny byly i kurzy IT, prostorové orientace a čtení a psaní Braillovým písmem přímo 
v Kosovu. Během projektu proběhla také osvětová mediální kampaň o zdravotně postižených 
a jejich integraci na trhu vzdělávání a práce, která byla cílena na potencionální 
zaměstnavatele. 
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Podpora rozvoje služeb domácí péče v Moldavsku – region Jih 
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY / MOLDAVSKO 
 
Identifikační číslo: 03/2017/11  
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: obce Ștefan Vodă a Ceadîr-Lunga 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 12 582 000 Kč 
 
Na jednoho oficiálního zaměstnance připadají v Moldavsku až čtyři osoby v důchodovém 
věku. Tento nepoměr se každým rokem prohlubuje. Každý druhý občan v produktivním věku 
žije dnes v zahraničí, nejčastěji v Rusku a Itálii. Porodnost v zemi je nízká a populace tak 
rychle stárne. Dlouhodobým cílem projektu je proto udržet seniory v aktivním stáří, dobrém 
zdravotním stavu a především zajistit jim důstojné podmínky života. Projekt je pokračováním 
dlouhodobé intervence ČRA v této oblasti. Geograficky byla tentokrát podpora soustředěná 
do chudšího jižního regionu Moldavska.  
 
Dvě nová centra denní a domácí péče, vybudovaná ve městech Ceadîr-Lunga a Ştefan Vodă, 
poskytují každý rok po dobu až 3 měsíců sociální a zdravotnické služby okolo 700 osobám 
v obtížné sociální a/či zdravotní situaci. Většinou se jedná o osoby v důchodovém věku, často 
bez příbuzných či blízkých osob, které by se o ně mohly postarat. V rámci projektu byl dále 
připraven Manuál péče o vlastní osobu, který byl poté v ruské a rumunské jazykové mutaci 
distribuován klientům, kteří nemají přístup ke každodenním asistentským službám, ale 
dokážou se o sebe i přes omezenou pohyblivost alespoň částečně postarat. Dalším 
poskytovaným materiálem byla příručka „Podpora v poskytování domácí péče“ pro pečující 
osoby. 
 
Projekt realizovaný Charitou ČR zajistil odborná školení personálu zdravotnických a 
sociálních zařízení i neformálních pečovatelů. Zároveň byly podpořeny i místní neziskové 
organizace a vládní orgány ve vytváření strategií pro provozování komunitních služeb domácí 
péče. Jejich intenzivní dialog se zaměřil především na odhad a upravení cen sociálních 
a zdravotních služeb v domácí péči. 
 
V listopadu 2017 proběhla v Kišiněvě konference na téma „Komunitní péče – sociální 
angažovanost a odpovědnost“. Cílem konference bylo seznámit profesionální pečovatele a 
dobrovolníky s příklady nejlepší praxe v poskytování komunitních služeb a následně 
prezentovat relevantním státním institucím konkrétní návrhy, jak přispět k rozvoji služeb 
domácí péče. 
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Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo 
v Kambodži pro roky 2015–2017  
ZDRAVOTNICTVÍ / KAMBODŽA 
 
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-8-12220 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Takeo 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 5 990 000 Kč 
 
Většina případů slepoty v provincii Takeo je způsobená neoperovaným šedým zákalem. Ten 
přitom může být zcela vyléčen díky včasnému lékařskému zásahu. Hlavní bariérou 
podstoupení takového zákroku je finanční nedostupnost, a to zejména na venkově. Téměř 
všichni lidé s oční vadou nad 50 let v regionu také nemají k dispozici žádné brýle. Kritická 
absence informací o možnostech léčby a nedostatečná prevence tak vedou ke zhoršujícímu se 
stavu pacienta i nevyléčitelné slepotě. 
 
Projekt proto spolupracuje s již funkční a plně vybavenou nemocnicí v Takeu. 
Prostřednictvím částečně dotovaných zdravotnických služeb umožňuje lidem na venkově a 
zranitelným skupinám přístup k lékařské péči.  
 
Podpořen je i rozvoj odborných kapacit personálu. Hlavními školicími kurzy jsou Základy pro 
oční lékaře a Základy pro oční setry. Lékaři se během projektu vzdělávali ve Fakultní 
nemocnici v Motole a Oční nemocnici Aravind v indickém městě Madurai. Naopak 
nemocnice pak přijímá několik stážistů z oboru oftalmologie, kteří mají možnost si vyzkoušet 
nabyté znalosti v praxi. Důležitou roli v prevenci pak mají učitelé. Celkem 126 jich bylo 
postupně proškoleno, aby dokázali rozpoznat u dětí první příznaky šilhavosti, očních vad a 
onemocnění. Dokážou poté kontaktovat rodiče, vysvětlit jim situaci a odkázat je na dostupné 
zdravotnické služby. 
 
Činnost nemocnice doplňuje dvakrát týdně nový systém komunitní oftalmologie – aktivní 
pomoci v rámci komunit. V odlehlých oblastech nabízí možnost preventivních vyšetření, 
kterých již využilo více než 36 000 lidí. Pacienti, kteří poté potřebují specializovanou pomoc 
nebo operaci, jsou odkázáni na příslušná zdravotnická střediska. Jednou měsíčně jsou 
navštěvovány i rodiny, které potřebují lékařskou péči, ale z vážných důvodů nenavštěvují 
nemocnici. Tato služba je organizována Oční klinikou v Takeu ve spolupráci s Provinčním 
zdravotním odborem, zdravotními centry a místními komunitami (předseda komunity, 
vesnická podpůrná skupina, učitelé). Za tento projekt ČRA obdržela v roce 2017 vysoké 
kambodžské státní vyznamenání – Řád Sahametrei Thnak Tepidin – za realizaci zahraniční 
rozvojové spolupráce pro Kambodžu.  
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Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině  
VZDĚLÁVÁNÍ / UKRAJINA 
 
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Asociace pro mezinárodní otázky, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita 
Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita 
Celkový rozpočet: 44 000 000 Kč 
 
Ukrajinské školství se stále potýká s řadou systémových problémů souvisejících s neúčinnými 
reformami zaváděnými po rozpadu SSSR a přetrvávajícími pozůstatky centralizovaného 
sovětského systému. ČRA se proto v rámci podpory obnovy a demokratické transformace 
Ukrajiny svými aktivitami už od roku 2014 systematicky soustředí na sektor školství. Na 
základě usnesení vlády ČR z května 2017, které prodloužilo poskytování mimořádné pomoci 
Ukrajině na další dva roky, pokračuje ČRA v programu bilaterální spolupráce s názvem 
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině, který je postaven na třech pilířích. 
 
V rámci prvního pilíře zaměřeného na technickou asistenci centrálním institucím s reformou 
vzdělávacího systému jsou projekty zaměřené na oblast sběru a analýzy statistických dat, 
přípravu na mezinárodní srovnávací šetření PISA a modernizaci systému evaluace a 
monitoringu ukrajinských vzdělávacích zařízení. V druhém pilíři cílícím na meziuniverzitní 
spolupráci se projekty soustředí na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím na 
Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků 
českých vysokých škol.  
 
Projekty v rámci třetího pilíře reagují na obtížnou situaci vzdělávacích institucí evakuovaných 
z východních oblastí Ukrajiny, jejichž stávající infrastruktura a vybavení není postačující pro 
plnohodnotné vzdělávání. „Pomáháme rekonstruovat školní budovu Donbaské národní 
akademie civilního inženýrství a architektury v Kramatorsku nebo školské koleje 
Horlivského institutu zahraničních jazyků v Bachmutu. Dodali jsme IT vybavení 
evakuované Národní univerzitě Tarase Ševčenka ve Starobilsku a také jsme opravili českou 
krajanskou školku v Mykolajivce. V dalších letech plánujeme pokračovat v podpoře 
internacionalizace ukrajinských vysokých škol a modernizování univerzitních studijních 
programů,“ přibližuje referentka ČRA Kateřina Šimová. 
 
Spolupráci s ukrajinskými vysokými školami rozvíjela ČRA v roce 2017 s Asociací pro 
mezinárodní otázky, Masarykovou univerzitou, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, 
Univerzitou Palackého v Olomouci a Západočeskou univerzitou v Plzni. 
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Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu 
VZDĚLÁVÁNÍ / ZAMBIE 
 
Identifikační číslo: ZM-2014-009-DO-11320 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Njovu o.p.s. 
Celkový rozpočet: 11 500 000 Kč 
 
Po sedmi letech povinné školní docházky, která je poskytována zdarma, je následné vzdělání 
v Zambii placené. Mnoho rodičů jej však nemůže svým dětem zaplatit, což vede k tomu, že 
dívky zůstávají v domácnosti a chlapci pracují v zemědělství. Východiskem pro ně není ani 
migrace do větších měst, kde pro tak velké množství nekvalifikovaných uchazečů není 
dostatek pracovních příležitostí. 
 
Projekt podpořený ČRA dává mladým lidem ze znevýhodněného sociálního prostředí 
možnost vystudovat bezplatně jeden ze tří nabízených oborů, a tím zvýšit možnosti svého 
uplatnění na trhu práce. Do ročního výučního kurzu kuchaře, švadleny a elektrikáře jsou 
přijímáni mladí lidé ve věku 15–30 let, kteří kromě praktického odborného vzdělání 
navštěvují také kurz podnikatelských dovedností, v němž se naučí vypracovat vlastní 
podnikatelský plán či vést jednoduché účetnictví.  
 
Díky kvalitním pedagogům a propracovanému kurikulu složí učňovské zkoušky 97–100 % 
studentů, což danou vzdělávací instituci řadí k nejúspěšnějším v celé Zambii. Absolventi mají 
po zkouškách možnost zapojit se do podnikatelského inkubátoru, který jim kromě nutného 
vybavení pro rozjezd vlastního podnikání poskytuje také odborné vedení. „Půl roku po 
zkouškách sem mohou docházet a pracovat na svých prvních zakázkách. Učitelé jim navíc 
budou k dispozici a poradí například s tvorbou cen. Za půl roku si šikovní studenti mohou 
ušetřit na svůj první šicí stroj,“ vysvětluje Vendula Tembo, ředitelka organizace Njovu. 
 
O učně z těchto kurzů je na pracovním trhu velký zájem. Více než 38 % začne podnikat a 
dalších 44 % si najde zaměstnání. Dalším krokem organizace Njovu, která projekt 
implementuje, je úspěšně předat vybudované centrum učňovských kurzů základní škole 
Katongo, která zajistí dlouhodobé pokračování kurzů a tím i udržitelnost výstupů projektu.  
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Podpora kapacit Státního archivu Bosny a Hercegoviny 
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST / BOSNA A HERCEGOVINA 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-7-15110/3 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Sarajevo 
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka 
Realizátor: Národní archiv ČR, Ceiba, s.r.o. 
Celkový rozpočet: 3 779 980 Kč  
 
Státní archiv Bosny a Hercegoviny je jediným archivem v této zemi, jehož působnost se 
vztahuje na celý stát, ne pouze na entitu či jiný samosprávný celek. Některé z cenných 
historických materiálů mají mezinárodní význam a jsou svým charakterem důležité i pro 
pochopení české historie.  
 
V únoru 2014 bylo během sociálních nepokojů v Sarajevu několik místností archivu poničeno 
a vypáleno. Česká republika reagovala na situaci vysláním experta z Vysoké školy chemicko-
technologické, který archivu doporučil další optimální postup při konzervaci ohořelých 
materiálů a sušení vzácných dokumentů poničených hasičským zásahem. Archivu byla také 
poskytnuta materiální podpora ve formě filtračních papírů či skladovacích archivních boxů. 
 
Při identifikaci tohoto projektu byla za hlavní problém označena především absence 
restaurátorského pracoviště v archivu a nedostatek odborně vyškoleného personálu. Národní 
archiv ČR proto vypracoval metodiku pro restauraci a konzervaci poničených materiálů, která 
byla poté implementována do vnitřních předpisů Státního archivu Bosny a Hercegoviny. Dále 
byla vybudována a začátkem roku 2017 plně vybavena laboratoř pro konzervování a 
restaurování archivního materiálu. „Funkční laboratoř, kterou archiv doposud neměl, je pro 
nás velmi důležitá zejména v oblasti péče o materiály, z nichž nemalá část se týká také 
společné historie České republiky a Bosny a Hercegoviny,“ říká zástupce ředitele archivu 
Šimun Novaković. V letech 2015–2017 proběhlo také školení dvou laboratorních pracovnic 
včetně jejich studijní stáže v Národním archivu ČR, které nyní pracují v nově vybavené 
laboratoři podle správných pracovních postupů. 
 
U příležitosti oslav 70. výročí Státního archivu Bosny a Hercegoviny, konaných v prosinci 
2017 v Sarajevu, obdržela ČRA ocenění „Listina krále Stjepana Dabiše“. Česká republika se 
tak stala první zemí, která obdržela tuto cenu nesoucí název nejstaršího dokumentu ve 
vlastnictví tamního archivu z roku 1395.  
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Zvýšení kapacit  a efektivity gruzínské kynologické služby 
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST / GRUZIE 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2016-083-RO-15113 
Doba realizace: 2016–2019  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejné zakázky 
Realizátor: Celní správa ČR, GAPPAY, s.r.o. 
Celkový rozpočet: 9 468 721 Kč 
 
Gruzie se v posledních letech stává stále významnějším koridorem, přes který jsou do Evropy 
a Turecka pašovány drogy. Objem drog zachycených na území Gruzie tak narůstá. Zadržen je 
nejčastěji kokain, marihuana, heroin, amfetamin a nelegální tabák. Například v roce 2014 
podchytily gruzínské úřady na kontrolních místech rekordních 2,8 tun heroinu. Čeští 
kynologové, patřící ke světové špičce, proto na základě zájmu Celní správy Gruzie asistují při 
rozšíření kapacit a efektivity tamní kynologické služby. 
 
„Velmi nás těší, že můžeme naše bohaté zkušenosti předat v Gruzii, která se stále více 
potýká s problémem pašování drog. V podobném duchu jsme již úspěšně pomáhali 
s výcvikem služebních psů peruánským a izraelským kolegům,“ říká brigádní generál Milan 
Poulíček. Projekt probíhající nyní v Gruzii je ale unikátní svým rozsahem. Vedle výcviku 16 
služebních psů se čeští odborníci zaměřují také na teoretickou stránku, vytváří metodiky pro 
systematické pořizování služebních psů, jejich výcvik i nasazení do služby. 
 
Projekt bude probíhat až do roku 2019. V rámci něj již dochází k vypracování doporučení a 
přípravě systému školení a výcviku instruktorů, psovodů a služebních psů. Cvičení budou 
probíhat vždy dva měsíce v roce na základně v Heřmanicích na Liberecku, která má od roku 
2005 statut Světové celní organizace. Dále bude podpořeno rozšíření jednotek Kynologické 
služby Celní správy Gruzie na všechny hraniční přechody, přístavy a mezinárodní letiště.  
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Propagace a podpora dlouhodobě udržitelného šíření obnovitelných 
zdrojů energie ve venkovských oblastech Kambodže 
VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE / KAMBODŽA 
 
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-6-23030 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: 12 provincií Kambodže 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 18 000 000 Kč 
 
Projekt se zaměřuje na podporu ekonomického rozvoje s důrazem na využívání obnovitelných 
zdrojů energie na lokální úrovni. Pomáhá tak snižovat energetickou chudobu ve venkovských 
oblastech, kde většina obyvatel používá jako hlavní zdroj energie palivové dřevo. Díky tomu 
dochází k rychlé deforestaci, nákup dřeva výrazně vyčerpává rodinné rozpočty a jeho sběr je 
časově velmi náročný. Řada domácností používá také tužkové baterie, svíčky nebo petrolejové 
lampy. I to je ale velmi neefektivní, nepraktické, finančně náročné a zatěžující pro životní 
prostředí. Elektřina v rámci rozvodné sítě pak není dostupná vůbec nebo je její cena vyšší než 
ve městech.  
 
Prostřednictvím zvyšování kapacit NNO, kambodžské vlády a soukromého sektoru došlo 
k podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a k rozvoji tržně-orientovaného 
bioplynárenského sektoru ve 12 provinciích Kambodže. Místní farmáři obdrželi finanční 
podporu na pořízení domácí bioplynárny. V roce 2017 byla podpořena výstavba 175 
bioplynáren a byli proškoleni zástupci firem, kteří se stavbou bioplynáren zabývají, a technici, 
kteří zajišťují údržbu a provoz bioplynáren. Probíhala informační kampaň zaměřená na 
využití biodigestátu z bioplynáren jako organického hnojiva a díky tomu došlo i ke zvýšení 
zemědělské produkce.  
 
Projekt se vedle bioplynu zaměřil také na rozvoj sektoru solárních technologií, které jsou 
dosud v Kambodži využívány jen zřídka, navzdory příznivým přírodním podmínkám. Byly 
propagovány domácí solární systémy – solární panely, solární dobíječky na mobily a solární 
lampičky na čtení, dále například solární lampy na zvýšení užitkovosti kuřat. Konkrétně 
projekt přispěl k dlouhodobému přístupu k energii pro 8 000 obyvatel venkova, k fungování 
70 soukromých stavebních firem s alespoň 420 pracovníky a zejména ke zlepšení obživy, 
zdraví a životního prostředí za výrazného snížení skleníkových plynů. 
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Elektrifikace venkova pomocí solárních baterií 
PROGRAM B2B / GHANA 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/33 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Agile Europe s.r.o.  
Celkový rozpočet: 463 746 Kč 
 
Řada výzkumů naznačuje, že subsaharská Afrika vytváří nejnižší množství elektrické energie 
na světě a zažívá nejtěžší formu energetické chudoby. Jak vyplývá z podnikatelského plánu 
společnosti Agile Europe, spotřeba energie na obyvatele v regionu je jen třetinou 
celosvětového průměru. V letech 2010–2016 prošla Ghana svou doposud nejhorší 
energetickou krizí. V současné době stále čelí problémům se zvyšováním podílu 
obnovitelných zdrojů na národním energetickém mixu.  
 
Do roku 2020 Ghana vytyčila cílový podíl obnovitelných zdrojů ve výši 10 %. Společnost Agile 
Europe se nejen z tohoto důvodu rozhodla prozkoumat potenciál svých solárních řešení na 
energetickém trhu v Ghaně, zejména s důrazem na elektrifikaci venkova. Projekt realizovaný 
v roce 2017 předpokládal vytvoření podnikatelského plánu pro úspěšnou elektrifikaci 
venkovských oblastí v Ghaně skrze solární baterie s nabíjecím systémem umístěným ve 
venkovských školách. Cílovou skupinou byly školy a rodiny v rurálních oblastech.  
 
Naplnění aktivit projektu proběhlo prostřednictvím osobních setkání při výjezdu zástupců 
společnosti do Ghany. Ti se zde setkali se členy ghanské vlády a organizacemi činnými 
v energetickém sektoru. Díky těmto setkáním mohla společnost nasbírat data vhodná pro 
modifikaci svého produktu a pro přípravu velké části podnikatelského plánu. Stejným 
způsobem proběhl také výběr potencionálních lokalit pro realizaci projektu. Zástupci ghanské 
vlády a místní organizace poskytli přehled o neelektrifikovaných rurálních oblastech v Ghaně.  
 
Návštěva konkrétních lokalit umožnila získat cenné informace přímo od potencionálních 
uživatelů solárního řešení společnosti Agile Europe, včetně informací o možných technických 
či jiných nedostatcích, na kterých tak může společnost dále pracovat. Aby se stala 
důvěryhodným dodavatelem solárních produktů a nečelila tak problémům s dovozem, 
plánuje společnost Agile Europe získat certifikaci Energetické komise v Ghaně a navázat na 
setkání se zástupci ghanské vlády v roce 2017, kteří by projekt mohli dále podpořit. 
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Technologie pro výrobu pitné vody v Peru  
PROGRAM B2B / PERU 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/16 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Photon Water Technology s.r.o.  
Celkový rozpočet: 447 345 Kč 
 
Peru trpí dlouhodobě se opakujícími povodněmi následovanými obdobími sucha, při kterých 
dochází ke kontaminaci vod nerozpustnými látkami. Vzhledem k naléhavému nedostatku 
pitné vody v Peru označila peruánská vláda čištění vody za národní prioritu. Podle studie 
Světové zdravotnické organizace (WHO/UNICEF) je pouze 22 % obyvatel Peru na venkově 
napojeno na vodovod a kanalizaci s tím, že ke zdroji pitné vody má přístup méně než polovina 
venkovské populace. 
 
Společnost Photon Water Technology se proto rozhodla nabídnout svoji technologii 
jednoduchých nízko až středně kapacitních zařízení umožňujících výrobu pitné vody 
z kontaminovaných zdrojů, které by splňovaly požadavky na technickou jednoduchost. Pro 
zjištění místních podmínek vypracovala v rámci Programu B2B studii proveditelnosti.  
 
Projekt se orientuje na dodávky malých kontejnerových jednotek na úpravu vody pro 
zásobování obcí s velikostí do 1 000 obyvatel v oblasti Tacna kvalitní pitnou vodou. 
Písemným výstupem projektu je studie proveditelnosti zahrnující technická řešení včetně 
jejich hodnocení a cenovou kvantifikaci nejméně tří variant technologického zařízení. V rámci 
zvýšení ekonomické efektivity a udržitelnosti záměru a také maximálního využití místních 
materiálních i lidských zdrojů projekt předpokládá dodávky speciálních technologických částí 
z EU a zároveň zajištění zbývajících komponent a materiálů a kompletaci zařízení z místních 
zdrojů v Peru.  
 
Společnost Photon Water Technology se na projektu podílí zejména poskytnutím know-how a 
návrhem technologií. Specializovaná nízkonákladová zařízení budou navržena tak, aby je bylo 
možné snadno sestavit, obsluhovat a využívat místním obyvatelstvem. Zástupci Photon Water 
Technology se nyní snaží získat financování pro svoji technologii, která by v havarijních 
situacích a v obdobích s kritickým nedostatkem vody zásobila obyvatele kvalitní pitnou 
vodou.  
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Zvyšování kapacit odborníků pracujících v geologických oborech 
pro státní úřady (FDRE) 
VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ / ETIOPIE 
 
Identifikační číslo: PP-2016-088-SO-14010 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: celostátně 
Realizátor: Česká geologická služba / tým expertů 
Celkový rozpočet: 1 386 224 Kč 
 
Posláním Etiopské geologické služby (GSE), která v příštím roce oslaví 50. výročí svého 
založení, je shromažďovat a zpracovávat informace o geologickém složení území a přispívat 
tak k udržitelnému využívání přírodních zdrojů. V současnosti se však tato instituce potýká 
s nedostatkem vhodných odborníků, a to zejména na juniorních pozicích. Problémem jsou 
omezené znalosti s nedostatkem zkušeností s prací v terénu. V rámci projektu proto vyjíždějí 
od roku 2016 experti z České geologické služby do Etiopie, kde vedou intenzivní školení pro 
zaměstnance GSE i dalších úřadů a předávají jim své znalosti. 
 
Dvoutýdenní kurz v roce 2017 byl zaměřen na geologické mapování. Účastníci, jejichž počet 
byl pro velký zájem oproti předchozímu roku navýšen na 24, byli rozděleni do několika 
skupin podle svého zaměření. První část kurzu byla věnována terénním pracím, následovaly 
teoretické výukové bloky a nakonec byla získaná data z terénu dále zpracována a 
analyzována. Součástí výuky byla také ukázka metod geologického mapování s přístupy GIS a 
dálkového průzkumu Země. 
 
Kurz byl etiopskou stranou hodnocen velmi pozitivně. Jak uvedla jedna z účastnic 
v závěrečném dotazníku: „Školení bylo velmi přínosné. Rozšířili jsme si znalosti vytváření 
geologických map a sběru dat a dozvěděli se mnoho informací o strukturní geologii, 
geofyzice či petrologii. Cením si též propojení teoretické, terénní a praktické části kurzu.“ 
Projekt bude pokračovat v roce 2018.  
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Nové výzvy v oblasti boje proti drogové trestné činnosti v Moldavsku 
VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ / MOLDAVSKO 
 
Identifikační číslo: PP-2017-051-SO-16063 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: celostátně 
Realizátor: Mgr. David Kunetek, Mgr. Petr Králíček, Bc. Adam Omasta, Dis. 
Celkový rozpočet: 996 615 Kč 
 
Nezákonná produkce a obchodování s drogami představují pro Moldavsko v současnosti 
velký problém, zejména co se týče negativních dopadů na zdraví obyvatel a nárůst 
kriminalizace. Místní úřady však nemají v této oblasti vzhledem k omezeným zkušenostem a 
vysokým finančním nákladům dostatečné kapacity, a to speciálně v oblastech, do kterých 
zasahují moderní technologie.  
 
Záměrem tohoto projektu je proto podpořit činnost Generálního inspektorátu moldavské 
policie v boji proti drogové kriminalitě. Projekt se primárně zaměřuje na rostoucí fenomén 
tzv. nových psychoaktivních látek a na obchodování s drogami prostřednictvím skrytého 
prostředí internetu (tzv. Darknetu), včetně problematiky zneužívání virtuálních měn při 
páchání trestné činnosti.   
 
V roce 2017 vyjeli čeští experti z Národní protidrogové centrály SKPV PČR na cestu do 
Moldavska, kde byli přijati policejním prezidentem. Setkali se též s vedoucími představiteli 
specializovaných moldavských policejních útvarů, jako je Protidrogová jednotka či Centrum 
pro boj s kyberkriminalitou. Na jednáních byla podrobně probrána témata drogové a 
kybernetické trestné činnosti v Moldavsku s cílem identifikovat aktuální potřeby moldavské 
policie.  
 
V rámci projektu bylo též pořízeno technické vybavení a studijní materiály, které budou 
sloužit pro praktická školení v následujícím roce. Čeští experti na nich předají moldavským 
kolegům své teoretické i praktické zkušenosti. 
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Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba 
výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie) 
VYSÍLÁNÍ UČITELŮ / ETIOPIE 
 
Identifikační číslo: 22/2017/03 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: Arba Minch University 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 
Celkový rozpočet: 2 387 940 Kč 
 
Město Awassa zasáhlo v lednu roku 2016 zemětřesení o síle 4,4 stupně Richterovy škály. 
Přestože se jedná o slabé zemětřesení, způsobilo znatelné poškození většiny budov ve městě a 
přilehlém okolí. V té době byla v okolí Awassy instalována pouze jedna seismická stanice. 
 
Hlavním cílem projektu proto bylo zvýšení kvality výuky aplikované geologie na univerzitě 
v Arba Minch. S pomocí expertů a učitelů z Akademie věd ČR (Ústav struktury a mechaniky 
hornin) proběhla série intenzivních kurzů, cvičení a terénních exkurzí a na přání univerzity 
byly kurzy rozšířeny pro všech 50 studentů třetího ročníku geologie. Studenti s hlubším 
zájmem o problematiku seismologie se poté tématem zabývali i v rámci svých bakalářských 
prací. Jejich učitelé se věnovali vědecké práci v oblasti východoafrického riftu v rámci 
společně budovaného výzkumného centra ve spolupráci s českými experty a učiteli. 
 
Podpořena byla také výuka inženýrské geologie, aplikované geofyziky a nad rámec původního 
záměru probíhaly kurzy GIS a optické mikroskopie. Studentům byla poskytnuta geoelektrická 
aparatura a v lomu u Arba Minch společně etiopští a čeští experti nainstalovali dilatometr 
TM-71. V roce 2017 proběhla instalace a spuštění tří nových seismických stanic. Všechny 
přístroje slouží především pro výukové účely.  
 
Projekt vede k rozšíření spektra výuky geovědních oborů na univerzitě v Arba Minch, a to 
především o disciplíny mající vztah k ohrožení obyvatelstva přírodními katastrofami. Nabyté 
znalosti a dovednosti proškoleným studentům pomohou lépe chránit i zdroje pitné vody nebo 
mapovat kontaminanty ze skládek a průmyslových provozů. 
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Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním 
sektoru pomocí recyklace stavebního materiálu 
TROJSTRANNÉ PROJEKTY / MONGOLSKO 
 
Identifikační číslo: 19/2017/38 
Doba realizace: 2016–2020 
Místo realizace: celostátně 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč 
Hlavní donor: Evropská komise 
 
Stavební průmysl v Mongolsku v posledních letech prudce expanduje a navíc se předpokládá, 
že poptávka po všech typech stavebních materiálů (od betonu po kovy) dále poroste. 
Rozmach stavebního průmyslu v Mongolsku způsobil řadu problémů v oblasti životního 
prostředí, přičemž hlavním tématem je produkce značného množství odpadu, který vzniká při 
stavbě nebo demolicích a následným špatným zacházením s tímto odpadem. Podíl odpadu 
vznikající při stavbě tvoří zhruba 20–25 % celkové produkce pevného odpadu v Mongolsku. 
Mongolský recyklační sektor se sice rozvíjí, ovšem stále se potýká s nedostatkem odborných 
kapacit nebo neexistencí standardů pro efektivní recyklaci materiálů z demolic a staveb. 
 
Projekt se zaměřuje na podporu udržitelné výroby a spotřeby ve stavebním sektoru 
v Mongolsku prostřednictvím recyklace stavebního odpadu u čtyř hlavních cílových skupin. U 
malých a středních podniků, které se zabývají stavebnictvím a demolicí, projekt zajišťuje 
rozvoj kapacit v rámci technik udržitelného nakládání s odpadem a efektivního přístupu 
k demolicím. U popelářů, kteří jsou v mongolské šedé ekonomice jednou z nejzranitelnějších 
skupin, projekt cílí na vyšší formálnost aktivit, tvorbu profesních předpisů nebo 
informovanost ohledně bezpečného nakládání s nebezpečným odpadem. Na institucionální 
úrovni se projekt snaží o podporu při zlepšování právního rámce a rozšiřování znalostí o 
zacházení s odpadem ze staveb a demolic. V neposlední řadě projekt umožňuje malým a 
středním podnikům zabývajícím se recyklací lepší přístup k finančním prostředkům a 
finanční kapacitu k vytváření produktů z odpadu ze staveb a demolic. 
 
Během roku 2017 byla kupříkladu provedena a uveřejněna studie o situaci ohledně nakládání 
s odpadem ze staveb a demolic u malých a středních podniků, byly vytvořeny výukové 
materiály, směrnice a další relevantní nástroje. Vznikla také zpráva, jež popisuje aplikaci 
recyklace odpadu ze staveb a demolic v Evropě, které jsou použitelné v místním kontextu, 
nebo byl proveden výzkum pro testování a adaptaci produktů z EU, jež jsou vytvořeny 
z odpadu ze staveb a demolic. 
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Czech SDGs Awards 
TUZEMSKÉ PROJEKTY / ČR 
 
Identifikační číslo: 29/2017/04 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: ČR 
Realizátor: Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 738 100 Kč 
 
V České republice existuje celá řada aktivit a strategií, které české firmy a další organizace 
podnikají s cílem podpořit Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Právě tyto kroky směrem 
k plnění SDGs se snaží projekt Asociace společenské odpovědnosti vyzdvihnout a ocenit 
v rámci Czech SDGs Awards. Zároveň se snaží motivovat další zainteresované strany, ať už 
z řad firem, neziskových organizací nebo široké veřejnosti, k začlenění těchto cílů do své 
strategie udržitelnosti i každodenní praxe.  
 
V rámci projektu Czech SDGs Awards byl natočen videoklip s názvem Česko mění svět, v 
němž více než dvacet českých i zahraničních osobností propaguje jednotlivé Cíle udržitelného 
rozvoje a vyzývá veřejnost k akci. Do soutěže o ceny SDGs se zapojilo celkem 215 projektů 
různých organizací. Samotného galavečeru při příležitosti předávání cen se zúčastnilo 150 
hostů, mezi nimiž byl mimo jiné i advokát OSN pro SDGs, profesor Jeffrey Sachs.  
 
Jednou z cen byla i Cena České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cíle 
SDG 17 – partnerství v rozvojové spolupráci. Ocenění za inovativní řešení problémů v oblasti 
globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a 
zahraničního subjektu v rozvojové zemi, získala aplikace CLIDATA, jejímž realizátorem je 
Český hydrometeorologický ústav. Aplikace CLIDATA je určena pro zpracování a kontrolu 
klimatologických dat a je s podporou Světové meteorologické organizace aktuálně využívána 
ve třiceti zemích světa. 
 
Na závěr projektu byl proveden výzkum, který probíhal za totožných podmínek jako v roce 
2016. Tento výzkum odhalil, že procento lidí, kteří mají v rámci ČR povědomí o SDGs se 
zvýšilo z 29 % v roce 2016 na 35 % v roce 2017. U mladých lidí ve věku 18 až 25 let vzrostl 
počet lidí seznámených s problematikou SDGs na 50 %. Výzkum dále odhaluje, které cíle 
považuje česká veřejnost za důležité a které jsou méně relevantní. Posledním výstupem 
projektu je příručka příkladů dobré praxe v implementaci SDGs, která byla přeložena také do 
českého jazyka. 
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6 Komplexní rozbor hospodaření za rok 2017 

Hospodaření ČRA se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o rozpočtových pravidlech“). Dále se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o majetku ČR“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o účetnictví“) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“).  
 
Pravidla hospodaření jsou upravena Hospodářským řádem vydaným ředitelem ČRA a 
směrnicí, kterou se upravuje vedení účetnictví. Hospodářský řád ČRA stanovuje strukturu 
vnitřního systému finanční kontroly. Výše zmíněná směrnice upravuje vedení účetnictví 
v ČRA. Řídící kontroly nastavené v hospodářském řádu ČRA a postupy vedení účetnictví 
přispěly k tomu, že byly dodrženy všechny ukazatele a limity rozpočtu ČRA na rok 2017 
a nebyla vykázaná manka ani způsobené škody. 
 
Pro plnění úkolů vyplývajících zejména z výše uvedeného zákona, dále také z usnesení vlády 
č. 1070/2007 k transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, 
vhledem k platnému Statutu ČRA a v souladu s usnesením vlády č. 631 schváleným vládou 
dne 11. 7. 2016 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2017 v rámci rozpočtové kapitoly 
MZV pro ČRA byl stanoven rozpočet ve výši 513 166 000 Kč. Schválený rozpočet k 1. 1. 2017 
byl ve výši 512 064 581 Kč. Rozdíl představovala částka 1 101 419 Kč převedená na MZV ke 
krytí nákladů na rozvojové diplomaty vyslané ČRA. Rozpočet byl snížen o rozpočtová 
opatření (ČRA převedla prostředky na realizaci projektů ZRS jiným orgánům státní správy) a 
navýšen o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Konečný rozpočet ČRA 
v roce 2017 činil po těchto úpravách 519 331 043,01 Kč. 
 
Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA v roce 2017 čerpány v celkové výši 
447 610 327,06 Kč, z toho 417 907 718,44 Kč na projekty a dotace, 23 880 713,97 Kč na 
provozní výdaje, 5 821 894,65 Kč v rámci výdajů na další činnosti spojené s projektovým 
řízením, monitoringem, kontrolou a prezentací ZRS. Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2018 
činily 71 727 453,95 Kč. Pokud se ovšem k čerpaným prostředkům přičtou rozpočtová 
opatření, činí celkový objem aktivit, které ČRA v roce 2017 realizovala, 498 069 545,06 Kč. 
To je o 13 995 035,94 Kč méně než činil běžný rozpočet alokovaný na základě usnesení vlády. 
Jinými slovy, o tuto částku se zvýšil stav nároků z nespotřebovaných výdajů.  
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Finanční prostředky  

1 Počáteční rozpočet ČRA k 1. 1. 2017 512 064 581,00 Kč 

2 Rozpočtová opatření (za účelem realizace projektů ZRS) 50 459 218,00 Kč 

3 Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 57 725 680,01 Kč 

4 Skutečný rozpočet po úpravách (1-2+3) 519 331 043,01 Kč 

5 Skutečně čerpané prostředky 447 610 327,06 Kč 

6 Nevyčerpané prostředky k 1. 1. 2018 71 727 453,95 Kč 

7 Celkem čerpáno včetně rozpočtových opatření (5+2) 498 069 545,06 Kč 

8 Zvýšení salda nespotřebovaných výdajů +13 995 035,94 Kč 

 
 
 
Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2017 
 
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. 631 z roku 2016) v souvislosti s upřesněnými požadavky na financování, které vznikly 
v průběhu ověření relevance identifikace některých námětů a formulace konkrétních 
projektů. Proto se skutečné čerpání v jednotlivých zemích pohybuje v rozpětí 70 % až 135 % 
oproti schválenému plánu. Tyto změny a přesuny ve vnitřní struktuře rozpočtu na projektové 
aktivity byly konzultovány s MZV a neměly vliv na celkovou výši rozpočtu ČRA. Celkové 
skutečné čerpání rozpočtu ČRA dosáhlo 97,06 % oproti počátečnímu rozpočtu. Toto vyšší 
čerpání bylo pokryto z nároků nespotřebovaných výdajů.  
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Plánované objemy a skutečné čerpání prostředků na realizaci projektů 
ZRS ČR v gesci ČRA v roce 2017 
 

Země 
Rozpočet dle UV 

631/2016 
Celkové skutečné 

čerpání 
Z toho čerpáno 

formou RO 
Vyčerpáno 

v % 

Afghánistán 16 000 000,00 Kč 15 994 494,00 Kč 0,00 Kč 99,97 % 

Bosna a 
Hercegovina 

81 500 000,00 Kč 57 630 420,69 Kč 7 360 321,00 Kč 70,71 % 

Etiopie 66 995 000,00 Kč 70 580 055,00 Kč 2 169 213,00 Kč 105,35 % 

Gruzie 43 500 000,00 Kč 35 332 975,20 Kč 5 804 286,00 Kč 81,23 % 

Kambodža 20 000 000,00 Kč 20 971 800,00 Kč 0,00 Kč 104,86 % 

Kosovo 16 000 000,00 Kč 15 548 000,00 Kč 0,00 Kč 97,18 % 

Moldavsko 91 500 000,00 Kč 79 418 892,43 Kč 9 301 368,00 Kč 86,80 % 

Mongolsko 16 000 000,00 Kč 16 857 047,00 Kč 7 124 030,00 Kč 105,36 % 

Palestina 13 500 000,00 Kč 4 873 127,83 Kč 0,00 Kč 36,10 % 

Srbsko 4 000 000,00 Kč 4 339 726,27 Kč 0,00 Kč 108,49 % 

Ukrajina* 0,00 Kč 7 723 632,20 Kč 0,00 Kč neaplikovatelné 

Zambie 17 000 000,00 Kč 18 545 774,13 Kč 0,00 Kč 109,09 % 

Program B2B 20 000 000,00 Kč 27 125 417,52 Kč 0,00 Kč 135,63 % 

Vysílání expertů 5 000 000,00 Kč 4 800 353,71 Kč 0,00 Kč 96,01 % 

Vysílání učitelů 11 000 000,00 Kč 11 025 320,46 Kč 0,00 Kč 100,23 % 

Trojstranné 
projekty  

39 000 000,00 Kč 35 325 585,00 Kč 0,00 Kč 90,58 % 

Tuzemské projekty 22 000 000,00 Kč 23 574 315,00 Kč 0,00 Kč 107,16 % 

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

13 046 000,00 Kč 12 935 279,00 Kč 0,00 Kč 99,15 % 

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

6 000 000,00 Kč 5 764 644,65 Kč 0,00 Kč 96,08 % 

Ostatní provozní 
výdaje na chod ČRA 

11 125 000,00 Kč 11 002 684,97 Kč 0,00 Kč 98,90 % 

Převod na MZV** 0,00 Kč 26 700 000,00 Kč 26 700 000,00 Kč neaplikovatelné 

Převod od MZV*** 0,00 Kč -8 000 000,00 Kč -8 000 000,00 Kč neaplikovatelné 

Celkem 513 166 000,00 Kč 498 069 545,06 Kč 50 459 218,00 Kč 97,06 % 

 
 
* Na základě Usnesení vlády č. 401/2017 k poskytnutí pomoci Ukrajině při obnově a podpoře její 
demokratické transformace v období 2017–2018. 
** Příspěvek pro činnosti České republiky v rámci Globální koalice proti tzv. Islámskému státu a pro 
rekonstrukci Iráku v roce 2017; příspěvek na podporu nigerijských studentů. 
*** Pomoc Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období 2017–2018.
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7 Shrnutí a výhled do roku 2018 

V roce 2017 Česká rozvojová agentura pokračovala v naplňování Střednědobé vize, kterou 
v listopadu 2015 schválila vláda ČR. Jádrem činnosti ČRA byla implementace projektů 
zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s Plánem dvoustranné ZRS na rok 2017, 
schváleným usnesením vlády č. 631/2016. Do tohoto plánu se již promítlo doporučení ze 
strany Výboru pro rozvojovou pomoc OECD snížit počet prioritních zemí ZRS ČR, volit jasné 
sektorové priority a do jejich naplňování zapojit soukromý a neziskový sektor z České 
republiky i partnerských zemí 
 
ČRA se tedy již zapojila do přípravy nových programů spolupráce na období 
2018−2024 se šesti prioritními zeměmi ZRS, které pro další období identifikovala 
vláda. Je to Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie. Při 
přípravě Plánu dvoustranné ZRS pro rok 2018 ČRA vycházela nejen z potřeb pokračujících 
projektů, ale i nových příležitostí identifikovaných v programech spolupráce. 
 
ČRA se v roce 2017 také věnovala průběžnému monitoringu realizace pokračujících a 
nově běžících projektů. Za tímto účelem ČRA spolupracovala s rozvojovými diplomaty na 
zastupitelských úřadech, případně podnikala vlastní monitorovací cesty za účasti pracovníků 
ČRA a nasmlouvaných expertů. Monitoring realizace projektů s větším důrazem na jejich 
dopad a výsledky probíhal na základě vnitřního plánu monitoringu ČRA pro rok 2017, který 
pokrýval veškeré dvoustranné projekty. 
 
V roce 2017 ČRA doposud jako jediná agentura z nových členských zemí EU úspěšně prošla 
auditem pro delegovanou spolupráci u Evropské komise a zařadila se tímto mezi 
vyspělé evropské rozvojové agentury. Tato akreditace udělená na základě auditu od 
společnosti PricewaterhouseCoopers 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 a zároveň i postupně posilovat svou přítomnost 
v prioritních zemích.  
 
V roce 2017 se proto uskutečnilo vyslání prvních dvou zástupců ČRA do prioritních 
zemí dvoustranné spolupráce, konkrétně na zastupitelské úřady v Addis Abebě 
a Phnompenhu. V roce 2018 k nim přibydou další pracovníci ČRA, kteří budou působit 
v Bosně a Hercegovině a v Zambii. Posílení přítomnosti pracovníků ČRA v terénu umožní 
efektivněji a flexibilněji reagovat na potřeby a příležitosti v partnerské zemi a rovněž 
realizovat delegovanou spolupráci z prostředků Evropské komise i jiných dárců.  
 
Během roku 2017 došlo k dalšímu posílení nové značky CzechAid, zvýšily se mediální 
aktivity i odezva veřejnosti na působení ČRA. Jen v českých médiích bylo během roku 
publikováno 140 článků přibližujících aktivity ČRA (což představuje bezmála dvojnásobný 
nárůst oproti roku 2016), řadě projektů věnovala svou pozornost i zahraniční média. ČRA 
také zvýšila aktivitu na sociálních sítích, zejména na Facebooku, Linkedln a Twitteru, 
upořádala veřejně přístupnou projekci a debatu ke Dni Afriky či opět prezentovala Program 
B2B na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně.  
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V rámci podpory soukromého sektoru při zapojení se do ZRS spolupracuje ČRA aktivně 
s dalšími institucemi státní správy a během MSV v Brně bylo mezi ČRA, Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou a exportní pojišťovnou EGAP podepsáno memorandum o 
spolupráci. Postupně tak dochází k rozvíjení aktivit v oblasti zapojování soukromého sektoru 
do ZRS a zároveň i větší mobilizaci soukromých zdrojů ve prospěch rozvojové pomoci. V roce 
2017 bylo podáno ze strany českých podnikatelských subjektů celkem 170 žádostí o dotaci 
v rámci Programu B2B a 58 z nich bylo vyhověno. 
 
V roce 2018 hodlá ČRA dostát slovům předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD 
Charlotte Petri Gornitzké, podle níž je ČRA schopným donorem se spolehlivě fungujícími 
procesy a dobrým projektovým managementem. V roce 2017 to potvrdilo mimo jiné i 
ocenění projektů ČRA v zahraničí. Projekt Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve 
městě Gradačac získal ocenění Federálního fondu pro životní prostředí Bosny a Hercegoviny 
jako jeden z nejlepších projektů v oblasti ochrany životního prostředí. V Kambodži pak ČRA 
obdržela vysoké státní vyznamenání za projekt pomáhající zrakově postiženým.  
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8 Přílohy 

8.1 Přehled čerpání financí na dvoustranné projekty v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC  

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Afghánistán 

Afghánistán 
zemědělství a 
lesnictví 

Participativní zemědělský rozvoj 
provincie Samangan  

Člověk v tísni, o.p.s. 4 998 287,00 Kč 

Afghánistán vzdělávání 
Podpora kvality zemědělského 
vzdělávání v Afghánistánu 
prostřednictvím modelových škol 

Člověk v tísni, o.p.s. 8 996 207,00 Kč 

Afghánistán vzdělávání 
Rozvoj drogové prevence 
v Afghánistánu 

Společnost Podané ruce, 
o.p.s. 

2 000 000,00 Kč 

Celkem Afghánistán 15 994 494,00 Kč 

  

Bosna a Hercegovina 

Bosna a 
Hercegovina 

voda a sanitace 
Rekonstrukce čistírny odpadních 
vod v Gradačaci 

Municipalita Gradačac, 
VHS Brno, a.s. 

4 051 549,91 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

voda a sanitace 
Výstavba čistírny odpadních vod 
ve městě Goražde 

Lukáš Hladík 1 240 008,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Institucionální podpora 
certifikace a kontroly rostlinného 
materiálu 

ÚKZÚZ 1 536 792,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj ekologické těžby dřeva a 
lesního hospodaření v Bosně a 
Hercegovině  

ÚHÚL, GEOtest, a.s. 1 500 000,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj systému šlechtění 
masného skotu v Bosně a 
Hercegovině  

Ing. Vlasta Gernerová 242 400,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Udržitelná produkce tradičního 
domácího livanského sýru 

MILCOM a.s., Rada 
Svitlica, Moj Dom d.o.o., 
Kovačbus, d.o.o. 

1 495 178,12 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Zvýšení kvality a množství mléka 
v regionu Brčko 

MILCOM servis a.s., 
GEOtest, a.s., Ircon, s.r.o., 
Zemljoradnička Zadruga 
BRKA 

7 333 919,17 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Zvýšení příjmu ohrožených 
skupin rodinnou zemědělskou 
produkcí 

GEOtest, a.s. 7 543 510,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Zvyšování bezpečnosti potravin v 
Bosně a Hercegovině – FARMA 
II. 

Státní veterinární ústav 
Praha, ÚKZÚZ 

2 009 767,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

Podpora kapacit bosenského 
Institutu pro standardizaci v 
oblasti zavádění Eurokódů 

ÚNMZ 1 999 342,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

Podpora kapacit Státního archivu 
Bosny a Hercegoviny 

Ceiba s.r.o. 375 300,00 Kč 
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Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 4 370 000,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

Rozšíření kapacit Metrologického 
institutu Bosny a Hercegoviny II. 

Český metrologický institut, 
ROFA Praha s.r.o. 

7 215 570,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

výroba a dodávky 
energie 

Podpora energetické 
soběstačnosti menšinových 
navrátilců v západní Bosně 

CRP Tuzla - Centar za 
razvoj i podršku, Ing. 
Květoslav Mikulenka 

727 505,24 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

výroba a dodávky 
energie 

Solární energie pro nemocnici Dr. 
Safeta Mujiće v Mostaru 

Aqua-gas, s.r.o. 3 787 899,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

výroba a dodávky 
energie 

Využití biomasy pro rozvoj 
rurálních oblastí Bosny a 
Hercegoviny 

BFS Industry, s.r.o., UNDP 
Bosna a Hercegovina 

5 644 153,25 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

výroba a dodávky 
energie 

Využití geotermální energie pro 
rozvoj općiny Cazin 

Geofyzikální ústav AV ČR, 
v.v.i. 

192 872,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

výroba a dodávky 
energie 

Využití obnovitelné geotermální 
energie v municipalitě Doboj 

Aqua-gas, s.r.o., 
Grijanjeinvest d.o.o., LAG 
Doboj 

6 364 655,00 Kč 

Celkem Bosna a Hercegovina 57 630 420,69 Kč 

  

Etiopie 

Etiopie voda a sanitace 
Hydrogeologické a 
hydrochemické mapování 

GEOtest, a.s. 5 999 900,00 Kč 

Etiopie voda a sanitace 

Zavedení udržitelného systému 
zásobování pitnou vodou v 
malých městech zóny Sidama II, 
SNNPR, Etiopie 

Člověk v tísni, o.p.s. 3 149 523,00 Kč 

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

Sidama Water Supply IV., 
Člověk v tísni, o.p.s. 

14 361 443,00 Kč 

Etiopie voda a sanitace 

Zlepšení kvality života obyvatel 
zóny Sidama cestou zajištění 
dostupnosti a udržitelného 
hospodaření s vodními zdroji  

Aquatest a.s. 996 631,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

Participativní rozvoj produktivní 
krajiny v zóně Sidama, SNNPR, 
Etiopie 

Člověk v tísni, o.p.s. 2 500 000,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

Podpora rozvoje zemědělského 
poradenství v Etiopii 

Člověk v tísni, o.p.s. 2 500 000,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

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

Mendelova univerzita v 
Brně 

3 500 000,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

Studie přírodních fenoménů 
ohrožujících zemědělskou 
produkci ve vybraných zónách 
SNNPR 

Česká geologická služba 2 169 213,00 Kč 
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Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

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

Mendelova univerzita v 
Brně 

2 042 350,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

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

Mendelova univerzita v 
Brně 

8 135 000,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

Zvýšení ekologické stability 
povodí Dijo a Bilate 

Člověk v tísni, o.p.s. 8 000 000,00 Kč 

Etiopie zdravotnictví 
Zlepšení kvality a dostupnosti 
zdravotní péče pro matky s dětmi 
v Konso Special woreda, SNNPR 

Charita ČR 1 225 995,00 Kč 

Etiopie vzdělávání 
Moderními vyučovacími 
metodami ke kvalitnímu 
vzdělávání  

Člověk v tísni, o.p.s. 2 500 000,00 Kč 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 3 500 000,00 Kč 

Etiopie vzdělávání 
Zkvalitnění odborného vzdělávání 
v oblasti správy vodních zdrojů v 
SNNPR, Etiopie, 2015–2017 

Člověk v tísni, o.p.s. 3 000 000,00 Kč 

Etiopie vzdělávání 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 7 000 000,00 Kč 

Celkem Etiopie 70 580 055,00 Kč 

  

Gruzie 

Gruzie 
zemědělství a 
lesnictví 

Lesnická inventarizace a trvale 
udržitelné lesnické hospodaření v 
chráněných oblastech Tušska 

Mendelova univerzita v 
Brně 

4 084 140,99 Kč 

Gruzie 
zemědělství a 
lesnictví 

Podpora tradičního způsobu 
zemědělské obživy v Tušsku 

Charita ČR 2 309 219,00 Kč 

Gruzie 
zemědělství a 
lesnictví 

Udržitelný rozvoj včelařství v 
Gruzii 

Agora Union Association 
Agora 

426 941,07 Kč 

Gruzie 
obecná ochrana 
životního prostředí 

Realizace vybraných opatření 
z plánu péče pro CHKO Tušsko 

Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

933 900,00 Kč 

Gruzie 
obecná ochrana 
životního prostředí 

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní 
chráněné oblasti Imereti II 

Správa jeskyní ČR 872 361,00 Kč 

Gruzie 
připravenost a 
prevence katastrof 

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

Česká geologická služba 1 202 253,00 Kč 
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Gruzie 
připravenost a 
prevence katastrof 

Zvýšení bezpečnosti dopravních 
koridorů Gruzie rozvojem silniční 
meteorologie 

GEOtest, a.s., DELTING 
s.r.o. 

871 311,00 Kč 

Gruzie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Zavedení služeb dětské 
dlouhodobé a paliativní péče 
v Gruzii 

Charita ČR 752 700,00 Kč 

Gruzie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

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

Člověk v tísni, o.p.s. 2 222 650,00 Kč 

Gruzie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

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

Charita ČR 2 000 000,00 Kč 

Gruzie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Zlepšení dostupnosti zdravotní a 
sociální péče pro osoby s 
postižením 

Charita ČR 660 000,00 Kč 

Gruzie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

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

CARE Česká republika o.s. 1 000 000,00 Kč 

Gruzie zdravotnictví 
Podpora včasné diagnostiky, 
prevence a léčby onkologických 
onemocnění v Gruzii 

Charita ČR, AMCA spol. s 
r.o., ABC Works CZ s.r.o., 
EMD Group 

9 147 051,14 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Archivy bez hranic 
Nesehnutí Brno, o.s., 
Obnova archivu v Abcházii 

1 376 294,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Budování kapacit v oblasti 
prevence závažných havárií 
v Gruzii 

Dekonta, a.s. 1 202 950,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Budování kapacit v oblasti 
řádného řízení chemických látek 

Dekonta, a.s. 0,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Podpora reformy veřejné správy v 
Gruzii 

MEPCO, s.r.o. 750 200,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zvýšení kapacit a efektivity 
gruzínské kynologické služby 

Generální ředitelství cel, 
GAPPAY, s.r.o. 

2 438 250,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Spuštění systému zlepšení kvality 
primární zdravotní péče v Gruzii 

Charita ČR 1 333 732,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zavedení systému národní 
fytosanitární kontroly 

ÚKZÚZ 1 749 022,00 Kč 

Celkem Gruzie 35 332 975,20 Kč 

  

Kambodža 

Kambodža zdravotnictví 

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

Charita ČR 2 000 000,00 Kč 

Kambodža zdravotnictví 
Podpora uplatnění osob s 
postižením na trhu práce 

Charita ČR 3 000 000,00 Kč 

Kambodža zdravotnictví 

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

EuroPlus Consulting & 
Management, s.r.o. 

872 660,00 Kč 
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Kambodža zdravotnictví 
Zlepšení zdraví pro matku a dítě v 
Kambodži s důrazem na prevenci 
a léčbu podvýživy 

Člověk v tísni, o.p.s. 4 220 500,00 Kč 

Kambodža zdravotnictví 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 2 000 000,00 Kč 

Kambodža vzdělávání 

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

EuroPlus Consulting & 
Management, s.r.o. 

878 640,00 Kč 

Kambodža 
výroba a dodávky 
energie  

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

Člověk v tísni, o.p.s. 8 000 000,00 Kč 

Celkem Kambodža 20 971 800,00 Kč 

  

Kosovo 

Kosovo voda a sanitace 
Výstavba Čistírny odpadních vod 
v municipalitě Zubin Potok 

Ing. Monika Přibylová 317 000,00 Kč 

Kosovo voda a sanitace 
Zvýšení kvality vody v jezeře 
Badovac zavedením řádného 
nakládání s odpadními vodami 

Společnost Badovac WWT 
firem Ircon, TopolWater 

2 356 000,00 Kč 

Kosovo 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Integrace sociálně vyloučených 
osob v pilotních lokalitách v 
Kosovu 

Člověk v tísni, o.p.s. 4 000 000,00 Kč 

Kosovo 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Integrace zrakově postižených 
osob a prevence zrakových vad v 
Kosovu 

Člověk v tísni, o.p.s. 3 875 000,00 Kč 

Kosovo 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Partnerství pro sociální inkluzi Člověk v tísni, o.p.s. 3 000 000,00 Kč 

Kosovo 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Péčí o děti k lepší budoucnosti Charita ČR 2 000 000,00 Kč 

Celkem Kosovo 15 548 000,00 Kč 

  

Moldavsko 

Moldavsko voda a sanitace 
Čistírna odpadních vod pro 
Briceni 

Lukáš Hladík, Lingea s.r.o. 479 778,50 Kč 

Moldavsko voda a sanitace 
Harmonizace legislativy se 
směrnicí EU pro správu 
odpadních vod 

Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. 
Masaryka 

1 775 034,00 Kč 

Moldavsko voda a sanitace 
Modernizace ČOV a úpravna vody 
v Hînceşti 

CH.W.Z., s.r.o. 336 380,00 Kč 
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Moldavsko voda a sanitace 
Obnova systému nakládání 
s odpadními vodami ve městě 
Cimişlia 

Sdružení Waste Water 
Treatment Cimişlia, Ircon 
s.r.o. a TopolWater s.r.o.  

51 000,00 Kč 

Moldavsko voda a sanitace 
Omezení rizik souvisejících se 
skládkou nebezpečných odpadů 
v Cişmichioi 

Dekonta, a.s. 6 269 190,00 Kč 

Moldavsko voda a sanitace 
Sanace znečištění ropnými 
látkami v obcích Lunga a 
Mărculeşti III 

Dekonta, a.s. 13 091 200,00 Kč 

Moldavsko voda a sanitace 

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

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

310 000,00 Kč 

Moldavsko voda a sanitace 

Zlepšení dodávky vody do obcí 
Horești, Untini a Lucăceni v 
regionu Fălești, Moldavská 
republika 

AO Homecare 750 003,07 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Podpora organického zemědělství 
v Moldavsku 

Člověk v tísni, o.p.s. 2 548 634,00 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Podpora produkce ovoce a 
zeleniny s přidanou tržní 
hodnotou 

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

16 034 642,09 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj vinařských oborů na 
středních zemědělských školách v 
Moldavsku 

Člověk v tísni, o.p.s., 
ÚKZÚZ, SOŠ Valtice 

2 188 858,00 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Vytvoření a implementace 
vinohradnického a vinařského 
registru v Moldavsku 

ÚKZÚZ 0,00 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Vytvoření systému kontroly 
zemědělské ekologické produkce 

ÚKZÚZ 2 233 090,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Podpora a asistence sociálnímu 
sektoru v Moldavsku 

Charita ČR 5 400 000,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Podpora prevence a léčby diabetu 
v Kišiněvě a 5 vybraných jižních 
oblastech Moldavska 

Charita ČR 2 173 380,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Podpora prevence a léčby diabetu 
v Kišiněvě a 5 vybraných jižních 
oblastech Moldavska II. 

Charita ČR 1 250 000,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Podpora rozvoje služeb domácí 
péče v Moldavsku – region Jih 

Charita ČR 4 082 000,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

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

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

1 999 078,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Podpora začleňování osob s 
mentálním postižením do 
společnosti 

Člověk v tísni, o.p.s. 3 104 000,00 Kč 

Moldavsko 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Zkvalitnění systému sociální 
ochrany v Moldavsku 

Matěj Lejsal 1 019 308,84 Kč 
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Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Komplexní podpora rozvoje 
statistiky obyvatelstva a 
demografie v Moldavsku 

Univerzita Karlova 648 455,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Nový impulz pro rozvoj podnikání 
v moldavském regionu Sever 

Člověk v tísni, o.p.s. 3 785 000,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Rozvoj strategického plánování v 
Moldavsku 

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

490 766,93 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

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

HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o., 
Západočeská univerzita v 
Plzni 

502 150,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zajistit přístup k inkluzívnímu 
vzdělávání předškolního věku pro 
děti se zvláštními vzdělávacími 
potřebami v Moldavsku 

Charita ČR 1 709 272,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zavádění Eurokódů v Moldavské 
republice 

ÚNMZ 2 692 900,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zlepšení akceschopnosti 
a odborné způsobilosti 
moldavských hasičů II 

Hasičský záchranný sbor 
ČR, Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 
Ostrava 

1 896 400,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zvýšení efektivity procesu 
uchování a skartace dokumentů 
Národní agentury pro 
zaměstnanost v Moldavsku 

DATAB consult s.r.o. 263 472,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zvyšování kapacit Ministerstva 
práce, sociální ochrany a rodiny v 
Moldavsku 

MPSV ČR 2 334 900,00 Kč 

Celkem Moldavsko 79 418 892,43 Kč 

  

Mongolsko 

Mongolsko voda a sanitace 
Rozvoj vodovodního systému ve 
městě Murun, provincie Chovsgul 

sdružení "GEOtest - Ircon, 
Water Supply Murun", 
Khaanzaa spol. s r.o. 

418 717,00 Kč 

Mongolsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj lesů a genofondu místních 
ekotypů lesních dřevin v 
Mongolsku 

ÚHÚL 7 124 030,00 Kč 

Mongolsko 
obecná ochrana 
životního prostředí 

Přenos know-how v přístupu 
k odstraňování ekologických 
zátěží II 

Dekonta, a.s. 8 014 300,00 Kč 

Mongolsko 
výroba a dodávky 
energie  

Modernizace zauhlování na 
elektrárně č. 3 v Ulánbátaru 

Bohemia Müller s.r.o. 1 300 000,00 Kč 

Celkem Mongolsko 16 857 047,00 Kč 

  

Palestina 

Palestina 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Podpora zaměstnanosti sociálně 
znevýhodněných a absolventů 
škol na PAÚ 

Charita ČR 4 000 000,00 Kč 
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Palestina 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby  

Purchasing necessary medical 
equipment and disposables 

The Four Homes of Mercy 873 127,83 Kč 

Celkem Palestina 4 873 127,83 Kč 

  

Srbsko 

Srbsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

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

PSSI, SmartCAP IT 
Solutions d.o.o. 

4 339 726,27 Kč 

Celkem Srbsko 4 339 726,27 Kč 

  

Ukrajina 

Ukrajina vzdělávání 
Materiální podpora ukrajinským 
vzdělávacím institutům 

NPO Evrotek, Megagrad 
ltd, Vinnytska Budivelna 
Compania s. r. o., 
Techenergo 

4 389 676,20 Kč 

Ukrajina vzdělávání 

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

Univerzita Palackého v 
Olomouci 

616 916,00 Kč 

Ukrajina vzdělávání 
Podpora rozvoje školství na 
Ukrajině 

Masarykova univerzita 885 100,00 Kč 

Ukrajina vzdělávání Progresivní vedení univerzity Masarykova univerzita 820 050,00 Kč 

Ukrajina vzdělávání 
Rozvoj mezinárodní spolupráce s 
Ukrajinskými VŠ v oblasti 
energetiky a dopravy 

Západočeská univerzita v 
Plzni 

322 382,00 Kč 

Ukrajina vzdělávání 
Rozvoj systému hodnocení kvality 
vzdělávání na Ukrajině 

AMO 349 890,00 Kč 

Ukrajina 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Předávání zkušeností se školským 
managementem a mezinárodní 
spoluprací PHDPU 

AMO 339 618,00 Kč 

Celkem Ukrajina 7 723 632,20 Kč 

  

Zambie 

Zambie 
zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj hodnotových řetězců v 
zemědělském sektoru v Západní 
provincii Zambie 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

501 436,10 Kč 

Zambie 
zemědělství a 
lesnictví 

Zajištění udržitelné a stabilní 
produkce krmiva pro dojný skot 
drobných farmářů 

Společnost Water Supply 
Choma, Njovu, o.p.s., Africa 
Centre for Holistic 
Management, Mendelova 
univerzita v Brně 

9 044 338,03 Kč 

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

Charita ČR 6 000 000,00 Kč 
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Zambie vzdělávání 
Centrum učňovských kurzů pro 
sociálně ohroženou mládež 
Mongu 

Njovu, o.p.s. 3 000 000,00 Kč 

Celkem Zambie 18 545 774,13 Kč 

Celkem dvoustranné projekty 347 815 944,75 Kč 
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8.2 Přehled provedených rozpočtových opatření v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC  

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Institucionální podpora 
certifikace a kontroly rostlinného 
materiálu 

ÚKZÚZ 1 536 792,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

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

ÚHÚL 1 200 000,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

zemědělství a 
lesnictví 

Zvyšování bezpečnosti potravin v 
Bosně a Hercegovině – FARMA 
II. 

ÚKZÚZ, Státní veterinární 
ústav Praha 

2 009 767,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

Podpora kapacit bosenského 
Institutu pro standardizaci v 
oblasti zavádění EUROCODŮ 

ÚNMZ 1 999 342,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

Rozšíření kapacit Metrologického 
institutu v Bosně a Hercegovině II 

Český metrologický institut 614 420,00 Kč 

Celkem Bosna a Hercegovina 7 360 321,00 Kč 

Etiopie 
zemědělství a 
lesnictví 

Studie přírodních fenoménů 
ohrožujících zemědělskou 
produkci ve vybraných zónách 
SNNPR 

Česká geologická služba 2 169 213,00 Kč 

Celkem Etiopie 2 169 213,00 Kč 

Gruzie 
obecná ochrana 
životního prostředí 

Realizace vybraných opatření 
z plánu péče pro CHKO Tušsko 

Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

933 900,00 Kč 

Gruzie 
obecná ochrana 
životního prostředí 

Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní 
chráněné oblasti Imereti II 

Správa jeskyní ČR 872 361,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Posílení kapacit kynologické 
služby gruzínské celní správy 

Generální ředitelství cel 1 046 750,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zavedení systému národní 
fytosanitární kontroly 

ÚKZÚZ 1 749 022,00 Kč 

Gruzie 
připravenost a 
prevence katastrof  

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

Česká geologická služba 1 202 253,00 Kč 

Celkem Gruzie 5 804 286,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zavádění Eurokódů v Moldavské 
republice 

ÚNMZ 2 692 900,00 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj vinařských oborů na 
středních zemědělských školách v 
Moldavsku 

ÚKZÚZ 189 078,00 Kč 

Moldavsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Vytvoření systému kontroly 
zemědělské ekologické produkce 

ÚKZÚZ 2 233 090,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zlepšení akceschopnosti 
a odborné způsobilosti 
moldavských hasičů II. 

Ministerstvo vnitra ČR 1 851 400,00 Kč 
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Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zvyšování kapacit Ministerstva 
práce, sociální ochrany a rodiny v 
Moldavsku 

MPSV ČR 2 334 900,00 Kč 

Celkem Moldavsko 9 301 368,00 Kč 

Mongolsko 
zemědělství a 
lesnictví 

Rozvoj lesů a genofondu místních 
ekotypů lesních dřevin v 
Mongolsku 

ÚHÚL 7 124 030,00 Kč 

Celkem Mongolsko 7 124 030,00 Kč 

Neaplikovatelné neaplikovatelné Podpora nigerijských studentů  MZV ČR 1 700 000,00 Kč 

Neaplikovatelné neaplikovatelné 

Příspěvek pro činnosti České 
republiky v rámci Globální 
koalice proti tzv. Islámskému 
státu a pro rekonstrukci Iráku v 
roce 2017 

MZV ČR 25 000 000,00 Kč 

Celkem rozpočtová opatření 58 459 218,00 Kč 
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8.3 Přehled čerpání financí na Program B2B v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC 

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor 

Angola obchod a další služby 
Moderní technologie pro zařízení 
chovu ryb a prasat 

Agrico, s.r.o. 450 000,00 Kč 

Arménie obchod a další služby 
Geofyzikální průzkumy pro 
gubernii Armavir (Arménie) 

G IMPULS Praha spol. s r.o. 426 720,00 Kč 

Bělorusko obchod a další služby 
Rozšíření využití místní biomasy 
ve středně velkých kotlech na 
štěpku a pelety v Bělorusku 

Smart Heating Technology, 
s.r.o. 

445 589,24 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 
Efektivní nakládání s 
nemocničními odpady v 
Kantonální nemocnici Zenica  

EVECO Brno, s.r.o. 498 796,36 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 
Modernizace a rozvoj systému 
sušení a zpracování obilnin v BaH 

OGNJEN GREBO 2 000 000,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 

Podnikatelský plán pro vstup na 
trh BaH v oboru 
elektromagnetických 
průtokoměrů 

Arkon Flow Systems s.r.o. 474 391,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 
Podpora využití kořenových 
čistíren odpadních vod v BaH – 
realizační fáze projektu 

DEKONTA a.s. 491 907,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 
Rekonstrukce čistíren odpadních 
vod v BaH 

VHS Brno a.s. 493 920,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 
Rozšíření místní výroby pelet a 
agropelet v Bosně a Hercegovině 

ProPelety s.r.o. 446 948,33 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 
Výroba silic a extraktů bio kvality 
v oblasti Ribnik 

Aroma Praha, a.s. 335 441,36 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

obchod a další služby 

Zlepšení systému nakládání s 
odpadními vodami v 
municipalitách Bratunac a 
Sreberenica  

Enviros, s.r.o. 446 470,88 Kč 

Ghana obchod a další služby 
Elektrifikace venkova pomocí 
solárních baterií (Ghana) 

Agile Europe s.r.o. 463 746,00 Kč 

Gruzie obchod a další služby 
Podnikatelský plán a studie 
projektu výstavby pekárny v 
Gruzii 

RONELI SE 488 251,14 Kč 

Gruzie obchod a další služby 

Srovnávací studie vybraných 
ložisek bentonitů v Gruzii pro 
předání know-how ekologicky 
šetrné úpravny 

DSP Přerov spol. s r.o. 453 720,00 Kč 

Gruzie obchod a další služby 
Teplo do škol (podnikatelský 
plán, Gruzie) 

WATRAD spol. s r.o. 98 381,70 Kč 

Gruzie obchod a další služby Teplo do škol (realizace, Gruzie) WATRAD spol. s r.o. 499 860,00 Kč 

Gruzie obchod a další služby 
Výroba přívěsných vozíků za 
osobní automobily v Gruzii 

CH.W. Z. s.r.o. 274 000,00 Kč 
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Gruzie obchod a další služby 
Založení národní kanceláře na 
zpracování EIA a SEA hodnocení 
v Gruzii 

Integra Conslulting s.r.o. 405 648,19 Kč 

Gruzie obchod a další služby 

Zmapování potenciálu 
bioprodukce v Gruzii a možnosti 
jejího importu do České republiky 
– program studie proveditelnosti 

BIOVIVA s.r.o. 326 146,34 Kč 

Kambodža obchod a další služby 
Zpracování PP v oblasti 
kořenových čistíren odpadních 
vod v Kambodži 

DEKONTA a.s. 496 500,50 Kč 

Kazachstán obchod a další služby 

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

Zikmund electronics, s.r.o. 433 739,20 Kč 

Kostarika obchod a další služby 
Analýza potenciálu využití 
komunálního odpadu v 
metropolitní aglomeraci San José 

Energía Azul, s.r.o. 435 444,74 Kč 

Kyrgyzstán obchod a další služby 
Posílení podnikatelského sektoru 
v Kyrgyzstánu přes zapojení do 
zahraniční ODA 

KHAANZAA spol. s.r.o. 352 220,98 Kč 

Kyrgyzstán obchod a další služby 

TBus – Informační systém pro 
trolejbusovou dopravu a podpora 
rozvoje veřejné dopravy v 
Kyrgyzstánu 

IDC-softwarehouse, s.r.o. 499 971,01 Kč 

Mali obchod a další služby 
Průmyslové využití písků a 
štěrkopísků ložiska Kirina, Mali 

G E T s.r.o. 458 441,00 Kč 

Moldavsko obchod a další služby 

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

BIOVIVA s.r.o. 598 495,30 Kč 

Moldavsko obchod a další služby 
Technologie zpracování 
olejnatých semen a výroby 
krmných směsí v Moldavsku 

Farmet a.s. 442 939,31 Kč 

Moldavsko obchod a další služby 
Zlepšení dostupnosti pitné vody 
pro vesnické obyvatelstvo v jižní 
části Moldavska 

VODNÍ ZDROJE a.s. 403 252,61 Kč 

Mongolsko  obchod a další služby 

Analýza potenciálu pro 
zpracování energetických auditů 
uhelných elektráren v Mongolsku 
v Ulánbátaru 

EMPRESS o.p.s. 209 750,07 Kč 

Mongolsko obchod a další služby 
ecoMILK System – analýza 
prostředí a hledání obchodních 
partnerů  

Assortis Electric, s.r.o. 500 000,00 Kč 

Mongolsko  obchod a další služby Masozávod Erdenet – Mongolsko ABP Consulting a.s. 484 516,00 Kč 

Mongolsko  obchod a další služby 
Rozšíření podnikatelských aktivit 
AGROMONT VIMPERK spol. 
s r.o. v Mongolsku 

AGROMONT VIMPERK 
s.r.o. 

477 791,82 Kč 

Myanmar obchod a další služby 
Možnosti využití odpadních 
mramorů oblasti Mong Hsu, 
Šanský stát, Myanmar 

G E T s.r.o. 419 474,53 Kč 
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Myanmar obchod a další služby 

Založení poradenské kanceláře 
EIA v Myanmaru s cílem 
minimalizace environmentálních 
vlivů při těžbě nerostných surovin 

G E T, s.r.o. 392 980,19 Kč 

Myanmar obchod a další služby 

Zemědělské inovace a technologie 
v Barmě/Myanmaru s důrazem 
na pěstování kávy –  Myanmar-
CZ Joint Venture 

mamacoffee s.r.o. 387 149,00 Kč 

Peru obchod a další služby 
Technologie pro výrobu pitné 
vody v Peru 

Photon Water Technology 
s.r.o. 

447 345,00 Kč 

Peru obchod a další služby 

Využití aplikované geomorfologie 
při hodnocení zranitelnosti 
krajiny přírodními hazardy 
spojenými s klimatickým 
fenoménem El Nino v regionech 
severního Peru 

Georespect s.r.o. 429 444,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Podnikatelský plán pivovaru 
v Srbsku o kapacitě 3 000 hl 
ročně 

RONELI SE 309 296,92 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Rozšíření využití místní biomasy 
ve středně velkých kotlech na 
štěpku a pelety v Srbsku 

Smart Heating Technology, 
s.r.o. 

447 300,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Srbská vodenice – lokální zdroj 
energie 

Elzaco spol. s r.o. 458 500,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 

Založení společného podniku na 
výrobu dřevní biomasy jako 
obnovitelného zdroje a 
alternativního a ekologického 
paliva 

Mevos, spol. s r.o. 491 247,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Zavádění moderních metod a 
nástrojů pro inspekci a údržbu 
kanalizací a vodovodů v Srbsku 

ZIKMUND electronics s.r.o. 443 684,15 Kč 

Srí Lanka obchod a další služby 

Podnikatelský plán pro vstup na 
trh Srí Lanky a pro vybudování 
montážního centra pro transfer 
české technologie EM 
průtokoměrů 

Arkon Flow Systems, s.r.o. 463 535,00 Kč 

Ukrajina obchod a další služby 
Zavedení systému kontroly 
užitkovosti a dědičnosti v 
Žytomyrské oblasti, Ukrajina 

Chovatelské družstvo 
Impuls s.r.o. 

756 472,27 Kč 

Zambie obchod a další služby 
Studie proveditelnosti uplatnění 
české technologie čerpání a 
úpravy vody v Zambii  

GEOtest, a.s. 385 543,00 Kč 

Zambie obchod a další služby 

Zřízení technologického centra 
k produkci sazenic rostlin 
s komerčním potenciálem 
(Zambie) 

Vojanovy sady spol. s.r.o. 476 560,63 Kč 

Celkem Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor 21 621 531,77 Kč 
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Program příprava studií proveditelnosti 

Afghánistán obchod a další služby 
Přesné mapování nebezpečných 
oblastí bez přítomnosti geodeta v 
Afghánistánu 

Check Terra s.r.o. 475 139,27 Kč 

Indonésie obchod a další služby 
Využití technologie pyrolýzního 
spalování při zpracování palmo 
olejného odpadu v Indonésii 

STOPA s.r.o. 493 440,00 Kč 

Kambodža obchod a další služby 

Studie proveditelnosti – 
Udržitelné a efektivní nakládání 
s vodami v aglomeraci 
Sihanoukville, Kambodža 

G-servis Praha spol. s r.o. 473 929,37 Kč 

Kolumbie obchod a další služby 

Technická podpora při 
environmentálně přijatelném 
využití neobnovitelných 
surovinových zdrojů v oblasti 
Choco v západní Kolumbii 

GEOMIN s.r.o. 499 411,80 Kč 

Mexiko obchod a další služby 
Využití české technologie Field-
Map pro sběr, zpracování a 
evidenci lesnických dat v Mexiku 

IFER – Monitoring and 
Mapping Solutions s.r.o. 

490 260,22 Kč 

Mongolsko obchod a další služby 
Vytvoření sítě poradců pro 
šlechtění a reprodukci skotu 
(Mongolsko) 

Natural s.r.o. 353 641,50 Kč 

Myanmar obchod a další služby 

Výstavba moderního zařízení pro 
energetické využití průmyslových 
a komunálních odpadů v oblasti 
Yangon (Myanmar) 

Eveco Brno s.r.o. 497 760,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Analýza potencionálu pro využití 
metody EPC ve městě Čačak 
(Srbsko) 

ENVIROS s.r.o. 446 470,88 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Plánování a řízení vodárenské 
infrastruktury Bela Crkva, Srbsko 

VODNÍ ZDROJE a.s. 436 724,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Plán rozvoje zásobování 
obyvatelstva vodou v 
Kolubarském regionu v Srbsku 

Mevos spol. s r.o. 392 796,00 Kč 

Srbsko obchod a další služby 
Studie proveditelnosti čištění 
komunálních odpadních vod ve 
městě Bela Crkva 

Mevos spol. s r.o. 450 000,00 Kč 

Vietnam obchod a další služby 

Přizpůsobení nástrojů 
simulačního modelování dle 
místních specifik na příkladu 
okruhu města Hanoj – směrem 
k udržitelné městské mobilitě 

AF – cityplan s.r.o. 494 312,71 Kč 

Celkem Program příprava studií proveditelnosti 5 503 885,75 Kč 

CELKEM 27 125 417,52 Kč 
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8.4 Přehled čerpání financí na program Vysílání expertů v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC 

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Afghánistán 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Vypracování analýz a doporučení 
na zlepšení infrastruktury veřejné 
dopravy v Kábulu, Afghánistán 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 646 140,00 Kč 

Bosna a 
Hercegovina 

veřejná správa a 
občanská společnost 

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

PhDr. Lada Furmalíková, 
Ph.D. a Mgr. et Mgr. Jan 
Kostečka 

168 518,00 Kč 

Etiopie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

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

Česká geologická služba 557 864,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Mtzkheta–Mtianeti: region 
přátelský k turistům 

RNDr. Ivana Bursíková 209 000,00 Kč 

Gruzie 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Pomoc s vytvořením klasifikace 
indikátorů katastrof v Gruzii 

Český národní výbor pro 
omezování výsledků 
katastrof, z.s. 

423 014,00 Kč 

Kosovo 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Vypracování souboru doporučení 
pro čistírnu odpadních vod (ČOV) 
v Prištině 

CH.W.Z., s.r.o. 294 937,50 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Nové výzvy v oblasti boje proti 
drogové trestné činnosti v 
Moldavsku 

Mgr. David Kunetek, Mgr. 
Petr Králíček, Bc. Adam 
Omasta, Dis. 

335 278,41 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Šetření populačního klimatu v 
Moldavsku 

Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta 

611 163,00 Kč 

Moldavsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zpracování analýz a doporučení 
pro Úřad předsedy vlády 
Moldavska  

MEPCO, s.r.o. 278 955,00 Kč 

Srbsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

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

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

253 071,67 Kč 

Srbsko 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Nakládání s komunálním 
odpadem ve městě Čačak v 
Srbsku 

Město Valašské Meziříčí 364 580,31 Kč 

Ukrajina 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Rozvoj exportního potenciálu 
potravinářského průmyslu jako 
způsobu transformace ekonomiky 
Ivano-Frankivského regionu na 
Ukrajině  

Food Control Consultants 
(FCC) 

216 842,00 Kč 

Ukrajina 
veřejná správa a 
občanská společnost 

Zajištění kvality vyššího 
vzdělávání na Ukrajině 

Asociace pro mezinárodní 
otázky 

440 989,82 Kč 

Celkem Vysílání expertů  4 800 353,71 Kč 
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8.5 Přehled čerpání financí na program Vysílání učitelů v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC 

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Afghánistán vzdělávání 

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

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

1 500 000,00 Kč 

Bosna a 
Herzegovina 

vzdělávání 

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

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

1 496 440,00 Kč 

Etiopie vzdělávání 

Zvýšení kvality vysokoškolského 
vzdělávání aplikované geologie a 
tvorba výzkumného centra na 
univerzitě v Arba Minch (jižní 
Etiopie) 

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

389 140,00 Kč 

Gruzie vzdělávání 

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

Mendelova univerzita v 
Brně 

1 353 040,46 Kč 

Gruzie vzdělávání 

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

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

564 300,00 Kč 

Kambodža vzdělávání 

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

Mendelova univerzita v 
Brně 

1 000 000,00 Kč 

Kambodža vzdělávání 
Zlepšení úrovně vědy a výzkumu 
na Royal University of Agriculture  

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

1 000 000,00 Kč 

Moldavsko vzdělávání 

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

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

938 000,00 Kč 

Mongolsko vzdělávání 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 1 299 900,00 Kč 

Mongolsko vzdělávání 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 1 000 000,00 Kč 

Ukrajina vzdělávání 

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

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

484 500,00 Kč 

Celkem Vysílání učitelů  11 025 320,46 Kč 
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8.6 Přehled čerpání financí na Trojstranné projekty v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC 

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Afghánistán 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby 

Podpora vykořeněných obyvatel 
Afghánistánu 

Člověk v tísni, o.p.s. 2 000 000,00 Kč 

Angola 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 2 436 000,00 Kč 

Belgie, Bulharsko, 
ČR, Estonsko, 
Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Irsko, 
Itálie, Kypr, 
Lotyšsko, Německo, 
Maďarsko, Malta, 
Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovensko, 
Slovinsko, 
Španělsko, Velká 
Británie 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Sociální a solidární ekonomika 
jako udržitelné pojetí rozvoje 

Ekumenická akademie 208 666,00 Kč 

Belgie, ČR, Francie, 
Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko, 
Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, 
Slovinsko, 
Španělsko 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Evropa ve světě - zapojení do 
udržitelné rozvojové agendy 
2030 

Wontanara 110 500,00 Kč 

ČR, Estonsko, 
Finsko, Irsko, Litva, 
Lotyšsko, 
Slovensko, Velká 
Británie 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

EYD2015: Media for 
Development 

Člověk v tísni, o.p.s. 148 000,00 Kč 

ČR, EU 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

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

Glopolis, o.p.s. 73 817,00 Kč 

ČR, EU 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

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

Glopolis, o.p.s. 156 195,00 Kč 

ČR, EU 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

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

Glopolis, o.p.s. 222 698,00 Kč 



63 
 

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

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Skautingem k aktivnímu 
globálnímu občanství v ERR 
2015 a dále 

NaZemi 85 000,00 Kč 

ČR+EU, Čína, Indie, 
Indonésie 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Cesta k etickému a 
udržitelnému dodavatelskému 
řetězci v obuvnickém průmyslu 

NaZemi 250 000,00 Kč 

Dánsko, Finsko, 
Nizozemsko, 
Bangladéš, Etiopie, 
Kambodža, Nepál, 
Uganda 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

EUAID volunteers ACTing 
against disaster risks 

Diakonie ČCE – 
Středisko humanitární 
a rozvojové spolupráce 

921 175,00 Kč 

Etiopie zemědělství 

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 

ADRA 1 636 223,00 Kč 

EU, Benin, Etiopie, 
Gruzie, JAR, Keňa, 
Moldavsko, 
Myanmar 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

GLEN - Globálním 
partnerstvím k naplňování 
SDGs 

INEX - Sdružení 
dobrovolných aktivit 

800 000,00 Kč 

EU+Kolumbie, 
Ekvádor a Návětrné 
ostrovy 

osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Za férové banány Ekumenická akademie 400 000,00 Kč 

Gruzie rozvoj venkova 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 2 000 000,00 Kč 

Gruzie zemědělství 

Zlepšování formálního, 
neformálního a informálního 
odborného vzdělávání pro 
zemědělské podnikatele v 
Gruzii 

Člověk v tísni, o.p.s. 1 350 000,00 Kč 

Jižní Súdán zemědělství 

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

Charita ČR 1 950 000,00 Kč 

Jižní Súdán zemědělství 

Přispění ke snížení extrémní 
chudoby a hladu v regionu 
Upper Nile a přispění k 
dosažení národní strategie 
snižování chudoby, rozvojové 
cíle 1 a 2 

ADRA 2 719 079,00 Kč 

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

ADRA 2 006 230,00 Kč 

Kambodža zemědělství 
Posílení systému místních 
veterinářů a jejich kapacit v 
Kambodži 

Člověk v tísni, o.p.s. 1 000 000,00 Kč 
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Kambodža 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 2 000 000,00 Kč 

Mongolsko energie 

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

Charita ČR 2 000 000,00 Kč 

Mongolsko zemědělství 

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

Charita ČR 1 900 000,00 Kč 

Mongolsko rozvoj venkova 

Zlepšení životních podmínek a 
ekonomického postavení 
venkovského obyvatelstva v 
Mongolsku 

Člověk v tísni, o.p.s. 1 000 000,00 Kč 

Myanmar 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 1 215 000,00 Kč 

Sýrie vzdělávání 

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

Člověk v tísni, o.p.s. 2 000 000,00 Kč 

Zambie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby 

Ekonomická emancipace – 
Zambie 

Diakonie ČCE – 
Středisko humanitární 
a rozvojové spolupráce 

2 000 000,00 Kč 

Zambie vzdělávání 

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

Charita ČR 737 002,00 Kč 

Zambie 
ostatní sociální 
infrastruktura a 
služby 

Ženy ve vedení – Zambie 
Diakonie ČCE – 
Středisko humanitární 
a rozvojové spolupráce 

2 000 000,00 Kč 

Celkem Trojstranné projekty 35 325 585,00 Kč 
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8.7 Přehled čerpání financí na tuzemské projekty v roce 2017 

Region/země 
Sektor dle 
OECD/DAC 

Název projektu Realizátor Skutečné čerpání 

Globální rozvojové vzdělání  

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Fairtradové školy nositeli změny NaZemi 738 558,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Fotbal pro rozvoj  
INEX- Sdružení 
dobrovolných aktivit 

750 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Globální rozvojové vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji 

PANT, z.s. 552 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Jeden svět na školách – Globální 
rozvojové vzdělání 
prostřednictvím audiovizuálních 
materiálů 

Člověk v tísni, o.p.s. 1 195 100,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Letní škola rozvojové spolupráce 
Univerzita Palackého v 
Olomouci 

591 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Na cestě … ARPOK, o.p.s. 831 800,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

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

Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

300 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Opravdový svět ADRA, o.p.s. 1 172 700,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Podpora rozvojového vzdělávání a 
osvěty – Pardubický kraj 

Pontopolis z.s. 500 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Rozvojová spolupráce na vlastní 
oči 

Univerzita Palackého v 
Olomouci 

179 829,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

SOUVISLOSTI - Globální 
problémy z pohledu jednotlivých 
aktérů 

Diakonie ČCE - Středisko 
humanitární a rozvojové 
pomoci 

594 741,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Studentská Agora 2017 - mluvme 
společně o pomoci druhým 

AGORA CE O.P.S. 390 300,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Školní koordinátor vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj - pilotní 
vzdělávací modul 

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

286 150,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Školy k světu Člověk v tísni, o.p.s. 1 999 600,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Učíme v souvislostech ARPOK, o.p.s. 860 500,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Vzděláváním pedagogických 
pracovníků k prevenci stereotypů 
v GRV 

Multikulturní centrum 
Praha, z.s.  

706 470,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

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

Charita ČR 633 100,00 Kč 

Celkem Globální rozvojové vzdělání 12 281 848,00 Kč 
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Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Czech SDGs Awards 
Asociace společenské 
odpovědnosti, o.p.s. 

738 100,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Globálně zodpovědná města ShineBean o.p.s. 500 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Města podporující fair trade a 
udržitelný rozvoj 

Ekumenická akademie 650 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Středisko pro zvyšování 
povědomí o rozvojových zemích a 
rozvojové spolupráci 

Rada pro mezinárodní 
vztahy 

300 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Svět bez mýtů Člověk v tísni, o.p.s. 749 502,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Udržitelná města a obce pro 
rozvoj 

Charita ČR 500 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Za inkluzivní rozvoj 
SVĚTLO PRO SVĚT - Light 
for the World. o.s. 

499 930,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Země na talíři – zodpovědná 
spotřeba a rozvoj objektivem 
kamery 

Glopolis, o.p.s. 600 000,00 Kč 

Celkem Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS 4 537 532,00 Kč 

          

Posilování kapacit a partnerství NNO 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Budování kapacit v měření a 
zohledňování konceptu „hodnota 
za peníze“ (Value for Money) v 
českých rozvojových a 
humanitárních projektech 

Člověk v tísni, o.p.s. 300 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

EPDET CZ – Česká evaluační 
škola 

Development Worldwide, 
z.s. 

250 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Podpora CARE při síťování, 
partnerství a spolupráci 

Care Česká republika, z.s. 200 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Posílení fundraisingových a 
facilitačních kapacit organizace v 
rozvojové spolupráci 

NESEHNUTÍ Brno 300 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Posilování kapacity pro program 
adopce nablízko II 

Salesiánská asociace Dona 
Boska, o.s. 

325 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Profesionální projektové zázemí 
Siriri 

SIRIRI, o. p. s. 389 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Rozvoj GRV v INEX-SDA 
INEX- Sdružení 
dobrovolných aktivit 

398 339,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Zvyšování kapacit iniciativy Měj 
se k světu pro partnerství k 
naplňování SDGs 

Glopolis o. p. s. 350 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Zvyšování konkurenceschopnosti 
ARPOKU 

ARPOK, o. p. s. 300 000,00 Kč 

Celkem Posilování kapacit a partnerství NNO 2 812 339,00 Kč 
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Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

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

Fairtrade Česko a 
Slovensko, z. s. 

600 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Posilování kapacit a efektivnosti 
platformy Českého fóra pro 
rozvojovou spolupráci – v roce 
2017 

České fórum pro 
rozvojovou spolupráci - 
FoRS 

1 500 000,00 Kč 

ČR 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Využití sociálních medií pro 
akceschopnost PPZRS 

Platforma podnikatelů pro 
zahraniční rozvojovou 
spolupráci, z.s. 

500 000,00 Kč 

Celkem Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou 
spolupráci 

2 600 000,00 Kč 

          

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR 

ČR, Gruzie 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Posílení turistického potenciálu 
horských oblastí v Gruzii jako 
prostředku jejich rozvoje 

AGORA CE O.P.S. 450 000,00 Kč 

ČR, Srbsko 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Projektové řízení ve městě Čačak 
a jeho aplikace dle typových 
příkladů na základě zkušeností ve 
Valašském Meziříčí 

Město Valašské Meziříčí 399 596,00 Kč 

ČR, Srbsko 
osvěta o rozvojové 
spolupráci 

Založení místní akční skupiny v 
regionu Vršac – přípravná fáze a 
přenos know-how 

Ústecký kraj 493 000,00 Kč 

Celkem Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR 1 342 596,00 Kč 

Celkem tuzemské projekty 23 574 315,00 Kč 

 
 



68 
 

8.8 Zpráva auditora k účetní závěrce ČRA za rok 2017 
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8.9 Abstrakty dvoustranných projektů realizovaných v roce 2017 
 
AFGHÁNISTÁN 
 
Participativní zemědělský rozvoj provincie Samangan 
AFGHÁNISTÁN / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: 05/2017/03 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Samangan 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 20 000 000 Kč 
 
Projekt byl zahájen v roce 2015 a je realizován ve třech okresech (distriktech) provincie 
Samangan: Khuram Wa Sarbagh, Hazrat-e Sultan a Aybak. Zaměřuje se jak na uměle 
zavlažované nížiny, tak na náhorní plošiny s přirozenou závlahou. Obyvatelé cílových oblastí 
se živí zemědělstvím, chovem dobytka a drobným podnikáním. Etnicky různorodé 
obyvatelstvo je pestrou směsicí Uzbeků, Tádžiků, Paštúnů a Arabů. Projekt pracuje s 30 
klíčovými farmáři, kteří na svých demonstračních pozemcích učí dalších 900 zemědělců 
z okolí inovativní a šetrné postupy přispívající k ochraně kvality půdy a udržení vody 
v krajině.  
 
V posledním roce implementace se projekt soustředil na ochranu proti pleveli a škůdcům, 
osevní postupy a správné používání umělé závlahy. Farmáři, kteří uplatní doporučené 
postupy na svých polích, získají poukázky k nákupu osiv a hnojiv. Dále projekt podpořil 40 
chudších rodin v založení zeleninových zahrad a dalších 60 chovatelů drůbeže v jejich 
podnikatelských aktivitách, včetně veterinárního poradenství. V posledním půlroce 
implementace se projekt zaměřil především na předání projektového know-how příslušným 
úřadům k zajištění udržitelnosti.  
 
 
Podpora kvality zemědělského vzdělávání v Afghánistánu prostřednictvím 
modelových škol 
AFGHÁNISTÁN / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: 05/2017/02 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 28 000 000 Kč 
 
Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na afghánských středních zemědělských školách 
nastavením systému modelových škol podporovaných vícestranným monitoringem kvality a 
využívaných pro replikování dobré praxe do ostatních škol. Současný projekt, který navazuje 
na předchozí mnohaleté aktivity v tomto sektoru, pokračuje v podpoře zemědělského 
vzdělávání. Cílem je budovat kapacity středních zemědělských škol a institutů s důrazem na 
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praktickou výuku a zároveň zvyšovat kapacity státní správy a samosprávy, monitorovat 
kvalitu výuky a samostatně ji podporovat.  
 
Přímou cílovou skupinou projektu jsou ředitelé škol, jejich zástupci, učitelé, studenti 
pilotních škol a úředníci odboru technického a učňovského vzdělávání a školství (DM TVET) 
a zástupci odborů školství provinčních samospráv (Provincial Education Department – PED). 
Nepřímou cílovou skupinou jsou pak všichni studenti a učitelé zemědělských škol (včetně 
těch, které se učí od pilotních a modelových škol), rodiny studentů, zaměstnavatelé a farmáři. 
V posledním roce implementace se projekt soustředil především na vytvoření potřebných 
podmínek pro přístup dívek ke vzdělání, prohloubení spolupráce se soukromým sektorem a 
opatření k posílení udržitelnosti projektu.  
 
 
Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu 
AFGHÁNISTÁN / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: 05/2017/01 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Kábul, Herát a další provincie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s. 
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč 
 
V roce 2017 se projekt soustředil na posilování udržitelnosti výstupů, kterých bylo dosaženo 
v letech 2014–2016. Zaměřil se zejména na zvyšování odborných kapacit pracovníků 
drogových služeb v Afghánistánu (sociální pracovníci, lékaři, NNO působící v drogových 
službách) a rozvoj místního „Centre of Excellence in Harm Reduction and Addiction“ (rozvoj 
činností, navázání na místní síť financování).  
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BOSNA A HERCEGOVINA 
 
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci 
BOSNA A HERCEGOVINA / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-2-14022 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: Gradačac, Tuzlanský kanton, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: VHS Brno, a.s., municipalita Gradačac 
Celkový rozpočet: 56 159 550 Kč 
 
Město Gradačac produkuje velké množství odpadních vod, které vede k 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 s důrazem na nutnost ochrany zdrojů čisté vody. Projekt by měl vést ke snížení 
znečištění povrchových vod řeky Gradašnica průmyslovými a komunálními odpadními 
vodami, což umožní další rozvoj průmyslu v regionu v souladu s cíli ochrany životního 
prostředí. V roce 2016 proběhla rekonstrukce technologie čistírny a čistírna byla spuštěna ve 
zkušebním provozu. Dále byl personál zaškolen tak, aby byl schopen čistírnu samostatně 
obsluhovat. Projekt byl v roce 2017 dokončen a slavnostně předán příjemci. 
 
 
Výstavba čistírny odpadních vod ve městě Goražde 
BOSNA A HERCEGOVINA / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: BA-2017-002-FO-14022 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: Sarajevo 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Lukáš Hladík 
Celkový rozpočet: 40 000 000 Kč  
 
Záměrem projektu je přispět ke kvalitě vody v řece Drině ve východní Bosně, prostřednictvím 
výstavby čistírny odpadních vod pro municipality Goražde a Novo Goražde. Město Goražde je 
rozděleno na dvě municipality – samotné kantonální město Goražde ve Federaci BaH a 
municipalitu Novo Goražde (východní část města), která připadá Republice srbské. Oběma 
municipalitami protéká řeka Drina ze západu na východ dále do města Višegrad. Město 
Goražde považuje za hlavní problém znečištění řeky Driny a pozemních vod, které má silný 
negativní vliv na životní prostředí. Příčinou tohoto problému je zejména neadekvátní 
nakládání s odpadními vodami, které je důsledkem zastaralé nebo chybějící infrastruktury, 
nedostatkem kapacit místních komunálních podniků a nedostatkem finančních zdrojů. 
V roce 2017 proběhly přípravné práce formou pasportu kanalizační sítě. 
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Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu 
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2013-3-31192 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Celkový rozpočet: 10 338 498 Kč 
 
Dle platné legislativy EU mají na unijní trh přístup jen takové materiály, které nabízejí stejné 
záruky jako ty, které jsou produkovány v rámci EU. Současný bosenský systém kontrol a 
certifikace je roztříštěný, a navíc mu chybí větší systematizace. To má negativní dopad na 
konkurenceschopnost v zemědělství a omezený růst sektoru. Hlavním cílem projektu je proto 
pomoci s vytvořením systému kontroly a certifikace sadebního materiálu, který je běžný 
v členských státech EU. V rámci projektu budou připraveny návrhy právních předpisů, které 
budou harmonizovány s legislativou EU. Dále bude zajištěno školení pro zaměstnance státní 
správy, kteří se na procesu certifikace podílejí. Výrobci z Bosny a Hercegoviny tak získají 
výhody z přístupu na trh EU a zemědělci budou mít jistotu, že zakoupený materiál splňuje 
požadované normy. 
 
 
Rozvoj ekologické těžby dřeva a lesního hospodaření v Bosně a Hercegovině 
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-13-31220 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Sarajevský kanton, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka, rozpočtové opatření 
Realizátor: GEOtest, a.s., Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 
Celkový rozpočet: 19 500 000 Kč 
 
Území Bosny a Hercegoviny (BaH) je zhruba ze 45 % pokryto lesy a dřevozpracovatelský 
průmysl je tak důležitou součástí státní ekonomiky. Těžba dřeva je však na mnoha místech 
prováděna pomocí zastaralé techniky a používané postupy jsou značně neekologické, přičemž 
dochází k silnému poškozování podrostu používáním traktorů při přibližování dřeva. Navíc se 
značná část lesů v BaH nachází ve výšce mezi 500–1 000 m n. m. a na strmých svazích, kde je 
využívání klasických metod těžby značně neefektivní.  
 
Cílem projektu je úspěšně zavést v místě realizace technologie lesních lanovek pro těžbu a 
přibližování dříví, a tím přispět k zajištění ekologického hospodaření s lesy. Užití lanovek 
navíc umožní hospodaření v dosud nedostupných oblastech. V prvním roce projektu byly 
příjemci dodány dva lanovkové systémy, pro které byla vyškolena kompletní osádka, včetně 
pracovníků pro řízení těžby dřeva. Během let 2015 a 2016 pak byla příjemci poskytována 
odborná asistence při provozu. Současně probíhaly semináře a prezentace pro zájemce o 
danou technologii, čímž bylo zvyšováno povědomí o technologii mezi institucemi a 
společnostmi v BaH. Paralelně s těmito aktivitami probíhá přenos českého know-how, 
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v rámci kterého odborníci z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa poskytují příjemcům 
školení o efektivních postupech sběru a správy lesnických dat pro tvorbu těžebních plánů. 
 
 
Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině 
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: BA-2013-002-FO-31195 
Doba realizace: 2013–2017 
Místo realizace: Republika srbská, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: CIRA, s.r.o., N.O.P.O.Z.M. s.r.o., AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Jihočeský chovatel a.s., Státní veterinární ústav Praha, 
Natural, Vlasta Gernerová, Ph.D. 
Celkový rozpočet: 18 680 221 Kč 
 
V současné době není v celé Bosně a Hercegovině zaveden žádný systém šlechtění masného 
skotu. Legislativa je v tomto ohledu značně nerozvinutá a v každé z entit je práce na 
legislativě na odlišném stupni vývoje. Projekt si klade za cíl zvýšení produkce i kvality chovu 
skotu, a to jak podporou institucionální, tak i podporou drobných a středních zemědělců. 
Projekt se tak snaží reagovat na potřeby rozvoje definované vládními strategiemi, které 
zdůrazňují význam podpory živočišné produkce zaměřené na šlechtění skotu. Hlavní část 
projektu byla realizována v roce 2015 a jednalo se o dodávku 120 plemenných jalovic. Také 
byla dodána drobná mechanizace a proběhlo několik školení pod vedením expertů z České 
zemědělské univerzity. V roce 2016 pak probíhala série školení za účelem nastavení 
správného systému šlechtění masného skotu, dále školení pro detekci nodulární dermatitidy 
a dodávky inseminačního materiálu. 
 
 
Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru 
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA- BA-2015-139-FO-31195 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: Livno a Glamoč, Kanton 10, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: J.P. Veterinarska Stanica Glamoć D.O.O., J.P. Veterinarska Stanica Livno 
D.O.O., Zemědělské potřeby M + S s.r.o., MILCOM a.s./+ Rada Svitlica, Driml – farmářské a 
chovatelské potřeby 
Celkový rozpočet: 12 342 654 Kč  
 
Největším problémem při výrobě tradičního livanského sýru, který uvádí samotní producenti, 
je problematika odbytu. Malí producenti nemají zajištěn pravidelný legální odbyt, který 
suplují nahodilým prodejem ze dvora a nejistým obchodováním s překupníky, kteří se snaží 
prodat produkt v Chorvatsku prostřednictvím nelegálního převozu sýra přes hranice. 
Producent tak za svůj výrobek získá minimální cenu a zároveň je vystaven vysokému riziku, 
že za svoji práci nebude ohodnocen vůbec, a to v případě, že jeho výrobky budou zabaveny 
celníky. 
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Cílem projektu je uvedení tradičního livanského sýru na oficiální trh. V současné době totiž 
nejsou malí producenti schopni zajistit si adekvátní podmínky, které by jim umožnily 
produkt registrovat a legálně distribuovat. Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení kvality 
mléka a sýru a zavedení systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických 
kontrolních bodů). Dále bude v rámci projektu vytvořeno zemědělské družstvo, které by do 
budoucna mělo zajišťovat legální distribuci sýra. V roce 2016 proběhly dodávky drobného 
vybavení pro farmáře a série školení v souvislosti se zaváděním systému HACCP do praxe.  
 
 
Zvýšení kvality a množství mléka v regionu Brčko 
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2016-013-FO-31194 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: Brčko Distrikt 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: GEOtest, a.s., Ircon, s.r.o., Milcom a.s., ZZ Brka 
Celkový rozpočet: 13 852 238 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 nedostatečnou znalostí farmářů. Projekt si tedy klade za cíl zvýšit kvalitu a 
množství produkce mléka v Brčku se zaměřením na naplnění standardů EU v této oblasti. 
Hlavním nástrojem bude především zlepšení spolupráce mezi jednotlivými farmáři, kdy 
dojde k vybudování sběrných míst mléka. Dalším cílem projektu je předávání znalostí a 
know-how a v neposlední řadě také modernizace stávajících technologií. V roce 2016 byla do 
regionu Brčko dodána nezbytná technika pro uchování, svoz a skladování mléka a proběhla 
úvodní série školení o řádných postupech produkce mléka. 
 
 
Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí 
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2016-014-FO-31161 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: Municipalita Tešanj, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: GEOtest, a.s. 
Celkový rozpočet: 10 770 910 Kč  
 
Projekt se zabývá zvýšením příjmu sociálně slabých rodin v municipalitě Tešanj díky využití 
příhodných podmínek pro zemědělství. Klade tak důraz na sociální dimenzi problému 
zaměstnanosti skrz zařazení ohrožených skupin obyvatel do příjemců projektu. Projekt se 
zaměřuje na dva základní problémy: nesystemizovaný výkup zemědělské produkce a vysoké 
vstupní náklady v tomto sektoru pro zajištění udržitelného zdroje obživy pro průměrnou 
rodinu.  
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V současné době je velká část ovoce a zeleniny v 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 
prostředky na relativně vysoké vstupní investice nutné pro vypěstování takového množství 
plodin, které by je mohlo uživit. Pěstitelství v relativně malých sklenících je však 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. 
 
 
Zvyšování bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině  
BOSNA A HERCEGOVINA / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: BA-2014-006-RO-15110 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární ústav Praha 
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 Bosně a Hercegovině (BaH). 
Záměrem projektu je přispět k vyšší bezpečnosti potravin v BaH. Projekt se zaměřuje na 
odpovědnou zemědělskou výrobu a podporu 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 
agrochemií. 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 posílit roli kompetentních orgánů a zajistit dostatečné kontroly od roku 
2020. Projekt nastaví vhodné postupy a systémy ve třech oblastech kontrol: pesticidů a 
hnojiv, salmonely a přídatných látek. 
 
 
Podpora kapacit bosenského Institutu pro standardizaci v oblasti zavádění 
Eurokódů 
BOSNA A HERCEGOVINA / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-BA-2014-3-15110 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: celostátně 
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Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Celkový rozpočet: 9 610 100 Kč  
 
Projekt je zaměřen na podporu kapacit Institutu pro standardizaci Bosny a Hercegoviny 
v oblastech zavádění, překladů, tvorby a přípravy národních příloh zásad pro navrhování 
stavebních konstrukcí – Eurokódů. Eurokódy jsou jednotnými evropskými normativními 
dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska stability a 
mechanické a požární odolnosti, a to s ohledem na různé druhy konstrukcí, použité materiály 
apod. Bosna a Hercegovina (BaH) se zavedením Eurokódů dostane mezi evropské země 
s jednotným postupem navrhování konstrukcí staveb a vyřeší tím do jisté míry i současný 
neuspokojivý stav v dané oblasti po rozpadu bývalé Jugoslávie, kdy neexistují národní 
předpisy ani ucelený systém národních normativních dokumentů. 
 
Zavedení Eurokódů v BaH zpřehlední českým i ostatním evropským společnostem působícím 
ve stavebním sektoru v tomto regionu postupy a podmínky navrhování konstrukcí staveb, 
zruší konfliktní technické normy a tyto společnosti tak budou moci svoje podnikatelské 
aktivity provádět na základě jim dobře známých pravidel platných v EU. Zavedení Eurokódů 
jednoznačně zvýší spolehlivost stavebních konstrukcí realizovaných podle dnes platných 
pravidel. 
 
 
Podpora kapacit Státního archivu Bosny a Hercegoviny 
BOSNA A HERCEGOVINA / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2014-7-15110/3 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Sarajevo 
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka 
Realizátor: Národní archiv ČR, Ceiba, s.r.o. 
Celkový rozpočet: 3 779 980 Kč  
 
Projekt je zaměřen na budování kapacit v oblasti konzervace a restaurátorství požárem 
postižených archiválií. Toho bude dosaženo odborným školením, které bude zaměřeno hlavně 
na praxi, a vybavením restaurátorského pracoviště ve Státním archivu Bosny a Hercegoviny. 
Tyto stěžejní aktivity budou doplněny pravidelnými konzultacemi přímo v místě, což přispěje 
k udržitelnosti projektu. 
 
 
Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a 
Hercegovině 
BOSNA A HERCEGOVINA / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2016-015-RO-15160 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: Sarajevo, Banja Luka, Mostar 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
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Celkový rozpočet: 10 552 000 Kč  
 
V Bosně a Hercegovině dochází v poslední době ke změnám v oblasti sociálních podmínek 
života osob se zdravotním postižením (OZP). Tyto změny jsou charakteristické zejména 
snižováním počtu osob se zdravotním postižením v pečovatelských ústavech a jejich postupné 
umisťování do komunitního bydlení. Život v komunitním bydlení zajišťuje OZP důstojnější 
sociální podmínky a možnost seberealizace. Klíčovou roli v tomto procesu zastávají centra 
pro inkluzi OZP, jejichž činnost zahrnuje denní péči o OZP, vedení chráněných dílen, 
zajišťování pracovních míst pro OZP a případně jejich rekvalifikaci. Projekt se tedy snaží 
reagovat na potřeby bosenských center pro inkluzi OZP a dalších souvisejících aktivit. 
Spolupráce je realizována pomocí přenosu českých zkušeností a know-how zejména v oblasti 
zaměstnávání OZP, přičemž čeští experti figurují v projektu jako mentoři a konzultanti. 
 
 
Rozšíření kapacit Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny II. 
BOSNA A HERCEGOVINA / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: BA-2014-006-RO-15110 
Doba realizace: 2017–2019 
Místo realizace: Sarajevo 
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka 
Realizátor: Český metrologický institut, ROFA Praha s.r.o. 
Celkový rozpočet: 14 838 644 Kč  
 
Projekt vychází z požadavku Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH) na 
asistenci při rozšíření služeb a získání mezinárodního uznání vybraných laboratorních 
provozů. ČR byla požádána o asistenci s přihlédnutím ke skutečnosti, že Český metrologický 
institut (ČMI), zajišťující stejné spektrum služeb, získal odpovídající mezinárodní uznání u 
drtivé většiny etalonů po roce 2000. Jedná se tedy o člena mezinárodní skupiny 
metrologických institucí, který získal relevantní zkušenosti v poměrně nedávné době. 
Transfer svým způsobem unikátních zkušeností jak v instalaci nových etalonů a přípravě 
metodik měření, tak ve snaze o získání mezinárodního uznání (vedle zajištění dodávky 
zařízení) pomůže příjemci projektových výstupů v jeho aktuálním postavení. Získané 
zkušenosti bude navíc moci uplatnit i pro další obory, což přispěje k dalšímu rozvoji i po 
ukončení realizace projektu. 
 
Cílem projektu je získání mezinárodního uznání technické způsobilosti vybraných laboratoří 
IMBiH v rámci CIPM MRA (ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů 
měření vydávaných národními metrologickými institucemi). Podmínkou pro splnění cíle je 
nutnost zajištění laboratoří schopných provádět metrologické měření v daném oboru a 
s danými parametry, včetně adekvátního proškolení obsluhy, spolu s realizací mezinárodního 
mezilaboratorního porovnání. Kompilace a podání žádosti bude poté plně v rukou IMBiH, 
který o mezinárodní uznání usiluje. 
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Podpora energetické soběstačnosti menšinových navrátilců v západní Bosně 
BOSNA A HERCEGOVINA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: BA-2016-087-FO-23230 
Doba realizace: 2017–2019 
Místo realizace: Sarajevo 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: CRP + RRS, Květoslav Mikulenka 
Celkový rozpočet: 13 737 505 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. Menšinoví navrátilci jsou především etničtí Srbové, kteří byli během válečného 
konfliktu v letech 1992–1995 nuceni opustit svá obydlí a po svém návratu tvoří menšinu, 
která je často diskriminována ze strany místních úřadů, zaměstnavatelů atd. V rámci projektu 
dojde k vybudováním solárních systémů, které podpoří energetickou soběstačnost a zlepšení 
kvality života 40 domácností, které doposud používají k výrobě energie a tepla fosilní (benzín 
nafta) či tuhá (dřevo) paliva. Dále 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 budou moci menšinoví 
navrátilci lépe 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. 
 
 
Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru 
BOSNA A HERCEGOVINA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: BA-2016-005-FO-23067 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Mostar, Federace Bosny a Hercegoviny 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: AQUA – GAS, s.r.o.  
Celkový rozpočet: 8 351 113 Kč  
 
Jednou z priorit Bosny a Hercegoviny z hlediska rozvojové spolupráce je orientace na výrobu 
a dodávky energie z obnovitelných zdrojů. Projekt je zaměřen na dodávku a montáž 
kompletní technologie potřebné k ohřevu užitkové vody pomocí solární energie. V rámci 
projektu bude na střechu nemocnice nainstalováno 104 kusů solárních kolektorů. První část 
projektu byla realizována v roce 2016, kdy proběhlo doručení materiálů pro instalaci 
solárních kolektorů. Samotná instalace, zkušební provoz, jeho vyhodnocení a předání 
systému koncovému uživateli je naplánováno na rok 2017. 
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Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny 
BOSNA A HERCEGOVINA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: BA-2016-006-FO-23030 
Doba realizace: 2016–2019 
Místo realizace: lokality ve Federaci Bosny a Hercegoviny a Republice srbské 
Typ projektu: peněžní dar, veřejná zakázka 
Realizátor: UNDP Bosna a Hercegovina, BFS Industry 
Celkový rozpočet: 46 814 647 Kč  
 
Bosna a Hercegovina (BaH)je zemí se značným potenciálem pro využívání biomasy jako 
prostředku k zabezpečení energie. Projekt se zaměřuje na zvyšování energetické bezpečnosti 
rurálních oblastí napříč BaH prostřednictvím přenosu české technologie a realizací projektů 
efektivních systémů vytápění s využitím biomasy. Projekt si dále ve spolupráci s UNDP Bosna 
a Hercegovina klade za cíl posílení legislativního rámce v oblasti energetiky v BaH, vytvoření 
akčních plánů nakládání s biomasou a aplikaci vhodných business modelů a managementu. 
Projekt by měl přispět k ekonomickému rozvoji vybraných lokalit a zvýšení zaměstnanosti. 
 
 
Využití geotermální energie pro rozvoj općiny Cazin 
BOSNA A HERCEGOVINA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: BA-2017-001-FO-23066 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: Sarajevo 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Celkový rozpočet: 10 942 872 Kč   
 
Općina Cazin je bohatá na geotermální zdroje energie. Z tohoto důvodu se zástupci općiny 
Cazin obrátili na ČRA ohledně podpory lokálního využití těchto zdrojů. V rámci projektu 
bude na lokalitě „Rujnica“ proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho 
výsledků bude určena optimální lokalita pro provedení hydrogeologického vrtu. V rámci 
čerpacích zkoušek bude sledována hladina podzemní vody v blízkých studních a na lázeňsky 
využívané blízké lokalitě „GATA“ z důvodu vyhodnocení a vyloučení rizika jejich ovlivnění. 
Na základě získaných dat budou specifikovány scénáře možného využití. Ze scénářů možného 
využití se nabízí využití pro zdravotnické účely (rozvoj lázeňství, rekreace v regionu) či rozvoj 
zemědělství (např. možnost vytápění skleníků). V roce 2017 proběhly přípravné práce. 
 
 
Využití obnovitelné geotermální energie v municipalitě Doboj 
BOSNA A HERCEGOVINA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: BA-2012-001-FO-23066 
Doba realizace: 2012–2018 
Místo realizace: Doboj, Republika srbská 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Aqua Gas s.r.o., Grijanjeinvest d.o.o., GEOtest, a.s., LAG Doboj  
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Celkový rozpočet: 17 018 445 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 zaměřoval na sběr geofyzikálních dat, terénní měření a následnou 
práci na samotných vrtech v municipalitě Doboj. Od roku 2016 probíhá druhá fáze projektu, 
která bude zaměřena na připojení budovy základní školy v obci Ševarlije k vytápění 
prostřednictvím geotermálního zdroje energie. 
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ETIOPIE 
 
Hydrogeologické a hydrochemické mapování 
ETIOPIE / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2015-078-FO-14015 
Doba realizace: 2016–2019 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: GEOtest, a.s. 
Celkový rozpočet: 17 979 700 Kč 
 
Závažnou obtíží při plánování systému ochrany obyvatel a investic do rozvoje infrastruktury 
v Etiopii je relativně nízká znalost o zdrojích podzemní vody. Cílem projektu je napomoci 
Geologické službě Gruzie (GSE) v kompletním hydrogeologickém zmapování země. Práce na 
projektu spočívají především v kompilaci hydrogeologických a hydrochemických map včetně 
vysvětlivek všech zbývajících mapových listů Etiopie v měřítku 1:250 000. Výstupy budou 
následně publikovány na webových stránkách GSE a rozšířeny mezi jednotlivé regiony a další 
potenciální uživatele. Nedílnou součástí je i posilování odborných kapacit etiopských institucí 
v oblasti průzkumu a hodnocení zdrojů podzemní vody, zpracování hydrogeologických a 
hydrochemických map a jejich praktické interpretace. 
 
 
Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny 
Sidama II, SNNPR, Etiopie 
ETIOPIE / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-1-14021/2 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Guguma, Teso, Bargo a Huluka, 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, která by měla napomoci snížit výskyt infekcí vyvolaných 
závadnou vodou a nedostatečnou hygienou, zvláště u dětí. 
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Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR, 
Etiopie, III 
ETIOPIE / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2015-2-14021 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: woredy Boricha a Loka Abaya, zóna Sidama  
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Sidama Water Supply IV, Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 42 477 659 Kč 
 
Dostupnost 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. Postupně by znečištěná povrchová voda 
měla být vyhrazena pouze pro užitkové účely, zavlažování a pro pití domácích zvířat. Nároky 
na pitnou vodu by měly plně pokrýt podzemní zdroje. Kromě opravy stávajících sanitačních a 
hygienických zařízení budou na základě geofyzikálního průzkumu vytyčeny body pro 
vyhloubení tří nových hydrogeologických vrtů a vybudovány systémy zásobování vodou pro 
veřejná odběrná místa. Nedílnou součástí projektu je také osvětová a vzdělávací činnost 
zaměřená na upevnění hygienických návyků a zvýšení povědomí o zdravotních rizicích 
spojených s vodou. 
 
 
Zlepšení kvality života obyvatel zóny Sidama cestou zajištění dostupnosti a 
udržitelného hospodaření s vodními zdroji (Sidama IV) 
ETIOPIE / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: ET-2017-020-FO-14030 
Doba realizace: 2017–2022  
Místo realizace: SNNPR  
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Aquatest, a. s. 
Celkový rozpočet: 25 490 000 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, které budou mít správy 
vodovodních zdrojů na starosti. 
 
 
Participativní rozvoj produktivní krajiny v zóně Sidama, SNNPR, Etiopie 
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: ET-2017-035-DO-31130 
Doba realizace: 2017–2020  
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Místo realizace: SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 26 000 000 Kč 
 
Záměrem projektu je zvýšit životní podmínky chudých zemědělců ve vybraných kebelích. 
Projekt se soustředí především na zlepšení postojů zemědělců k zemědělství a přírodním 
zdrojům, které trpí intenzivním nadužíváním a degradací. 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 rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii  
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2013-10-31166 
Doba realizace: 2017–2020  
Místo realizace: SNNPR  
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 15 700 000 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 dostupnosti 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. 
 
 
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření 
s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuria Woreda 
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-GR-ET-2014-13-31220 
Doba realizace: 2014-2017 
Místo realizace: Awassa Zuria Woreda, SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mendelova univerzitě v Brně 
Celkový rozpočet: 14 940 000 Kč  
 
Cílem projektu je zvýšit ekologickou stabilitu oblasti tří kebelí v Awassa Zuria Woreda 
prostřednictvím posílení kapacit místních obyvatel, zavedením komplexu protierozních 
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opatření a implementací plánu hospodaření v krajině. Svými aktivitami projekt přispěl ke 
zlepšení životní úrovně přibližně 21 000 obyvatel. V degradovaných oblastech byla provedena 
různá biologická a fyzická opatření na ochranu půdy a vody podle jejich vhodnosti vzhledem 
ke stupni rozvinutí eroze a náchylnosti k ní. V lesní školce jsou pěstovány různé druhy 
stromů, které komunita vysazuje na svažitých územích. Rychle rostoucí a ovocné druhy byly 
distribuovány mezi místní farmáře pro pěstování na vlastních domácích zahradách. V rámci 
projektu bylo prováděno i zalesňování přímým výsevem různých druhů stromů, keřů a travin 
s cílem podpořit hustotu výsadby a urychlit nárůst vegetačního pokryvu degradovaných půd. 
 
 
Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných 
zónách SNNPR 
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-ET-2015-4-74010 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: zóny Gamo Gofa, Gedeo a Sidama  
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Česká geologická služba 
Celkový rozpočet: 7 120 913 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 vybrány čtyři potenciálně rizikové oblasti, tzv. mapové listy v měřítku 1:50 000 na jihu 
Etiopie. 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. 
Připravuje se také metodická příručka v anglickém jazyce, která by měla napomoci k udržení 
získaných dovedností a know-how i po ukončení projektu.  
 
 
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně 
Kembata Tembaro (Etiopie) 
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CZDA-ET-2013-16-31140 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Kebata Tembaro  
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 19 375 854 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 
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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. 
Ta následně poslouží místním farmářům i k rozvíjení správných zemědělských praktik.  
 
 
Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ 
v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie 
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2016-03-DO-31130 
Doba realizace: 2016-2019 
Místo realizace: Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 23 135 000 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.  
 
 
Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate 
ETIOPIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: ET-2016-035-DO-31166 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: woredy Senkura a Alaba, SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 20 500 000 Kč 
 
Etiopie je rozvojovou zemí, která se dlouhodobě potýká s chronickým nedostatkem 
přírodních zdrojů spojeným s nárůstem populace závislé na jejich každodenním čerpání. V 
posledních třech dekádách tak docházelo k soustavnému snižování dostupnosti zemědělské 
půdy, masivnímu odlesnění, erozi a v neposlední řadě i snížené dostupnosti vody. Záměrem 
projektu je posílit systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji a zvýšit ekologickou 
stabilitu a rozvoj udržitelné obživy ve 14 kebelích wored Alaba a Senkura. Hlavní cílovou 
skupinou je přibližně 70 zástupců místních obyvatel, 56 pracovníků farmářských školicích 
středisek a 30 vládních pracovníků, tedy ti, kteří nesou primární zodpovědnost za podporu 
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šetrného hospodaření s místními zdroji. Jejich zvýšená kapacita umožní obyvatelům aktivně 
realizovat dlouhodobá opatření pro rehabilitaci a ochranu komunálních a individuálně 
obhospodařovaných půd. Jejich práce bude zároveň podpořena snazším přístupem ke 
kvalitnějšímu zemědělskému poradenství. Projekt napomůže k udržitelnému rozvoji živobytí 
alespoň 35 000 domácností. 
 
 
Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro matky s dětmi v Konso Special 
woreda, SNNPR 
ETIOPIE / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: ET-2016-037-DO-12230 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: woreda Konso, SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 9 471 595 Kč 
 
Projekt se zaměřoval na posílení kapacity okresní nemocnice ve městě Karat v etiopském 
regionu Jižních národů, a to s důrazem na péči o matku a dítě. Do porodnicko-
gynekologického oddělení nemocnice a přilehlých zdravotních středisek bylo dodáno 
nezbytné zdravotní vybavení a zázemí personálu bylo posíleno výstavbou a vybavením 
ubytovny. V rámci projektu probíhala také osvětová kampaň pro obyvatele woredy Konso, 
která napomohla zvýšit povědomí o zdravém těhotenství, rodičovství i správné životosprávě.  
 
 
Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání 
ETIOPIE / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-GR-ET-2014-01-11110 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 12 000 000 Kč 
 
Projekt měl za cíl zlepšení kvality vzdělávání na etiopských základních školách 
prostřednictvím implementace moderních vyučovacích metod (MVM) a nastavením 
komplexního systému monitorování a hodnocení kvality výuky. Pro zajištění trvalého 
využívání MVM pedagogy je zásadní aktivní podpora ze strany vedení školy, inspektorů 
a školského úřadu. Ve spolupráci s místními autoritami byl vypracován systém hodnocení 
kvality vzdělávání a následné certifikace škol nazvaný „LEAD“. Projekt se také zaměřil na 
prohloubení spolupráce s pedagogickými školami, zejména podporu studentů k využívání 
MVM již v rámci praxe.  
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Podpora inkluzivního přístupu ke vzdělávání ve woredách Dilla a Hossana  
v SNNPR, Etiopie 
ETIOPIE / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: ET-2017-032-DO-11120 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 22 000 000 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 zaměřuje na přispění ke zvýšení sociální a 
ekonomické inkluze vzdělávání všech bez ohledu na věk, pohlaví, postižení, rasu, etnikum, 
původ, náboženství nebo ekonomický či jiný status v Etiopii. Cílem projektu je zvýšit přístup, 
zapojení a výsledky všech dětí k inkluzivnímu kvalitnímu základnímu vzdělávání v zónách 
Gedeo a Hadiya, SNNPR. Výsledkem 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.  
 
 
Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů v SNNPR, 
Etiopie, 2015–2017 
ETIOPIE / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: 02/2016/04 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: zóny Sidama, SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 9 000 000 Kč 
 
Projekt se zaměřoval na zlepšení kvality, relevance a dostupnosti odborného vzdělávání pro 
techniky a operátory vodovodní sítě, a to s cílem přispět k udržitelnosti vodovodních systémů. 
V rámci projektu došlo ke zkvalitnění kurzu elektromechaniky pro servisní techniky 
vodovodních sítí na Střední odborné škole v Awasse a také ke zlepšení vazby a součinnost 
mezi jednotlivými aktéry – školou, úředníky i techniky v praxi.  
 
 
Zvýšení zaměstnanosti mladých žen a mužů v kožedělném sektoru 
prostřednictvím zkvalitnění odborného vzdělávání a podpory podnikání v 
SNNPR, Etiopie, 2016–2017 
ETIOPIE / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-ET-2016-038-DO-11330 
Doba realizace: 2016–2017 
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Místo realizace: zóny Wolayta a Gedeo, SNNPR  
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 13 000 000 Kč 
 
Projekt si klade za cíl zvýšení zaměstnanosti mladých mužů a žen v sektoru kožedělné výroby 
v Etiopii skrze zkvalitnění odborného vzdělávání a přímou podporu při hledání zaměstnání či 
založení vlastní živnosti s ohledem na specifické potřeby lidí s postižením. Přibližně 200 
mladým nezaměstnaným bylo poskytnuto dlouhodobé a krátkodobé školení, poradenství, 
podpora pracovních návyků a jiných praktických dovedností. Úspěšným absolventům bylo 
umožněno založit si vlastní podnik či se nechat zaměstnat v některém z již existujících 
kožedělných podniků. Do projektu bylo přímo zapojeno alespoň 28 % žen a 5 % lidí 
s postižením. 
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GRUZIE 
 
Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných 
oblastech Tušska 
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2015-098-DO-31210 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: Tušsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 8 752 451 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. 
 
 
Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku 
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2014-043-FO-31120 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Tušsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR  
Celkový rozpočet: 10 490 586 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.  
  
 
Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii 
GRUZIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: GE-2016-003-FO-31181 
Doba realizace: 2016–2020  
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Místo realizace: Tbilisi a vybrané regiony  
Typ projektu: rozpočtové opatření, dotace, veřejné zakázky 
Realizátor: Státní veterinární ústav Praha (SVÚ), Union Association Agora a další 
Celkový rozpočet: 16 361 216 Kč  
 
Včelařství je v Gruzii jednou z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit a rozvoj chovu včel a 
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.  
 
 
Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko 
GRUZIE / OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-5-41030 
Doba realizace: 2014–2018  
Místo realizace: Tušsko 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krkonošský národní park 
Celkový rozpočet: 5 377 900 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. 
 
 
Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II. 
GRUZIE / OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2015-2-41010 
Doba realizace: 2015–2018  
Místo realizace: Imereti 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Správa jeskyní České republiky 
Celkový rozpočet: 3 468 633 Kč 
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Projekt je zaměřen na rozvoj turistických aktivit v oblasti Imereti v Gruzii s cílem podpořit 
socioekonomický rozvoj regionu. V rámci projektu jsou prováděny laboratorní rozbory a 
monitoring mikroklimatu. Na to navazuje zavedení stálého monitoringu mikroklimatu ve 
zpřístupněných jeskyních Sataplia a Prométheus, včetně výzkumu biospeleologické složky 
z důvodu ochrany přírodního prostředí. Součástí projektu jsou také stavební a technické 
úpravy a projekt zpřístupnění jeskyně Satsurblia pro účely speleoterapie. V roce 2017 byl 
projekt zaměřen především na pokračování úkolů při zavedení speleoterapie v Jeskynní 
chráněné oblasti Imereti a vypracování metodiky léčby.  
 
 
Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu 
ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti 
GRUZIE / PŘIPRAVENOST A PREVENCE KATASTROF 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-GE-2014-4-74010 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Mtskheta-Mtianeti 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Česká geologická služba 
Celkový rozpočet: 12 565 858 Kč 
 
Celý region Mtskheta-Mtianeti je postižen značnou geologickou nestabilitou projevující se 
častými sesuvy půdy různých typů, které způsobují ztráty na majetku i životech. Cílem 
projektu je 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 bezpečnosti dopravních koridorů Gruzie rozvojem silniční 
meteorologie 
GRUZIE / PŘIPRAVENOST A PREVENCE KATASTROF 
 
Identifikační číslo: GE-2016-067-FO-74010 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: GEOtest, a.s., DELTING s.r.o.  
Celkový rozpočet: 3 325 281 Kč 
 
Sběr meteorologických dat na klíčových mezinárodních tranzitních koridorech v Gruzii, na 
trase Evropa-Kavkaz-Asie (TRACECA) a Gruzínské vojenské cestě, umožní na vybraných 
úsecích těchto tras nejen monitorování počasí v reálném čase, ale také přípravu přesných 
předpovědí a jejich distribuci zejména osobám a institucím, které zajišťují vydávání včasného 
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varování. V rámci stávajícího projektu je rozšířena gruzínská silniční meteorologická síť o tři 
nové silniční meteostanice a byly rozvinuty a jsou posilovány kapacity v oblasti silniční 
meteorologie tak, aby se silniční meteorologie stala nezastupitelným komponentem 
meteorologického monitorovacího systému v zemi. Gruzínské straně jsou předávány 
teoretické a praktické zkušenosti v oblasti zobrazení a vyhodnocení dat ze silničních 
meteostanic pro jejich další aplikaci do systémů všech potenciálních uživatelů, včetně tvorby 
silniční předpovědi a informací o vhodném napojení na systém včasného varování, který je 
hlavním pilířem konceptu snižování rizika katastrof.  
 
 
Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii 
GRUZIE / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: GE-2017-052-FO-16010 
Doba realizace: 2017–2019  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace, veřejné zakázky 
Realizátor: Charita ČR a další  
Celkový rozpočet: 16 252 700 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.  
 
 
Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii 
GRUZIE / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2015-120-DO-16010 
Doba realizace: 2015–2017  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: CARE Česká republika z.s., Charita ČR, Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 11 147 145 Kč 
 
Sociální inkluze zdravotně postižených se dostala do popředí politického zájmu v Gruzii 
v rámci sjednocení mezinárodních a národních standardů týkajících se zdravotně 
postižených. Projekt se v jednotlivých realizacích soustředí na podporu sociálního 
začleňování zdravotně postižené mládeže prostřednictvím zapojení do formálního i 
neformálního vzdělávání a dále na přístup žen s postižením na trh práce. Zároveň se 
zaměřuje na školení sociálních pracovníků a vzdělávání zdravotníků v oblasti problematiky 
práce s postiženými lidmi. 
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Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii 
GRUZIE / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: GE-2015-115-DO-12261 
Doba realizace: 2015–2018  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 6 200 000 Kč 
 
Cílem projektu je zkvalitnit diagnostické, terapeutické, sociální a vzdělávací služby 
poskytované dětem a mládeži s poruchou autistického spektra v Gruzii. V rámci 
implementace projektu je proto 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.  
 
 
Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění 
v Gruzii 
GRUZIE / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2014-4-12191 
Doba realizace: 2014–2019 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejné zakázky, dotace 
Realizátor: ABC Works, AMCA s. r. o., Badgers – Development Professionals, s.r.o., Cancer 
Prevention Center, Charita ČR, EMD Group, Michal Švejnar  
Celkový rozpočet: 48 116 303 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 špatnou léčbu. Projekt je rozdělen do tří oblastí. První 
část je soustředěna na osvětové aktivity pro prevenci onkologických onemocnění a vzdělávání 
zdravotnického personálu v této oblasti. V rámci projektu čeští a gruzínští onkologové školí 
lékaře a zdravotní sestry v oblasti prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění, 
zejména rakoviny prsu a děložního čípku. Druhou oblastí je 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. 
 
 
Archivy bez hranic   
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: GE-2017-005-FO-15220 
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Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Abcházie 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: NESEHNUTÍ Brno, o.s., Obnova archivu v Abcházii 
Celkový rozpočet: 1 876 294 Kč 
 
Projekt je zaměřen na obnovu Státního archivu Abcházie. Projekt reaguje na potřebu zlepšení 
místních kapacit v oblasti archivnictví a navrhuje příslušná řešení. V rámci projektu došlo k 
odbornému očištění, systemizaci a digitalizaci záložního fondu a archivních dokumentů 
předaných do archivu v posledních zhruba 10 letech. 
 
 
Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii 
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: GE-2014-029-FO-41010 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DEKONTA, a.s. 
Celkový rozpočet: 9 436 120 Kč 
 
Cílem projektu je posílení legislativně-technických kapacit gruzínské státní správy v oblasti 
prevence závažných havárií – Major Accident Prevention (MAP) – v souladu s předpisy EU a 
zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents). V roce 
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 na konkrétním zařízení spadajícím pod novou legislativu. 
 
 
Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek    
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: GE-2017-041-FO-41010 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DEKONTA, a.s.  
Celkový rozpočet: 15 508 800 Kč 
 
Projekt je zaměřen na budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek. V rámci 
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 bude zmapována stávající legislativa a kompetence 
jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii, dále bude vypracována 
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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. V rámci projektu budou také skrze školení 
a workshopy posíleny kapacity gruzínských institucí a vybraných skupin výrobců, následných 
uživatelů, dovozců a distributorů chemických látek v oblasti uvádění chemických látek na trh.  
 
 
Podpora reformy veřejné správy v Gruzii 
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-18-15112 
Doba realizace: 2014–2017  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Alta s.r.o., Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Karlova, MEPCO s.r.o., Institut 
pro veřejnou správu Praha 
Celkový rozpočet: 4 266 839 Kč 
 
Projekt je zaměřen na předávání českých zkušeností s přechodem na decentralizovanou státní 
správu v rámci probíhající reformy veřejné správy. Jedná se zejména o zefektivnění 
procesního vnitřního nastavení vzdělávací instituce CEGSTAR a podporu procesu fiskální 
decentralizace na státní úrovni. Součástí projektu je i podpora v oblasti vzdělávání úředníků 
státní správy.  
 
 
Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby 
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2016-083-RO-15113 
Doba realizace: 2016–2019  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejné zakázky 
Realizátor: Celní správa ČR, GAPPAY, s.r.o. 
Celkový rozpočet: 9 468 721 Kč 
 
Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit a efektivity Kynologické služby Celní správy Gruzie, 
aby mohla účinněji reagovat na pohyb nezákonných prostředků, a to zejména drog a 
nelegálního tabáku. V rámci projektu dochází k vypracování doporučení a následnému 
nastavení systému školení a výcviku instruktorů, psovodů a služebních psů, budou pořízeny 
pomůcky a vybavení na výcvik. Je také podpořeno vytvoření funkčního systému pořizování 
služebních psů. Dále bude podpořeno rozšíření jednotek Kynologické služby Celní správy 
Gruzie na všechny hraniční přechody. 
 
 
Spuštění systému zlepšení kvality primární zdravotní péče v Gruzii 
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: GE-2017-039-DO-12110 
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Doba realizace: 2017–2019 
Místo realizace: celostátně 
Realizátor: Charita ČR 
Typ projektu: dotace 
Celkový rozpočet: 5 833 732 Kč 
 
Projekt se zaměřuje na zavedení strategie pro zlepšení kvality primární zdravotní péče 
v Gruzii. V rámci projektu budou navrženy a zavedeny 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.  
 
 
Zavedení systému národní fytosanitární kontroly 
GRUZIE / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: GE-2016-004-RO-31110 
Doba realizace: 2016–2020  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Celkový rozpočet: 18 106 475 Kč 
 
Cílem projektu je vytvořit systém fytosanitární kontroly, oficiálních kontrol a opatření, které 
na území Gruzie umožní produkovat zdravotně nezávadné pěstitelské produkty bez 
škodlivých organismů a chorob. Vše je realizováno v souladu s legislativou EU 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 
rostlino-lékařství, pesticidů, laboratoří a hnojiv.  
 
 



99 
 

KAMBODŽA 
 
Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo 
v Kambodži pro roky 2015–2017 
KAMBODŽA / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-8-12220 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Takeo 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 5 990 000 Kč 
 
Projekt byl zacílen na zvyšování odborných kapacit zdravotnického personálu a také na 
poskytování oftalmologických služeb venkovskému obyvatelstvu v provincii Takeo. Projekt 
probíhal od roku 2015 a během této doby byla poskytnuta odborná zdravotní péče více než 
14 500 pacientům převážně z odlehlých oblastí provincie. V rámci projektu byly prováděny 
operace, jednalo se zejména o operace šedého zákalu. Dále byli vyškoleni dobrovolníci 
z vesnických podpůrných skupin v osmi distriktech a také pracovníci zdravotnických center, 
kteří společně s dobrovolníky a týmem z Takeo Eye Hospital prováděli pravidelný screening 
ve vesnicích. Hlavními prioritami jsou prevence, osvěta a včasné podchycení pacientů 
s očními vadami. 
 
 
Podpora uplatnění osob s postižením na trhu práce 
KAMBODŽA / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: KH-2016-081-DO-11330 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Kampot, Siem Reap 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč 
 
V provinciích Kampot a Siem Reap existuje jen velmi málo pracovních a vzdělávacích 
příležitostí pro osoby s postižením. Tito lidé navíc mají pouze omezený přístup k informacím, 
možnostem odborného vzdělání nebo osobního rozvoje, což jim snižuje možnosti získat 
zaměstnání nebo generovat vlastní příjem. Cílem projektu bylo zpřístupnění odborného 
technického vzdělání osobám s postižením, prostřednictvím zapojení těchto osob do reálného 
pracovního prostředí a vytváření pracovních míst na pracovním trhu v Kambodži. V rámci 
projektu byly poskytovány poradenské služby a školení, které pomohly osobám s postižením 
získat pracovní zkušenosti a které zvýšily jejich konkurenceschopnost. V rámci projektu bylo 
založeno sedm sociálních firem se zaměřením na služby, ve kterých byli příjemci projektu 
zaměstnáni a školeni. Tyto firmy navíc generují příjem, díky kterému budou soběstačné i po 
ukončení projektu. 
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Zlepšení zdraví pro matku a dítě v Kambodži s důrazem na prevenci a léčbu 
podvýživy 
KAMBODŽA / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-8-12220  
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Kampong Chhnang 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 17 972 140 Kč 
 
Cílem projektu bylo zlepšení kvality péče o matku a dítě se zaměřením na prevenci dětské 
podvýživy v Kambodži, která je zmiňována jako jedna z příčin dětské úmrtnosti. Projekt se 
zaměřil na provincii Kampong Chhnang, kde sice dochází k výraznému zlepšování 
zdravotního stavu dětí a matek, ovšem výsledky jsou stále pod národním průměrem. Aktivity 
projektu byly zacíleny na posilování kapacit zdravotníků a jejich dovedností tak, aby lépe 
naplňovaly potřeby matek s dětmi a v dlouhodobém měřítku snižovaly dětskou úmrtnost. 
Projekt dále rozšířil systém, který pomocí SMS zpráv (mHealth) informuje matky ohledně 
správné péče o dítě, čímž napomáhá k plnění cíle projektu. V neposlední řadě byla do 
projektu zahrnuta i samotná léčba podvyživených dětí, kterou identifikovala sama komunita. 
 
 
Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným 
komunitám v provincii Koh Kong, Kambodža 
KAMBODŽA / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-7-12220 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Koh Kong 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni o.p.s. 
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč 
 
Od roku 2010 bylo do provincie Koh Kong vysídleno přes 4 000 lidí. Tito lidé sice obdrželi 
určitou kompenzaci, ovšem přesídlení z nížinatých pobřežních oblastí do hornatého 
vnitrozemí mělo značný dopad na životní styl, zdroje obživy této komunity a přístup 
k základním zdravotním službám. Záměrem projektu bylo poskytnout více než 1 400 
domácnostem přístup k základním zdravotním službám, nezávadné vodě a hygieně. V rámci 
projektu bylo mimo jiné vybudováno a vybaveno zdravotnické středisko sloužící k naplňování 
základních zdravotnických potřeb místního obyvatelstva. Zdravotnické středisko slouží také 
jako základna pro zvýšení dostupnosti nezávadné vody, sanitace a hygieny pro tamní 
komunitu. V rámci projektu probíhala také výstavba toalet a nádrží na užitkovou vodu přímo 
v domácnostech. Důležitým komponentem projektu bylo školení dobrovolníků a celé 
komunity.  
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Propagace a podpora dlouhodobě udržitelného šíření obnovitelných zdrojů 
energie ve venkovských oblastech Kambodže 
KAMBODŽA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: CzDA-KH-2015-6-23030 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: 12 provincií Kambodže 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 18 000 000 Kč 
 
Projekt si klade za cíl snížení energetické chudoby ve venkovských oblastech Kambodže. 
Prostřednictvím zvyšování kapacit NNO, kambodžské vlády a soukromého sektoru došlo 
k podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a k rozvoji tržně-orientovaného 
bioplynárenského sektoru ve 12 provinciích Kambodže. Projekt se vedle bioplynu zaměřil 
také na rozvoj sektoru solárních technologií, které jsou dosud v Kambodži využívány jen 
zřídka. Konkrétně projekt přispěl k dlouhodobému přístupu k energii pro 8 000 obyvatel 
venkova, k fungování 70 soukromých stavebních firem s alespoň 420 pracovníky a zejména 
ke zlepšení obživy, zdraví a životního prostředí za výrazného snížení skleníkových plynů. 
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KOSOVO 
 
Výstavba Čistírny odpadních vod v municipalitě Zubin Potok 
KOSOVO / VODA A SANITACE 
 
Číslo projektu: KS-2017-038-FO-14022 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Severní Kosovo 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Ing. Monika Přibylová 
Celkový rozpočet: 317 000 Kč 
 
Účelem studie proveditelnosti je doporučení vhodného technického a ekonomického řešení 
čistění odpadních vod v samosprávné obci Zubin Potok v Kosovu, pro rozhodování ČRA o 
podpoře návrhu projektu výstavby čistírny odpadních vod. Doporučení vycházejí z 
vyhodnocení možných řešení čistění odpadních vod v obci Zubin Potok na základě 
současných podmínek a plánovaného rozvoje obce, přilehlých obcí a osad. 
 
 
Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac zavedením řádného nakládání 
s odpadními vodami 
KOSOVO / VODA A SANITACE 
 
Číslo projektu: CzDA-UNK-2014-12-14022 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: Obec Mramor, region Priština, povodí jezera Badovac 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Společnost Badovac WWT firem Ircon, TopolWater 
Celkový rozpočet: 16 470 000 Kč 
 
Předmětem projektu je především vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) včetně systému 
řízení na území obce Mramor a její připojení na společnou kanalizaci obcí v povodí 
vodárenské nádrže označované Badovcit nebo Badovac (na starších mapách Gračanicko 
Jezero), která bude vybudována kosovskou stranou jako spoluúčast na projektu. V oblasti 
dosud není žádným způsobem zajištěno čištění odpadních vod. Jezero Badovac slouží jako 
hlavní zdroj pitné vody pro Prištinu a město Gračanica. Voda v něm je kontaminována 
nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z obcí ležících kolem přítoků jezera. 
Vybudováním kanalizace, ČOV a zajištěním čištění odpadních vod dojde k eliminaci hlavního 
zdroje znečištění jezera, a tudíž ke zlepšení kvality vody v jezeře. Realizace projektu přispěje 
ke zlepšení životního prostředí v oblasti a také zdravotního stavu populace zásobované pitnou 
vodou pocházející z jezera Badovac. V roce 2016 byla dokončena výstavba ČOV, která byla 
v průběhu roku 2017 napojena na kanalizaci. 
 
 
Integrace sociálně vyloučených osob v pilotních lokalitách v Kosovu 
KOSOVO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Číslo projektu: KS-2016-039-DO-16010 
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Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Fushë Kosovë, Gračanica 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 7 500 000 Kč 
 
Záměrem projektu je přispět k sociální inkluzi marginalizovaných skupin obyvatelstva do 
většinové společnosti, a to na místní úrovni prací se dvěma municipalitami Gračanica a Fushë 
Kosovë. Projekt se zaměřuje na efektivní zacílení služeb určených pro obyvatele ohrožené 
sociálním vyloučením a funkčnost spolupráce veřejných institucí a neziskového sektoru. 
Projekt navazuje na úspěšně fungující vzdělávací centra coby nástroje inkluze podporované 
v předešlém projektu a posunuje inkluzi směrem k formálnímu vzdělávání a širší práci 
s komunitou.  
 
Pro lepší propojenost vzdělávacích center se školami a práci přímo ve školách projekt využívá 
a usiluje o přenos know-how z České republiky do kosovského prostředí, konkrétně se jedná o 
zkušenosti se vzdělávacím programem ČvT Varianty. Zároveň se projekt snaží více zapojit 
municipality a pracovat s rodinou jako celkem coby místem výchovy dětí, které nepřímo 
ovlivňuje i jejich vzdělání. Pro zavádění terénní práce s rodinou projekt využije české know-
how Programů sociální integrace ČvT. Toto povede k naplnění cíle, tedy lepší nabídce služeb 
pro marginalizované skupiny ve Fushë Kosovë a Gračanici a komplexnějšímu přístupu k 
sociální práci a inkluzivnímu vzdělávání. 
 
 
Integrace zrakově postižených osob a prevence zrakových vad v Kosovu 
KOSOVO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Číslo projektu: KS-2015-095-DO-12191 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 8 375 000 Kč 
 
Záměrem projektu je přispět k posilování integrace nevidomých a slabozrakých lidí do 
kosovské společnosti. Za tímto účelem se projekt soustředí na dva různé cíle. První cíl se 
zaměří na zlepšování diagnostiky a léčby onemocnění očí mezi dětmi a dospělými v regionech 
Priština, Peć a Prizren. Centrům veřejného zdraví v těchto oblastech bude dodáno nezbytné 
moderní lékařské vybavení a jejich pracovníci absolvují odpovídající zdravotnické školení. 
Druhým cílem je zlepšení přístupu osob se zrakovým postižením k zaměstnání a výdělečné 
činnosti díky zavedení nových odborných školení a zřízení sociálního podniku – dílny 
minimálně pro dvě nové specializace pro nevidomé a slabozraké. Současně bude probíhat 
systematické úsilí prosazující integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce a 
vzdělávání, a to souběžně s osvětovou kampaní cílenou především na zaměstnavatele. Projekt 
se bude pro dosažení obou cílů do značné míry spoléhat na přenos know-how z ČR, zejména v 
oblasti očního lékařství a odborného vzdělávání.  
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Partnerství pro sociální inkluzi 
KOSOVO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Číslo projektu: KS-2017-039-DO-16010 
Doba realizace: 2017–2019 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 7 274 700 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 práce 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 shromáždí důkazy o změnách situace příjemců pomoci, porovnáním s 
výchozí studií. 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 společností 
KAB.  
 
Kapacita zavedeného sociálního podniku bude dále podporována a 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. Bude také 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. 
 
 
Péčí o děti k lepší budoucnosti 
KOSOVO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Číslo projektu: KS-2016-063-DO-16010 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Severní Kosovo 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR  
Celkový rozpočet: 4 000 000 Kč 
 
Projekt reaguje na některé z příčin vysokého rizika sociálního vyloučení dětí v Severním 
Kosovu, konkrétně na nedostatek (či absenci) pedagogických asistentů, na nedostatek 
kvalitních volnočasových aktivit a na fakt, že domácí prostředí některých dětí nereflektuje 
jejich vzdělávací potřeby. Zvolené cíle projektu reagují na tyto tři hlavní problémové oblasti.  
 
Předpokládaný dopad projektu zahrnuje vytvoření a vybavení dvanácti center volného času, 
jejich uvedení do provozu a provozování; vytvoření a provozování sítě pedagogických 
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asistentů; a práci s rodiči ohrožených dětí. Kromě toho projekt ještě počítá se zformováním 
skupiny rodičů dětí s postižením, která by se – kromě místní partnerské organizace – měla 
stát důležitým iniciátorem podpory udržitelnosti výstupů projektu. Předpokládá se, že rodiče 
těchto dětí budou zainteresováni na jejich optimálním rozvoji a budou tedy usilovat – cestou 
jednání se školami a relevantními úřady – o zachování mechanismů vytvořených projektem. 
Cílovou skupinou projektu jsou samozřejmě sociálně vyloučené děti a děti tímto vyloučením 
ohrožené. Aktivity projektu budou nicméně otevřené i ostatním dětem, aby projekt nevytvářel 
bariéry v rámci dětské populace a neprodukoval nové druhy znevýhodnění.  
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MOLDAVSKO 
 
Čistírna odpadních vod pro Briceni 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: MD-2016-079-FO-14050  
Doba realizace: 2016–2020 
Místo realizace: obec Briceni 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: TUV Rheinland Česká republika s.r.o., Lukáš Hladík, Lingea s.r.o. 
Celkový rozpočet: 51 836 258 Kč 
 
Město Briceni se obrátilo na Českou republiku s žádostí o spolupráci na řešení problému s 
kvalitou podzemních a nadzemních vod. Příčinou problému je především neadekvátní 
nakládání s odpadními vodami a problém je umocňován také zastaralou kanalizační sítí, 
která byla z velké části vybudována v 70. letech. Vinou minimální údržby dochází k úniku 
odpadních vod do půdy a podzemních vod. Cílem projektu je výstavba čistírny odpadních vod 
(ČOV) a rekonstrukce čerpacích stanic a kanalizační sítě. V roce 2017 byla připravena studia 
proveditelnosti pro výstavbu ČOV a byly vytvořeny tři různé varianty řešení, které byly dále 
vyhodnoceny pomocí metody CBA. 
 
 
Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: 03/2017/14  
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
Celkový rozpočet: 3 857 014 Kč 
 
Projekt se zabývá pomocí Moldavsku při implementaci směrnice 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod. Splnění požadavků této směrnice je nutnou podmínkou pro další 
rozvoj místní vodohospodářské infrastruktury a pro vstup Moldavska do EU. V rámci 
projektu bude zmapováno nakládání s odpadními vodami ve všech městech v Moldavsku nad 
10 000 obyvatel jako podklad pro vymezení aglomerací. V roce 2017 probíhal ve spolupráci 
českých a moldavských řešitelů průzkum a mapování současného stavu nakládání s 
odpadními vodami v jednotlivých městech a obcích. V následujícím roce budou připraveny 
návrhy změn legislativy, jež budou naplňovat požadavky směrnice EU 91/271/EHS. Nedílnou 
součástí projektu je i vzdělávání moldavských pracovníků státní správy a také vlastníků a 
provozovatelů vodohospodářské infrastruktury o problematice čištění odpadních vod a o 
požadavcích směrnice.  
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Modernizace ČOV a úpravna vody v Hînceşti 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: MD-2017-009-FO-14020 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: obec Hînceşti 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: CH.W.Z s.r.o. 
Celkový rozpočet: 43 136 380 Kč  
 
Cílem projektu je zlepšení stavu vodního hospodářství města Hînceşti. V roce 2017 byla 
vypracována studie proveditelnosti obsahující popis současného stavu, tři variantní návrhy 
technických a stavebních řešení výstavby čistírny odpadních vod a popis rozvoje kanalizační a 
vodovodní sítě. V další fázi projektu bude vybrané řešení implementováno. 
 
 
Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cişmichioi  
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: MD-2016-010-FO-14015 
Doba realizace: 2016–2017  
Místo realizace: obec Cişmichioi 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DEKONTA, a.s. 
Celkový rozpočet: 32 569 960 Kč  
 
Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a obyvatel, kteří žijí 
v blízkosti skládky v obci Cişmichioi na jihu Moldavska. Na skládce bylo v minulosti uloženo 
velké množství pesticidů a dalších chemických látek. V době zahájení projektu nebyl znám 
přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani úroveň potenciálních úniků látek do okolí. V letech 
2016–2017 probíhala první fáze projektu s názvem „Ověření stavu a návrh řešení skládky 
nebezpečných odpadů v Cişmichioi“. V jejím rámci byla na základě průzkumných prací 
zpracována analýza rizik a následně studie proveditelnosti v souladu s metodickými pokyny 
MŽP, což umožnilo nadefinovat aktivity vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou. 
Tyto aktivity budou součástí druhé fáze projektu. 
 
 
Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení 
v mateřských školách na jihu Moldavska 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: 03/2016/09  
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: okresy Leova a Căușeni 
Typ projektu: dotace  
Realizátor: ADRA, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 12 794 887 Kč 
 



108 
 

Projekt reagoval na problém nedostatečného přístupu mateřských škol k nezávadné pitné 
vodě a nevyhovující sanitárního zařízení, a to v okresech Leova a Căușeni. V deseti školkách 
byly nainstalovány systémy filtrace pitné vody a systémy zpracování a čištění odpadních vod. 
Dále byla realizována propagační a informační kampaň s tématikou hygiena a životní 
prostředí. V rámci podpory šíření inkluzivního vzdělávání proběhla také série školení pro 
zaměstnance školek za podpory expertů z České a Moldavské republiky a setkání s rodiči dětí 
z mateřských škol. V roce 2017 probíhaly zejména stavební práce na zbývajících čistírnách 
odpadních vod a příprava na jejich zprovoznění. 
 
 
Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: MD-2016-009-FO-14020  
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: obce Lunga a Mărculeşti  
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DEKONTA, a.s. 
Celkový rozpočet: 17 700 270 Kč 
 
Projekt navazuje na předchozí zásahy v oblasti a jeho cílem je další snižování znečištění 
podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti na severu Moldavska, 
kde se nachází vojenské letiště, a zabránění dalšího šíření znečištění. V roce 2017 byl 
zpracován projekt průzkumných prací, proveden geofyzikální a hydrogeologický předsanační 
průzkum, byl připraven projekt sanačního zásahu a v souladu s ním následně vybudován a 
zprovozněn sanační systém (vsakovací objekty a sanační vrty). Veškeré činnosti budou 
doprovázeny komplexními aktivitami vedoucími k posílení znalostí, kapacit a schopností 
zaměstnanců moldavských institucí, které po dokončení zakázky převezmou sanační systém a 
budou zodpovědné za pokračování sanačního zásahu.  
 
 
Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v 
jižním Moldavsku – rozšíření o Gagauzii 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-13-14050 
Doba realizace: 2013–2017 
Místo realizace: jižní Moldavsko – okresy Cimişlia, Ştefan Vodă, Basarabeasca, Căuşeni, 
Leova, Gagauzie  
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Sdružení Solid Waste Management Southern Moldova (Ircon, s.r.o., Sweco 
Hydroprojekt a.s.) 
Celkový rozpočet: 22 178 000 Kč 
 
Cílem projektu je zlepšení stavu v oblasti nakládání s tuhými komunálními odpady (TKO) 
v šesti okresech v jižním Moldavsku. Situace odpadového hospodářství v Moldavsku je 
dlouhodobě neudržitelná a představuje značnou ekologickou zátěž. Mezi hlavní problémy 
patří nedostatečná infrastruktura pro sběr a ukládání TKO, netransparentní právní prostředí, 
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chybějící koncepce a plánování i nízká úroveň osvěty a znalostí obyvatelstva. Projekt se 
zaměřil na určení vhodných míst pro vybudování navrhovaných skládek komunálních 
odpadů a překládacích stanic a dále na zpracování projektové dokumentace za účelem 
usnadnění sběru a přepravy pevných odpadů. V rámci projektu tak byla vypracována 
rámcová koncepce systému nakládání s TKO a studie EIA (Environmental Impact 
Assessment). Také byla realizována osvětová kampaň pro žáky místních základních škol. 
V roce 2017 proběhla finalizace písemného zpracování výstupů na základě dodatečných 
podnětů od příjemce projektu, moldavského Ministerstva životního prostředí. 
 
 
Zlepšení dodávky vody do obcí Horești, Untini a Lucăceni v regionu Fălești, 
Moldavská republika 
MOLDAVSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: MD-2016-091-FO-14031 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: obce Horești, Untini a Lucăceni 
Typ projektu: veřejná zakázka  
Realizátor: AO Homecare 
Celkový rozpočet: 1 100 665 Kč 
 
Výstupy projektu byly komplementární k projektu „Posílení rozvoje domácí péče 
v Moldavsku“, v jehož rámci bylo v obci Horești na západě Moldavska vybudováno Centrum 
denní a domácí péče Sv. Teodora. Vodovodní systém v celém regionu Fălești je zastaralý a ve 
velmi špatném stavu. Od svého vybudování v 60. letech nebyl opravován ani udržován a jeho 
provoz byl spojen se značnými obtížemi. Dodávky vody byly často přerušovány či omezeny, 
což mělo negativní dopad na život místních obyvatel i na fungování Centra Sv. Teodora. 
Cílem projektu byla rekonstrukce vodovodního systému v obcích Horești, Untini a Lucăceni, 
díky níž získalo 420 domácností stálý přístup k pitné vodě. Realizátorem projektu byla 
moldavská organizace Asociace Homecare, která je do Zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
dlouhodobě zapojena jako místní partner projektů Charity ČR. V roce 2017 byly veškeré 
stavební práce dokončeny a projekt mohl být uzavřen. 
 
 
Podpora organického zemědělství v Moldavsku 
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: MD-2015-093-DO-31165 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 10 436 000 Kč 
 
Projekt navazuje na výsledky dosažené v rámci dosavadní podpory ekologického zemědělství 
v Moldavsku, zejména na ustavení několika funkčních odbytových kanálů pro produkty 
ekologického zemědělství. Cílem projektu je zvýšit počet zemědělců produkujících v režimu 
ekologického zemědělství a současně je propojit s konkrétními odběrateli jak na domácím, 



110 
 

tak zahraničním trhu. Projekt je zároveň zacílen na zvyšování kapacit zemědělců pomocí 
školení, sdílení zkušeností z modelových farem v Moldavsku i zahraničí a rozvíjení 
udržitelných doplňkových služeb pro ekologické zemědělství.  
 
 
Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou 
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-6-31162 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejné zakázky 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., GlomexBoncom, Ltd., Pebaco Brno, s.r.o. 
Celkový rozpočet: 43 811 319 Kč 
 
Projekt se snaží reagovat na neuspokojivou situaci v moldavském zemědělství, které i přes 
svůj význam pro tamní ekonomiku vykazuje nízkou míru výnosu a vysoký cenový rozptyl 
zemědělských produktů. Projekt má přispět k celoročnímu zastoupení zemědělských 
produktů vypěstovaných v Moldavsku na tamějším i zahraničním trhu, a zajistit tak větší 
potravinovou bezpečnost v zemi. Cílem projektu je také zvýšení životní úrovně malých a 
středně velkých zemědělců. V rámci projektu je rovněž do vybraných kooperativů dodáváno 
zařízení potřebné ke skladování a zpracování zemědělských produktů. Personál kooperativů 
se dále zúčastní série školení zaměřených na zefektivnění zemědělských postupů. 
 
 
Rozvoj vinařských oborů na středních zemědělských školách v Moldavsku 
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-MD-2013-15-31181 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace, rozpočtové opatření 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., SOŠ Valtice, Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský 
Celkový rozpočet: 7 569 587 Kč 
 
Vinařství má v Moldavsku dlouhou tradici a víno zde patří mezi nejvýznamnější exportní 
komodity. Rozvoj sektoru ale limitují bariéry, mimo jiné i nedostatek kvalifikované pracovní 
síly, především pak specialistů s dostatečným vzděláním v oboru. Cílem projektu je proto 
zkvalitnění a zefektivnění vinařského vzdělávání na středních odborných školách. V rámci 
projektu je optimalizován studijní program a jsou vytvořena kurikula jednotlivých předmětů 
vinařských oborů. Organizována jsou také praktická školení, včetně školení profesionálních 
dovedností pro učitele v obecných pedagogických postupech a nových trendech ve výuce i v 
oborech spjatých s pěstováním vinné révy a zpracováním vína. 
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Vytvoření a implementace vinohradnického a vinařského registru v Moldavsku 
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2013-4-31110 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: celostátně  
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Celkový rozpočet: 11 676 000 Kč 
 
Cílem projektu je vytvoření vinohradnického a vinařského registru, který bude v souladu 
s evropskou právní normou a který umožní sledování a určení původu produkce vína 
v Moldavsku, čímž bude podpořen vstup moldavských vinařů na evropský trh. Mimo 
odstranění překážek při exportu a narovnání podmínek na místním trhu by mělo dojít i k 
posílení postavení spotřebitele na místním trhu. Harmonizace legislativy a dosažení 
stabilního právního prostředí v oblasti vinařství navíc pomůže k přílivu zahraničních investic. 
Dalším přínosem projektu je eliminace rizika padělání vína. V průběhu roku 2017 byl 
dokončen a předán automatizovaný informační systém vinohradnického a vinařského 
registru, včetně dodávky softwarového a hardwarového vybavení.  
 
 
Vytvoření systému kontroly zemědělské ekologické produkce 
MOLDAVSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: MD-2016-070-RO-31110  
Doba realizace: 2017–2021 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Celkový rozpočet: 16 321 580 Kč 
 
Projekt se zaměřuje na posílení sektoru ekologického zemědělství v Moldavsku v souladu 
s evropskými právními předpisy. Zaměřuje se na harmonizaci legislativy a posílení kapacit, 
transparentnosti a efektivity státních institucí v oblasti ekologického zemědělství, a to 
zejména na dozorové 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. Výsledkem projektu bude rovněž systém doporučení 
vhodných ekologických agrotechnických postupů, druhů a odrůd, včetně jejich testování.  
 
 
Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku 
MOLDAVSKO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: 03/2017/02 
Doba realizace: 2017–2019 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
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Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 18 600 000 Kč 
 
Aktivity projektu by měly podpořit snahu regionálních aktérů na poli poskytování sociálních 
služeb o kvalitnější plánování a rozvoj decentralizovaného a deinstitucionalizovaného 
systému poskytování těchto služeb, dále pak o posílení místních poskytovatelů služeb. Cílem 
projektu je konkrétně konsolidace provozní a finanční udržitelnosti služeb domácí péče, 
vytvoření funkčního nástroje pro zapojení 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. 
 
 
Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a 5 vybraných jižních oblastech 
Moldavska 
MOLDAVSKO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: 03/2017/03 
Doba realizace: 2013–2017 
Místo realizace: Kišiněv, okresy Hincesti, Cimislia, Leova, Cantemir, Cahul, Donduseni, 
Drochia, Edinet a Ocnita 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 15 403 637 Kč 
 
Záměrem projektu bylo zlepšení kvality života moldavských obyvatel trpících cukrovkou 
a snížení úmrtnosti způsobené pozdními komplikacemi spojenými s touto nemocí. Aktivity 
projektu byly zacíleny na zdravotnický personál a posílení jeho způsobilosti v oblasti moderní 
diagnostiky, léčby a včasného odhalení diabetu u rizikové populace, ale také přímo na 
pacienty, neboť byl zajištěn přístup ke zkvalitněným službám v oblasti sekundární prevence 
a léčby diabetu. Díky pozitivním výsledkům byl projekt prodloužen na roky 2016–2017 a 
rozšířen do dalších okresů. V roce 2017 byl projekt úspěšně zakončen. 
 
 
Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě a 5 vybraných jižních oblastech 
Moldavska II 
MOLDAVSKO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: 03/2017/30 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 1 250 000 Kč 
 
Díky volným finančním prostředkům pro sektor Inkluzivního sociální rozvoje bylo možné 
vyhovět žádosti moldavského Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany a rozšířit 
na sklonku roku 2017 výše uvedený projekt o další doplňkové aktivity, konkrétně o proškolení 
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280 zdravotních sester a 750 sociálních pracovníků v tématech souvisejících s onemocněním 
cukrovkou, a posílit tak dopady a udržitelnost předchozí intervence ČRA. 
 
 
Podpora rozvoje služeb domácí péče v Moldavsku – region Jih   
MOLDAVSKO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: 03/2017/11  
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: obce Ștefan Vodă a Ceadîr-Lunga 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 12 582 000 Kč 
 
Záměrem projektu je zlepšení přístupu k odborným a kvalitním zdravotně-sociálním službám 
v jižním regionu Moldavska a posílení modelu sociálních a zdravotních služeb domácí péče na 
národní úrovni. Pro dosažení cíle projektu byla na lokální úrovni v jižním regionu 
poskytována odborná školení pro sociální pracovníky, sociální asistenty, ale i vedoucí 
pracovníky odborů sociální asistence, pracovníky neziskových organizací, dobrovolníky 
a rodinné příslušníky pacientů. V rámci projektu byla dále vybudována dvě sociálně-
zdravotnická centra ve městech Ștefan Vodă a Ceadîr-Lunga. V centrech pracuje 10 
vyškolených zaměstnanců a 18 dobrovolníků, kteří poskytují zdravotně-sociální služby 
několika stovkám klientů z těchto dvou měst i okolních obcí. Na sklonku roku 2017 byla obě 
centra předána do vlastnictví a zodpovědnosti obcí a okresu. 
 
 
Reforma péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku 
MOLDAVSKO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: 03/2017/12, 03/2017/07 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., Člověk v tísni o.p.s. 
Celkový rozpočet: 16 406 604 Kč 
 
Projekt je složen ze dvou dotačních podprojektů, a to „Podpora transformačního procesu 
v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku“ a „Podpora 
začleňování osob s mentálním postižením do společnosti v Moldavsku“. Reaguje na špatnou 
situaci v ústavech sociální péče pro děti i dospělé se zdravotním postižením v zemi realizace. 
Porušování základních lidských práv v těchto zařízeních je jedním z největších problémů 
Moldavska v oblasti lidských práv. Cílem projektu je podpořit reformu moldavských institucí 
ústavní péče pro osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením 
postavenou na zavádění modelu komunitních služeb a zohledňující lidská práva a principy 
sociálního začleňování. Za tímto účelem byla provedena evaluace čtyř ústavů rezidenční péče 
a pro každý z nich byl vytvořen Akční transformační plán. Dále byla v rámci projektu 
vytvořena čtyři chráněná bydlení, do kterých bylo přemístěno 24 pacientů z velkokapacitních 
ústavů. Rovněž došlo k intenzivnímu proškolení klientů a personálu. 
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Zkvalitnění systému sociální ochrany v Moldavsku 
MOLDAVSKO / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: MD-2017-007-FO-16010 
Doba realizace: 2017–2020 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Mgr. et Ing. Matěj Lejsal 
Celkový rozpočet: 17 044 718 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 vysoké závislosti 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. V roce 2017 byla připravena analýza současného stavu a 
vytvořena studie proveditelnosti, která bude podkladem pro přípravu další fáze projektu. 
 
 
Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: 03/2017/04 
Doba realizace: 2013–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Univerzita Karlova v Praze 
Celkový rozpočet: 9 898 375 Kč 
 
Projekt je odpovědí na nepříznivě se vyvíjející demografickou situaci v Moldavské republice, 
která klade značné limity na sociální a ekonomický rozvoj země. Ve snaze přispět ke zlepšení 
podmínek života obyvatelstva a zajistit trvale udržitelný společenský rozvoj Moldavska si 
projekt kladl za cíl vytvoření plně funkčního systému získávání a diseminace relevantních 
informací o populačním vývoji v Moldavsku, a tím i zvýšení účinnosti řízení a plánování 
společenského rozvoje na všech úrovních veřejné správy. V rámci projektu byl především 
podpořen magisterský studijní program Demografie a populační ekonomie (ASEM) za 
účelem integrace tohoto oboru do vysokoškolského vzdělávání a také ve spolupráci s UNFPA 
proces sčítání obyvatel v Moldavsku v roce 2014. 
 
 
Nový impulz pro rozvoj podnikání v moldavském regionu Sever  
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: 03/2017/05 
Doba realizace: 2017–2019 
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Místo realizace: region Sever 
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 jako nové 
potenciální zaměstnavatele či centra inovací. Vytváří podmínky pro užší spolupráci mezi 
malými a středními podniky v severním regionu s cílem dosáhnout lepšího přístupu na 
místní či mezinárodní trhy, posílit jejich postavení vůči vládním institucím a potenciálním 
zákazníkům. Projekt dále posiluje kapacity Regionální agentury Sever v poskytování služeb 
malým a středním podnikatelům. Díky agentuře budou jejich vlastníci lépe informováni o 
legislativě a o možnostech financování. Během realizace projektu budou mít také možnost 
využít poradenství mezinárodních expertů jako mentorů pro další rozvoj. V roce 2017 
probíhalo mapování potřeb a školení aktérů. 
 
 
Rozvoj strategického plánování v Moldavsku (Sever) 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-MD-2014-16-15110 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: region Sever 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. 
Celkový rozpočet: 2 998 954 Kč  
 
Pro strategické plánování v Moldavsku nejsou plnohodnotně využívány moderní metody. 
Podklady, na nichž jsou rozhodnutí postavena, jsou často založeny na neověřených 
informacích a data, která jsou k dispozici, nejsou řádně analyzována a prezentována. Cílem 
tohoto projektu bylo přispět k efektivnějšímu strategickému plánování v regionu Sever 
v Moldavsku prostřednictvím využívání moderních metod GIS a dále rozvoj kapacit 
zaměstnanců Regionální rozvojové agentury Sever (RDA Nord) v oblasti „Regional 
branding“. V roce 2017 probíhaly převážně již jen odborné konzultace, dohled nad 
využíváním předaných nástrojů a know-how a monitorování dopadů projektu.  
 
 
Vypracování strategie a akčního plánu v oblasti regionálních specializací v 
regionu Sever v Moldavsku 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: MD-2018-001-FO-15112 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: region Sever 
Typ projektu: veřejná zakázka  
Realizátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o. 
Celkový rozpočet: 739 310 Kč 
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Projekt navazuje na předchozí aktivity ZRS ČR v Moldavsku v rámci sektoru veřejná správa a 
občanská společnost a na spolupráci s institucemi veřejné správy. Nová strategie a akční plán 
poskytuje Regionální rozvojové agentuře Sever detailní a zanalyzovaná kvantitativní a 
kvalitativní data o severním regionu Moldavska. Shromažďuje komplexní informace o 
zemědělství, průmyslu, vývoji zaměstnanosti a dalších klíčových oblastech. Přehledně jsou 
představeny různé cesty rozvoje regionu a odborná doporučení. Zhodnocena byla v rámci 
aktivit i dosavadní činnost agentury včetně vypracování SWOT analýzy. Součástí projektu byl 
v roce 2017 odborný workshop pro 15 zástupců z regionální rozvojové agentury, místní 
samosprávy a vybraných neziskových organizací. S výhledem na min. 5 let bude připraven 
plán podpory a rozvoje regionálních specializací, který v dlouhodobém horizontu napomůže 
udržitelnému a efektivnímu rozvoji zkoumaného regionu. 
 
 
Zajistit přístup k inkluzívnímu vzdělávání předškolního věku pro děti se 
zvláštními vzdělávacími potřebami v Moldavsku 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: 03/2017/13  
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 4 561 772 Kč 
 
Hlavním záměrem projektu bylo přispět ke snížení diskriminačního přístupu k dětem se 
zvláštními vzdělávacími potřebami v Moldavsku. Projekt se soustředil na identifikaci 
vzdělávacích potřeb učitelů, administrativních pracovníků a představitelů místní veřejné 
správy a vytvoření školicího modulu schváleného Ministerstvem školství a Republikovým 
střediskem psycho-pedagogické podpory. V rámci projektu bylo proškoleno téměř 1 000 osob 
v dovednostech potřebných pro správné ošetření zvláštních vzdělávacích potřeb a usnadnění 
procesu inkluzívního vzdělávání. Do přípravy školicího modulu byli zapojeni čeští experti, 
kteří sdíleli své zkušenosti z transformace sektoru inkluzívního vzdělávání v ČR. Projekt 
rovněž šířil informace o důležitosti inkluzívního vzdělávání prostřednictvím hromadných 
sdělovacích prostředků. V roce 2017 byly aktivity projektu úspěšně zakončeny. 
 
 
Zavádění Eurokódů v Moldavské republice 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: MD-2016-012-RO-15130 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: celostátně 
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 
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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. V roce 2017 proběhly 
studijní cesty moldavských specialistů do ČR a byla připravena technická specifikace pro 
zmíněný on-line nástroj na distribuci norem. 
 
 
Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2015-6-15110 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření, veřejná zakázka 
Realizátor: Hasičský záchranný sbor ČR, Ing. Petr Ošlejšek, Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava, Moldcars S.R.L. 
Celkový rozpočet: 18 069 187 Kč 
 
Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt obdobného názvu. Aktuální projekt je 
primárně zaměřen na výcvik moldavských hasičů při zásazích s přítomností nebezpečných 
látek a protipovodňovou ochranu. Cílem je 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 z volajících a vyžadování sil a prostředků v případě havárie 
s výskytem nebezpečných látek). V dalším roce budou do Moldavska dodány mobilní 
protipovodňové zábrany a moldavští hasiči budou proškoleni na jejich užití a manipulaci 
s nimi. 
 
 
Zvýšení efektivity procesu uchování a skartace dokumentů Národní agentury 
pro zaměstnanost v Moldavsku  
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: MD-2016-073-FO-15110 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DATAB Consult s.r.o. 
Celkový rozpočet: 331 232 Kč 
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Projekt navázal na intervenci ČRA z let 2013–2014, která přispěla k zefektivnění a zvýšení 
transparentnosti služeb poskytovaných Národní agenturou zaměstnanosti Moldavska 
(ANOFM), a to prostřednictvím digitalizace a optimalizace managementu dokumentů. Cílem 
nového projektu bylo vytvoření systému pro dlouhodobou archivaci elektronických 
dokumentů o nezaměstnaných a jeho zálohování a řádnou skartaci. S ohledem na probíhající 
reformu státní správy a související institucionální změny byl projekt na žádost moldavského 
partnera ukončen před jeho úplným dokončením.  
 
 
Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny v Moldavsku 
MOLDAVSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-MD-2015-3-15110  
Doba realizace: 2016–2018  
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření  
Realizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Celkový rozpočet: 8 007 990 Kč  
 
Záměrem projektu je zlepšit kvalitu sociálních služeb v Moldavsku prostřednictvím zvýšení 
kvalifikace pracovníků v sociální oblasti. V Moldavsku v současnosti není dostatek 
institucionalizovaných poskytovatelů vzdělávání pro odbornou přípravu lidských zdrojů 
v oblasti sociálních služeb a místní orgány nejsou do vzdělávacího procesu dostatečně 
zapojeny. Projekt proto podpoří snahu moldavského Ministerstva 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. 
V uplynulém roce vytvořené tematické česko-moldavské 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 dalším roce by měla být připravená opatření uvedena do praxe a 
zahájen pilotní provoz Vzdělávacího centra. 
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MONGOLSKO 
 
Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul (hlavní fáze) 
MONGOLSKO / VODA A SANITACE 
 
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-21-14021 
Doba realizace: 2013–2017 
Místo realizace: město Murun (provincie Chovsgul) 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Sdružení „GEOtest – Ircon, Water Supply Murun“ (GEOtest, a.s., Ircon, s.r.o.), 
KHAANZAA spol. s r.o. 
Celkový rozpočet: 22 031 153 Kč 
 
Cílem projektu bylo zajistit zásobování města Murun pitnou vodou, a to jak z hlediska kvality, 
tak i kvantity dodávané vody. Hlavními aktivitami byly automatizace čerpání a kontroly 
distribuce vody, zajištění úpravy a pravidelných kontrol kvality vody, nastavení ekonomiky 
provozu celého systému a budování kapacit společnosti USNAAK/ChUS (správce vodovodů 
a kanalizace v provincii Chovsgul). Z důvodu zajištění dlouhodobé udržitelnosti zásobování 
města Murun vodou byly provedeny průzkumné práce pro lokalizaci nových zdrojů vody, 
které nebudou ohrožovány kontaminací z povrchových zdrojů. Díky opravám vodovodní sítě 
provedené mongolskou stranou, optimalizaci distribuce vody a instalaci vodoměrů do 
jednotlivých domácností se podařilo snížit spotřebu vody ve městě Murun o ¼. V roce 2017 
společnost KHAANZAA provedla dodatečné dodávky vybavení a projekt byl ukončen. 
 
 
Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 
MONGOLSKO / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-RO-MN-2014-6-31210 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Darchan-Uul, Selenge 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
Celkový rozpočet: 24 579 976 Kč 
 
V rámci projektu byly navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování v podobě oblastních 
plánů rozvoje lesa (OPRL) v intencích trvale udržitelného hospodaření (TUH) se zaměřením 
mimo jiné na systém vyhledávání, popisu a uznávání genetických zdrojů mongolských 
původních druhů lesních dřevin za účelem zachování a reprodukce genofondu těchto dřevin 
v Mongolsku. Na základě terénních šetření byly společně s mongolskými partnery 
vypracovány vzdělávací a metodické materiály a pro výkon rutinních prací proškoleni místní 
pracovníci. Celý projekt byl propojen se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost. 
V rámci projektu byly dále vybudovány dvě lesní školky (jedna v somonu Šaryn gol, provincie 
Darcha-Uul, a druhá v areálu zemědělské a lesnické university v Darchanu) a proběhly série 
školení pro mongolské lesníky a odborníky v oblasti bezeškodného sběru šišek, setí a péče o 
semenáčky v lesních školkách.  
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Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží II (druhá fáze) 
MONGOLSKO / OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010/1 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: provincie Tuv, Bulgan, Dornogobi 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: DEKONTA, a.s. 
Celkový rozpočet: 20 728 360 Kč 
 
Projekt měl za cíl zvýšit schopnost mongolské strany efektivně odstraňovat ekologické zátěže 
v Mongolsku. V rámci první fáze tohoto projektu (2013–2015) byly vytvořeny relevantní 
odborné metodiky přizpůsobené specifickým mongolským podmínkám. Byl zpracován 
rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektronická databáze ekologických zátěží 
v prostředí GIS. Vzhledem k neexistenci množství odborných termínů v mongolštině došlo k 
vytvoření odborného výkladového slovníku. Druhá fáze projektu byla zaměřená na praktické 
ukázky a přenos know-how v oblasti průzkumu a představení základních sanačních metod na 
třech vybraných mongolských lokalitách se specifickým typem znečištění. Všechny výstupy 
projektu byly podporovány cílenými školeními a v případě vzorkovacích, průzkumných a 
sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do kterých byly aktivně zapojeni zástupci 
cílových skupin.  
 
 
Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru 
MONGOLSKO / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Identifikační číslo: CzDA-MN-2013-17-23063, MN-2014-024-FO-23063 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Ulánbátar 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Bohemia Müller s.r.o. 
Celkový rozpočet: 29 676 265 Kč 
 
V rámci projektu proběhla modernizace řízení pásových dopravníků uhlí a zprovoznění jejich 
centrálního řízení z hlavního velínu úseku zauhlování, byly instalovány bezpečnostní a řídicí 
prvky, kamerový systém, pásové váhy a řízení vibračních podavačů uhlí. Dále bylo dodáno a 
osazeno kontrolní měření teploty a vibrací na motorech drtičů uhlí a byla provedena 
automatizace drtičů uhlí a instalace kamerového systému v jejich prostoru. Současně bylo 
instalováno nové měření hladin uhlí v zásobnících před kotli, provedena instalace motorů na 
řízení pluhů a instalace jejich ovládání. Paralelně probíhala potřebná školení pracovníků 
elektrárny za účelem zajištění udržitelnosti nově nainstalovaného systému a jeho 
spolehlivého ovládání místním personálem. Projekt byl v roce 2017 ukončen. 
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PALESTINA 
 
Rozvojová spolupráce s Palestinou probíhá již od roku 2011 specifickým způsobem – většina 
prostředků alokovaných vládou ČR pro rozvojovou spolupráci v Palestině je realizována 
poskytováním finančního daru příslušným institucím palestinské národní správy. Projekty 
jsou realizovány převážně místními subjekty a s maximálním využitím odborných a 
administrativních kapacit přijímající země, což je plně v souladu s doporučovanými 
mezinárodními standardy donorské komunity.  
 
Applying Building Integrated Photovoltaic for Healthcare homes, Orphanages 
and Schools in West Bank  
PALESTINA / VÝROBA A DODÁVKY ENERGIE 
 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: celé území 
Typ projektu: finanční dar 
Realizátor: Palestinian Energy Authority a místní dodavatelské firmy 
Celkový rozpočet: cca 8 mil. Kč 
Gestor na palestinské straně: PEA – Palestinian Energy Authority 
 
Byla dokončena instalace fotovoltaických panelů na celkem devět veřejných budov v rámci 
Palestinských autonomních území (např. v Betlémě a Nábulusu). Jedná se zejména o 
základní školy a zdravotnická zařízení, která díky možnosti využívat tyto nové zdroje energie 
ušetří nemalé finanční prostředky na provoz.  
 
 
ZRS ČR v Palestině v roce 2017 pokračovala rovněž v podpoře projektů v sektoru sociální a 
zdravotní péče. V rámci spolupráce s charitativní organizací The Four Homes of Mercy 
(Jeruzalém) byl realizován projekt dodávek speciální zdravotní techniky pro mentálně 
postižené v hodnotě 40 000 USD. Třetím a posledním rokem pokračoval dotační projekt 
organizace Charita ČR ve spolupráci s Caritas Jerusalem. 
 
 
Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na PAÚ 
PALESTINA / OSTATNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY 
 
Identifikační číslo: 11/2017/01 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: celé území 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR (ve spolupráci s Caritas Jerusalem) 
Celkový rozpočet: 12 648 000 Kč 
 
Projekt reaguje na situaci v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných (žen a absolventů 
škol). Cílem projektu je zaměřit se na zvyšování kapacit a profesní připravenosti studentů 
středních škol k jejich další volbě profesního vzdělávání, podporu sociálně znevýhodněných 
(žen a absolventů škol) v profesním uplatnění a dále pak na celkové zlepšení jejich podmínek 
na pracovním trhu na PAÚ.  
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SRBSKO 
 
Přenos transformační zkušenosti pro zavedení systému vysílání civilních 
expertů do zahraničních misí Srbska 
SRBSKO / VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
 
Identifikační číslo: RS-2016-055-FO-15110 
Doba realizace: 2016–2018 
Místo realizace: Bělehrad 
Typ projektu: dotace, veřejná zakázka 
Realizátor: Prague Security Studies Institute, Smart Cap d.o.o. 
Celkový rozpočet: 6 412 115 Kč 
 
Srbsko směřuje k integraci do Evropské unie. EU i OSN kladou čím dál větší důraz na 
odborné znalosti a zapojení civilních expertů v mezinárodních operacích. Srbsko disponuje 
experty s nezbytnými znalostmi a zkušenostmi, je však potřeba, aby byli lépe organizovaní a 
vycvičení, což vyžaduje vytvoření fungujícího systému jejich náboru, vysílání a koordinace. 
ČR má transformační zkušenosti v této oblasti, o které se může podělit se srbskými partnery. 
Projekt si stanovuje za cíl umožnit Srbsku efektivně a aktivně přispívat civilními složkami 
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 a 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. 
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UKRAJINA 
 
Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině  
UKRAJINA / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: celostátně 
Celkový rozpočet 2014–2016: 25 000 000 Kč (dle Usnesení vlády 167/2014) 
Celkový rozpočet 2017–2018: 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 pokračovala 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 třech pilířích:  

1. Technická asistence centrálním institucím s reformou vzdělávacího systému; 
2. Meziuniverzitní spolupráce; 
3. Materiální podpora dislokovaným ukrajinským vzdělávacím institucím. 

 
 
I. PILÍŘ: Technická asistence centrálním institucím s reformou vzdělávacího 
systému 
 
Typ projektu: rozpočtová opatření, dotace 
Realizátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykova univerzita v Brně, 
Asociace pro mezinárodní otázky 
Celkový rozpočet: 6 000 000 Kč 
 
Projekty v tomto pilíři jsou zaměřené na budování kapacit centrálních institucí za účelem 
zvládnutí reformního procesu v sektoru vzdělávání. Zaměřují se na oblast sběru a analýzy 
statistických dat, přípravu na mezinárodní srovnávací šetření PISA a 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: Podpora ukrajinských univerzit při adaptaci na nové podmínky a 
možnosti 
 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Asociace pro mezinárodní otázky, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita 
Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita 
Celkový rozpočet: 10 000 000 Kč 
 
Projekty v rámci tohoto pilíře jsou zaměřeny na meziuniverzitní spolupráci a soustředí se na 
asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím (zapojeným do vysokoškolské výuky) 
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na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících 
pracovníků českých vysokých škol. Tematicky se projekty zaměřují zejména na sdílení 
zkušeností v oblasti zavádění samosprávných orgánů a rozvoje demokratických principů, 
internacionalizaci ukrajinských vysokých škol. Zaměřují se na 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 ukrajinským vzdělávacím institucím  
 
Identifikační číslo: UA-2015-116-FO-11120 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: celostátně 
Typ projektu: rozpočtové opatření 
Realizátor: Vinnytska Bydivelna Companiya s.r.o., NPO Evrotek, Megagrad ltd, 
Techenergo, Badgers 
Celkový rozpočet: 25 500 000 Kč 
 
Projekty v rámci třetího pilíře reagují na obtížnou situaci vzdělávacích institucí evakuovaných 
z východních oblastí Ukrajiny, jejichž stávající infrastruktura a vybavení není postačující pro 
plnohodnotné vzdělávání. Tato situace se týká například Donbaské národní akademie 
civilního inženýrství a architektury (Kramatorsk), Institutu zahraničních jazyků z Horlivky 
(Bachmut), Národní Univerzity Tarase Ševčenka (Starobilsk), Doněcké národní univerzity 
(Vinica) či Chersonského a Slavjanského regionálního centra pro vyhodnocování kvality 
vzdělávání. Podpora spočívala zejména v rekonstrukci budov a poskytnutí potřebného IT 
vybavení. 
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ZAMBIE 
 
Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných 
farmářů 
ZAMBIE / ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2014-9-31195 
Doba realizace: 2014–2017 
Místo realizace: Jižní provincie, okresy Monze a Choma 
Typ projektu: veřejná zakázka 
Realizátor: Společnost Water Supply Choma, Njovu, o.p.s., Africa Centre for Holistic 
Management, Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 22 103 784 Kč 
 
Hlavním záměrem projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných chovatelů mléčného skotu 
v Jižní provincii Zambie. Projekt se soustředí na rozvoj kapacit dvou místních kooperativ a 
drobných farmářů v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodného využití zemědělské 
techniky pro produkci pícnin, což umožní minimalizovat každoroční výrazné snižování 
objemu produkce mléka v období sucha. Součástí projektu je participativní spolupráce 
s cílovými skupinami, organizace školení, metodická podpora a supervize při zavádění 
doporučených postupů. Zahrnuje také dodávku zemědělské techniky pro produkci pícnin a 
přípravu krmiva pro dojný skot a vybudování dvou zdrojů pitné vody pro hospodářská zvířata 
ve vybraných komunitách.  
 
 
Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii 
Zambie II. 
ZAMBIE / ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Identifikační číslo: ZM-2015-048-DO-13020 
Doba realizace: 2015–2018 
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu, Limulunga a Nkeyema 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Charita ČR 
Celkový rozpočet: 20 000 000 Kč 
 
Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti primární péče pro matky a děti, a to 
prostřednictvím podpory rozvoje lidských zdrojů a zdravotnických zařízení v okresech 
Mongu, Limulunga a Nkeyema. Projekt se zaměřuje na posilování odborných kapacit 
studentů místní zdravotnické školy a zdravotnického personálu ve spádové nemocnici a 
přidružených venkovských zdravotních centrech. Důraz je kladen také na zvyšování 
povědomí o péči o matku a dítě v komunitách a na rozšiřování aktivit dobrovolnických skupin 
SMAGs (Safe Motherhood Action Groups).  
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Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu 
ZAMBIE / VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Identifikační číslo: ZM-2014-009-DO-11320 
Doba realizace: 2014–2018 
Místo realizace: Západní provincie, okres Mongu 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Njovu o.p.s. 
Celkový rozpočet: 11 500 000 Kč 
 
Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt z let 2011–2013, díky němuž bylo ve vesnici 
Katongo založeno učňovské centrum, které poskytovalo mladým lidem řemeslné kurzy. Cílem 
aktuálního projektu je umožnit znevýhodněným mladým lidem ve věku od 15 do 30 let 
kvalitní odborné vzdělání v oborech kuchař/pekař, krejčí a elektrikář a poskytnout jim 
nezbytnou praxi a zázemí pro začátek jejich vlastní kariéry. Součástí projektu je také 
vybudování výrobních provozů a podnikatelských inkubátorů, které budou sloužit jako 
dlouhodobá praxe pro studenty. Udržitelnost projektu se podařilo zajistit díky intenzivní 
spolupráci se zambijským Ministerstvem školství, do jehož rukou je nyní centrum předáno a 
stane se součástí Základní školy Katongo, která bude učňovské kurzy nabízet svým žákům a 
za poplatek také veřejnosti.  
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8.10 Abstrakty projektů realizovaných v Programu B2B v roce 2017 
 
PROGRAM ROZVOJOVÉHO PARTNERSTVÍ PRO SOUKROMÝ SEKTOR 
 
Moderní technologie pro zařízení chovu ryb a prasat v Angole  
ANGOLA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/9 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Angola 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: AGRICO s.r.o.  
Celkový rozpočet: 450 000 Kč 
 
Cílem projektu je uvést na trh v Angole plně funkční zařízení pro chov ryb a prasat, které 
bude sloužit k produkci čerstvých a kvalitních potravin. Projekt usiluje o zajištění produkce 
plnohodnotných bílkovin živočišného původu v regionech pro místní obyvatelstvo a zároveň 
počítá s využitím BPS (tj. využití odpadního tepla z uvedené živočišné výroby a místních 
zdrojů organických odpadních materiálů pro tvorbu bioplynu a jeho následného využití pro 
výrobu elektřiny v kogenerační jednotce, případně využití zbytkového tepla pro rekuperaci). 
Cílem projektu je dále přispět k omezení potřeby dovozu základních potravin ze zahraničí a k 
omezení chudoby v daných regionech. Instalací tohoto moderního zařízení by mělo dojít k 
udržitelnému rozvoji zemědělství, výroby a trhu s místní potravinovou produkcí.  
 
 
Geofyzikální průzkumy pro gubernii Armavir (Arménie) 
ARMÉNIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/34 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Arménie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: G IMPULS Praha s.r.o. 
Celkový rozpočet: 426 720 Kč 
 
Podnikatelský plán má za cíl navázání kontaktů s podnikatelskými skupinami pracujícími v 
oblasti rozvoje gubernie Armavir (Arménie). Cílem projektu je ověřit možnosti aplikace 
geofyzikálních metod pro archeologické a geologické výzkumy v souvislosti s rozvojem 
turismu a životního prostředí. Projekt si dále klade za cíl podpořit zlepšení životního 
prostředí, vytvořit pracovní místa při budování nových základen turistického ruchu či při 
těžbě nerostných surovin. Podnikatelský plán má na paměti i předávání profesních znalostí a 
budování podnikatelské základny v Arménii. 
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Rozšíření využití místní biomasy ve středně velkých kotlech na štěpku a pelety 
v Bělorusku 
BĚLORUSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/8 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bělorusko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Smart Heating Technology s.r.o.  
Celkový rozpočet: 445 589 Kč 
 
Projekt si klade za cíl navázat spolupráci s hlavními aktéry v oblasti využití místní biomasy, 
zejména provozovateli kotelen, prodejními a instalatérskými firmami, výrobci biomasy, 
společnostmi poskytujícími financování a dodavateli komponentů. Smart Heating 
Technology s.r.o. bude 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 a montáže kotlů.  
 
 
Efektivní nakládání s nemocničními odpady v Kantonální nemocnici Zenica 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/22 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: EVECO Brno  
Celkový rozpočet: 498 796 Kč 
 
Cílem projektu je technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného zpracování 
nemocničních odpadů v Kantonální nemocnici Zenica v Bosně a Hercegovině. Současně 
energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici pro vytápění, 
ohřev teplé užitkové vody, sterilizaci, praní prádla, eventuálně pro výrobu elektrické energie 
či chladu. Spolu s cílem projektu bude vypracována studie proveditelnosti, která bude řešit 
problematiku odpadového hospodářství nemocnice s ohledem na energetické využití, 
environmentální aspekty a současně na zvýšení zaměstnanosti v rámci provozu samotného 
zařízení, ale i na tzv. „vyvolanou“ zaměstnanost v souvisejících oblastech (infrastruktura, 
logistika atd.). 
 
 
Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracovaní obilnin v Bosně a 
Hercegovině 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-R/2017/17 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
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Typ projektu: dotace 
Realizátor: Ognjen Grebo 
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč 
 
Hlavním cílem projektu je založení partnerské provozní jednotky pro sušení a v konečné fázi 
zpracovávání obilnin i jiných plodin (např. sója). Celkový předpokládaný výkon sušení je v 
rozsahu 100–150 tun denně a skladovací kapacita na konci projektu 1 500 tun. Topné 
medium bude plyn. Projekt se skládá z celkem 10 aktivit, které budou mít za výsledek 
existenci moderního a ekologicky šetrného provozu ve společném vlastnictví žadatele a 
místního partnera. Výrazný podíl na realizaci bude mít Mendelova univerzita v Brně jako 
odborný garant a poradce. Provoz bude řízen na férovém principu a v souladu se zásadami 
společensky odpovědného podnikání. 
 
 
Podnikatelský plán pro vstup na trh Bosny a Hercegoviny v oboru 
elektromagnetických průtokoměrů 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/32 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Arkon Flow Systems s.r.o.  
Celkový rozpočet: 474 391 Kč 
 
Cílem projektu je zpracování podnikatelského plánu pro vstup na trh s elektromagnetickými 
průtokoměry v Bosně a Hercegovině a dále do celé oblasti západního Balkánu. Při osobních 
návštěvách budou potenciálním zákazníkům představeny výrobky (průtokoměry) společnosti 
Arkon Flow Systems, s.r.o. Na základě osobních návštěv a vyhodnocení dotazníků bude 
zpracován podnikatelský plán, jehož prostřednictvím bude možné zhodnotit potenciál 
samotného cíle a záměru projektu. 
 
 
Podpora využití kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině – 
realizační fáze projektu 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-R/2017/6 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: DEKONTA, a.s.  
Celkový rozpočet: 491 907 Kč 
 
Cílem projektu je vybudování kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) v obci Bogušiči, v 
municipalitě Goražde, jako 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 
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menších obcí. Bosna a Hercegovina se dlouhodobě potýká s nedostatečnými zdroji vody a 
dále 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 nabití právní moci, kolaudace vybudované KČOV a 
následná realizace a vyhodnocení zkušebního provozu zařízení. 
 
 
Rekonstrukce čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/26 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: VHS Brno, a.s.  
Celkový rozpočet: 493 920 Kč 
 
V rámci podnikatelského plánu bude realizován průzkum prostředí čistíren odpadních vod 
(ČOV) v Bosně a Hercegovině, které jsou ve většině případů dle předběžných zjištění a 
prohlídek ve špatném stavu – vhodné k rekonstrukci. Na základě pozitivních zkušeností s 
realizací rekonstrukcí ČOV v ČR a také v roce 2016 realizované rekonstrukce ČOV v 
Gradačaci (BaH – kanton Tuzla) v rámci programu ZRS ČR si společnost VHS Brno klade za 
cíl oslovit vhodného partnera, se kterým by v rámci podnikatelského partnerství sestavili 
komplexní nabídku služeb pro provozovatele a majitele stávajících ČOV.  
 
 
Rozšíření místní výroby pelet a agropelet v Bosně a Hercegovině 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/12 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ProPelety s.r.o.  
Celkový rozpočet: 446 948 Kč 
 
Projekt si klade za cíl navázat spolupráci s hlavními aktéry, zejména zpracovateli dřeva, 
středními a většími zemědělskými podniky, montážními a servisními firmami. ProPelety 
s.r.o. bude usilovat o využití lokální odpadní biomasy, tj. zbytků a přebytků ze zpracování 
dřeva, na výrobu pelet a agropelet, dále o zlepšení životního prostředí s pozitivním dopadem 
na zdraví obyvatel a vytvoření pracovních příležitostí v rámci lokální výroby a spotřeby 
biomasy. 
 
 
Výroba silic a extraktů bio kvality v oblasti Ribnik 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/3 
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Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Aroma Praha, a.s.  
Celkový rozpočet: 335 441 Kč 
 
Hlavním cílem projektu je zjistit možnosti uplatnění rostlin v oblasti Ribnik, Republika 
srbská pro výrobu bio silic a extraktů při využití know-how společnosti Aroma Praha, a.s., a 
současně se obeznámit s možnostmi zaměstnání místní pracovní síly. Spolu s tím je nutno 
vyhodnotit vyplývající rizika, zejména z hlediska další využitelnosti bio silic a extraktů při 
výrobě produktů společnosti Aroma Praha, a také určit možnosti jejich obchodního uplatnění 
na stávajícím trhu s danými komoditami, které by mohla v budoucnu zajišťovat založená 
místní společnost. 
 
 
Zlepšení systému nakládání s odpadními vodami v municipalitách Bratunac a 
Sreberenica 
BOSNA A HERCEGOVINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/18 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ENVIROS s.r.o.  
Celkový rozpočet: 446 471 Kč 
  
Projekt si klade za cíl zlepšit systém nakládání s odpadními vodami v municipalitách 
Bratunac a Sreberenica v Bosně a Hercegovině. Studie proveditelnosti má za cíl detailní a 
přesnou vstupní analýzu současné situace, a to jak s ohledem na zpracování odpadních vod, 
tak na kvalitu dodávané vody a systém její distribuce. Připravena bude analýza situace a 
podklady pro přípravu realizačního projektu, který bude financovatelný z prostředků 
mezinárodních finančních a rozvojových institucí. Na základě vstupních dat budou v rámci 
studie navržena systémová koncepční a technická opatření, jejichž realizací by došlo ke 
zlepšení situace v nakládání se splaškovými odpadními vodami a dostupnosti kvalitní pitné 
vody. Součástí studie bude také zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených 
prostředků.  
 
 
Elektrifikace venkova pomocí solárních baterií (Ghana) 
GHANA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/33 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Ghana 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Agile Europe s.r.o.  
Celkový rozpočet: 463 746 Kč 
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Cílem projektu je elektrifikovat venkovské oblasti v Ghaně, které jsou v současné době bez 
přístupu k centrální rozvodné síti, skrze solární baterie s nabíjecím systémem (solární panely, 
nabíječka apod.), který bude umístěn ve vybraných venkovských školách. Solární baterie 
budou nosit děti z venkovských oblastí do škol a nabíjet je přímo v centrální školní nabíječce 
a po odchodu ze školy, kdy bude baterie již nabitá, ji využijí na svícení doma (např. pro psaní 
úkolů a jinou práci), nabití telefonů či jako baterky na svícení. Vygenerovaná elektřina bude 
zároveň částečně využita i pro potřeby škol. Tento projekt kromě zajištění přístupu k cenově 
dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny, přispěje 
také ke zvýšení školní docházky dětí z rurálních oblastí (skrze nabíjení solárních baterií 
během výuky ve školách). 
 
 
Podnikatelský plán a studie projektu výstavby pekárny v Gruzii 
GRUZIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/41 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: RONELI SE 
Celkový rozpočet: 488 251 Kč 
  
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu včetně finančního modelu a studie 
rozmístění technologie včetně architektonického návrhu budovy. Tyto dokumenty budou 
sloužit jako podklad pro ekonomické rozhodnutí investora z Gruzie o realizaci investice – 
novostavby pekárny. Zpracované dokumenty budou využity i pro jednání s finančními 
partnery projektu. Případná úspěšná implementace tohoto projektu by přispěla k upevňování 
ekonomických vazeb s ČR a také s EU a vedla by k podpoře zvýšení soběstačnosti země v 
oblasti zajištění základních potravin. 
 
 
Srovnávací studie vybraných ložisek bentonitů v Gruzii pro předání know-how 
ekologicky šetrné úpravny  
GRUZIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/36 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: DSP Přerov, spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 453 720 Kč 
 
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu, který by zhodnotil přípravu pro stavbu 
ekologicky šetrného závodu na zpracování bentonitu v Gruzii. Součástí projektu bude 
provedení technologických a laboratorních zkoušek bentonitové suroviny, zhodnocení 
ekologických rizik a na základě dostupných výsledků vyhodnocení práce a zpracování 
podnikatelského plánu. Projekt vychází z předpokladu, že na území Gruzie se nachází řada 
významných ložisek rudních i nerudních surovin. Velký ekonomický význam mají ložiska 
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vysoce kvalitního bentonitu, který je po technologické úpravě využitelný v mnoha oborech 
lidské činnosti. 
 
 
Teplo do škol 
GRUZIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/8 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: WATRAD, spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 499 860 Kč 
 
Projekt navazuje na problematiku nedostatku fosilních surovin pro vytápění v Gruzii. Cílem 
projektu je vypracovat podnikatelský plán, který by mapoval situaci ve vybraných školách a 
informoval o zdrojích bioodpadu v regionech. Podnikatelská strategie předpokládá 
provozování česko-gruzínské firmy zaměřené na dodávku, instalaci a servis topných systémů 
na bioodpad české provenience. V důsledku projektu vznikne podnikatelská činnost v oblasti, 
která v Gruzii zcela absentuje. Současně budou vyškoleni specialisté (technici), kteří budou 
schopni systém centrálního zdroje tepla instalovat a servisovat. 
 
 
Výroba přívěsných vozíků za osobní automobily v Gruzii 
GRUZIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/17 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: CH.W.Z. s.r.o. 
Celkový rozpočet: 274 000 Kč 
 
Projekt je zaměřen na přípravu, následnou výrobu a distribuci přívěsných vozíků za osobní 
automobily v Gruzii. Cílem projektu je provést důkladný průzkum trhu, který ověří 
předpoklad zájmu o výrobek, následně založit firmu pro výrobu přívěsných vozíků a zahájit 
distribuci a montáž závěsných zařízení pro osobní automobily s preferencí českých výrobců v 
Gruzii, případně v okolním regionu. Důvodem podnikatelského záměru je minimální 
využívání transportu tímto způsobem, který je naopak rozvinutý ve vyspělých zemích Evropy, 
kde je užíván v soukromém i podnikatelském prostředí jak ve městech, tak i na venkově.  
 
 
Založení národní kanceláře na zpracování EIA a SEA hodnocení v Gruzii 
GRUZIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/18 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
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Typ projektu: dotace 
Realizátor: Integra Consulting s.r.o. 
Celkový rozpočet: 405 648 Kč 
 
Cílem projektu je zpracování podnikatelského plánu jako hlavního podkladu pro následné 
založení národní kanceláře/pobočky společnosti v Gruzii, která bude poskytovat konzultační 
a expertní služby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (tj. SEA a EIA) a zároveň 
přírodních zdrojů. Nové legislativní požadavky a rozvoj národního systému SEA a EIA 
povedou ke zvýšení rozsahu aplikace SEA a EIA a zároveň navazujícímu hodnocení 
přírodních zdrojů. Proto bude národní kancelář se zahraničními zkušenostmi disponovat 
konkurenční výhodou a pomůže prosazovat mezinárodní standardy dobré praxe SEA a EIA. 
 
 
Zmapování potenciálu bioprodukce v Gruzii a možností jejího importu do České 
republiky 
GRUZIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/5 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: BIOVIVA s.r.o.  
Celkový rozpočet: 326 146 Kč 
 
Cílem projektu je průzkum stavu bioprodukce v Gruzii se zaměřením na specifické plodiny, 
jež mají potenciál importu do České republiky a zjištění informací pro proveditelnost importu 
bioprodukce z Gruzie do ČR. Mapování bude zahrnovat informace o pěstovaném spektru 
zemědělských plodin, dále objem produkce specifických plodin a objem bioprodukce. U 
bioprodukce bude dále mapováno její uplatnění na místním trhu a její ekonomické 
zhodnocení pro zemědělce. Druhou oblastí zájmu je získání informací o certifikaci a 
legislativní podpoře bioprodukce v Gruzii. Třetí oblastí je zmapování stávajícího stavu 
exportu zemědělské produkce z Gruzie do zahraničí se zaměřením na země EU, včetně ČR. 
 
 
Zpracování podnikatelského plánu v oblasti kořenových čistíren odpadních vod 
v Kambodži 
KAMBODŽA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/12 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kambodža 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: DEKONTA, a.s.  
Celkový rozpočet: 496 501 Kč 
 
Projekt navazuje na problém nedostatku zdrojů pitné vody a usiluje o zpracování 
podnikatelského plánu v oblasti kořenových čistíren odpadních vod (KČOV) v Kambodži. 
Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost místního partnera a zvýšit povědomí v oblasti 



135 
 

problematiky odpadních vod. Podpůrným cílem bude zajistit transfer odborného know-how o 
projektování, instalaci a provozu KČOV jak místnímu partnerovi, tak i vědecké obci, státní 
správě a samosprávě. Vytvořený podnikatelský plán bude zahrnovat posouzení legislativního 
rámce ohledně instalace a provozu KČOV a čistíren odpadních vod (ČOV) obecně, dále 
analýzu trhu a identifikaci vhodných lokalit pro instalaci KČOV. 
 
 
Zavádění moderních metod a nástrojů pro inspekci a údržbu kanalizací a 
vodovodů v Kazachstánu 
KAZACHSTÁN / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/6 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kazachstán 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Zikmund electronics, s.r.o.  
Celkový rozpočet: 433 739 Kč 
 
Projekt si klade za cíl zlepšit fungování kanalizačních a vodovodních sítí v Kazachstánu 
prostřednictvím zavedení moderních metod a nástrojů pro jejich inspekci a údržbu. Cílem 
projektu je také zdokonalit služby vodovodů a kanalizací pro obyvatele municipalit 
v Kazachstánu a usilovat o zlepšení životního prostředí s pozitivním dopadem na zdraví 
obyvatel, zejména snížení ztrát a úniků znečištěné vody. V souvislosti s cílem projektu 
Zikmund electronics, s.r.o., plánuje vytvořit pracovní příležitosti související s prodejem a 
servisem výrobků pro inspekci i údržbu vodovodů a kanalizací a také s poskytováním služeb. 
 
 
Analýza potenciálu využití komunálního odpadu v metropolitní aglomeraci 
San José  
KOSTARIKA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/2 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kostarika 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ENERGIA AZUL s.r.o.  
Celkový rozpočet: 435 445 Kč 
 
Cílem studie je identifikovat optimální, z hlediska technického, ekonomického, 
environmentálního a sociálního, realizovatelné a dlouhodobě udržitelné řešení stávajícího 
neuspokojivého stavu odpadového hospodářství v metropolitní aglomeraci San José v 
Kostarice. V návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti počítá ENERGIA AZUL s 
přípravou a následnou realizací pilotního projektu řešení zpracování komunálního odpadu 
pro vybrané municipality, které o účast v projektu projeví zájem.  
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Posílení podnikatelského sektoru v Kyrgyzstánu přes zapojení do zahraniční 
ODA 
KYRGYZSTÁN / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/31 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kyrgyzstán 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Khaanzaa spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 352 221 Kč 
 
Projekt reaguje na nepříznivý stav současné vodovodní a kanalizační infrastruktury v 
Kyrgyzstánu, špatné propojení příměstských a odlehlých oblastí, kdy znečištěné vodní zdroje 
mají negativní dopad na ekonomickou situaci a životní úroveň obyvatelstva. Hlavním cílem 
projektu je rozvíjet udržitelnou spolupráci s místními společnostmi, podpořit budování jejich 
kapacit, a tím posílit českou i místní účast na projektech zahraniční rozvojové pomoci. Na 
základě této pevné spolupráce se společnost Khaanzaa bude moci přímo podílet na zlepšení 
životních podmínek a situace místního obyvatelstva.  
 
 
TBus – Informační systém pro trolejbusovou dopravu a podpora rozvoje veřejné 
dopravy v Kyrgyzstánu 
KYRGYZSTÁN / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/15 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kyrgyzstán 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: IDC-softwarehouse, s.r.o.  
Celkový rozpočet: 499 971 Kč 
 
Základním cílem projektu TBus je zpracování studie proveditelnosti za účelem konsolidace 
informací o veřejné trolejbusové dopravě v Kyrgyzstánu a návrhu on-line informačního 
portálu pro veřejnost. Konsolidací dat chce IDC-softwarehouse, s.r.o., docílit jejich 
spolehlivosti, snadné dostupnosti a správy. Díky tomu bude možné lépe vyhodnocovat a 
plánovat jednotlivé linky a spoje a dále s těmito informacemi pracovat. Součástí studie 
proveditelnosti bude vytipování vhodných lokalit (měst) v Kyrgyzstánu pro transfer know-
how společnosti v oblasti dopravních systémů. Případný úspěch projektu na sebe váže další 
příležitosti v rozšiřování systému na celostátní úroveň i na další segmenty veřejné dopravy v 
Kyrgyzstánu. 
 
 
Průmyslové využití písků a štěrkopísků z ložiska Kirina, Mali 
MALI / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/14 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mali 
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Typ projektu: dotace 
Realizátor: GET s.r.o.  
Celkový rozpočet: 458 441 Kč 
 
Hlavním cílem projektu je zpracování podnikatelského plánu včetně finančního modelu 
využití kvalitních písků ložiska Kirina, ověřeného v rámci rozvojového projektu ČR (2008–
2012). Cíle bude dosaženo zajištěním aktuálních legislativně-právních, logistických a dalších 
dat, jako cen písků, štěrků a hlavních vstupů, rozsahu domorodé těžby atd. včetně nalezení 
strategického partnera. Jejich zpracování umožní zhotovit finanční model využití ložiska 
Kirina s komentářem a formulovat podnikatelský plán. 
 
 
Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní 
bioprodukce z Moldavska 
MOLDAVSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-R/2017/2 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Moldavsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: BIOVIVA s.r.o.  
Celkový rozpočet: 598 495 Kč 
 
Projekt navazuje na aktivity z roku 2015 a 2016, kdy se podařilo zahájit přechodné období u 
sedmi farmářů na 475 ha. Projekt pokračuje především proto, že systém ekologického 
zemědělství umožní certifikaci bioproduktů pro vývoz do EU teprve po třech letech od jeho 
zahájení. V roce 2018 bude certifikováno 250 ha bioprodukce a dalších minimálně 1 750 ha 
bude přihlášeno v přechodném období k ekologickému zemědělství. Cílem projektu je, vedle 
získání certifikace, prezentace postupů, technologií a plodin pěstovaných a používaných v 
ekologickém zemědělství na jednotlivých farmách. Součástí projektu je organizace polních 
dnů, školení, prezentací, účastí na výstavách apod.  
 
 
Technologie zpracování olejnatých semen a výroby krmných směsí v Moldavsku 
MOLDAVSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/13 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Moldavsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Farmet a.s.  
Celkový rozpočet: 442 939 Kč 
  
Cílem projektu je transfer know-how v sektoru zpracování olejnatých semen a technologie 
výroby krmných směsí do partnerské organizace v Moldavsku. S partnerskou organizací se 
bude Farmet, a.s., podílet na realizaci technologických dodávek zpracování olejnatých semen, 
se zaměřením na zpracování slunečnice, sóji a řepky a technologii výroby krmných směsí 
extruzí. Výsledkem projektu by měl být stav, kdy partnerská organizace bude schopna aktivně 
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vyhledávat zákazníky v oblasti dodávek technologických celků a bude schopna realizovat 
montáž technologie a její uvedení do provozu a obstarávat následný záruční a pozáruční 
servis.  
 
 
Zlepšení dostupnosti pitné vody pro vesnické obyvatelstvo v jižní části 
Moldavska 
MOLDAVSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-R/2017/1 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Moldavsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: VODNÍ ZDROJE, a.s.  
Celkový rozpočet: 403 253 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. 
 
 
Analýza potenciálu pro zpracování energetických auditů uhelných elektráren 
v Mongolsku v Ulánbátaru 
MONGOLSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/38 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: EMPRESS o.p.s.  
Celkový rozpočet: 209 750 Kč 
 
Záměrem projektu je zpracování podnikatelského plánu, který povede k provedení 
energetických auditů Elektrárny č. 3 a Elektrárny č. 4 v Ulánbátaru v Mongolsku. V obou 
elektrárnách spatřuje realizátor velký potenciál energetických úspor, které můžou vést k 
zefektivnění provozu elektráren a ke snížení emisí znečisťujících látek z nich. To v konečném 
důsledku zlepší životní prostředí pro 1,3 milionu obyvatel Ulánbátaru. Energetické audity 
také odhalí potenciál úspor energií a umožní majiteli elektráren (státu Mongolsko) efektivně 
alokovat prostředky.  
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ecoMILK System – analýza prostředí a hledání obchodních partnerů 
MONGOLSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/5 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ASSORTIS Electric s.r.o.  
Celkový rozpočet: 500 000 Kč 
 
Hlavním cílem projektu je nalezení a oslovení obchodních partnerů v Mongolsku, kterým 
bude dodán systém ecoMILK a kteří jej budou dále provozovat. Pro tyto účely bude v 
Ulánbátaru zřízena obchodní kancelář, provedena analýza trhu a zpracována prezentace 
přeložená do mongolštiny s ohledem na místní specifické prostředí. Systém ecoMILK nabízí 
komplexní řešení v oblasti odkupu, zpracování a svozu mléka do velkých mlékáren. Jedná se 
v podstatě o mobilní mini-mlékárnu s minimální spotřebou vody a s energetickou 
soběstačností díky využití solární energie. Stanice dokáže pracovat nezávisle na připojení na 
elektrickou síť a dokáže přenášet informace o svém stavu a naplnění do centrály u dodavatele. 
Ten na základě údajů z připojených stanic dokáže organizovat svoz mléka do 
zpracovatelských podniků.  
 
 
Masozávod Erdenet – Mongolsko 
MONGOLSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/23 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ABP Consulting, a.s.  
Celkový rozpočet: 484 516 Kč 
 
Cílem projektu je vybudovat a provozovat středně velký závod na výrobu masných produktů 
umístněný v severní části Mongolska s denní produkční kapacitou 20 tun. Společnost bude 
hledat v cílové zemi partnera pro realizaci projektu. Společnost Ingens Real očekává, že po 
dostavbě projektu a uvedení masozávodu do plného provozu se začne budovat silná značka, 
která se zapojí do dodavatelsko-odběratelského řetězce a vydobude si unikátní postavení na 
mongolském trhu. Toto postavení bude vycházet z vysokých evropských standardů a kvality 
potravin, která v sektoru masné produkce na mongolském trhu doposud nemá konkurenci. 
Cílem projektu je vypracování detailního podnikatelského plánu, na základě kterého by se 
potvrdily nebo vyvrátily vstupní předpoklady ohledně cen vstupů a možnosti odbytu 
produkce.  
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Rozšíření podnikatelských aktivit společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. 
v Mongolsku 
MONGOLSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/40 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 477 792 Kč 
 
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu k dlouhodobému vstupu na mongolský trh 
se stájovými technologiemi a technologiemi dojení a rozšíření podnikatelských aktivit v 
oblasti zpracování mléka na mléčné produkty. Projekt reaguje na problematiku 
nevyhovujících podmínek v oblasti ustájení dobytka a zpracování mléka. Realizací projektu se 
společnost AGROMONT VIMPERK seznámí s podmínkami v zemědělství Mongolska a s 
možnou poptávkou po technologiích přímo u místních farmářů a technologů. Na základě 
průzkumu tržního prostředí bude zpracována zahraniční strategie firmy umožňující efektivní 
vstup na místní trh.  
 
 
Možnosti využití odpadních mramorů oblasti Mong Hsu, Šanský stát, Myanmar 
MYANMAR / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/9 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Myanmar 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: GET s.r.o.  
Celkový rozpočet: 419 475 Kč 
 
Hlavním cílem je vytvoření základních podmínek pro komerční využití odpadních mramorů z 
rozsáhlé domorodé těžby rubínů v oblasti Mogok v regionu Mandalay v Myanmaru. Realizaci 
bude předcházet stanovení a vyhodnocení základních kvantitativních a kvalitativních 
paramentů suroviny jako primární informace k rozhodnutí o jejím primárním využití; 
navázání dialogu se zástupci regionu a aktualizace legislativního rámce, který určí pravidla 
pro tento druh podnikání; formulace nových ekonomických aktivit generujících nové 
pracovní příležitosti; zajištění strategického partnera pro realizaci návazných komerčních 
projektů a finálně zpracování samotného podnikatelského plánu. 
 
 
Založení poradenské kanceláře EIA v Myanmaru s cílem minimalizace 
environmentálních vlivů při těžbě nerostných surovin 
MYANMAR / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/21 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Myanmar 
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Typ projektu: dotace 
Realizátor: GET s.r.o.  
Celkový rozpočet: 392 980 Kč 
 
Hlavním cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu, který vyhodnotí možnosti 
založení poradenské kanceláře pro posuzování vlivů záměrů těžby nerostných surovin na 
životní prostředí (proces EIA). Podnikatelský plán bude vypracován ve třech fázích. V první 
fázi bude v ČR prováděn sběr informací a příprava služební cesty. Klíčová fáze bude 
realizována v Myanmaru. Budou probíhat jednání s potenciálními partnery: těžebními 
organizacemi, jejich asociacemi, orgány státní správy, vědeckovýzkumnými institucemi a 
experty. Budou zorganizovány odborné semináře a zejména budou prováděny terénní 
rekognoskace lokalit se stávající nebo plánovanou těžbou a s konkrétní potřebou zpracování 
EIA nebo EMP. Závěrem bude provedeno vyhodnocení získaných informací a sestavení 
podnikatelského plánu a konkrétních obchodních nabídek. 
 
 
Zemědělské inovace a technologie v Barmě/Myanmaru s důrazem na pěstování 
kávy –  Myanmar-CZ Joint Venture 
MYANMAR / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/7 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Myanmar 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: mamacoffe, s.r.o.  
Celkový rozpočet: 387 149 Kč 
 
Cílem projektu je využití zkušeností mamacoffee z Etiopie a Nikaraguy týkajících se 
pěstitelských metod kávy, zprostředkování přesunu know-how pro zvýšení kvality pěstování, 
sběru a zpracování zelené kávy na novém trhu v Barmě, kde má pěstování kávy dlouholetou 
tradici. V rámci společného joint venture – výkupny a zpracovny kávy – bude mamacoffee 
spolupracovat s individuálními farmáři i místními kooperativami a zpřístupní své technologie 
širokému spektru klientů v jednom z barmských regionů – Mandalaji, Čjinském nebo 
Šánském státu. Společnost má zájem na vytvoření dlouhodobých přímých kontaktů mezi 
farmáři, místními kooperativami a pražírnami v ČR a EU. 
 
 
Technologie pro výrobu pitné vody v Peru 
PERU / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/16 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Peru 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Photon Water Technology s.r.o.  
Celkový rozpočet: 447 345 Kč 
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Cílem projektu je řešení akutního nedostatku kvalitní pitné vody (zvláště v odlehlých 
oblastech Peru) způsobeného dlouhodobě se opakujícími povodněmi následovanými 
obdobími sucha. Zdroje vody jsou v těchto případech kontaminovány, a to nerozpustnými 
látkami, biologicky a případně i dalšími kontaminanty. Výstupem projektu bude vypracování 
studie proveditelnosti zahrnující technické řešení včetně hodnocení a cenové kvantifikace 
nejméně tří kapacitních variant technologického zařízení. Cílová země je vybrána na základě 
potřeby jednoduchých nízko až středně kapacitních zařízení umožňujících výrobu pitné vody 
z kontaminovaných zdrojů, které by splňovaly požadavky na technickou jednoduchost, 
bezobslužný provoz, s výhodou nezávislosti na pevných rozvodech elektrické energie. 
 
 
Využití aplikované geomorfologie při hodnocení zranitelnosti krajiny 
přírodními hazardy spojenými s klimatickým fenoménem El Niño v regionech 
severního Peru 
PERU / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/14 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Peru 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: GEORESPECT s.r.o.  
Celkový rozpočet: 429 444 Kč 
 
Cílem projektu je vytvoření studie proveditelnosti pro realizační projekt zaměřený na 
hodnocení zranitelnosti krajiny přírodními hazardy v podmínkách Peru. Náplní projektu 
bude evaluace aktuálního stavu po nedávných povodních, zhodnocení dostupných dat pro 
geomorfologickou analýzu terénu, navržení metodiky hodnocení zranitelnosti krajiny 
přírodními hazardy v podmínkách zájmového území, sestavení rozpočtu modelového 
realizačního projektu a vytvoření přehledu potenciálních finančních zdrojů pro jeho realizaci.  
 
 
Podnikatelský plán pivovaru v Srbsku o kapacitě 3 000 hl ročně 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/39 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: RONELI SE 
Celkový rozpočet: 309 297 Kč 
 
Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu ke stavbě pivovaru o kapacitě 3 000 hl 
ročně. Jedná se o pivovar, který bude plně vybaven českou technologií a bude vařit český 
druh plzeňského piva. Písemným výstupem projektu bude podnikatelský plán, který bude 
zahrnovat marketingový průzkum trhu, vyhodnocení konkurence, návrh cenové a obchodní 
strategie, doporučení ohledně ochranné známky, doporučení nastavení vhodné receptury 
piva, layout pivovaru, kompletní soupis a návrh nejvhodnější technologie, rozpočet stavební a 
technologické části, finanční model ekonomiky a návratnosti investice. 
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Rozšíření využití místní biomasy ve středně velkých kotlech na štěpku a pelety 
v Srbsku 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/10 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Smart Heating Technology s.r.o.  
Celkový rozpočet: 447 300 Kč 
 
Projekt si klade za cíl navázat spolupráci s hlavními aktéry v oblasti využití biomasy, zejména 
provozovateli kotelen, prodejními a instalatérskými firmami, výrobci biomasy, společnostmi 
poskytujícími financování a dodavateli komponentů. Smart Heating Technology s.r.o. bude 
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 a montáže kotlů.  
 
 
Srbská vodenice – lokální zdroj energie 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/11 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ELZACO spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 458 500 Kč 
 
Cílem projektu je adaptace starých vodních mlýnů a jiných vodních staveb („vodenice“) na 
malé vodní elektrárny v regionu centrálního Srbska. Cílem studie proveditelnosti je zjistit 
legislativní požadavky a potenciál, který vodenice poskytují, a také prokázat technicko-
ekonomickou řešitelnost adaptace vodenice na malou vodní elektrárnu. 
 
 
Založení společného podniku na výrobu dřevní biomasy jako obnovitelného 
zdroje alternativního a ekologického paliva 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/20 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mevos, spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 491 247 Kč 
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Cílem projektu je vypracovat podnikatelský plán v takovém rozsahu, aby zahrnoval 
zhodnocení veškerých aspektů, rizik a zjištění jak ekonomických, tak personálních a ostatních 
potřeb pro založení společného podniku pro výrobu dřevní biomasy jako obnovitelného 
zdroje alternativního a ekologického paliva. Při zpracování budou zohledněny ekonomické a 
legislativní zvyklosti obou zúčastněných stran i standardy EU. 
 
 
Zavádění moderních metod a nástrojů pro inspekci a údržbu kanalizací a 
vodovodů v Srbsku 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/28 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Zikmund electronics, s.r.o.  
Celkový rozpočet: 443 684 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. Dále chce 
zlepšit služby vodovodů a kanalizací pro obyvatele municipalit v Srbsku a také zlepšit životní 
prostředí (snížit ztráty a únik znečištěné vody) s pozitivním dopadem na zdraví obyvatel. 
Projekt usiluje rovněž o vytvoření pracovních příležitostí souvisejících s prodejem a servisem 
výrobků pro inspekci a údržbu vodovodů a kanalizací a s poskytováním služeb.  
 
 
Podnikatelský plán pro vstup na trh Srí Lanky a pro vybudování montážního 
centra pro transfer české technologie EM průtokoměrů 
SRÍ LANKA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-PP/2017/1 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srí Lanka 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Arkon Flow Systems s.r.o.  
Celkový rozpočet: 463 535 Kč 
 
Cílem projektu je zpracování podnikatelského plánu pro vstup na trh Srí Lanky a pro 
vybudování montážního centra pro transfer české technologie elektromagnetických 
průtokoměrů. V rámci projektu budou uskutečněna jednání s potenciálními partnery v dané 
zemi, v rámci kterých budou prezentovány výrobky společnosti. Dále budou realizována 
jednání s technickými univerzitami týkající se jejich zapojení do projektu vybudování 
montážního centra pro výrobky společnosti Arkon Flow Systems a jednání s BOI – Radou pro 
zahraniční investice. Na základě všech prezentací, jednání a expertízy místního partnera bude 
zpracován podnikatelský plán, díky němuž bude možné zhodnotit potenciál samotného 
záměru a budou připraveny veškeré podklady pro jeho případnou realizaci. 
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Zavedení systému kontroly užitkovosti a dědičnosti v Žytomyrské oblasti, 
Ukrajina 
UKRAJINA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-R/2017/21 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Ukrajina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Chovatelské družstvo Impuls 
Celkový rozpočet: 756 472 Kč 
 
Cílem projektu je vybudování systému kontroly užitkovosti (KU) mléka v Žytomyrské oblasti 
v období let 2017–2019, a to nejdříve pro skupinu farem, která dovezla skot z ČR, a následně i 
pro další chovatele skotu v oblasti. Konečným cílem je vytvoření funkčního systému KU skotu 
s fungující školicí laboratoří, který může být propojen na vyšší úroveň kontroly dědičnosti, a 
tím umožnit chovatelům přístup na mezinárodní trhy, nákup inseminačních dávek od elitních 
plemeníků a kontrolu produkce potomstva plemeníků.  
 
 
Studie proveditelnosti uplatnění české technologie čerpání a úpravy vody 
v Zambii 
ZAMBIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 28-B2B-SP/2017/19 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Zambie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: GEOtest, a.s. 
Celkový rozpočet: 385 543 Kč 
  
Cílem projektu je za pomoci zpracování studie proveditelnosti zajistit přístup ke kvalitní vodě 
obyvatelům Zambie. Studie ověří možnost použití a rozšíření české technologie k čerpání a 
čištění vody v oblastech Zambie a určí směr dalšího rozvoje a možnosti podnikatelského 
plánu. Technologie přispěje ke zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů jak pro pitné a 
užitkové účely, tak pro zavlažování. Studie proveditelnosti by měla poskytnout přesné údaje o 
možnosti využití české technologie FLORIŠ na čerpání vody za využití obnovitelného zdroje 
energie – větru a na úpravu vody s využitím výsledků projektu NANOBIOWAT, který je 
centrem pravidelných transferů výsledků VaV do průmyslové praxe. K tomu bude 
vypracovaná řada analýz směřujících k rozhodnutí o exportu technologie do Zambie a jejím 
následném využití v místních podmínkách. 
 
 
Zřízení technologického centra k produkci sazenic rostlin s komerčním 
potenciálem 
ZAMBIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/24 
Doba realizace: 2017 
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Místo realizace: Zambie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Vojanovy sady spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 476 561 Kč 
 
Hlavním cílem projektu je vypracovat podnikatelský plán k vybudování joint-venture 
podniku pro zřízení ukázkového technologického centra pro výrobu sadebního materiálu. 
Dílčími výstupy budou dokumenty prezentačního charakteru, návrhy smluv a business plán 
ve víceleté rozvaze. Uvažované školkařské technologické centrum ve formě „Centre of 
Excellence“ bude kombinováno s dalšími českými podnikatelskými záměry v sektoru 
zemědělství.  
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PROGRAM PŘÍPRAVA STUDIÍ PROVEDITELNOSTI 
 
Přesné mapování nebezpečných oblastí bez přítomnosti geodeta v Afghánistánu 
AFGHÁNISTÁN / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/20 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Afghánistán 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: CheckTerra s.r.o.  
Celkový rozpočet: 475 139 Kč 
 
Projekt si klade za cíl prověřit funkčnost řešení inovačních novinek firmy CheckTerra s.r.o. s 
názvem CheckPhoto a CheckGIS v praxi a jejich následnou implementaci do činnosti 
Afghánců. Díky službě CheckPhoto je možné přesně mapovat (dokumentovat) oblasti či 
objekty zájmu bez přítomnosti odborníka (geodeta) na místě, díky čemuž je možné získat 
přesné geodetické podklady i z nebezpečných lokalit a umožnit tak vznik projektů, které by 
jinak nebylo možné realizovat. Zároveň lze touto metodou přesně dokumentovat 
(kontrolovat) realizaci podpořených opatření. Dokumentaci pomocí služby CheckPhoto 
zvládne po krátkém zaškolení v zásadě každý pouze s využitím běžně dostupných fotoaparátů. 
 
 
Využití technologie pyrolýzního spalování při zpracování palmo olejného 
odpadu v Indonésii 
INDONÉSIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/37 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Indonésie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: STOPA s.r.o. 
Celkový rozpočet: 493 440 Kč 
 
Cílem projektu je vytvoření studie proveditelnosti pro pilotní projekt zaměřený na využití 
technologie pyrolýzního spalování při zpracování palmo olejného odpadu v Indonésii. 
Indonésie je v současnosti největším světovým producentem palmového oleje a zároveň zemí 
s největší plochou pěstování palmy olejné na světě. Tato studie se bude zabývat 
jednoduchým, ekonomickým a prakticky aplikovatelným zpracováním palmo olejných 
odpadů. Zároveň bude ve spolupráci s vybraným subjektem provedeno ověření 
aplikovatelnosti tohoto systému v místních podmínkách. Výstupy získané v rámci studie 
proveditelnosti budou využity v navazujícím projektu, jehož cílem bude intenzifikace celého 
řetězce zpracování palmy olejné tak, aby došlo k eliminaci dopadu na životní prostředí.  
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Studie proveditelnosti – Udržitelné a efektivní nakládání s vodami v aglomeraci 
Sihanoukville, Kambodža 
KAMBODŽA / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/10 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kambodža 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: G-servis Praha s.r.o.  
Celkový rozpočet: 473 929 Kč 
 
Cílem projektu je zpracování analýzy stavu vodního hospodářství zaměřeného na oblast 
úpravy a čištění vody ve městě Sihanoukville v Kambodži. Město Sihanoukville bylo vybráno 
na základě detekce potřeb místních municipalit. Účelem projektu studie proveditelnosti je 
rozpoznání potřeb a rozsahu potencionálního trhu v oblasti udržitelného a efektivního 
nakládání s vodou v zemi. Průzkum trhu proběhne na modelovém případu vybrané lokality, 
identifikaci potencionálních partnerů pro komerční kooperaci a vědecké spolupráci a 
průzkumu legislativy v oblasti vodního hospodářství. 
 
 
Technická podpora při environmentálně přijatelném využití neobnovitelných 
surovinových zdrojů v oblasti Choco v západní Kolumbii 
KOLUMBIE / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/35 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kolumbie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: GEOMIN s.r.o. 
Celkový rozpočet: 499 412 Kč 
 
Projekt usiluje o vytvoření studie proveditelnost, která bude zkoumat stav ekologicky 
nevyhovujících úpraven zlatých rud v okrese Choco v Kolumbii a posuzovat vliv 
úpravárenských závodů na životní prostředí. Cílem projektu je vytvořit návrh nových 
ekologicky šetrných úpravárenských technologií včetně doporučení postupů pro likvidaci 
starých ekologických zátěží – kontaminace rtutí. Mezi hlavní milníky projektu patří 
vypracování studie stávajících úpraven rud a odběry vzorků; analýza vzorků v ČR; zpracování 
návrhu technologií na úpravu zlatonosných rud bez použití rtuti, včetně návrhu sanačních 
prací pro likvidaci starých ekologických zátěží a vytvoření závěrečné zprávy.  
 
 
Využití české technologie Field-Map pro sběr, zpracování a evidenci lesnických 
dat v Mexiku 
MEXIKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/25 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mexiko 
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Typ projektu: dotace 
Realizátor: IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.  
Celkový rozpočet: 490 260 Kč 
 
Cílem projektu je na základě znalosti konkrétních požadavků a potřeb mexické strany ověřit 
využitelnost technologie Field-Map (FM) v Mexiku s ohledem na požadavky lesnického 
sektoru při sběru a nakládání s lesnickými údaji a současně připravit podmínky pro zavedení 
technologie do lesnické praxe formou studie proveditelnosti popisující věcné, finanční, 
technické, personální i politické podmínky implementace technologie v Mexiku. Hlavním 
výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která umožní mexické straně zvážit 
podmínky investice do české technologie.  
 
 
Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu (Mongolsko) 
MONGOLSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-PP/2017/15 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: NATURAL s.r.o.  
Celkový rozpočet: 353 642 Kč 
 
Cílem projektu je zhodnotit možnosti vypracování studie proveditelnosti na vybudování sítě 
místních šlechtitelů za účelem zvyšování rentability chovu a genetického potenciálu skotu v 
Mongolsku. Projekt bude usilovat o zlepšení udržitelnosti aktivit v oblasti šlechtění a 
reprodukce skotu, zvýšení zaměstnanosti ve venkovských oblastech a podpory vývozu. 
V rámci přípravné fáze studie budou prostudovány veškeré dostupné zdroje a poklady. Fáze 
realizace bude zahrnovat analýzu místního trhu, legislativy, poskytovaných služeb v oblasti 
reprodukce a šlechtění, zájem farmářů o tyto služby a předběžné zpracování projektu. 
 
 
Výstavba moderního zařízení pro energetické využití průmyslových 
a komunálních odpadů v oblasti Yangon (Myanmar) 
MYANMAR / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/27 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Myanmar 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: EVECO Brno s.r.o. 
Celkový rozpočet: 497 760 Kč 
 
Termické zpracování odpadů spolu se skládkováním a případně kompostováním patří k 
nejrozšířenějšímu a nejstaršímu způsobu nakládání s odpady. Cílem projektu je vytvořit 
studii proveditelnosti, která se bude zabývat problematikou odpadového hospodářství s 
ohledem na energetické využití, environmentální aspekty a současně zvýšení zaměstnanosti. 
Cílovým stavem projektu je zajištění ekologického zpracování průmyslových a komunálních 
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odpadů vznikajících v oblasti Yangon v Myanmaru a zároveň využití tepelné energie 
uvolňované při tomto procesu pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a generování elektrické 
energie. 
 
 
Analýza potenciálu pro využití metody EPC ve městě Čačak (Srbsko) 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/11 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: ENVIROS s.r.o.  
Celkový rozpočet: 446 471 Kč 
 
Studie proveditelnosti si klade za cíl přesné zmapování legislativního prostředí a technického 
stavu budov a situace na finančním trhu v municipalitě Čačak v Srbsku. Po vybrání vhodného 
vzorku budov budou nastaveny podmínky pro implementaci pilotního projektu tohoto 
rozsahu v Srbsku. Projekt je zaměřen na přenos know-how o vytvoření trhu EPC/ESCO. 
Přispěje ke vzniku společností ESCO cestou vytvoření podmínek pro pilotní implementaci 
energeticky úsporných opatření na municipální úrovni. 
 
 
Plánování a řízení vodárenské infrastruktury, Bela Crkva, Srbsko 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/3 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: VODNÍ ZDROJE, a.s. 
Celkový rozpočet: 436 724 Kč 
 
Cílem projektu je zhodnocení možností optimalizace vodárenské infrastruktury a návrh 
hospodářských změn v plánování a řízení vodárenské infrastruktury města Bela Crkva 
s důrazem na multiplikaci závěrů na další lokality v Srbsku. Pro určení směru zefektivnění 
vodárenského provozu navrhuje společnost Vodní zdroje, a.s., zpracovat studii 
proveditelnosti, která identifikuje možnosti dané infrastruktury, zhodnotí a navrhne 
optimální postup pro udržitelné provozování vodovodu a kanalizace jako celku.  
 
 
Plán rozvoje zásobování obyvatelstva vodou v Kolubarském regionu v Srbsku 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/16 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
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Realizátor: MEVOS, spol. s r.o.  
Celkový rozpočet: 392 796 Kč 
 
Cílem a současně výstupem tohoto projektu je zpracovaná studie proveditelnosti – Plán 
rozvoje zásobování obyvatelstva vodou v Kolubarském regionu s využitím a přenosem know-
how se zaměřením na efektivní využití stávajících vodních zásob, udržitelné hospodaření s 
vodami a zachycování vody v krajině v západním Srbsku – v Kolubarském regionu. Při 
zpracování studie budou respektovány požadavky a metodika EU pro přípravu financování 
(ČEB, EBRD, IPA aj.). Výrobu a distribuci pitné vody v regionu po dobudování regionálního 
systému bude zajišťovat veřejný podnik JP Kolubara, který byl založen v roce 1987 a zajišťuje 
dostatek pitné vody v regionu Kolubara, zejména v obcích, které jsou členem tohoto JP 
(Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub). 
 
 
Studie proveditelnosti čištění komunálních odpadních vod ve městě Bela Crkva 
SRBSKO / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/4 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Srbsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mevos, spol. s r.o. 
Celkový rozpočet: 450 000 Kč 
 
Cílem a současně výstupem tohoto projektu je zpracovaná studie proveditelnosti čištění 
komunálních vod ve městě Bela Crkva v Srbsku. Studie má sloužit jako podklad k získání 
finančních prostředků pro vlastní realizaci navrženého opatření, tj. pro realizaci výstavby 
čistírny odpadních vod (ČOV) a související infrastruktury a jejího uvedení do provozu. Při 
zpracování studie budou respektovány požadavky a metodika EU pro přípravu financování 
(ČEB, EBRD, IPA a další).  
 
 
Přizpůsobení nástrojů simulačního modelování dle místních specifik na 
příkladu okruhu města Hanoj – směrem k udržitelné městské mobilitě 
VIETNAM / PROGRAM B2B 
 
Identifikační číslo: 27-B2B-SP/2017/30 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Vietnam 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: AF-CITYPLAN s.r.o.  
Celkový rozpočet: 494 313 Kč 
 
Projekt předpokládá vytvoření studie proveditelnosti, která bude odborným podkladem pro 
řešení stávajícího nevyhovujícího stavu městského okruhu v Hanoji ve Vietnamu. Městský 
okruh, v rámci kterého není v současnosti umožněno začlenění veřejné dopravy do 
dopravního proudu, je jednou z klíčových oblastí pro rozvoj udržitelné mobility města. Studie 
ověří vhodnost typu sběru dopravně-inženýrských dat, včetně předání know-how partnerské 
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společnosti. Simulačním modelem se ověří a přizpůsobí nastavení parametrů modelu dle 
místních specifik se zaměřením na zapojení a chování vozidel veřejné dopravy na vybraných 
problematických místech okruhu města. S výstupy bude seznámena široká veřejnost a budou 
proškoleni i odborníci na akademické úrovni. Dále bude výstupem prověření možností 
financování návazné části projektu, tj. studie s využitím simulačního modelu pro městský 
okruh. 
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8.11 Abstrakty projektů realizovaných v programu Vysílání expertů 
v roce 2017 

 
Vypracování analýz a doporučení na zlepšení infrastruktury veřejné dopravy v 
Kábulu, Afghánistán 
AFGHÁNISTÁN / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-043-SO-21010 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Afghánistán 
Realizátor: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Celkový rozpočet: 646 140 Kč 
 
Cílem projektu bylo vyhodnotit aktuální stav infrastruktury veřejné dopravy v hlavním městě 
Afghánistánu a navrhnout doporučení k jejímu zlepšení – a to včetně souboru aktivit, které 
pomohou zajistit jejich implementaci, udržitelnost, veřejnou prospěšnost a komerční 
návaznost. V roce 2017 proto uskutečnili čeští odborníci ze společnosti SUDOP BRNO, spol. 
s r.o., expertní výjezd do Afghánistánu, kde se prakticky seznámili s dopravou v Kábulu a se 
zástupci Magistrátu zkonzultovali současný stav místní městské hromadné dopravy, jeho 
hlavní problémy a možnosti budoucího rozvoje. V návaznosti na získané informace pak 
vypracovali soubor analýz a doporučení, který kromě zhodnocení aktuálního stavu MHD 
obsahuje též návrh institucionální a personální restrukturalizace včetně postupu jejich 
implementace a posouzení environmentálních a sociálních dopadů. Výsledná zjištění pak 
čeští experti představili afghánským partnerům v rámci druhého zahraničního výjezdu. 
 
 
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: 2016–2019  
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Realizátor: Mgr. et Mgr. Jan Kostečka, PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. 
Celkový rozpočet: 991 124 Kč 
 
Projekt se zaměřuje na budování kapacit organizací, které se věnují sociálnímu začleňování a 
zaměstnávání lidí s postižením. Spolupráce s českými experty – Janem Kostečkou a Ladou 
Furmaníkovou – je cílena na podporu 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 
pak pokračovala spolupráce s oběma organizacemi a proběhla setkání zaměřená na podporu 
a plánování organizačního rozvoje podle identifikovaných a aktuálních potřeb. Projekt bude 
dále pokračovat v letech 2018 a 2019.  
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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 
Realizátor: Česká geologická služba / tým expertů 
Celkový rozpočet: 1 386 224 Kč 
 
Projekt je zaměřen na zvýšení odbornosti expertů pracujících v geologických oborech. 
V rámci tohoto projektu vyjíždějí experti z České geologické služby každý rok vždy na jeden až 
dva týdny do Etiopie, kde vedou intenzivní školení pro místní partnery. 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. Součástí výuky byla také integrace metod geologického mapování s přístupy 
GIS a dálkového průzkumu Země. Projekt bude dále pokračovat v roce 2018. 
 
 
Mtzkheta–Mtianeti: region přátelský k turistům 
GRUZIE / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-042-SO-33210 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
Realizátor: RNDr. Ivana Bursíková 
Celkový rozpočet: 209 000 Kč 
 
Cílem projektu je podpořit snahu Regionální rozvojové agentury Mtzkheta-Mtianeti o rozvoj 
turismu založeného na místních bohatých kulturních tradicích. Česká expertka RNDr. Ivana 
Bursíková spolu se starostkou Chluman Ivanou Vlkovou vyjely v roce 2017 do Gruzie, kde 
uspořádaly pro zástupce místních komunit semináře zaměřené na možnosti rozvoje 
venkovského cestovního ruchu. Účastníci seminářů se seznámili s problematikou kulturní a 
komunitní rehabilitace obce na příkladech dobré praxe z ČR a získali též informace o 
participativních metodách zapojení občanů do kulturního mapování. RNDr. Ivana Bursíková 
dále pro místní komunity vypracovala „Metodiku tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj 
kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů“, která jim pomůže 
při kulturním plánování.  
 
 
Pomoc s vytvořením klasifikace indikátorů katastrof v Gruzii 
GRUZIE / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-045-SO-74010 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Gruzie 
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Realizátor: Český národní výbor pro omezování výsledků katastrof, z.s. / tým expertů 
Celkový rozpočet: 423 014 Kč 
 
Gruzínská státní správa v současnosti vytváří nové zákony v oblasti managementu katastrof, 
jež budou v souladu s evropskými předpisy. Za přípravu nové legislativy, jejíž součástí budou 
i konkrétní indikátory rizik, přizpůsobené národním podmínkám a potřebám, je zodpovědný 
Úřad pro státní bezpečnost a Rada krizového řízení Gruzie (SSCMC). V rámci tohoto projektu 
proto odborníci z Českého národního výboru pro omezování výsledků katastrof, z.s., 
vypracovali analýzu současného stavu identifikace a klasifikace rizik katastrof v Gruzii a na 
základě gruzínských potřeb vytvořili metodický materiál „Rizika katastrof a indikátory 
zranitelnosti“. Čeští experti též uspořádali v Tbilisi kulatý stůl a seminář pro pracovníky 
SSCMC, který byl zaměřen na téma indikátorů antropogenních rizik. Cílem jednání bylo 
seznámit gruzínské partnery s existujícími možnostmi klasifikace katastrof používaných v ČR 
a EU a navrhnout řešení vhodné pro Gruzii. 
 
 
Vypracování souboru doporučení pro čistírnu odpadních vod (ČOV) v Prištině 
KOSOVO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-044-SO-14010 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Kosovo 
Realizátor: Ch.W.Z., s.r.o. / tým expertů 
Celkový rozpočet: 294 938 Kč 
 
V rámci projektu vypracovali čeští odborníci ze společnosti Ch.W.Z., s.r.o., soubor 
doporučení pro čistírnu odpadních vod (ČOV) Univerzitního klinického centra Kosovo, které 
je největší nemocnicí v Prištině. ČOV je v současnosti mimo provoz a odpadní vody odtékají 
do přilehlého potoka. Soubor doporučení vychází z expertního výjezdu a obsahuje tři návrhy 
postupu zprovoznění ČOV se zohledněním finančního a technologického hlediska včetně 
cost-benefit analýzy jednotlivých variant. Prištinská nemocnice bude moci doporučení využít 
k tomu, aby proces čištění odpadních vod uvedla rychle a efektivně opět do provozu. 
 
 
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 
Realizátor: Mgr. David Kunetek, Mgr. Petr Králíček, Bc. Adam Omasta, Dis. 
Celkový rozpočet: 996 615 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 je proto 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 
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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. Projekt bude dále pokračovat 
v roce 2018. 
 
 
Šetření populačního klimatu v Moldavsku 
MOLDAVSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-050-SO-13010 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Moldavsko 
Realizátor: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta / tým expertů 
Celkový rozpočet: 1 209 634 Kč 
 
Moldavsko se dlouhodobě potýká s negativním demografickým vývojem. Z důvodu 
nedostupnosti a nespolehlivosti statistických dat však nemá moldavská vláda dostatek 
informací o reprodukčním chování obyvatel, aby mohla implementovat vhodné populační 
politiky. Záměrem projektu je proto uskutečnit průzkum mezi moldavskými ženami týkající 
se jejich postojů a potřeb v reprodukční oblasti. V roce 2017 se uskutečnila úvodní setkání 
českých expertů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se zástupci Ministerstva 
zdravotnictví, práce a sociální ochrany Moldavské republiky. Byl také vypracován 
strukturovaný dotazník pro plánované terénní šetření. Projekt bude dále pokračovat v roce 
2018. 
 
 
Zpracování analýz a doporučení pro Úřad předsedy vlády Moldavska 
MOLDAVSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-036-SO-15110 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Moldavsko  
Realizátor: MEPCO, s.r.o. / tým expertů 
Celkový rozpočet: 278 955 Kč 
 
Cílem projektu bylo vyhodnotit činnosti Úřadu předsedy vlády Moldavska z institucionálního 
a funkčního hlediska a předložit doporučení ke změnám za účelem zvýšení efektivity jeho 
činnosti. V roce 2017 proto uskutečnili čeští odborníci ze společnosti MEPCO, s.r.o., dvě 
expertní zahraniční cesty do Moldavska, kde se setkali s představiteli Úřadu vlády Moldavska. 
V návaznosti na proběhlá jednání vypracovali soubor analýz a doporučení s důrazem na 
možnosti přenesení praktických zkušeností z českého prostředí v tématech, která byla 
společně definována. V rámci druhé zahraniční cesty pak čeští experti moldavským 
partnerům představili hlavní zjištění, závěry a navržená doporučení a diskutovali s nimi 
problematiku reformy veřejné správy. 
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Dokončení návrhu základního systému sledování vlivu klimatické změny na 
biodiverzitu v Srbsku 
SRBSKO / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2016-090-SO-41030 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Srbsko 
Realizátor: DHP Conservation s.r.o. / tým expertů 
Celkový rozpočet: 297 817 Kč 
 
Tento projekt navazuje na projekt s názvem „Strategie ochrany biologické rozmanitosti 
v Srbsku“. Cílem aktuálního projektu bylo dokončit sadu indikátorů biodiverzity zaměřených 
na vliv klimatické změny, vytvořit první verzi katalogu biodiverzity a zorganizovat tréninkový 
workshop srbských odborníků. V roce 2017 byl projekt úspěšně dokončen. Čeští experti 
z DPH Conservation s.r.o. vypracovali dva nové indikátory biodiverzity pro lesní a vodní 
druhy ptáků. Byl také připraven metadatový katalog, který umožní srbským úřadům lépe 
analyzovat data týkající se biodiverzity. V Bělehradě pak proběhlo dvoudenní školení 
zaměstnanců Srbské agentury životního prostředí a dalších relevantních institucí, jež bylo 
zaměřeno na monitoring biodiverzity a umožnilo sdílení českých a evropských zkušeností. 
 
 
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 
Realizátor: Město Valašské Meziříčí / tým expertů 
Celkový rozpočet: 761 562 Kč  
 
Srbské město Čačak a české město Valašské Meziříčí pojí dlouhodobá partnerská spolupráce. 
Cílem tohoto projektu je zlepšit nakládání s komunálním odpadem ve městě Čačak za využití 
zkušeností Valašského Meziříčí, které má dobře fungující systém odpadového hospodářství. 
V roce 2017 proto tým českých odborníků vyjel na expertní cestu do Srbska, kde se seznámili 
se současným stavem nakládání s odpady ve městě Čačak. Na základě nashromážděných 
poznatků a informací pak 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. Projekt bude dále 
pokračovat v roce 2018.  
 
 
Rozvoj exportního potenciálu potravinářského průmyslu jako způsobu 
transformace ekonomiky Ivano-Frankivského regionu na Ukrajině 
UKRAJINA / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-049-SO-33110 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Ukrajina 
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Realizátor: Food Control Consultants Ltd / tým expertů 
Celkový rozpočet: 216 842 Kč 
 
Projekt reaguje na potřebu rozvoje potravinářského průmyslu v Ivano-Frankivském regionu. 
Ačkoli se jedná o jedno z hlavních odvětví místní ekonomiky, potýká se potravinářský sektor 
v současnosti s řadou problémů, mezi něž patří též nedostatečné vzdělání v oblasti 
evropských potravinářských standardů. V rámci projektu proto experti ze společnosti Food 
Control Consultants Ltd uspořádali školení členů Ivanofrankivské hospodářské a obchodní 
komory na Ukrajině, kontrolních úřadů a provozovatelů potravinářských podniků. Cílem 
školení bylo rozšíření znalostí o fungování evropského trhu s potravinami, o systémech 
zajištění bezpečnosti a kvality potravin, o právu EU a jeho aplikaci, o mezinárodně 
uznávaných standardech, o legislativních požadavcích a postupech při dovozu potravin ze 
třetích zemí do EU. Vzdělání v této problematice přispěje k tomu, aby místní produkty 
splňovaly stanovené požadavky právních předpisů EU a byly bezpečné, kvalitní a 
konkurenceschopné na evropském trhu.  
 
 
Zajištění kvalitního vyššího vzdělávání na Ukrajině 
UKRAJINA / VYSÍLÁNÍ EXPERTŮ 
 
Identifikační číslo: PP-2017-021-SO-11420 
Doba realizace: 2017 
Místo realizace: Ukrajina 
Realizátor: Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. / tým expertů 
Celkový rozpočet: 440 990 Kč 
 
Vysokoškolské vzdělávání na Ukrajině se již řadu let potýká s institucionálními problémy, 
které mají negativní dopad na jeho kvalitu. Cílem tohoto projektu bylo nastavit systém 
hodnocení kvality vzdělávání a akreditační politiky prostřednictvím vypracovaných souborů 
odborných doporučení a realizací řady přednášek. Čeští experti z Asociace pro mezinárodní 
otázky, z.s., uspořádali na Ukrajině semináře pro představitele místních univerzit, pracovníky 
Agentury pro hodnocení kvality ve vzdělávání a zaměstnance Ministerstva školství a vědy 
Ukrajiny. Účastníci byli seznámeni s problematikou zajišťování kvality vysokého školství 
podle evropských standardů a s českými zkušenostmi s danou problematikou. V rámci 
projektu byl také experty vypracován materiál „Doporučení pro rozvoj kvality vysokého 
školství na Ukrajině“ v českém a ukrajinském jazyce, určený vysokým školám a ukrajinské 
akreditační agentuře. 
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8.12 Abstrakty projektů realizovaných v programu Vysílání učitelů 
v roce 2017 

 
Zvyšování kvality výuky a posilování vědecko-výzkumných kapacit na Univerzitě 
Bamyan (Afghánistán) 
AFGHÁNISTÁN / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/04 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Afghánistán 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Celkový rozpočet: 3 000 000 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).  
 
 
Podpora zavádění nových oborů, systému praktické výuky a mezinárodní 
spolupráce na Univerzitě v Banja Luce 
BOSNA A HERCEGOVINA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/11 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Bosna a Hercegovina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Celkový rozpočet: 2 820 880 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.  
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Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba 
výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie) 
ETIOPIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/03 
Doba realizace: 2015–2017 
Místo realizace: Etiopie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 
Celkový rozpočet: 2 238 025 Kč 
 
Cílem projektu je rozvoj znalostí a možností v oblasti inženýrské geologie, hodnocení 
geologických rizik, tektoniky a geofyziky v Etiopii. Projekt se zaměřuje na zvýšení efektivity 
výuky a vzdělávání na univerzitě v Arba Minch, které je požadováno vládou. Součástí projektu 
bude vybudování výzkumného centra a dodání elektronických verzí výukových materiálů pro 
dané obory. Projekt přispěje ke zlepšení životních podmínek, snížení chudoby, zvýšení 
ochrany životního prostředí a efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů, stejně 
jako k rozvoji vzdělanosti. 
 
 
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých 
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie 
GRUZIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/05 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 1 841 380 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.  
 
 
Zvyšování kapacit akademických a vedoucích pracovníků na Státní univerzitě 
Akaki Tsereteli (Gruzie) 
GRUZIE / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/02 
Doba realizace: 2016–2017 
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Místo realizace: Gruzie 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Celkový rozpočet: 1 404 280 Kč 
 
Projekt navazuje na výstupy předešlého projektu a soustřeďuje se především na přenos 
know-how v budování kapacit v oblasti akademického sboru a vedení univerzity, zejména pak 
Agrární fakulty. Cíle projektu reflektují stávající potřeby ATSU – zmodernizovat 
pedagogicko-didaktické kompetence akademických pracovníků a posílit jejich vědeckou 
činnost skrze teoretické semináře a praktickou realizaci pomocí malých výzkumných grantů a 
letní školy zaměřené na aktuální téma rozvoje gruzínského venkova a zlepšení řízení ATSU 
skrze zavedení alespoň dvou Evropských standardů kvality. Cíle bude dosaženo 
prostřednictvím přímého působení pedagogů ČZU a odborníků CSVŠ v místě realizace. 
 
 
Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal 
University of Agriculture, Kambodža 
KAMBODŽA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/08 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Kambodža 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně 
Celkový rozpočet: 2 000 000 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. 
 
 
Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture 
KAMBODŽA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/10 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Kambodža 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Celkový rozpočet: 2 000 000 Kč 
 
Projekt je zaměřen na podporu zlepšení úrovně zemědělského vysokoškolského vzdělávání 
v Kambodži prostřednictvím rozvoje vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture 
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(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.  
 
 
Modernizace a zvýšení kvality výuky a výzkumu na Státní agrární univerzitě  
Moldavska (SAUM) 
MOLDAVSKO / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/12 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Kišiněv 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Celkový rozpočet: 2 116 000 Kč 
 
Spolupráce moldavských a českých pedagogů měla za cíl modernizaci a zkvalitnění výuky 
a výzkumu na Státní agrární univerzitě Moldavska (SAUM) a zvýšení kvalifikace vyučujících 
SAUM v oblasti moderní didaktiky a univerzitních IS programů. V oblasti vědy a výzkumu 
byla v rámci projektu mimo jiné na univerzitě založena Grantová agentura a byly poskytnuty 
menší výzkumné granty vybraným univerzitním projektům. 
 
 
Spolupráce českých a mongolských univerzit na porozumění interakcím mezi 
hospodářskými a volně žijícími zvířaty 
MONGOLSKO / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/06 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 2 988 300 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 a relevance vzdělávání na Mongolian University of Science 
and Technology 
MONGOLSKO / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/01 
Doba realizace: 2016–2017 
Místo realizace: Mongolsko 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s. 
Celkový rozpočet: 2 068 800 Kč 
 
Cílem projektu bylo prostřednictvím koordinace spolupráce a přenosu know-how mezi 
Českým vysokým učením technickým a Mongolskou univerzitou vědy a technologie za 
facilitace Člověka v tísni zajistit absolventům stavebních a příbuzných oborů mongolských 
vysokých škol lepší vybavení při vstupu do praxe zohledňování energetické náročnosti budov. 
Hlavními a přímými cílovými skupinami byli pedagogové partnerské univerzity v Ulánbátaru. 
 
 
Posilování procesu budování kapacit v oblasti kvality vzdělávání a výzkumu na 
SNAU a SSU 
UKRAJINA / VYSÍLÁNÍ UČITELŮ 
 
Identifikační číslo: 22/2017/07 
Doba realizace: 2017–2018 
Místo realizace: Ukrajina 
Typ projektu: dotace 
Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Celkový rozpočet: 1 184 500 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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