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Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury (ČRA)  

Dotační titul: „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality 

vysokého školství v partnerských rozvojových zemích“ 

 
Dotační výběrové řízení bylo veřejně vyhlášeno dne 3.1.2017. Do data uzávěrky příjmu projektů (30.1.2017) 

bylo vyhlašovateli doručeno celkem 13 žádosti. 

Obálková komise ve složení D. Sarpong (ČRA) a M. Toulová (ČRA), která zasedala dne 30.1.2017, posoudila 

doručené projekty z hlediska splnění formálních náležitostí a konstatovala, že projekty splnily všechny 

požadované formální náležitosti. Projekty byly následně postoupeny hodnotící komisi.  

 

Složení hodnotící komise: 

 

Martin Náprstek, ČRA (předseda hodnotící komise - ČRA) 

David Sarpong (všechny - ČRA) 

Lucie Chudá (Kambodža, Mongolsko- ČRA) 

Kateřina Manová (Etiopie- ČRA) 

Kateřina Šímová (Gruzie, Ukrajina, Moldavsko- ČRA) 

Štěpán Šantrůček (Bosna a Hercegovina- ČRA) 

Jana Kačírková (Moldavsko- ČRA) 

Jana Gašparíková (Kambodža - MZV) 

Oldřich Zajíček (Mongolsko – ZÚ Ulaanbaatar) 

Kateřina Šilhánková (Moldavsko – ZÚ Kišiněv) 

Albert Sidó (Afghánistán – ZÚ Kábul) 

Jan Černík (Gruzie – ZÚ Tbilisi) 

Alžběta Chmelařová (Ukrajina – ZÚ Kyjev) 

Martina Rubešková (Etiopie – ZÚ Addis Abeba) 

Olga Zdrálková (Bosna a Hercegovina – ZÚ Sarajevo) 

 

Hodnotící komise provedla ve dnech 30.1.2017 – 14.2.2017 vyhodnocení předložených projektů s následujícím 

výsledkem:  

 

Předkladatel Název projektu 

Průměrný 

počet 

získaných 

bodů     

(max. 100) 

Doporučení 

hodnotící komise 

Člověk v tísni Spolupráce českých a mongolských univerzit na 

porozumění interakcí mezi hospodářskými a volně 

žijícími zvířaty 

78 Přidělit po 

zapracování 

připomínek 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Zvyšování kvality výuky a posilování vědecko-

výzkumných kapacit na Univerzitě Bamyan 

(Afghánistán) 

75 Přidělit 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Posilování procesu budování kapacit v oblasti 

kvality vzdělávání a výzkumu na SNAU a SSU 

(Ukrajina) 

75 Přidělit 

Mendelova 

univerzita Brno 

Podpora lesnického vzdělávání a sdílení 

praktických zkušeností českých odborníků pro 

Zemědělskou univerzitu Gruzie 

70 Přidělit 

Mendelova 

univerzita Brno 

Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti 

na Lesnické fakultě, Royal University of 

Agriculture, Kambodža 

69 Přidělit po 

zapracování 

připomínek 



 
 

2 
 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal 

University of Agriculture (Kambodža) 

69 Přidělit po 

zapracování 

připomínek 

Vyčerpání disponibilních prostředků na tento DT 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Podpora zavádění nových oborů, systému praktické 

výuky a mezinárodní spolupráce na Univerzitě 

v Banja Luce 

68 Přidělit v případě 

disponibilních 

prostředků 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Podpora vědecko-výzkumné a pedagogické práce 

na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala 

Bijediče v Mostaru 

66 Nepřidělit – 

nedostatek 

disponibilních 

prostředků 

Člověk v tísni Posílení a zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání 

v oblasti ekologického zemědělství v Moldavsku 

66 Nepřidělit – 

nedostatek 

disponibilních 

prostředků 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Podpora zachování biologické a kulturní 

rozmanitosti Gruzie pomocí posílení vědecko-

výzkumných a pedagogických kapacit na Ilia State 

University 

65 Nepřidělit – 

nedostatek 

disponibilních 

prostředků 

Česká 

zemědělská 

univerzita v Praze 

Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti v 

oblasti rostlinné produkce a biotechnologií na 

Mekelle University, region Tigray, Etiopie 

61 Nepřidělit 

Akademie věd 

ČR 

Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v 

oblastech ekologické a evoluční biologie a podpora 

vzniku molekulárně-genetické laboratoře na 

univerzitě v Mekelle (severní Etiopie) 

60 Nepřidělit 

VŠB-TU Ostrava Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti v Moldavsku II 

55 Nepřidělit 

 

Předkladatelé podpořeného projektu obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytnutí dotace je vázáno 

přidělením prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli dotačního titulu (ČRA).  
 

Praha, dne 20.2.2017  

 


