
 

 

 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Výzva „Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové 

spolupráce“ 

 

č.j. 280040/2020-ČRA 

 

Evidenční číslo 
žádosti 

Předkladatel Název projektové žádosti Úspěšný 
žadatel 

01-ČRA20-01_01 SOS dětské vesničky, 
z. s. 

Posílení práv dětí v alternativní péči v 
Bosně a Hercegovině 

ANO 

01-ČRA20-02_01 CARE Česká 
republika 

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

ANO 

02-ČRA20-01_01 Člověk v tísni, o.p.s. Zvýšení ekologické stability povodí Dijo 
a Bilate II 

ANO 

02-ČRA20-03_01 Mendelova 
univerzita v Brně 

Rozšíření aplikace holistického 
managementu krajiny a "Climate Smart 
Agriculture" v Arba Minch Zuria 
Woreda, SNNPR, Etiopie 

ANO 

02-ČRA20-04_01 Člověk v tísni, o.p.s. Podpora vybraných provozních 
vodárenských společností v udržitelné 
správě vodovodních sítí 

ANO 

02-ČRA20-05 _01 Člověk v tísni, o.p.s. Dostupnost odborného vzdělávání a 
zkvalitnění správy vodních zdrojů ve 
čtyřech zónách Regionu jižních národů 

ANO 

02-ČRA20-06_01 Člověk v tísni, o.p.s. Podpora inkluzivního přístupu ke 
vzdělávání ve woredách Dilla a Hossana 

ANO 

02-ČRA20-07_01 Mendelova 
univerzita v Brně 

Ochrana awasského jezera 
prostřednictvím udržitelného 
managementu okolní krajiny 

ANO 

02-ČRA20-08_01 Člověk v tísni, o.p.s. Participativní rozvoj produktivní krajiny 
v zóně Sidama, SNNPR, Etiopie 

ANO 

02-ČRA20-09_01 Člověk v tísni, o.p.s. Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve 
vybraných městech a vesnicích zóny 
Sidama, Etiopie (SNNPR) 

ANO 

02-ČRA20-12_01 Člověk v tísni, o.p.s. Podpora živobytí a zlepšení výživy 
prostřednictvím kvalitnějších 
komunitních služeb 

ANO 

07-ČRA20-01_01 Člověk v tísni, o.p.s. Budování kapacit v oblasti včelařství a 
zpracování medu ve vybraných 
regionech Gruzie 

ANO 

07-ČRA20-02_01 Člověk v tísni, o.p.s. Udržitelný rozvoj komunit Chráněné 
krajinné oblasti Aragvi 

ANO 

07-ČRA20-03_01 
Charita Česká 
republika 

Nastavení dlouhodobé dostupnosti 
služeb národních screeningových 
programů v regionu Samegrelo 

ANO 



 

07-ČRA20-05_01 Charita Česká 
republika 

Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s 
poruchou autistického spektra v Gruzii 

ANO 

09-ČRA20-01_01 Člověk v tísni, o.p.s. ACTIVE for Youth (zlepšení odborného 
středoškolského vzdělávání v oblasti 
zpracování zemědělských produktů) 

ANO 

09-ČRA20-02_01 
Charita Česká 
republika 

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

ANO 

09-ČRA20-03_01 Člověk v tísni, o.p.s. Zvyšování uplatnitelnosti absolventů 
technických oborů na pracovním trhu v 
Kambodži 

ANO 

03-ČRA20-01_01 
Charita Česká 
republika 

Zajištění kvality a dostupnosti 
zdravotně sociální služeb v Moldavsku 
2019–2022 

ANO 

03-ČRA20-03_01 ADRA, o.p.s. POMOC DĚTEM S PAS A JINÝMI 
GENETICKÝMI PORUCHAMI V 
MOLDAVSKU 

ANO 

03-ČRA20-04_01 Člověk v tísni, o.p.s. Rozvoj udržitelného organického 
zemědělství v Moldavsku 

ANO 

25-ČRA20-03_01 Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

Meziuniverzitní spolupráce jako nástroj 
zvýšení kvality vybraných ukrajinských 
univerzit 

ANO 

14-ČRA20-01_01 Mendelova 
univerzita v Brně Integrated farming II. 

ANO 

14-ČRA20-02_01 Charita Česká 
republika 

Agribusiness pro život – živobytí, 
inovace, výživa a empowerment 

ANO 

03-ČRA20-02_01 Charita Česká 
republika Podpora a asistence sociálnímu sektoru 

ANO 

07-ČRA20-06_01 Charita Česká 
republika 

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a 
paliativní péče v Gruzii 

ANO 

03-ČRA20-05 _01 Člověk v tísni, o.p.s. Nový impuls pro rozvoj podnikání v 
moldavském regionu Sever 

ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


