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Základní principy
Zahraniční rozvojová spolupráce
•
•
•
•
•
•

přispívá k odstraňování chudoby a nerovností a ke zlepšování kvality života obyvatel
rozvojových a transformujících se zemí
k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni
k předcházení konfliktům na regionální a místní úrovni
k omezení nelegální migrace
k ochraně životního prostředí
k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a k posilování
právního státu

• do roku 2015 - Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)
• v období 2015-2030 - Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
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Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)
Cíl 1: odstranit extrémní chudobu a hlad
•
•

snížit na polovinu počet lidí žijících za méně než jeden dolar na den
snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem

Cíl 2: dosáhnout základního vzdělání pro všechny
•

zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu

Cíl 3: prosazovat rovnost mužů a žen a posílit roli žen ve
společnosti
•

odstranit nerovnost pohlaví v základním a středním školství do roku 2005 a na všech
úrovních vzdělávání do roku 2015
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Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)
Cíl 4: snížit dětskou úmrtnost
•

snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let

Cíl 5: zlepšit zdraví matek
•

snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti

Cíl 6: bojovat s HIV/ AIDS, malárií a dalšími nemocemi
•
•

zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS
zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných nemocí
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Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)
Cíl 7: zajistit udržitelný stav životního prostředí
•
•

•

integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států
a zabránit ztrátám přírodních zdrojů
snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné
vodě a základní hygieně
dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel
příměstských chudinských čtvrtí (slumů)

Cíl 8: budovat světové partnerství pro rozvoj
•

•

rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech,
předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí,
rozvoj a snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni)
a další priority zaměřené na nejchudší země, ostrovní státy apod.
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Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
Goal 1 End poverty in all its forms everywhere
Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture
Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning
opportunities for all
Goal 5 Achieve gender equality and empower all women and girls
Goal 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all
Goal 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization
and foster innovation
Goal 10 Reduce inequality within and among countries
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Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts*
Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development
Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss
Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all
levels
Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership
for sustainable development
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Teritoriální priority ZRS ČR
•
•
•

stanoveny v Koncepci ZRS ČR pro období 2010 – 2017 (schválena vládou ČR)
komparativní výhody ČR
v souladu s principy koherence, komplementarity a koordinace
s ostatními dárcovskými zeměmi

5 programových zemí:
5 projektových zemí:
4 phase-out země:

Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie,
Moldavsko, Mongolsko
Gruzie, Kambodža, Kosovo, PAÚ, Srbsko
Angola, Jemen, Vietnam, Zambie

Kritéria pro výběr prioritních zemí
a) Dvoustranné a rozvojové vztahy s ČR
b) Potřebnost rozvojové spolupráce na straně partnerské země (úroveň socioekonomického
rozvoje)
c) Připravenost země pomoc přijímat,
d) Zohlednění dělby práce s ostatními dárci
19.6.2015
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Prioritní země české rozvojové spolupráce
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Sektorové priority ZRS ČR

Prioritní sektory
životní prostředí, zemědělství
sociální rozvoj (vč. vzdělávání, zdravotnictví
a sociálních služeb)
ekonomický rozvoj
podpora demokracie a lidských práv

Průřezové principy
řádná správa věcí veřejných
šetrnost k životnímu prostředí
dodržování základních práv
rovnost mužů a žen
19.6.2015
10

Dvoustranné rozvojové projekty v r. 2014

V roce 2014 celkem 624,46 mil. Kč
+
humanitární pomoc 83,58 mil. Kč
V roce 2014 z toho realizovala ČRA:

123 dvoustranných projektů
(74 pokračujících a 49 nově zahajovaných)
v celkovém objemu 358,3 mil. Kč
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Zdravotnictví jako jedna z priorit ZRS ČR
• V roce 2014 bylo na zdravotnictví alokováno celkem 39 mil. Kč.
• Mezi hlavní přijímající země patřily Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie,
Kambodža, Srbsko a Zambie.
• V rámci sektoru zdravotnictví se česká pomoc zaměřila na prevenci dětské
podvýživy, snížení dětské a mateřské úmrtnosti v méně rozvinutých zemích
jako je Etiopie, Kambodža a Zambie. V dalších partnerských zemích (Bosna
a Hercegovina, Gruzie a Srbsko) se česká pomoc zaměřila na témata jako je
prevence a včasná diagnostika onkologických onemocnění, rozvoj kapacit
v oblasti cévní chirurgie, modernizace nemocničních zařízení a vzdělávání
místního zdravotnického personálu.
19.6.2015
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Zdravotnictví jako jedna z priorit ZRS ČR
• Pokud Česká rozvojová agentura v rámci sektoru realizuje dodávky
zdravotnického zařízení, jedná se vždy o součást komplexních projektů,
jejichž cílem je zkvalitnění zdravotní péče a zvyšování kapacit lékařského
personálu.
• ZRS ČR v sektoru zdravotnictví přispívá k naplňování Rozvojových cílů
tisíciletí, a to zejména v nejméně rozvinutých zemích. Jedná se především o
cíl č. 4 - snížení dětské úmrtnosti – a cíl č. 5 - zlepšení zdraví matek.

19.6.2015
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Dodávky pro projekty České rozvojové agentury
Účast ve veřejných soutěžích na dodavatele
www.czda.cz a www.centralniadresa.cz

Ve fázi přípravy a formulace
• zhotovení studií proveditelnosti, zpracování technických / odborných
podkladů apod.
Ve fázi realizace jednotlivých částí bilaterálních projektů ZRS ČR
• dodávky nejširší škály zboží, služeb a stavebních prací, konzultačních
služeb, školení, technologií apod.

Příklady rozvojových projektů v oblasti zdravotnictví
Afghánistán
• Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu
Gruzie
• Podpora včasné diagnostiky prevence a léčby onkologických onemocnění
• Zajištění první pomoci pro ambulanci v Omalu
Etiopie
• Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama,
Etiopie
• Posílení kapacity nemocnice Karat
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Příklady rozvojových projektů v oblasti zdravotnictví
Kambodža
• Zlepšení zdraví pro matku a dítě v Kambodži s důrazem na prevenci a léčbu
podvýživy
• Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným
komunitám v provincii Koh Kong, Kambodža
• Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo
v Kambodži pro roky 2015-2017
Srbsko
• Modernizace a posílení kapacit chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot
Zambie
• Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii Zambie II.
Více informací na stránkách http://www.czda.cz/cra/projekty/zdravotnictvi.htm
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Spolupráce s klíčovými partnery
MZV jako koordinátor zahraniční rozvojové spolupráce ČR
spolupracuje s:
1. Instituce státní správy
- resortní ministerstva
- příspěvkové a rozpočtové organizace

2. Nevládní organizace (platforma FoRS)
3. Soukromé subjekty (platforma PPZRS)
4. Vysoké školy a výzkumné instituce
5. Kraje a obce
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Další možnosti zapojení do rozvojových projektů
• MZV a ČRA podporují české subjekty usilující o zapojení do
ZRS ostatních dárců (česká bilaterální ZRS = reference pro
uplatnění v rozvojové spolupráci jiných dárců).
• Další příležitosti: větší donoři (EU, OSN, Světová banka…),
především Evropská komise – DG DEVCO
• Míra úspěšnosti českých podnikatelských subjektů ve
výběrových řízeních na realizaci projektů financovaných z
rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu zatím
neodpovídá kapacitám ČR a schopnostem českých subjektů v
oblasti relevantních oborů průmyslu, služeb a výzkumu.

Příklady portálů v ČR pro soukromý sektor
• Platforma podnikatelů pro zahraniční spolupráci
• BusinessInfo.cz - portál pro podnikání a export, rubrika
Rozvojová spolupráce
• Svaz průmyslu a dopravy ČR
• Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu - CEBRE
• CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu

Příklady kde hledat poptávku po službách/dodávkách
v oblasti zdravotnictví
TED (Tenders Electronic Daily) - evropské veřejné zakázky
•

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

OSN - The United Nations Global Marketplace
•
•

https://www.ungm.org/
https://www.ungm.org/Public/Notice

EU – DG DEVCO rozvojová spolupráce EU
•

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&sear
chtype=AS&pgm=7573837&ZGEO=&ccnt=7573878&debpub=&finpub=&aoet=36538&aoet=
36539

Světová banka – procurement search
•

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:7323580~pagePK:73
23586~piPK:7323588~theSitePK:40941,00.html

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci

MZV

www.mzv.cz/rozvoj

Česká rozvojová agentura

www.czda.cz
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Děkuji za pozornost.
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