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Rozvojové cíle tisíciletí

7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.
- Integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů
- Zbrzdit ztrátu biodiverzity - do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru.
- Snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení.
- Zlepšit životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst.

Plán dvoustranné ZRS v roce 2015 a střednědobý
výhled jejího financování do roku 2017
schválený Vládou ČR dne 25. června 2014 usnesením č. 480

Objem finančních
prostředků 2015
CELKEM témata rozvojové spolupráce
v gesci ČRA

374 mil.

Objem finančních Objem finančních
prostředků 2016 prostředků 2017
374 mil.

374 mil.

Životní prostředí a sektorová struktura ZRS
Název sektoru rozvojové spolupráce

Objem finančních
prostředků 2015

voda a sanitace

85,5 mil.

82 mil.

78 mil.

obecná ochrana živ. prostředí

9,9 mil.

5,3 mil.

5 mil.

6 mil.

5 mil.

1 mil.

připravenost a prevence katastrof

Objem finančních Objem finančních
prostředků 2016 prostředků 2017

Pozn.: Dopady na životní prostředí jsou zohledňovány v každém projektu ČRA.
(Projektový dokument - kapitola Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu – subkapitola Dopady na životní prostředí.)

Programové země
Země

Sektor OECD

Název tématu rozvojové spolupráce

Objem finančních
prostředků 2015

Objem finančních Objem finančních
prostředků 2016 prostředků 2017

Bosna a
Hercegovina

voda a sanitace

Podpora systému zásobování pitnou vodou
a rozvoj odpad. hospodářství

15 mil.

16 mil.

17 mil.

Etiopie

voda a sanitace

Ochrana vodních zdrojů a zajištění
přístupu k pitné vodě

15 mil.

15 mil.

15 mil.

Moldavsko

voda a sanitace

Ochrana a monitoring vodních zdrojů

34 mil.

35 mil.

36 mil.

Mongolsko

voda a sanitace

Ochrana a monitoring vodních zdrojů

9,5 mil.

5 mil.

5 mil.

Mongolsko

obecná ochrana živ.
prostředí

Řešení ekologických zátěží

7,5 mil.

5 mil.

5 mil.

Projektové země
Země

Sektor OECD

Název tématu rozvojové spolupráce

Objem finančních
prostředků 2015

Objem finančních Objem finančních
prostředků 2016 prostředků 2017

Gruzie

připravenost a
prevence katastrof

Prevence geologických krizí

6 mil.

5 mil.

1 mil.

Gruzie

obecná ochrana
životního prostředí

Podpora chráněných oblastí

2,4 mil.

0,3 mil.

0

Kosovo

voda a sanitace

Ochrana vodních zdrojů a zajištění
přístupu k pitné vodě

5 mil.

5 mil.

5 mil.

Srbsko

voda a sanitace

Ochrana a monitoring vodních zdrojů

7 mil.

6 mil.

0

Příklady ŽP projektů v programových zemích

Bosna a Hercegovina - voda a sanitace
„Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách
Doboj a Maglaj“ (2011-2014)

Projekt byl zaměřen na systém řízení odvozu odpadu a jeho realizace podstatným způsobem přispěla
ke zlepšení kvality života cca 100 000 obyvatel obou obcí ze dvou bosenských entit – Federace
Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské, které usilují o zapojení do programu Světové banky
„Sanitary Regional Landfill“. Odpadové hospodářství patří mezi prioritní oblast rozvoje Bosny
a Hercegoviny na státní i entitní úrovni, což se odráží i ve skutečnosti, že figuruje mezi prioritami
programů EU. V rámci projektu byla mimo jiné zahájena informační kampaň pro školy a komunální
podniky obou municipalit získaly potřebné vybavení pro svoz odpadu.

Etiopie - voda a sanitace
„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit
Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ (2014-2017)

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby zahrnující projekční návrh řešení zásobování pitnou
vodou, zhotovení tří vrtů a rehabilitace jednoho vrtu, vybudování a oprava vodovodní infrastruktury,
školení v oblasti údržby a provozu a dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními
techniky po jeho uvedení do provozu. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také budování
kapacit vodních asociací, nastavení poplatků za vodu v zájmu optimálního a dlouhodobě udržitelného
využívání vodního zdroje a zaškolení místních školitelů pro osvětu komunit v oblasti pitné vody
a hygieny.

Moldavsko – voda a sanitace
„Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia“
(2011-2014)

Předmětem zakázky byla technická pomoc vedoucí ke snížení znečištění pocházejícího z odpadních
vod a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia
v Moldavsku. Předmětem projektu byl zejména návrh technických opatření rekonstrukce čistírny
odpadních vod a čerpacích stanic a jejich zajištění, automatický systém řízení provozu systému
čerpacích stanic odpadních vod, vyškolení pracovníků obsluhujících technologickou část systému
nakládání s odpadními vodami, vytvoření plánu dlouhodobého rozvoje organizace APA-CANAL
Cimişlia a provedení osvětové kampaně zacílené na populaci a průmyslové podniky města Cimişlia.

Mongolsko – obecná ochrana životního prostředí
„Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží“
(2013-2016)

Předmětem plnění zakázky je přenos zkušeností České republiky v oblasti řešení ekologických zátěží
na státní správu v Mongolsku za účelem zvýšení její schopnosti komplexně řešit ekologické zátěže.
V rámci zakázky bude zpracován návrh optimalizace a standardizace řešení problematiky
ekologických zátěží, včetně zpracování návrhů metodických postupů; vytvořena databáze
ekologických zátěží v prostředí GIS; zhodnoceny dostupné informace o stávajících ekologických
zátěžích v Mongolsku; provedena terénní rekognoskace vybraných lokalit s ekologickou zátěží,
včetně odběru vzorků a provedení laboratorních analýz, na jejichž základě bude zpracována
projektová dokumentace průzkumných prací pro dotčené lokality.

Příklady ŽP projektů v projektových zemích

Gruzie - připravenost a prevence katastrof
„Instalace silniční meteorologické stanice na koridoru TRACECA“
(2015)

Předmětem plnění zakázky jsou především dodávky zahrnující instalaci silniční meteorologické
stanice. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také praktické školení v oblasti obsluhy
a údržby silničních meteorologických stanic a monitorovacího systému.

Kosovo – voda a sanitace
„Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac
zavedením řádného nakládání s odpadními vodami“ (2015-2017)

V rámci projektu bude vybudován a zprovozněn systém čištění odpadních vod obce Mramor
a sousedních připojených obcí v povodí jezera Badovac prostřednictvím výstavby čistírny odpadních
vod, odpovídajícího proškolení zaměstnanců organizace provozující ČOV a seznámením obyvatel
obce Mramor a připojených obcí s principy nakládání s odpadními vodami. V návaznosti na realizaci
projektu dojde ke snížení eutrofizace a znečištění povrchových vod vodárenského jezera Badovac
komunálními odpadními vodami, čímž umožní zlepšení kvality pitné vody pro vodovod hlavního města
Priština, města Gračanica s významnou památkou chráněnou UNESCO a dalších obcí, a další
udržitelný rozvoj regionu v souladu s cíli ochrany životního prostředí.

Srbsko – voda a sanitace
Výběrové řízení ČRA: „Rekonstrukce systému zásobování pitnou
vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“ (2015-2016)

Předmětem plnění zakázky jsou především služby zahrnující rekonstrukci a revitalizaci jímacích
objektů prameniště Straža, rekonstrukci technologie čerpací stanice Straža a zřízení měřících míst na
magistrálním potrubí municipality Bela Crkva.
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také související budování technických kapacit pro řízení
zásobování vodou, školení v oblasti údržby a provozu a další budování kapacit podniku Vodovodů
a kanalizací municipality Bela Crkva.
Celková maximální cena zahrnující veškeré náklady včetně DPH pro realizaci zakázky je 16 mil. Kč.
Konec lhůty pro podání nabídek: 16. června 2015.
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