FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Kulatý stůl – transfer technologií
v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Daniel Svoboda
člen SR FoRS
Development Worldwide, spolek
svoboda@dww.cz

1

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
222 522 480
info@fors.cz / www.fors.cz

FoRS je platforma cca 50 organizací aktivních
v oblastech zahraniční rozvojové spolupráce,
rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci
Členové reprezentují organizace občanské
společnosti, akademické a výzkumné instituce
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Cíle příspěvku
Diskutovat roli rozvojové spolupráce při transferu
technologií ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje
Posílit synergie mezi soukromým a neziskovým
sektorem a mezisektorová rozvojová partnerství
(globální partnerství pro udržitelný rozvoj)
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Principy udržitelného rozvoje
Udržitelný rozvoj vyžaduje rovnováhu tří pilířů:
• Sociálního (lidský aspekt – přínosy pro cílové skupiny, tedy
zajištění podmínek důstojného života)
• Ekonomického (finanční udržitelnost, pracovní uplatnění,
konkurenceschopnost, zajištění a vhodné využití veřejných
prostředků)

• Environmentálního (respektování limitů planety, omezení
dopadů na lidské zdraví, ekosystémy či krajinu a přírodní
prostředí v širším slova smyslu)
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Cíle udržitelného rozvoje
Transfer technologií se týká většiny ze 17 cílů, např.:
2. Lepší výživa a udržitelné zemědělství
3. Zdravý život
6. Voda a sanitace
7. Udržitelná energie
8. Ekonomický růst, zaměstnanost a důstojná práce
9. Infrastruktura, hospodářství a inovace
11. Rozvoj měst a obcí
12. Udržitelná spotřeba a produkce
13. Klimatická změna
15. Ochrana a udržitelné využití ekosystémů
17. Globální partnerství pro udržitelný rozvoj
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Principy rozvojové spolupráce
Tyto principy zahrnují řadu aspektů, zejména:
• Demokratické vlastnictví – rozvojová spolupráce musí

reflektovat priority a práva cílových skupin

• Orientace na výsledky – na změnu chování/postupů a

na pozitivní dopady v životě cílových skupin

• Sdílená odpovědnost – za financování, zvolené postupy

i technologie, za kvalitu a udržitelnost výsledků

• Participace a inkluzivita – přímé zapojení a podpora

cílových skupin, s důrazem na nejvíce potřebné

• Efektivita, transparentnost a předvídatelnost, …
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Role technologií v rozvoji
• Nejde o technologie jako takové (nabídka je široká,

záleží na financích), je nutné identifikovat nejvhodnější
dosažitelné technologie nebo vyvinout nové

• Neexistuje univerzální řešení pro všechny situace,

důležitá je znalost prostředí a také česká transformační
zkušenost – improvizace při hledání vhodných řešení

• Je nutné zajistit správný provoz technologií včetně

krytí provozních nákladů či dlouhodobého servisu

• Je nutné vyhodnotit souvislosti a dopady – nejen ve

vztahu k trhu a místnímu podnikatelskému prostředí
(např. vliv na malé a střední firmy), ale také k dalším
sektorům (viz vliv produkce biopaliv na potravinovou krizi)
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Možnosti mezisektorové spolupráce s NNO
• Mapování podmínek, potřeb, příležitostí i hrozeb

v partnerských zemích i přímá participace v projektech

• Facilitace vztahů, vzájemné využití zkušeností, studie,

průzkumy, informační kampaně

• Osvěta a podpora dobré správy věcí veřejných, mj.

také v zájmu stabilního podnikatelského prostředí

• Vzdělávání na všech stupních, včetně vzdělávání

odborného a dlouhodobého rozvoje kapacit

• Práce s lidmi na všech úrovních
• Kombinace zdrojů financování, využití dobrovolníků, …
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Příklady mezisektorové spolupráce (1)
• Ověření potřeby čištění papírenských a komunálních

•
•
•
•
•

odpadních vod – příprava projektu, zajištění dotace
Realizace projektu – flotační jednotka, školení obsluhy;
zapojení družstva, škol, provincie a státního Fondu ŽP
Study tours pro Fond a MŽP do ČR, kulaté stoly, místní
konference, metodiky Fondu, 2 memoranda MŽP – MŽP
Vybavení dílen na recyklaci plastů, školení pracovníků
Školení trenérů projektového cyklu, příprava projektů,
zajištění financování, dofinancování z ČR a Nizozemí
(Re)konstrukce oddělené kanalizace a zavlažovacího
systému, výstavba kořenové čistírny komunálních vod,
školení obsluhy; garance za provoz ze strany provincie
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Příklady mezisektorové spolupráce (2)
• Mapovací mise – dopady kontaminace dioxiny
• Průzkum a analýza rizik, facilitace vztahů s národními

•
•
•
•
•

úřady, osvěta, vzdělávání, preventivní opatření –
vodovod, rybníčky pro bezpečný chov ryb, studny…
Veřejná sbírka na pomoc obětem (mj. prostřednictvím
kulturních akcí) – vybavení rehabilitačního centra
Konference a mezinárodní jednání (MŽP, USAID, UNDP)
Monitorovací systémy na dvou vojenských letištích,
školení a vybavení laboratoří, metodiky pro úřady
Výzkumný projekt místního MŽP, se státní univerzitou,
americkým Aspen Institute a českými experty
Členství v mezinárodní expertní skupině
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Příklady mezisektorové spolupráce (3)
• Úspěch v místním tendru Francouzské rozvojové

•

•
•
•
•

agentury pro management fondů Světové banky
Příprava metodik hodnocení projektů (bytová výstavba,
zdravotní centra, odpadové hospodářství) pro státní
finanční a investiční fond pro rozvoj metropole
Školící moduly a školení pro několik cílových skupin
(využití českých a místních expertů)
Studijní cesta pro 26 místních expertů do Indonésie
Pilotování metodik na reálných investičních projektech
Návazný trilaterální projekt pro založení vzdělávacího
centra pro manažery fondu a zástupce místních úřadů
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Mezisektorová spolupráce pomáhá
• Žádná technologie nefunguje bez lidí, zkušeností,

místní podpory a dobrých mezilidských vztahů

• Vzdělávání, rozvoj kapacit a změna myšlení je

předpokladem rozvoje i dlouhodobé spolupráce

• Spolupráce soukromého, neziskového a akademického

sektoru s místními (i českými) úřady posiluje relevanci
rozvojových intervencí a udržitelnost výsledků

• Mezisektorová spolupráce by měla být podporována

dotačními programy i ve veřejných zakázkách

• Evropský rok rozvoje 2015 a cíle udržitelného rozvoje

jsou pro ČR příležitostí přispět k pozitivním změnám
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