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EDF – nástroj rozvojové 
spolupráce se zeměmi AKT

• Základy spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku a 
Tichomoří položeny již Římskou smlouvou 
(1957) zakládající EHS

• Dohody z Yaoundé I, II (1963, 1969) 
• Dohody z Lomé I-IV (1975, 1980, 1985, 1990)
• Dohoda z Georgetownu (1975), vytvoření 

skupiny zemí AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří)
• Dohoda z Cotonou o partnerství EU-AKT (2000, 

revidována v roce 2005, 2010) 



Partnerství EU-AKT

• Skupina AKT (ACP): 79 zemí 
subsaharské Afriky (48), Karibiku (16) a 
Tichomoří (15)

• Velká část patří mezi tzv. nejméně 
rozvinuté země (LDCs)

• Tři pilíře spolupráce: 
– Rozvojová spolupráce
– Hospodářská a obchodní spolupráce
– Politická dimenze



Evropský rozvojový fond –
European Development Fund

(EDF)
• 1. EDF zahájen v roce 1959
• 10. EDF připraven pro léta 2008-2013
• Celková výše 10. EDF: 22, 682 mld. EUR
• Stojí mimo rozpočet EU – naplňován na 

základě dobrovolných příspěvků členských 
států 



EDF a ČR

• ČR se stala stranou Dohody z Cotonou při 
vstupu do EU

• Plným členem EDF v roce 2008
• Příspěvek ČR do 10. EDF činí 115, 678 

mil EUR, tedy 0, 51 % z celkové částky
• První splátka v r. 2011



Zapojení ČR do EDF

• Dvě roviny: 
– Účast ČR na programovacích procesech
– Implementace konkrétních projektů českými 

subjekty



Činnost státních orgánů

• ČR: Ministerstvo zahraničních věcí (Odbor 
politik Evropské unie II – EUPO2, Odbor 
subsaharské Afriky – AFR), Ministerstvo 
financí (Odbor Evropské unie, Oddělení 
rozvojové spolupráce)

• Brusel: Stálé zastoupení při Evropské Unii 
(SZ EU)

• Země AKT: Zastupitelské úřady ČR



Kontaktní osoby

• Koordinátorka ACP: Ivana Klímová (MZV)
• Pracovní skupina ACP: Alice Soukupová 

(SZEU Brusel)
• Výbor EDF: Lubomír Pšenka (MZV), 

Ondřej Horňák (MF)
• Podpora českých subjektů v projektech 

vnější pomoci EU: Viktor Vodička (SZ EU 
Brusel)

• ZÚ v zemích AKT



Další instituce

• Podnikatelské subjekty:
– Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci (PPZRS)
– Svaz průmyslu a obchodu
– CzechTrade
– CzechInvest
– Portál BussinessInfo.cz

• Neziskové organizace:
– Česká rozvojová agentura (ČRA)
– České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)



Příležitost pro české subjekty

• Od 1. července 2008 (vstup revidované 
dohody z Cotonou v platnost) mají české 
subjekty možnost ucházet se o zakázky a 
granty financované z EDF – bez ohledu na 
to z kterého cyklu



Kroky k úspěchu

• Má mi EDF co nabídnout?
– Identifikace vlastních teritoriálních a 

oborových zájmů
• Mám EDF co nabídnout já?

– Hledání průniku mezi vlastními zájmy a 
prioritami programů EDF



Kroky k úspěchu

• Seznámení se s programovacími 
dokumenty EDF 

• Trpělivost
• Zvládnutí procedur
• Spolupráce se státními orgány
• Využití služeb konzultantů
• Spojit síly – tvorba konsorcií



Děkuji za pozornost

Hodně štěstí


