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1. Shrnutí 

1.1. Popis projektu a kontextu evaluace  

Projekt „Zřízení a podpora zemědělského servisního centra v okrese Khulo, Autonomní republika 
Adžárie, Gruzie“ byl realizován v letech 2011 až 2012. V době evaluace nebyla realizace projektu 
ukončena. Tato skutečnost komplikovala proces i efektivitu evaluace projektu, protože některé aktivity 
nebyly dosud implementovány. Projekt realizovala Charita ČR v gesci ČRA, která zajišťovala spolu 
se ZÚ ČR v Tbilisi také monitoring. Hlavní partnerskou a implementační společností byla lokální 
gruzínská organizace ABCO. 

 
Celkovým záměrem projektu je podpora vybraných zemědělských aktivit jako udržitelného zdroje 
obživy v rurálním regionu Gruzie prostřednictvím uplatňování modelu kooperativního hospodaření. V 
rámci celkového záměru byly identifikovány tři hlavní cíle projektu: 
1) Propagace dobré praxe kooperativního hospodaření drobných farmářů a příprava realizace tohoto 
modelu ve vybraném regionu Gruzie 
2) Fungující, do budoucna udržitelné a konkurenceschopné zemědělské servisní centrum 
3) Zvýšená kapacita drobných farmářů. 
Z celkového pohledu sledoval projekt jasně definovaný logický rámec.  
 
Zvolený přístup evaluační strategie je v souladu s Etickým kodexem evaluátora (Česká evaluační 
společnost, 2011) a usiluje o odbornost, integritu a zodpovědnost. Sekundární data byla shromážděna 
především během přípravné fáze a částečně během terénní fáze. Evaluační tým detailně prostudoval 
dostupnou projektovou dokumentaci (návrhy projektů, finanční zprávy, smlouvy, předávací 
dokumentaci, monitorovací zprávy včetně monitoringu velvyslanectví ČR a závěrečné zprávy). 
Primární data byla shromážděna především prostřednictvím semi-strukturovaných rozhovorů a 
připravených dotazníků přímo v Gruzii. Evaluační tým usiloval o to, aby byla evaluace užitečným 
procesem pro všechny zúčastněné. Použili jsme proto participativní přístup již během přípravné fáze, 
do které jsme zahrnuli všechny gruzínské a české účastníky. 
 
Dotazníky jsme připravili zvlášť pro každou skupinu respondentů. V potaz jsme vzali pozici a vztah 
respondentů k projektu. Evaluační otázky byly rozděleny do okruhů relevance, efektivnost, efektivita, 
udržitelnost, dopady a průřezové principy ZRS ČR (řádná správa věcí veřejných, lidská práva a 
gender, životní prostředí a klima). Jelikož implementace projektu nebyla při evaluaci ještě zcela 
dokončena a nebylo tedy možné hodnotit dopady kvantifikovatelným způsobem, soustředili jsme se na 
získání především kvalitativních dat. Do evaluačních kritérií jsme přidali kritérium „viditelnosti“ české 
rozvojové spolupráce, které vnímáme jako důležitou součást implementace projektů ZRS ČR. 

 
Vedle semi-strukturovaných rozhovorů byly dalším nástrojem sběru dat skupinové diskuze. Přímá 
pozorování konkrétních výstupů projektu byla provedena v každé projektové oblasti. Náš tým se také 
soustředil na zhodnocení institucionálního nastavení a funkčnosti struktur servisních center – dobrého 
vládnutí, transparentního hospodaření, efektivního managementu, vlastnictví ze strany drobných 
farmářů, finanční udržitelnosti, zvolených marketingových a distribučních cest a souladu s místní 
legislativou. Zvláštní pozornost jsme věnovali neformálním rozhovorům s příjemci projektů. V každé 
oblasti jsme se vydali na „transect walks“ a diskutovali s náhodně potkanými farmáři. 
 

1.2. Nejdůležitější zjištění a závěry  

Níže je shrnutí evaluačních závěrů dle hodnocených evaluačních kritérií: 

 
Dioknisi Didachara Celý projekt 

Relevance vysoká vysoká vysoká 

Efektivnost/Účelnost spíše vysoká spíše vysoká spíše vysoká 

Efektivita/Hospodárnost spíše nízká nízká spíše nízká 
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Dopady 
spíše vysoké (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoké (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoké (v závislosti na 

budoucím vývoji) 

Udržitelnost 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 

Průřezové principy a viditelnost ZRS ČR 

Lidská práva a gender spíše nízká spíše nízká spíše nízká 

Životní prostředí a klima spíše vysoká spíše vysoká spíše vysoká 

Řádná správa věcí 
veřejných 

vysoká vysoká vysoká 

Viditelnost ZRS ČR spíše vysoká spíše vysoká spíše vysoká 

 
Stupnice míry naplnění evaluačního kritéria 

vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká nelze vyhodnotit 

 
Relevance: Projekt je realizován v rámci rozvojové spolupráce České republiky s Gruzií a vychází z 
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017, ve které je Gruzie 
definována jako tzv. „projektová“ země bez specifikovaného programu spolupráce. Identifikace 
konečných příjemců projektu proběhla během informační kampaně na úrovni místního ministerstva 
zemědělství. V rámci regionu ani v rámci vybraných skupin však nebyla provedena další analýza 
potřeb, která by pomohla odhalit možné překážky bránící efektivní realizaci některých aktivit – 
zejména v oblasti zaměření tréninků a výběru správné mechanizace.  
 
Koncept projektu byl založen na podpoře kooperativního jednání, založení zemědělského servisního 
centra a zlepšení dostupnosti trhu pro chudé rolníky. Ve vesnicích Dioknisi a Didachara založila 
Charita ČR díky zájmu místních farmářů dvě neziskové asociace– zemědělská servisní centra, které 
lze považovat za vysoce relevantní instituce v rámci rozvoje gruzínského venkova. Tento koncept se v 
současnosti zdá být životaschopný a udržitelný. Centra se ale liší od běžných gruzínských 
zemědělských servisních center. Ta se obvykle soustřeďují na poskytování služeb a pronajímání 
techniky farmářům. Celkově hodnotíme relevanci projektu jako vysokou. 

 
Efektivnost: Zemědělská servisní centra byla zřízena a fungují ve dvou vesnicích – Dioknisi a 
Didachara; traktory, zařízení a bramborová sadba byly do příslušných vesnic dodány a konalo se 
několik tréninků. Zjistili jsme však několik překážek: zařízení do skupiny Didachara dorazilo až čtyři 
měsíce před koncem projektu (na konci zemědělské sezóny). Nebylo tedy možné zahájit žádnou z 
aktivit vyžadujících použití traktoru, což v důsledku znamenalo, že nemohl být nastaven ani 
institucionální a finanční rámec asociace. Současně evaluační tým zjistil, že dostupné studijní 
materiály nebyly příliš efektivní a chyběla jejich tištěná podoba. Pro všechny tréninky mohl být zvolen 
mnohem efektivnější a vhodnější způsob předání příslušných znalostí. Otázkou zůstává i efektivnost 
poskytnuté marketingové podpory a využití manuálu příkladů dobré praxe kooperativního jednání. 
Celkově hodnotíme efektivnost projektu jako spíše vysokou. 
 
Efektivita: Evaluační tým se domnívá, že vynaložené personální a administrativní náklady byly 
poměrně vysoké vůči celkovým nákladům projektu. Zjistili jsme, že vysoké procento prostředků 
vyčleněných na realizaci projektu se nedostalo až ke konečným příjemcům projektu, ale bylo 
spotřebováno již na úrovni partnerských organizací. Čas strávený projektovými manažery s koncovými 
příjemci neodpovídal vykázané pracovní zátěži. Příjemci postrádali základní informace o rozsahu a 
trvání projektu. Aktivnější participace na projektu a větší informovanost ze strany projektových 
koordinátorů by mohla zvýšit pocit vlastní odpovědnosti beneficientů za projekt. Některé klíčové 
aktivity, především nákup traktoru pro skupinu Didachara, byly provedeny příliš pozdě, aby měly 
požadovaný dopad. Celkově proto hodnotíme efektivitu projektu jako spíše nízkou. 
 
Dopady: Přestože projekt stále probíhá a jeho reálný dopad se ukáže až později, zaznamenali jsme 
již nyní určité přínosy projektu. Farmáři získali přístup k řádné zemědělské technice a zvýšila se tak 
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jejich kapacita obhospodařovat půdu. Zároveň zlepšili své schopnosti a znalosti a získali přístup ke 
kvalitnější bramborové sadbě (s vyšším výnosem). Projekt měl kladný nepřímý dopad i na ženy, neboť 
jim ubylo množství manuální práce na poli díky zemědělské technice využívané v rámci jejich rodiny. 
Farmáři spolu začali rovněž intenzivněji spolupracovat a docházelo i k výměně zkušeností mezi 
oběma vesnicemi. Možným negativním dopadem projektu mohou být potenciálně vyšší vstupní 
náklady (na hnojiva, pesticidy, náhradní díly na traktor, palivo), které farmářům vznikají v souvislosti 
s intenzivnější odrůdou brambor. Celkově lze dopady projektu označit za spíše vysoké 
v závislosti na budoucím vývoji.  
 
Udržitelnost: Jak projekt dále pokračuje, farmáři zůstávají stále silně motivováni. Obě centra zavedla 
pro uživatele traktoru systém členských poplatků, jejichž výše se odvozuje od velikosti 
obhospodařované plochy (50 GEL na 1000 m

2
). Tyto poplatky jsou v prvé řadě určeny k úhradě 

nákladů za palivo a na plat řidiče. Zbytek financí je ukládán do speciálního fondu určeného k úhradě 
nákladů na opravy nebo na nákup nové mechanizace. 
Žádná ze skupin však neobdržela vybavení na údržbu poskytnuté techniky, nejzákladnější náhradní 
díly ani školení údržby (projekt tyto aktivity neplánoval). Respondenti se pokouší sehnat typově 
podobné náhradní díly  na lokálním trhu. Tato skutečnost nicméně zvyšuje pravděpodobnost toho, že 
se traktor porouchá a celková udržitelnost projektu tak výrazně poklesne. Dlouhodobé zapojení 
organizace ABCO se jeví jako klíčové, proto pozitivně hodnotíme zapojení nově vzniklých organizací 
do členské struktury ABCO. Celkově hodnotíme udržitelnost projektu jako spíše vysokou 
v závislosti na budoucím vývoji.   
 
Lidská práva a gender: Projekt nebyl přímo zaměřen na zlepšení této oblasti. Pozitivní dopad 
projektu je v tomto případě kvůli kulturním a právním vlivům limitován. Pro muže i pro ženy je 
přínosem relativní úbytek manuální práce díky možnosti využití potřebné techniky. Celkově však 
projekt nijak významně nezlepšil genderovou otázku. Domníváme se, že by se Charitě ČR mohlo 
podařit zajistit v každém centru členství alespoň jedné ženy. V rámci projektu ale nebyl žádný takový 
požadavek definován a ani jsme nezaznamenali nějakou aktivitu tímto směrem. 

 
Nicméně chápeme, že z důvodů, které projekt nedokáže ovlivnit (především kulturní a náboženské 
pozadí projektové oblasti a národní předpisy, které neřeší genderovou otázku nijak efektivně), je velice 
obtížné změnit stávající status quo genderové dělby. Vyžadovalo by to další dodatečné kapacity, čas 
a prostředky. Proto hodnotíme zlepšení v otázce genderové problematiky jako spíše nízké.   
 
Životní prostředí a klima: Vzhledem k tomu, že zamýšlené výstupy projektu nebyly plně zrealizovány 
a dokončeny, nedá se zatím říci, zda měl projekt silný pozitivní nebo negativní vliv na životní prostředí. 
Farmáři se zúčastnili několika školení zahrnujících i environmentální problematiku, které je přiměly 
změnit jejich zavedenou praxi, například hospodaření v krajině způsobem vedoucím ke snižování rizik 
přírodních katastrof, použití techniky k zefektivnění zavlažování, správné načasování a dávkování 
pesticidů apod. Na druhé straně však nové odrůdy brambor vyšlechtěné pro intenzivní zemědělství 
vyžadují větší množství zemědělských vstupů – zejména pokud jde o minerální hnojiva a pesticidy. 
Farmáři si tyto skutečnosti uvědomují a chápou také, že použité agrochemikálie by mohly způsobit 
škody na životním prostředí. Celkový dopad na zlepšení životního prostředí hodnotíme jako spíše 
vysoký. 
 
Řádná správa věcí veřejných: Obě asociace fungují na podobných kooperativních principech, které 
jsou podloženy stanovami. Členové jsou oficiálně registrováni a rozhodování probíhá na principu 
jeden člen jeden hlas. Obě skupiny jsou vysoce motivovány, dobře koordinovány a asociace mají 
jasně nastavený institucionální rámec. Asociace mohou mít potenciálně kladný vliv i na oficiální správu 
obou vesnic. Celkově lze řádnou (demokratickou) správu věcí veřejných označit za vysokou. 
 
Viditelnost ZRS ČR: Loga Charity ČR a ZRS ČR byla nalezena na veškerém poskytnutém vybavení 
a v centru Didachara také na budově, kde je garážován traktor. Oficiální loga však chyběla na 
vzdělávacích materiálech. Nezaznamenali jsme mediální zájem ani o projekt ani o ZRS ČR. Celkově 
hodnotíme viditelnost ZRS ČR jako spíše vysokou.   
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1.3. Nejdůležitější doporučení 

 

Doporučení k projektové tématice a pokračování ZRS 

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti 

1. Trvalá přítomnost projektového manažera Charity ČR v Gruzii Charita ČR 1 

2. Motivace implementační partnerské organizace ABCO, aby se o výstupy 
projektu zajímala i po jeho skončení (např. smlouvou zaručující konzultace 
na komerční bázi).   

Charita ČR 1 

3. Obě zemědělská servisní centra by měla mít přímý a nezávislý přístup k 
záručnímu servisu dodaného zařízení (včetně vlastnictví účetních dokladů 
za nákup) 

Charita ČR 1 

4. Rozšíření tréninků o téma údržba a práce s novou mechanizací a 
ekologické zásady trvale udržitelného zemědělství při používání 
agrochemikálií. 

Charita ČR 1 

5. Zapojení minimálně jedné nebo dvou žen do činnosti zemědělských 
servisních center v postavení členek nebo pozorovatelek.  

Charita ČR 2 

6. Změna obsahu, aktualizace a distribuce tištěného manuálu příkladů dobré 
praxe kooperativního jednání.  

Charita ČR 2 

7. Využití tištěných materiálů v rámci všech budoucích tréninků.  Charita ČR 2 

 
 
 
Doporučení procesního a systémového charakteru   

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti 

8. Významnější zainteresování velvyslanectví ČR na sledování projektu 
po jeho ukončení. 

MZV 1 

9. Angličtina jako jazyk evaluačních zpráv MZV 1 
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2. Úvod 

Hlavním cílem evaluace bylo získat objektivně podložené závěry, které by byly využitelné pro další 
rozhodování Ministerstva zahraničních věcí (MZV) ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou 
(ČRA) o budoucím zaměření zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) s Gruzií. 
Zadavatel rovněž očekával informace pro rozhodování o budoucí realizaci projektů podobného typu v 
dalších partnerských zemích ZRS ČR. Projekt gestorovala a financovala ČRA, která společně se ZÚ 
Tbilisi zajišťovala monitoring. 

 
Projekt byl realizován v letech 2011 až 2012. V současné době není projekt ukončen. Tato skutečnost 
komplikovala evaluaci projektu, protože některé aktivity nejsou dosud implementovány. U aktivity ve 
fázi implementace lze těžko evaluovat její dopad a udržitelnost. Z tohoto důvodu se evaluační tým 
soustředil především na hodnocení ostatních evaluačních kritérií. 
 
 

3. Informace o projektu 

3.1. Popis projektu 

Celkový záměr projektu dle logického rámce uvedeného v původní dokumentaci k projektu je: 
Podpora vybraných zemědělských aktivit jako udržitelného zdroje obživy v rurálním regionu Gruzie 
prostřednictvím uplatňování modelu kooperativního hospodaření. 
 
Cíl 1 – Propagace dobré praxe kooperativního hospodaření drobných farmářů a příprava 
realizace modelu ve vybraném regionu Gruzie 
Hlavní indikátory: zájem o model kooperativního hospodaření od zainteresovaných stran a reference 
mezinárodních donorů v Gruzii, podloženo průzkumem mezi profesionály a experty v oboru podnikání 
v zemědělství 
 

Výstup 1.1. – Uskutečněná informační kampaň v cílové oblasti 
Charita ČR zorganizovala v rámci tohoto výstupu informační kampaň se zaměřením na místní autority 
a místní cílové skupiny drobných farmářů pocházející ze 13 vesnic. 
 

Výstup 1.2. – Aktualizovaný manuál v gruzínské a anglické verzi 
Předpokládá se aktualizace manuálu, který měl být vytvořen již v rámci projektu Charity ČR: „Zvýšení 
efektivity hospodářství drobných rolníků v Gruzii“ (2008 – 2010). Manuál by měl být rozšířen o kapitoly 
týkající se příkladů úspěšné realizace v rámci projektu. 
 
Cíl 2 – Fungující, do budoucna udržitelné a konkurenceschopné zemědělské servisní centrum 
Hlavní indikátory: existující vybavené centrum poskytující služby a vytvářející příjem, podloženo 
účetními výkazy a narativní zprávou. Indikátorem je minimálně 260 informovaných obyvatel 
 

Výstup 2.1. – Vybraná skupina farmářů, která založí zemědělské servisní centrum 
Několik skupin farmářů projevilo zájem o vytvoření centra a předložilo své žádosti s návrhy. Tito 
farmáři se zúčastnili tréninku obchodního plánování (minimálně 15 účastníků) a Charita ČR poté 
vybrala z aktualizovaných obchodních návrhů ty nejlepší. 
 

Výstup 2.2. – Zaregistrované zemědělské servisní centrum 
Skupina farmářů vybraných v rámci výstupu 2.1. zaregistrovala nové zemědělské servisní centrum. 
Dle původního plánu mělo být vytvořeno pouze jediné centrum. Vzhledem k tomu, že během 
implementace projektu projevili velký zájem a motivaci farmáři ze dvou vesnic, rozhodla se Charita ČR 
k založení dvou center. V projektové dokumentaci je uvedeno zdůvodnění tohoto rozhodnutí a 
evaluační tým je plně podporuje. Jedním z indikátorů tohoto výstupu byl vyhotovený podrobný 
obchodní plán a provozní plán centra. 
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Výstup 2.3. – Zemědělské servisní centrum je vybaveno potřebnou zemědělskou 
technikou 
Na základě výběrového řízení byla obě zemědělská centra vybavena zemědělskou technikou – 
traktor, orací pluh, sazeč brambor a sklizňový stroj brambor, půdní frézy, sekačka, postřikovač pro 
hnojiva a pesticidy. Do centra ve vesnici Dioknisi dorazilo vybavení v roce 2011 a farmáři ho využili 
během následujícího roku. Do centra ve vesnici Didachara bylo vybavení dodáno až ve druhé půli 
roku 2012, takže na jeho využití tento rok již bylo pozdě. Technika bude využita až začátkem sezóny v 
roce 2013. 
Kromě zemědělské techniky mělo každé centrum obdržet nové odrůdy bramborové sadby a trénink 
týkající se obsluhy zařízení. V původní projektové dokumentaci Charita ČR poukázala také na potřebu 
prostor vhodných k uskladnění brambor s tím, že se bude snažit zajistit dodatečné finanční prostředky 
pro realizaci této aktivity. Bohužel k tomu nedošlo a do současnosti nebyly na zajištění skladovacích 
prostor vynaloženy žádné další finanční prostředky. 
 

Výstup 2.4. – Zahájena zemědělská servisní činnost centra 
V rámci tohoto výstupu bylo plánováno několik aktivit, které se týkaly jednak produkce nových odrůd 
bramborové sadby prostřednictvím demo projektů a dále marketingové podpory servisních center. Pro 
tyto aktivity nebyly stanoveny žádné specifické indikátory (kromě minimálního počtu 15 demo 
projektů). Žádná z aktivit nebyla během naší návštěvy ještě plně implementována a z tohoto důvodu je 
jejich evaluace obtížně proveditelná. 
 
 
Cíl 3 – Zvýšená kapacita drobných farmářů 
Hlavní indikátory: farmáři využívají nabyté znalosti v zemědělské praxi, podloženo kvalitní 
zemědělskou produkcí 

Výstup 3.1. – Vybraní farmáři jsou vyškoleni a jsou schopni předávat nabyté znalosti 
dalším farmářům v oblasti 
Charita ČR se rozhodla pro organizování školení trenérů s cílem vyškolit vybrané místní farmáře, aby 
byli schopni provádět tréninky dalších farmářů již sami. Tréninky se měly týkat dvou oblastí – 
krmivářství a pastevectví (minimálně 15 farmářů) a pěstování brambor (minimálně 15 farmářů). Poté 
měli tito farmáři absolvovat školení na téma „zlepšení prezentačních dovedností“ (minimálně 15 
farmářů), aby dokázali uspořádat vlastní workshopy. 
 

Výstup 3.2. – Místní farmáři jsou vyškoleni novými trenéry na zemědělská témata 
Charita ČR plánovala zorganizovat kromě „školení trenérů“ také další tréninky pro místní farmáře (30 
farmářů na každém tréninku). Kromě tréninků týkajících se pěstování brambor a výživy zvířat byly 
plánovány také školení na téma ochrany životního prostředí a „snižování rizik přírodních katastrof“ a 
na téma ekologie. Tréninky měli vést trenéři vyškolení v rámci výstupu 3.1. bez jakékoli další 
intervence ze strany organizace ABCO. 
 

Výstup 3.3. – Farmáři mají praktickou zkušenost s pěstováním brambor kvalitní odrůdy 
V rámci tohoto výstupu byly realizovány demo projekty týkající se pěstování nových odrůd bramborové 
sadby. V projektové dokumentaci však není specifikováno, v jakém směru se tento výstup liší od 
výstupu 2.4. a jeho indikátorů. 
 
V celkovém pohledu sledoval projekt jasně definovaný logický rámec, takže není nutné provádět jeho 
rekonstrukci. Jediným doporučením je, že Charita ČR měla konkrétnějším a měřitelnějším způsobem 
specifikovat některé indikátory (především na úrovni cílů). V několika případech nelze z tohoto důvodu 
naplnění výstupů zcela objektivně posoudit. 
 
 

3.2. Klíčové předpoklady a rizika 

V logickém rámci původního návrhu projektu byly identifikovány následující předpoklady a rizika: 
1. Na úrovni záměru 

 Stabilní politické prostředí 

 Stabilní klimatické podmínky 

 Poptávka po produkci 
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2. Na úrovni cílů 

 Přístup k informacím 

 PR projektu 

 Zájem o produkci na trhu 

 Obchodní kontakty 

 Zlepšení vyjednávací obchodní pozice 

 Zájem farmářů o tréninky 
 

3. Na úrovni výstupů 

 Zájem o projekt ze strany místního obyvatelstva a samosprávy 

 Požadované vklady farmářů jsou k dispozici 

 Minimální byrokratické překážky 

 Dostupná technika na trhu 

 Zemědělci mají k dispozici vhodné pozemky pro demo projekty 

 Zájem o tréninky 
 
Chybí jasné rozlišení rizik od předpokladů. Tyto faktory nejsou blíže specifikovány ani není uveden 
způsob, jakým by Charita ČR chtěla limitovat dopad rizik během implementace projektu. Například PR 
projektu nespadá ani pod rizika ani pod předpoklady, protože je plně pod kontrolou implementační 
organizace. Některé z uvedených předpokladů (zlepšení vyjednávací obchodní pozice, obchodní 
kontakty) zase spadají spíše mezi indikátory. Vzhledem k těmto nedostatkům se nám definovaná 
rizika a předpoklady nezdály pro zajištění efektivního managementu projektu dostatečné. 
 
 

3.3. Charita ČR jako realizátor 

Charita ČR (dříve známá jako Česká katolická charita) je jednou z největších českých nevládních 
organizací působících v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Působí prostřednictvím své sítě 
arcidiecézních a diecézních charit a je členem mezinárodních sítí Caritas Internationalis a Caritas 
Europe. Charita ČR působí převážně v oblasti sociálních a zdravotních služeb, poskytuje humanitární 
pomoc a podporuje projekty rozvojové spolupráce v zemích postižených nenadálou krizí nebo 
ozbrojeným konfliktem. Dosud působila například v Indonésii, Mongolsku, Moldávii, Gruzii, Srbsku a 
na Haiti. Její působení v Gruzii bylo zintenzivněno v období po ozbrojeném konfliktu v roce 2008, kdy 
začala s humanitární pomocí. V současné době se zde zaměřuje především na oblast zemědělství, 
zdravotnictví a občanské účasti v rozhodovacích procesech. 
 
 

4. Metodologie evaluace 
Zvolený přístup evaluační strategie je v souladu s Etickým kodexem evaluátora (Česká evaluační 
společnost, 2011) a usiluje o odbornost, integritu a zodpovědnost.  
 

4.1. Metody shromažďování informací 
Sekundární data byla shromážděna především během přípravné fáze a částečně během terénní 
fáze. Evaluační tým detailně prostudoval dostupnou projektovou dokumentaci (návrhy projektů, 
finanční zprávy, smlouvy, předávací dokumentaci, monitorovací zprávy včetně monitoringu 
velvyslanectví ČR a závěrečné zprávy). Dále jsme se seznámili s koncepcí ZRS ČR v Gruzii, dalšími 
českými projekty v regionu a projekty zahraničních dárců (Mercy Corps, UMCOR). Věnovali jsme 
pozornost webovým stránkám všech zúčastněných organizací a dostupným mapám. Provedli jsme 
monitoring médií a ověřili, zda a jak je evaluovaný projekt prezentován. Prostudovali jsme zdroje 
objektivně ověřitelných ukazatelů – tréninkové materiály, manuál příkladů dobré praxe, seznamy 
účastníků školení atd. 
 
Primární data byla shromážděna především prostřednictvím semi-strukturovaných rozhovorů a 
připravených dotazníků. Evaluační tým usiloval o to, aby byla evaluace užitečným procesem pro 
všechny zúčastněné. Použili jsme proto participativní přístup již během přípravné fáze. Požádali jsme 
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zástupce MZV ČR, ČRA, Charity ČR a velvyslanectví ČR v Tbilisi o vyjádření názoru, na co by se 
primárně měla evaluace zaměřit a v čem může být její přidaná hodnota. Stejný postup jsme aplikovali 
na zástupce gruzínských partnerských organizací.  
 
Následně jsme připravili dotazníky zvlášť pro každou skupinu respondentů. V potaz jsme vzali pozici a 
vztah respondentů k projektu. Evaluační otázky byly rozděleny do okruhů relevance, efektivnost, 
efektivita, udržitelnost, dopady a průřezové principy ZRS ČR (řádná správa věcí veřejných, lidská 
práva a gender, životní prostředí a klima). Získaná data byla převážně kvalitativní.  
 
Evaluační otázky jsme po jejich praktickém vyzkoušení dle potřeby upravili. Dotazovaným jsme 
ponechali co nejvíce volného prostoru k vyjádření jejich vztahu, doporučení a hodnocení 
evaluovaného projektu a jeho výstupů. Naše gruzínská kolegyně Tamar Tatishvilli měla během 
rozhovorů nezastupitelnou roli nejen jako tlumočnice, ale také jako trpělivý ověřovatel odpovědí. 
Vysvětlila, že je často nutné se zeptat na stejný dotaz několikrát a následným zopakováním odpovědi 
si potvrdit, že byl respondent správně pochopen. Také před každým rozhovorem vysvětlila naši roli 
jako pouze evaluační, a nikoli identifikační pro budoucí projekty. 
 
Po absolvování rozhovorů s přímými příjemci projektu jsme provedli druhé kolo rozhovorů 
s partnerskými organizacemi v Gruzii. Také jsme zaslali seznam doplňujících otázek současným i 
bývalým členům týmu Charity ČR, abychom si naše zjištění ověřili. 
 
Do evaluačních kritérií jsme přidali kritérium „viditelnosti ZRS ČR“, které vnímáme jako důležitou část 
implementace projektu.  
 
Vedle semi-strukturovaných rozhovorů byly dalším nástrojem sběru dat skupinové diskuze. 
Přímá pozorování výstupů byla provedena v každé projektové oblasti. Náš tým porovnal skutečný 
stav výstupů s výstupy uvedenými v projektových dokumentech. Důležitou částí bylo ověřování stavu 
a kvality tréninkových materiálů, získaných vědomostí, kvality vytvořených obchodních plánů 
jednotlivých skupin atd. Byla provedena triangulace. 
 
Náš tým se také soustředil na zhodnocení institucionálního nastavení a funkčnosti struktur kooperativ 
a servisních center – dobré vládnutí, transparentní hospodaření, efektivní management, vlastnictví ze 
strany drobných farmářů, finanční udržitelnost, zvolené marketingové a distribuční cesty a soulad 
s místní legislativou.  
 
Strávili jsme co nejvíce času s příjemci projektů a soustředili se na neformální rozhovory. V každé 
oblasti jsme se vydali na „transect walks“ a diskutovali s náhodně potkanými farmáři. Na konci 
každého dne jsme provedli týmový debriefing nejdůležitějších pozorování, do kterého významně 
přispěl i náš místní pan řidič, který vyprávěl, co během dne slyšel a „co místní lidé skutečně říkali“. 
 
Zástupce příjemců jsme pro rozhovory vybrali se seznamů, které byly součástí projektové 
dokumentace (např. členové asociací, účastníci školení atd.). Snažili jsme se vybírat si respondenty 
nezávisle na doporučení místních realizátorů. Abychom vybrali co nejrozmanitější vzorek, zvážili jsme 
vždy tato kritéria: 

 míra získaného prospěchu z projektu 

 lokalita – respondenti žijící blízko/daleko od centra projektu 

 pohlaví 

 věk 

 etnická a náboženská příslušnost 
 
Pro úplnost dodáváme, že terénní fáze započala týden po volbách. Evaluační tým se ale domnívá, že 
výsledky tímto faktorem nebyly ovlivněny.  
 
Evaluační zpráva byla napsána v angličtině a po odevzdání přeložena do češtiny profesionální 
překladatelkou RNDr. Monikou Helingerovou, Ph.D. 
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4.2. Zdroje dat  
Hlavní účastníci v České republice 

 Charita ČR 

 Bývalí projektoví manažeři Charity ČR 

 ČRA – oddělení identifikace projektů a monitoringu (Gruzie) 

 MZV ČR – odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

 referenční skupina  
 
 
Hlavní účastníci v Gruzii 

 Velvyslanectví ČR v Tbilisi 

 Partnerská organizace – ABCO 

 Podpořené místní organizace – zemědělská servisní centra Dioknisi a Didachara 

 Koneční příjemci projektu 
o Farmáři využívající služby obou center 
o Vyškolení trenéři  
o Řidiči traktorů 
o Farmáři, kteří se zúčastnili tréninků 

 Konzultanti pracující pro ABCO 

 Učitelé ze státní zemědělské univerzity 

 Zástupci místní správy 

 Členové komunity, kteří se nezúčastnili projektu 

 

 

5. Nejdůležitější zjištění a závěry 

5.1. Relevance 
5.1.1. Do jaké míry byl navržený projekt v souladu s rozvojovou spoluprací mezi Českou 
republikou a Gruzií? 
 
Projekt je realizován v rámci rozvojové spolupráce České republiky s Gruzií a vychází z Koncepce 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 2017

1
, ve které je Gruzie 

specifikována jako tzv. „projektová“ země. To znamená, že patří mezi prioritní země bez 
specifikovaného programu spolupráce. Mezi prioritní sektorové oblasti zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky s Gruzií patří: 

 zdravotnictví, 

 energetika, 

 zemědělství, 

 životní prostředí, 

 sociální infrastruktura a služby, 

 správa věcí veřejných a občanská společnost. 

 
 
5.1.2. Do jaké míry byl projekt navržen na základě průkazné analýzy potřeb v projektových 
oblastech? 
Charita ČR identifikovala konečné příjemce projektu na základě prvních dvou výstupů. Výchozím byl 
výstup 1.1. – informační kampaň, během které proběhlo několik setkání, např. setkání s ministryní 
zemědělství Autonomní republiky Adžárie (Donara Surmanidze) a zástupkyní ministryně (Tatia 
Khubulava) nebo schůzka s místními představiteli zastupitelstva Khulo. Tato setkání pomohla výběru 
konkrétních oblastí pro realizaci projektu. Kromě toho najala Charita ČR také místního koordinátora 

                                                           
1
 Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 – 2017. K dispozici na adrese: 

http://www.mzv.cz/public/5b/5c/67/501254_391744_Koncepce_ZRS.doc 

http://www.mzv.cz/public/5b/5c/67/501254_391744_Koncepce_ZRS.doc
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(David Tsulukidze), který se stal později vedoucím družstva v okrese Didachara. Tento koordinátor 
obdržel tři žádosti od tří iniciativních skupin z místních vesnic (Didachara, Dioknisi a Rekheti). Dvě z 
těchto skupin byly později vybrány projektovou výběrovou komisí pro realizaci projektu. Konkrétní 
postup týkající se výběru a podpory asociací drobných farmářů byl popsán v obchodních plánech 
vypracovaných každou z těchto skupin. 
 
V rámci regionu ani v rámci vybraných skupin však nebyla provedena detailnější analýza potřeb, která 
by pomohla odhalit možné překážky bránící efektivní realizaci některých aktivit – zejména v oblasti 
zaměření tréninků a výběru správné mechanizace. Charita ČR se rozhodla realizovat projekt ve dvou 
vesnicích, aniž by předem provedla důkladné šetření s cílem zjistit způsob obživy místních obyvatel, 
používanou zemědělskou techniku, dostupnost pozemků a zdrojů a míru znalostí místních farmářů a 
jejich potřeby. Jako vhodné by se jevilo využití některých participačních metod hodnocení. 
 
Farmáři v Dioknisi se o možnosti účasti na projektu/tréninku dozvěděli poprvé od místní vlády. 
Spolupracovali ještě s dalšími skupinami z jiných vesnic. Neměli příliš velká očekávání. „Nikdo moc 
nevěřil, že bychom mohli dostat šanci zúčastnit se nějakého tréninku, prostě jsme jen zkusili štěstí.“ 
Pak ale absolvovali školení, sepsali obchodní plán, následoval ještě jeden doplňkový trénink a 
nakonec se dozvěděli, že byli do projektu vybráni.  
 

  
5.1.3. Podpora kooperativního jednání v rámci rozvojové spolupráce a rozvoje rurálních oblastí 
Původní koncept projektu byl založen na budování venkovských institucí a mobilizaci drobných 
farmářů prostřednictvím podpory kooperativního jednání. Tato aktivita by postupně vedla k podpoře a 
zlepšení dostupnosti trhu pro chudé rolníky. Tento vysoce relevantní přístup je v oblasti rozvojové 
spolupráce široce využíván a praktikuje ho řada různých donorů. Charita ČR tento přístup již v Gruzii 
také použila v rámci některých svých předchozích projektů, takže lze očekávat, že má v této oblasti 
bohaté zkušenosti. 
 
Pozitivní vztah mezi ekonomickým rozvojem a úspěšnou institucionalizací je rozsáhle zdokumentován. 
Vychází ze zjištění, že tržní příležitosti jsou limitovány transakčními náklady, které mohou novým 
producentům vzniknout v důsledku nedostatku informací, nepřesně definovaných vlastnických práv a 
komplikovanosti vstupu na trh. Institucionalizace podporuje obchodování na trhu, neboť usnadňuje 
správu rizik tržní směny, zvyšuje efektivitu a výnosy. Ne všechny instituce však přispívají k 
ekonomickému růstu a ani nelze sestavit nějaký soubor institucí, které by takový růst zaručovaly. 

 
OSN vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Podle definice OSN „jsou družstva obchodní 
podniky vlastněné a kontrolované samotnými členy, jimž slouží. Právě systém řízení vlastními členy je 
nejzřetelnějším diferenciačním faktorem družstevních podniků. Tato skutečnost znamená, že 
rozhodnutí učiněná v rámci družstva jsou kompromisem mezi maximalizací zisku a naplněním potřeb 
a zájmů členů a jejich komunit“. Mezi další principy charakterizující družstva patří skutečnost, že jsou 
založena na kooperativních principech dobrovolného a otevřeného členství, demokratickém řízení 
všemi členy, ekonomické participaci členů, autonomii a nezávislosti, zajištění vzdělání, výcviku a 
informací pro své členy, kooperaci družstev a jsou přínosem pro společnost. 
 
 
5.1.4. Družstva a zemědělská servisní centra podle gruzínské národní legislativy a strategií 
Podle gruzínského práva je družstvo jednou z právních organizačních forem podnikatelských, 
komerčních a ziskových subjektů/organizací. Řídí se většinou gruzínskými zákony pro podnikatele 
(nebo podnikatelským právem) a daňovým zákoníkem. 
 
Podle tohoto zákona je družstvo řízeno představenstvem, které může být kontrolováno dozorčí radou. 
Hlavním rozhodovacím orgánem je valná hromada členů družstva/akcionářů, která musí být svolána 
nejméně jednou ročně. Každý člen družstva/akcionář má jeden hlas, pokud není ve stanovách 
družstva uvedeno jinak. Obecně platí, že ve srovnání s jinými komerčními podniky/subjekty si družstva 
mohou svobodněji určovat své aktivity v rámci vlastních stanov, tj. jejich činnost se nezakládá pouze 
na právních předpisech. Právní ustanovení týkající se družstev jsou ve srovnání s jinými 
organizačními formami podnikatelských organizací spíše vágní. To s sebou však může nést riziko 
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nesprávné interpretace zákona jak na straně družstev, tak na straně státních orgánů, což může být v 
důsledku příčinou právních sporů (například daňových sporů). 

 
Činnost družstva podléhá zdanění stejně jako v případě jiných ziskových subjektů/organizací, tj. na 
základě činnosti, aktiv, nemovitostí, zisku apod. Obecně lze říci, že se družstvům nedostává žádného 
preferenčního zacházení. Jinými slovy družstva podléhají dani z příjmu (aktuální sazba 15 %), dani z 
přidané hodnoty – DPH (18 %, je-li družstvo registrováno jako plátce DPH a pokud celková výše 
zdanitelných příjmů z hospodářské činnosti přesahuje 100 000,- GEL v rámci jakéhokoli 12měsíčního 
období) a dani z nemovitosti – 1 % z hodnoty nemovitostí určené metodou samoocenění (v případě a 
pokud se použije)

2
. 

 
Podpora a rozvoj kapacit družstev patří mezi rozšířenou praxi donorů v Gruzii. Kooperativní přístup 
má však rovněž svá omezení a kritiky. Problém může představovat například ideologická minulost 
tohoto přístupu z dob nucené kolektivizace a zakládání družstev v rámci tehdejšího Sovětského 
svazu.  
 
Charita ČR v návrhu projektu používá termíny „kooperativní jednání“ založené na sdruženích 
drobných farmářů a „zemědělské servisní centrum“. Tyto koncepty jsou však v Gruzii „de facto“ i „de 
iure“ odlišné.  

 
„Zemědělské servisní centrum“ je nejčastěji forma organizace, která poskytuje služby a pronajímá 
svou techniku farmářům (formálně se jedná o členskou organizaci, „členové“ platí poplatky, aby mohli 
využívat služeb centra, např. pronájem traktorů). Protože ale nemají rozhodovací práva, nemůžeme 
mluvit o kooperativním přístupu. Nicméně lze zemědělská servisní centra považovat za vysoce 
relevantní instituce v rámci rozvoje gruzínského venkova. Jako taková jsou podporována gruzínskou 
vládou, dalšími projekty ZRS ČR a řadou dalších donorů. Podle gruzínského práva jsou tyto unie a 
asociace obvykle považovány za neziskové subjekty, pokud nejsou subjekty podnikatelskými (tj. 
založenými za účelem vytváření zisku). Mohou být registrovány jako právní subjekty nebo nemusí být 
registrovány vůbec. Pro neziskové unie nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla. Všechny neziskové 
organizace jsou definovány jako nepodnikatelské, nekomerční, právnické osoby / právní subjekty a 
řídí se občanským a daňovým zákoníkem. Obvykle se jedná o asociace/unie nebo komunitní 
organizace, které podporují charitativní projekty a udělují dotace. Pokud nevykonávají žádnou z 
ekonomických aktivit, jsou osvobozeny od daně (zejména od daně z příjmu a DPH). 
 
Charita ČR v okrese Dioknisi a Didachara založila neziskové asociace místních farmářů. 
Nejedná se de facto o servisní centra. Členové si poskytují služby a sami sobě pronajímají techniku 
(nebrání se pronajímat zařízení ani dalším zájemcům, nicméně v tomto směru jsou limitováni počtem 
strojů a omezeným časovým obdobím zemědělské sezóny). V tomto směru se zdejší centrum odlišuje 
od typického pojetí zemědělského servisního centra. Tento koncept se však v současnosti zdá být 
životaschopný a udržitelný. V projektové dokumentaci je například mezi cíli výstupu 2.4. definováno, 
že „družstvo bude během dvou let vytvářet zisk díky prodeji vylepšených odrůd bramborové sadby“. 
Charita ČR by však měla vzít v úvahu skutečnost, že pokud by nezisková asociace farmářů vytvářela 
zisk, riskovala by právní postih a její příjmy by podléhaly zdanění jako u kterékoli jiné komerční 
organizace. 

 

 
 
 

                                                           
2
 Transparency International - Georgian Taxation System Overview (Přehled gruzínského daňového systému) 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Taxation%20in%20Georgia%20_ENG_final_0.pdf 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Taxation%20in%20Georgia%20_ENG_final_0.pdf
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5.2. Efektivnost/Účelnost  

5.2.1. – Aktualizace manuálu příkladů dobré praxe kooperativního jednání 
drobných farmářů v Gruzii a příprava realizace obdobných projektů ve 
vybraných regionech 

Podle původního návrhu projektu by měl být v rámci tohoto výstupu aktualizován manuál příkladů 
dobré praxe kooperativního jednání, který byl vytvořen během předchozím projektů Charity ČR. 
Evaluačnímu týmu se bohužel nepodařilo do této chvíle objevit žádnou provedenou aktualizaci (říjen 
2012). Přestože název manuálu nadále odkazuje na „dobrou praxi kooperativního jednání“, obsahuje 
pouze dvě kapitoly – „Proces zřízení zemědělského servisního centra“ a „Založení garančních fondů 
za úvěrové operace v oblasti zemědělských úvěrových systémů“. Jak již bylo ve zprávě dříve 
zmíněno, kooperativní hospodaření a zemědělská servisní centra představují v Gruzii „de facto“, a 
dokonce i „de iure“ dva zcela odlišné koncepty. Kapitola týkající se garančního fondu za úvěrové 
operace popisuje způsob uložení a zajištění finančních prostředků z pohledu finanční instituce, která 
je relevantní pro cíle a aktivity projektu, nicméně do tohoto systému garančních fondů není 
zainteresováno žádné družstvo. 

 
Kromě toho existuje zmíněný manuál již od svého vytvoření během předchozích projektů Charity ČR 
pouze v elektronické podobě, která je k dispozici jen v kanceláři ABCO a u Charity ČR. Žádný z 
beneficientů projektu neobdržel tištěnou kopii ani starší verze manuálu a tento manuál ani aktivně 
nevyužívá.  
 

5.2.2. – Založení dvou zemědělských servisních center 

V rámci projektu byla díky velkému zájmu farmářů na základě kooperativních principů založena ve 
vesnicích Dioknisi a Didachara dvě zemědělská servisní centra. Vesnice leží od sebe ve vzdálenosti 
10 km a nacházejí se v hornatém regionu Adžárie v jihovýchodní části Gruzie. V této oblasti žije 
především gruzínská muslimská populace. Členové obou skupin se navzájem dobře znají. 
 
Obě asociace fungují na shodných kooperativních principech, které jsou podloženy stanovami 
asociací. Členové jsou oficiálně registrováni a rozhodovací proces respektuje princip „jeden člen, 
jeden hlas“ (Skupina Dioknisi zatím nepřijala žádné zásadní rozhodnutí vyžadující přítomnost a 
hlasování všech 17 členů. Skupina Didachara zatím svou činnost plně nezahájila).  
 
Vzhledem k tomu, že skupina Didachara obdržela veškeré vybavení dva měsíce před návštěvou 
evaluačního týmu a obě skupiny jsou v rámci projektu stále podporovány, nebylo možné v plném 
rozsahu zhodnotit efektivnost a udržitelnost zvoleného institucionálního a finančního přístupu. Obě 
skupiny jsou nicméně vysoce motivovány, dobře koordinovány a asociace mají jasně nastavený 
institucionální rámec. Jsme proto přesvědčeni, že tento výstup může velice efektivně přispět k 
naplnění cílů projektu. 
 

5.2.3. Traktor a vybavení  

Obě skupiny obdržely pro realizaci svých obchodních a strategických plánů zemědělskou techniku. 
Zařízení do skupiny Didachara však dorazilo teprve dva měsíce před návštěvou evaluačního týmu (na 
konci zemědělské sezóny), takže traktor byl zatím použit pouze jednou. 
 
Charita ČR vybrala dva dodavatele zemědělské techniky – společnost Agromehanika ze Slovinska 
(dodávka dvou traktorů a sekaček) a gruzínskou společnost Bolnisi-Agrotechnics Ltd pro dodávku 
zbylého zařízení. Charita ČR odůvodnila své rozhodnutí týkající se dodavatele ze Slovinska tím, že 
nabídl kvalitnější techniku než místní dodavatel. Společnost Agromehanika však nemá v Gruzii 
pobočky nebo autorizované prodejce náhradních dílů, což může přinést oběma skupinám problémy v 
případě, že dojde k poruše této techniky. 
 
Tyto dva traktory byly dodány z lodi do přístavu Batumi jednotlivě v různých letech. To znamená, že 
náklady na dopravu byly dvojnásobné. Vybrané řešení s sebou nese ještě další komplikaci, která brání 
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dosažení plné efektivnosti tohoto výstupu. Podle fokusní skupiny v Dioknisi, nestačí traktor ani další 
zařízení s ohledem na velikost polí a časové omezení zemědělské sezóny splnit potřeby zdejších 
farmářů. Větší traktor byl využitelný i výše v horách, kde již terén není tak kopcovitý. Výsledkem je, že 
si farmáři musí najímat větší traktor. Farmáři ze skupiny Didachara také postrádají lis na seno, který 
mohl být zakoupen spolu s traktorem namísto jiného zařízení.  

 
V Dioknisi však farmáři považují traktor i ostatní zařízení celkově za velice užitečné a prospěšné. 
Hlavní přínos vidí především v rychlejší přípravě půdy a sklizni brambor. Pro příští rok dokonce 
uvažují o rozšíření plochy obdělávané půdy. Pro vymýcení nových pozemků však budou potřebovat 
pronajmout výkonnější traktor: „Máme plán a už jsme s ním i začali. Chceme znovu zkultivovat pole, 
která jsme obdělávali za éry Sovětského svazu, ale která teď ležela dlouhou dobu ladem. Je třeba 
vymýtit keře a stromy a to nelze udělat ručně. Jedná se o velice úrodnou půdu a slibujeme si od ní 
zvýšení naší produkce.“ 

Systém používání traktoru – skupinová diskuse farmářů v Dioknisi 
„Zemědělské servisní centrum v Dioknisi má oficiálně 17 členů (říjen 2012), kteří se spolu s dalšími 20 
farmáři střídají v používání traktoru. Takže vlastně nezáleží na tom, jestli jste z původní skupiny nebo 
ne. Rozhodli jsme se určovat pořadí pro použití traktoru na základě umístění pozemku. Začíná se na 
místech, kde roztaje sníh jako první.“ 
„Traktor by potřebovalo používat asi 20 farmářů, ale na tenhle traktor je to příliš mnoho. Někteří 
farmáři museli čekat až 20 dní, než na ně přišla řada. Pro některé však bylo v té době už příliš pozdě.“ 

 
Vzhledem k tomu, že obě skupiny neměly na odzkoušení zařízení téměř žádný čas, je i v tomto 
případě obtížné hodnotit efektivnost tohoto výstupu. Celkově však lze říci, že jsme zařízení shledali 
jako vhodné pro místní podmínky a potřeby zemědělců. Jsme proto přesvědčeni, že tento výstup 
může velice efektivně přispět k naplnění cílů projektu. 
 

5.2.4. Tréninky 

Členové obou skupin se měli zúčastnit několika tréninků. V roce 2011 se konal pouze trénink trenérů 
(Výstup 3.1.). Další trénink pak proběhl v roce 2012. Zbylé tréninky (Výstup 3.2.) se mají teprve 
uskutečnit, takže je v tomto případě nelze hodnotit. 
 
Během implementace projektu se skupina vybraných budoucích trenérů zúčastnila několika 
tréninků na téma pěstování brambor, krmivářství a zlepšení prezentačních dovednosti. Účastníci 
považovali tréninky za užitečné pro jejich každodenní práci. Nicméně na žádném z tréninků nebyly 
účastníkům poskytnuty tištěné materiály. Obdrželi pouze prezentace v aplikaci PowerPoint vypálené 
na disk CD. Nebyly vytvořeny žádné další materiály v tištěné podobě. Náš tým je přesvědčen, že 
Charita ČR/ABCO mohly zvýšit efektivnost tréninků prostřednictvím distribuce brožur nebo 
letáků mezi budoucí trenéry. Vzhledem k tomu, že si Charita ČR v rámci zvolené koncepce kladla za 
cíl „trénink trenérů“, dalo by se očekávat, že vzdělávací materiály budou obsahovat také metodiku 
pedagogické praxe a vedení výuky. Podle ABCO: „...museli si dělat své vlastní poznámky.“ Pro 
farmáře s nevelkými studijními zkušenostmi je zpětné ověřování poskytnutých informací jistě velmi 
obtížné, pokud jsou jediným dostupným zdrojem (vedle ručně psaných poznámek) prezentace v 
aplikaci PowerPoint. Kromě toho si většina farmářů ani nemůže prezentace uložené na disku CD 
prohlédnout, protože nemá přístup k počítači. 
 
Charita ČR použila stejné prezentace jako v projektu „Zvýšení efektivity hospodářství drobných rolníků 
v Gruzii“, kde účastníky tréninků byli mladí studenti z vyšší odborné školy. Domníváme se, že pro 
skupiny posluchačů s odlišnou úrovní praktických zkušeností nelze použít stejné studijní 
materiály a že tréninky by byly mnohem efektivnější, pokud by byl obsah přizpůsoben skutečným 
potřebám farmářů. K tomuto účelu bylo možné využít analýzu potřeb nebo alespoň zvolit participační 
přístup v průběhu workshopu zaměřený na praktická řešení každodenních problémů. 
 
Všechny tréninky týkající se živočišné výroby byly vedeny profesorem zemědělské univerzity v Tbilisi 
panem Giuli Gogoli. Provedli jsme důkladnou analýzu jeho prezentací a domníváme se, že obsahuje 
některé teoretické informace, které nejsou pro farmáře ve vesnicích Didachara a Dioknisi relevantní. 
Tréninky se navíc konaly v okresním městě Khulo, nikoli v projektových vesnicích. Všichni účastníci se 
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tedy museli přemístit do 15 km vzdáleného města. Školení měla podobu standardních 
vysokoškolských přednášek bez možnosti aktivní účasti posluchačů nebo praktického cvičení. 
Myslíme si, že tento přístup rovněž snížil celkovou efektivnost tréninků, pokud jde o místní farmáře. 
Do tréninků mohly být zařazeny především praktické ukázky přímo v terénu. Vzhledem k tomu, že se 
tréninky konaly s ročním odstupem, mohly být určité techniky odzkoušeny a poté vyhodnoceny v rámci 
celé skupiny farmářů během druhého tréninku. Profesor Giuli Gogoli však přijímá hovory a je kdykoli 
ochoten odpovídat na dotazy a poskytovat místním farmářům telefonické konzultace. 
 
Prezentace pěstování brambor zahrnuje 4 prezentace – existující druhy, správné způsoby pěstování 
a skladování, choroby brambor, vliv vnějších/environmentálních faktorů atd. 
 
Prezentace na téma živočišná výroba a krmivářství – tato část obsahuje 17 teoretických prezentací 
na téma chovu dobytka a drůbeže (zahrnuje informace o skotu, prasatech, ovcích atd.) a základy 
chovu mléčného skotu a produkce mléka. Prezentace jsou poměrně podrobné, obsahují srovnávací 
tabulky pro různá plemena skotu, informace o jejich dojivosti a produktivitě, dále také konkrétní pokyny 
týkající se péče, monitoringu a léčení chorob. Prezentace obsahuje také informace týkající se správné 
výživy, inseminace, pravidel dojení, rozdělení mléka, faktorů ovlivňujících produktivitu, hygienických 
požadavků, přepravy zvířat. Zaměřuje se i na nakládání s výkaly (odstraňování výkalů a jejich 
potenciální využití jako zdroje bioplynu pro místní zemědělské farmy). 
 
V obou výše uvedených případech obsahují prezentace základní informace uvádějící do problematiky 
a několik podrobných tabulek a grafů, dále také vhodné postupy pěstování plodin a chovu 
hospodářských zvířat / mléčného skotu. Prezentace jsou srozumitelné (zvláště v kombinaci se slovním 
výkladem) a byly by větším přínosem, pokud by účastníci obdrželi tištěné materiály.   

 
Indikátorem tohoto výstupu mělo být 15 proškolených lektorů, kteří měli absolvovat ještě další školení. 
To však nebylo splněno.  
 
Dle tvrzení respondentů: „Byli jsme vybráni čtyři, kteří mohou jako lektoři trénovat další farmáře. V 
současnosti (říjen 2012) ale žádné tréninky pro farmáře nepořádáme, protože jsme všichni 
zaneprázdněni sklizní. Neformálně ale každý den odpovídáme na telefonické dotazy farmářům z 
okolních vesnic a také příbuzným. Je to ale, jak říkám, v neformální rovině. 

 

Jaké byly nejdůležitější poznatky, které jste si odnesli z tréninků a které nyní aplikujete v praxi? 
(rozpoutala se živá diskuze a farmáři začali nadšeně popisovat své názory na způsoby hospodaření, o 
které by se chtěli podělit s ostatními): 

1. příprava půdy – výsledné brambory vypadají lépe, 
2. způsob použití hnojiv – dříve jsem nevěnoval pozornost tomu, kdy se má aplikovat hnojivo a 

stávalo se mi, že jsem nacházel zbytky hnojiva na sklizených bramborech, teď vím, že se má 
aplikace provést šest měsíců před sadbou, 

3. chci zavést systém střídání plodin, 
4. správné zavlažování a zavodňování – jaké typy jsou dobré na svazích, kapilární závlaha, 
5. zavlažování plodin – předtím jsem zavlažoval jen jednou, teď to dělám víckrát, 
6. analýza půd – příští rok chceme odebrat vzorky půdy a nechat je v Tbilisi analyzovat, pomůže 

nám to určit správný způsob aplikace hnojiv, 
7. výběr sadby a osiva, 
8. potraviny/ošetřování/choroby, bezpečnostní normy týkající se výroby mléka/sýra/jogurtu. 

skupina 15 farmářů z Dioknisi  

 
 
Kromě výše zmíněných tréninků proběhl také speciální trénink týkající se obsluhy dodané 

techniky. Tento trénink byl bohužel organizován v Dioknisi (podle organizace ABCO měli pak farmáři 

z Dioknisi proškolit farmáře z druhé skupiny ve vesnici Didachara – farmáři však o tomto úkolu nebyli 
informováni). Trénink se navíc konal ještě před dodáním vlastní techniky. Toto načasování 
považujeme z hlediska efektivity tréninku za špatné. Farmáři byli proškoleni pouze teoreticky: „Trénink 
byl vedený formou přednášky s video projekcí. Učitel byl z Tbilisi a specializoval se na traktory / 
mechanizační zařízení a strojní techniku. Traktor tu v době tréninku ještě nebyl. Dozvěděli jsme se, 
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která doba je pro kultivaci půdy nejvhodnější a do jaké průměrné hloubky by se měla provádět orba. 
Mluvilo se také o tom, jak funguje traktor v různých nadmořských výškách a jak se používá různé 
příslušenství.   
 
Farmáři by uvítali další trénink na téma údržby a oprav zařízení. „Máme předchozí zkušenosti s 
ruskými traktory, takže se traktor naučíme obsluhovat bez problémů. Uvítali bychom čistě technický 
workshop, kde by se probíraly možnosti oprav traktoru svépomocí. Snažíme si všechny opravy 
provádět sami, máme potřebné nástroje a naším členem je také vyučený svářeč.“ 
 
Všechny skupiny se během přípravy obchodního plánu zúčastnily také tréninku týkajícího se 
zpracování obchodního plánu. Výukové materiály na téma obchodní plánování zahrnují prezentace 
a další materiály týkající se právního rámce (organizačně právní formy právních subjektů), daňového 
systému, marketingu (včetně základních informací o trzích a zákaznickém servisu), finančního 
plánování a managementu, kalkulace zisků a ztrát, základů cash-flow, psaní návrhu na grant a 
vyjednávacích dovedností. Součástí je i příručka o podnikání v Gruzii. K dispozici jsou také výpočty a 
tabulky pro stanovení výrobních nákladů, včetně nákladů na správnou výživu skotu (mléčného a 
jiného). Prezentace byly krátké a byly doplněny podrobnějšími informacemi v doplňkových materiálech 
(zejména ve formátu MS Word). Výukové materiály zahrnovaly rovněž případové studie. Organizace 
ABCO vytvořila tyto materiály z jiného projektu a využívala je pro všechny druhy tréninků. Nemáme k 
dispozici informace, že by tyto materiály byly vytvořeny a financovány ze zdrojů Charity ČR nebo ZRS 
ČR. 

 
Tréninkový modul obchodního plánování se zdá být vypracován důkladně, obsahuje příklady, 
vysvětlení, případové studie a cvičení. Jeho úspěch a efektivnost však závisí na předchozí průpravě, 
kapacitě a dovednostech účastníků. Pro mladší lidi, kteří mají určité základní povědomí o moderním 
podnikání a managementu, může tento materiál představovat užitečnou metodiku. Pro starší generace 
se sekundárním nebo terciárním zemědělským vzděláním získaným ještě za éry Sovětského svazu 
nemusí být tyto materiály a metodologie příliš užitečné, ani snadno uchopitelné. Množství a složitost 
informací spolu s širokou paletou témat vtěsnaných do jednotýdenního tréninku mohou být pro někoho 
těžko stravitelné a obtížně pochopitelné. Pro použití informací v běžném životě / podnikatelské praxi je 
třeba diskutovanou problematiku pochopit do detailu a v celém kontextu, a to může být bez 
dlouhodobějšího pravidelného studia problematické. 
 
Většina farmářů je vysoce motivována a chtěla by ve výuce pokračovat. Několik farmářů z obou vesnic 
opakovaně uvedlo, že by mělo zájem o další informace a školení týkající se využití moderních technik 
a metod zemědělské výroby, a to hlavně takových, které jsou vhodné pro jejich životní prostředí a 
které berou v úvahu jejich specifické potřeby i omezení (z hlediska přírodních podmínek, 
hospodářských a finančních limitů a profesionálních kapacit). 
 

5.2.5. Nové odrůdy bramborové sadby a demo projekty  

Demo projekty týkající se pěstování brambor jsou uvedeny ve dvou výstupech – výstup 2.4. a výstup 
3.3. V těchto výstupech však nejsou jasně definovány rozdíly indikátorů, rizik a předpokladů nebo 
způsobu managementu aktivit, které jsou sdíleny v rámci obou výstupů. Charita ČR zakoupila na jaře 
2012 kontejner s 25 tunami bramborové sadby (osm různých odrůd brambor – Marfonna, Picasso, 
Kondor, Arinda, Sante, Madeleine, Provento, Agria) původem z Nizozemí. Pro každou z vesnic bylo 
původně určeno 12,5 tuny sadby.  
 
Ve vesnici Didachara však nebyla Charita ČR schopna dostatečně zmobilizovat všechny farmáře, a 
proto byla nakonec většina brambor vysázena v Dioknisi. Farmáři z vesnice Didachara uvedli 
následující vysvětlení (v rámci skupinové diskuze): 

1. Technika přišla pozdě, takže nemohla být použita při výsadbě – tak velké množství sadby bylo 
fyzicky nemožné zasázet pouze ručně.  

2. Lidé z vesnice nemají velké pozemky a nejsou nijak bohatí, takže nejsou příliš ochotni 
experimentovat s novými odrůdami brambor (obávali se menší úrody).  

3. Farmáři proto chtěli nejdříve počkat na výsledky z vesnice Dioknisi. Když nyní vidí, že bylo 
dosaženo velmi dobrých výsledků, jejich zájem o sadbu vzrostl. 
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Nové odrůdy bramborové sadby bylo ochotno v rámci demo projektů vyzkoušet na svých malých 
pozemcích celkem 15 farmářů. Farmáři z vesnice Didachara využili pro demo projekty své další 
pozemky nacházející se mimo vesnici vysoko v horách (asi 20 km od vesnice). Tito farmáři tráví na 
těchto vzdálených pozemcích většinou celé léto a do vesnice se vrací až na podzim. Vzhledem k 
tomu, že v době, kdy obdrželi sadbu, byly již všechny pozemky ve vesnici osázeny, rozhodli se 
nasázet brambory na tyto horské pozemky. Rovněž se domnívají, že je tam úrodnější půda. Skupina 
Didachara se rozhodla, že první rok nevrátí 50 % produkce, jak chtěla Charita ČR, ale že celá úroda 
zůstane farmářům. Požadovaných 50 % produkce pak vrátí až následující rok. Farmáři z Dioknisi vrátí 
50 % úrody v souladu s projektovou dokumentací. 
 
Vzhledem k tomu, že sklizeň brambor ještě nezačala, nebylo možné provést evaluaci tohoto výstupu a 
zjistit, do jaké míry mělo použití nových odrůd bramborové sadby vliv na zvýšení výnosu brambor. 
Obě skupiny však již nyní souhlasně potvrzují viditelné zvýšení výnosu (někteří farmáři odhadují až 
30% nárůst) a vyšší kvalitu bramborových hlíz (velikost, chuť, tvar atd.). Farmáři si také všímali 
zjištěných rozdílů mezi lokalitami a použitými odrůdami. Vedli si evidenci veškeré distribuované sadby, 
aby byli příští rok schopni říci, která odrůda je nejvhodnější pro které místní agroekologické podmínky. 
V souvislosti s použitím vyšlechtěných náročnějších odrůd hlásili farmáři spolu s vyšším výnosem také 
vyšší spotřebu hnojiv a pesticidů (především proti plísni Phytophthora).  
 
Závěrem lze však říci, že všichni farmáři byli s výsledky tohoto výstupu velice spokojeni. Konstatovali, 
že staré odrůdy měly v porovnání s novými mnohem nižší kvalitu i chuť a nedokázaly konkurovat 
bramborům importovaným z Turecka. Farmáři nyní plánují vybrat 3–4 nejvýnosnější odrůdy a ty v 
budoucnu dále používat.  
 
 

5.2.6. Marketingová podpora 

V předložené střednědobé zprávě se uvádí, že „organizace ABCO vytvořila nové distribuční kanály 
pro členy asociace pěstitelů brambor vedoucí na trh v Batumi“. Podle respondentů se však v tomto 
ohledu nejednalo o nijak zvláštní podporu, protože farmáři by byli schopni prodat svou úrodu i 
sami obvyklým způsobem – prodejem přes zprostředkovatele (někteří farmáři uvádějí prodej až 
80 % produkce) a přímým pouličním prodejem z pronajatého nákladního vozu v Batumi.  

Skupinová diskuze na téma prodeje brambor – shrnutí závěrů, ke kterým farmáři dospěli:  

 V současnosti prodáváme individuálně, ale do budoucna bychom chtěli společně oslovit větší 
zákazníky.  

 Nemáme teď ale kapacitu na reklamní kampaň. 

 Organizace ABCO se k tomu snaží vypracovat nějaký pořádný plán. 

 Gia se zúčastnil základního marketingového tréninku. 

 V minulosti jsme oslovili nějaké restaurace v Adžárii, ale nebyly spokojeny s kvalitou našich 
brambor. Rádi bychom je teď oslovili znovu.  

 Dostat produkty do supermarketů (např. Goodwill) je hodně těžké – zákazníci v Batumi 
nakupují zeleninu spíše na trhu než v supermarketech a dodavatelé velkých supermarketů 
jsou bohatí a vysoce postavení lidé a pro venkovské farmáře je těžké se na tuto úroveň 
dostat. 

 Snažíme se proto raději oslovit malé obchody a místní sítě drobných obchůdků. Skupina 
Dioknisi již má dohodu s pěti malými obchody. 

 My jsme si najali malý nákladní vůz a budeme jezdit prodávat do Batumi. Máme také dohodu, 
kdo bude na jakém místě prodávat a kolik doveze brambor, abychom si vzájemně 
nekonkurovali a nemuseli snižovat cenu.  
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5.3. Efektivita 

5.3.1. Jak byl projekt řízen a koordinován od svého počátku až po finální 
předání beneficientům? 

Hlavním realizátorem projektu byla především partnerská organizace Charity ČR – ABCO. V roce 
2011 došlo v Charitě ČR k výměně koordinátorů projektu.  
 
I když je v projektové dokumentaci uvedeno několik osob na pozici např. „dlouhodobě spolupracující“ 
expert, „místní koordinátor projektu“, „expert na marketing“ nebo „agronom“, beneficienti projektu jsou 
v pravidelném kontaktu pouze s Konstantinem Zhgenti, ředitelem organizace ABCO. Farmáři si ani 
nebyli vědomi toho, že jsou zde další koordinátoři projektu, se kterými by mohli být v pravidelném 
kontaktu. Nevěděli ani to, že projekt za dva měsíce končí

3
. Doufali, že v rámci projektu obdrží v roce 

2013 další podporu. Beneficienti projektu uvedli, že žádný z manažerů projektu se nezdržel ve vesnici 
několik dnů za sebou, což považujeme za neadekvátní vzhledem k finančním zdrojům alokovaným na 
tyto pracovníky. Na druhou stranu byli příjemci velmi spokojeni s osobním nasazením ředitele 
ABCO pana Konstantina Zhgenti a možností mu kdykoliv zatelefonovat. Pana Konstantina si 
váží za jeho ochotu a vysoké pracovní nasazení.  
 
Jsme přesvědčeni, že by dlouhodobější přítomnost koordinátora Charity ČR v projektové lokalitě 
mohla zvýšit participaci konečných příjemců na projektu, zlepšit jejich přístup k informacím a 
dát jim pocit vlastní odpovědnosti za projekt. 
 

 
 

5.3.2. Nebylo možné dosáhnout stejných výstupů ekonomičtěji? 

Osobní a administrativní náklady se v porovnání s přímými přínosy projektu pro farmáře ze 
dvou vesnic jeví jako relativně vysoké. Jedná se o náklady v hodnotě 995 300,- Kč (210 391,- Kč 
osobní náklady Charity ČR, 429 300,- Kč osobní náklady ABCO, 147 000,- Kč administrativní náklady 
Charity ČR a 209 000,- Kč administrativní náklady ABCO), které představují 43 % z celkového 
rozpočtu 2,3 mil. Kč přidělených na rok 2011. 
 
Podle návrhu projektu jsou na rok 2012 plánovány osobní a administrativní náklady ve výši 
1 291 461,- Kč (456 000,- Kč osobní náklady Charity ČR, 316 000,- Kč osobní náklady ABCO, 
178 841,- Kč administrativní náklady Charity ČR a 340 620,- Kč administrativní náklady ABCO), které 
představují 56 % z celkového rozpočtu 2,3 mil. Kč přidělených na rok 2012.  
 
Rozpočtové položky, jako je „expert na marketing z ABCO“, „agronom z ABCO“ a hlavně 
„dlouhodobě spolupracující koordinátor z ABCO“ (jeho náklady byly 149 411,- Kč v roce 2011 a 
45 900,- Kč v roce 2012), nejsou reálně obhajitelné vzhledem k nedostatečné aktivitě v terénu. 
Náklady na tréninky byly rovněž vysoké (obvykle mezi 25 000 Kč a 40 000 Kč za školení), pokud 
vezmeme v úvahu, že vyučovali místní universitní profesoři, studijní materiály byly připraveny již v 
rámci projektu financovaného z jiných zdrojů a beneficienti projektu neobdrželi žádné tištěné brožury 
ani letáky. Na druhé straně poskytla organizace ABCO vklad ve formě automobilu.   
 
Zjistili jsme, že vysoké procento prostředků vyčleněných na realizaci projektu bylo 
spotřebováno na úrovni partnerských organizací, a tudíž se nedostalo až ke konečným 
příjemcům projektu. Z tohoto hlediska považujeme efektivitu tohoto přístupu za nízkou. 
 
 

                                                           
3
 Dle vysvětlení Charity ČR – ABCO jedná o dalším financování s japonskými dárci a proto 

neoznamovala příjemcům ukončení projektu. 
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5.3.3. Traktor a vybavení  

Výběrová komise sestávala pouze ze zástupců Charity ČR a organizace ABCO. Členové 
zemědělských servisních center se rozhodování o výběru dodavatelů svého vybavení neúčastnili. 
 
Dva traktory byly zakoupeny ve Slovinsku a byly dodány z lodi do přístavu Batumi ve dvou různých 
letech. Až do chvíle, než byl do vesnice Didachara dodán traktor, nebylo možné zahájit žádnou z 
aktivit vyžadujících jeho použití, což v důsledku znamenalo, že nemohl být nastaven ani institucionální 
a finanční rámec asociace. Domníváme se, že pokud by Charita ČR zakoupila oba traktory ve stejném 
roce, vedlo by to ke snížení nákladů na dopravu a umožnilo by to začít s aktivitami v obou vesnicích již 
v průběhu prvního roku realizace projektu. Cena traktoru byla 13 354,- Eur (333 850,- Kč, traktor pro 
skupinu Didachara byl dokonce levnější – 9 500,- Eur, protože nemá kabinu). Z tohoto důvodu si 
myslíme, že finanční prostředky vyčleněné na první rok realizace projektu by umožňovaly zakoupení 
obou traktorů včetně nejpotřebnějšího příslušenství, které nabízí místní distributor společnosti Bolnisi-
Agrotechnics v Gruzii. Tento přístup mohl poskytnout větší časový prostor pro implementaci všech 
aktivit souvisejících s používáním traktoru. Realizátor argumentuje, že by rozpočet v prvním roce na 
nákup obou traktorů nestačil a že preferoval nejprve techniku vyzkoušet v jedné vesnici před 
zakoupením techniky pro druhou vesnici.  

 
Kromě toho jsme ve finanční zprávě z roku 2011 zjistili zcela zásadní nesrovnalost. Dárci byly 
vykázány náklady za nákup „traktoru – 4WD, 80 HP“ ve výši 662 949,- Kč. Tento typ traktoru a v 
této cenové relaci byl uveden v původním návrhu projektu, ve kterém však Charita ČR plánovala koupi 
pouze jednoho většího traktoru. Jak evaluační tým zjistil, byly zakoupeny dva traktory jiné značky a za 
rozdílnou cenu, než je uvedeno ve finanční zprávě. Finanční zpráva tedy neodpovídá nové 
strategii a realizovanému výstupu. 
 
Později jsme obdrželi vysvětlení od Charity ČR, že tato rozpočtová položka zahrnuje traktor 27kW 
(371 088 Kč), sekačku (111 864 Kč), nespecifikované zařízení, dopravu a zaškolení (205 526 Kč), což 
v součtu dává 688 478 Kč. Zároveň Charita ČR informovala, že náklady v roce 2011 zahrnovaly 
194 471 Kč na bramborovou sadbu, což ve zprávě není uvedeno. Podle finanční zprávy byla 
bramborová sadba (v ceně 290 000,-  Kč) zakoupena jako tzv. cost-sharing.  
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5.4. Udržitelnost 

Vzhledem k tomu, že realizace projektu nebyla v říjnu 2012 ještě dokončena, může se evaluační tým o 
predikci jeho udržitelnosti pouze pokusit. Některé naše závěry jsou na konci zprávy ve formě 
doporučení. 
 
Farmáři (během skupinové diskuze 15 farmářů v Dioknisi) uvedli několik následujících problémů, 
které by mohly být na překážku udržitelnosti projektu: 

Domácnosti jsou zadlužené a musí platit vysoké úroky: 
 „Z 8 000 domácností splácí 7 000 rodin tři různé drobné půjčky s velice vysokými úroky.“ 

 „Někteří z nás byli nuceni rychle prodat kvalitní brambory, i když jsme věděli, že bychom za ně 
za dva měsíce utržili jednou tolik, ale potřebovali jsme splatit úroky z našich bankovních 
úvěrů.“ 

 „Abychom získali rychle peníze, prodáváme brambory zprostředkovatelům za velice nízkou 
cenu. Prodáme jim například kilo brambor za 36 tetri (0,36 GEL) a oni je za hodinu nabízejí za 
1 lari (1 GEL). 

 
Konkurovat bramborům z dovozu (z Turecka) je velice obtížné: 

 „Místní značky brambor byly velice nekvalitní (někdy se jim pro jejich špatnou chuť přezdívalo 
„mýdlové“) a lidé si je přestali kupovat. I když jsou teď naše brambory lepší, spotřebitelé 
potřebují čas, aby si je opět zvykli kupovat.“ 

 „Naše značka brambor je teď sice kvalitnější, ale ceny brambor celkově poklesly a konkurence 
na trhu je obrovská.“ 

 
 
Systém členských poplatků 
Farmáři platí za použití traktoru členský poplatek. Jeho výše se určuje v závislosti na velikosti 
obhospodařovaných pozemků (50 GEL na 1 000 m

2
). Přestože je poplatek za traktor vcelku vysoký a 

většina farmářů ho musí hradit formou splátek, konečná částka nepřekračuje náklady, jaké by 
farmářům vznikly v případě, že by na stejnou práci použili zvířata. 
 
Členské poplatky jsou převáděny na bankovní účet. Tyto prostředky jsou pak v prvé řadě určeny na 
úhradu nákladů za palivo a na plat řidiče. Zbytek financí je ukládán do speciálního fondu. Tyto 
prostředky jsou určeny k úhradě nákladů na opravy nebo budou použity na nákup nového traktoru. Ze 
zbylých prostředků budou zaplaceni koordinátoři, kteří jsou zaměstnanci centra (nemají uzavřenou 
žádnou smlouvu s ABCO). 
 
Traktor a vybavení  
Farmáři podporu ve formě traktoru velmi oceňují: „To, že máme tenhle traktor, je pro nás nesmírně 
důležité. Než jsme ho dostali, museli jsme všechno dělat ručně. Opravdu pro nás hodně znamená, že 
jsme získali tak obrovskou podporu.“ Už to je samo o sobě dostačujícím důvodem, aby se dobře 
starali o jeho údržbu. Žádná ze skupin farmářů však nebyla vybavena základní sadou nářadí pro 
údržbu ani nejzákladnějšími náhradními díly. Nedostali dokonce ani olejové a vzduchové filtry, které je 
třeba pravidelně měnit (projekt tyto aktivity neplánoval). Respondenti se chtějí pokusit sehnat typově 
podobné náhradní díly v obchodech v Batumi. Tato skutečnost nicméně zvyšuje pravděpodobnost 
toho, že se traktor porouchá a celková udržitelnost projektu tak výrazně poklesne.  
 
Zakoupené traktory značky Agromehanika jsou jedinými této značky v Gruzii (tj. jedná se 
traktory na zkoušku) a společnost Agromehanika nemá v Gruzii pobočky nebo autorizované prodejce 
náhradních dílů, což může přinést oběma skupinám problémy v případě, že dojde k poruše této 
techniky. Farmáři nám sdělili, že v případě poruchy by kontaktovali Konstantina Zhgenti z organizace 
ABCO. Konstantin nás informoval, že případnou opravu a související servisní služby by zajišťovala 
společnost GT Group (na základě e-mailu mezi ABCO a GT Group). Zavolali jsme do této společnosti, 
a u několika zaměstnanců se informovali na sjednané služby, nedostali jsme ale žádnou kompetentní 
odpověď. Někteří nám sdělili, že přijímají do opravy jakákoli zařízení nebo techniku, zatímco jiní 
hovořili o servisních službách pouze pro zemědělská zařízení a techniku značky New Holland.  
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Jak projekt dále pokračuje, farmáři zůstávají stále silně motivováni a projekt hodnotí velice 
kladně. Několikrát uvedli, že „tohle je poprvé, kdy se někdo zajímá o jejich život, jsou tím překvapeni a 
potěšeni.“ Členové obou zemědělských center jsou odhodláni pokračovat v nesmírně těžké práci i v 
následujících letech. Dle Konstantina Zhgenti, Dioknisi skupina se již stala členem ABCO. Toto může 
pozitivně ovlivnit udržitelnost a přístup ke konzultacím a marketingovým službám společnosti ABCO. 

 
Farmáři vyjádřili své plány a přání: 

 Farmáři ze skupiny Dioknisi by chtěli renovovat starou stodolu a udělat z ní sklad na 
brambory. Nyní hledají pro tento projekt vhodného investora. 

 Farmáři ze skupiny Didachara potřebují speciální obraceč sena, který by jim pomohl s 
únavnou prací při sušení sena pro dobytek. 

 Obě skupiny vyjádřili potřebu dalšího vybavení a techniky: „Traktor, který nyní máme, 
nedokáže splnit všechny naše potřeby. Potřebujeme traktor se silnějším motorem, protože ten 
stávající není dostatečně výkonný.“ Chtějí si uspořit prostředky na nákup dalšího traktoru.  

 Většina farmářů vyjádřila zájem o další vzdělávání.  

 
 

5.5. Dopady 
Pozitivní dopad hodnoceného projektu lze v této fázi implementace shrnout následovně: 

 Větší počet farmářů získal přístup k zemědělské technice, což zvýšilo jejich kapacitu, co se 
týče obdělávání půdy apod. (centru Dioknisi i Didachara bylo zakoupeno po jednom traktoru, 
traktory jsou v obou centrech používány). 

 Bylo prokázáno, že nové odrůdy bramborové sadby mají vyšší výnos i kvalitu. 

 Většina beneficientů se zúčastnila různých tréninků. Získané poznatky využili pro zlepšení své 
každodenní práce. Farmáři jsou vysoce motivováni a chtěli by ve studiu pokračovat.  

 Farmáři spolu začali rovněž intenzivněji kooperovat a docházelo i k výměně zkušeností mezi 
oběma vesnicemi. 

 Pozitivním dopadem projektu je rovněž omezení nutné manuální práce (a to i pro ženy). 

 
Potenciálně negativní dopad hodnoceného projektu lze shrnout následovně: 

 Farmářům vznikají potenciálně vyšší vstupní náklady (hnojiva, pesticidy, náhradní díly na 
traktor, palivo atd.)  

 
Vzhledem k tomu, že realizace projektu nebyla v říjnu 2012 ještě dokončena, nelze celkově dopady 
s přesností hodnotit.  
 

 



24 

 

5.6. Průřezové principy ZRS ČR 

Životní prostředí a klima 
Vzhledem k tomu, že zamýšlené výstupy projektu nebyly plně zrealizovány a dokončeny, nedá se říci, 
zda měl projekt silný pozitivní nebo negativní vliv na životní prostředí.  
 
Aktuální stav projektu dovoloval pouze odhadnout možné dopady projektu na životní prostředí: 
Farmáři absolvovali trénink na téma ochrany životního prostředí, včetně „snižování rizik přírodních 
katastrof“. Znalosti z této oblasti jsou v hornaté krajině okresu Khulo velice užitečné. Zdejší krajina je v 
důsledku odlesnění a zemědělské činnosti velice náchylná k vodní erozi a k častým sesuvům půdy. 
Vzhledem k tomu, že byl seminář na toto téma naplánován až na podzim 2012, nebylo už možné 
vyhodnotit jeho přínos. Beneficienti projektu však považovali v tomto ohledu za přínosné i další 
tréninky, např. trénink na téma pěstování brambor nebo přípravy půdy. Uváděli, že získané informace 
z oblasti životního prostředí jim pomohly zlepšit jejich dosavadní činnost – zefektivnit zavlažování, 
správně načasovat aplikaci pesticidů apod. 
 
Je obtížné hodnotit dopad nového postřikovače pro hnojiva a pesticidy, protože ani jedna skupina jej 
ještě plně neotestovala. Pokud budou farmáři řádně vyškolení v používání a správného nastavení 
zařízení, může přinést zlepšení díky rovnoměrnější a efektivnější aplikaci.  
 
Na základě výběrového řízení byla obě zemědělská centra vybavena zemědělskou technikou – 
traktor, orací pluh, sazeč brambor a sklizňový stroj brambor, půdní frézy, sekačka, postřikovač pro 
hnojiva a pesticidy. Do centra ve vesnici Dioknisi dorazilo vybavení v roce 2011 a farmáři ho využili 
během následujícího roku. Do centra ve vesnici Didachara bylo vybavení dodáno až ve druhé půli 
roku 2012, takže na jeho využití tento rok již bylo pozdě. Technika bude využita až začátkem sezóny v 
roce 2013. 
 
Nové odrůdy brambor vyšlechtěné pro intenzivní zemědělství vyžadují větší množství zemědělských 
vstupů – zejména pokud jde o minerální hnojiva a pesticidy. Farmáři si tyto skutečnosti uvědomují a 
chápou také, že použité agrochemikálie by mohly způsobit škody na životním prostředí. Zvláště v 
horských oblastech, kde jsou křehké půdní ekosystémy silně náchylné k vodní erozi, jsou ohroženy 
znečištěním především lokální potoky, řeky a vodní zdroje. Aplikace hnojiv v nadbytečném množství 
může rovněž zhoršit i kvalitu půdy.  
 
 
 
Lidská práva a gender 
Genderová otázka je v hornaté Adžárii velmi citlivé téma, obzvlášť ve vesnicích okresu Khulo, kde 
probíhala realizace projektu. Většinovou skupinu obyvatel tvoří v těchto vesnicích muslimové, jejichž 
přístup k rozdělení rolí mužů a žen ve společnosti je oproti zbytku země relativně konzervativnější a 
patriarchálnější. Tento konzervativní přístup je umocňován i geografickou odlehlostí této oblasti. 
Velkou roli zde hraje i silný smysl pro komunitu, kde je blaho společenství upřednostňováno na úkor 
potřeb jednotlivců a jejich svobod.  
 
Kulturní a náboženské faktory zůstávají i nadále hlavními překážkami, které zejména ve venkovských 
a odlehlých horských oblastech, mezi které patří i Khulo, brání posílení postavení žen ve společnosti. 
Dochází k tomu především v důsledku neefektivního regulačního dohledu nad těmito oblastmi (např. v 
oblasti rovných příležitostí) a chybějící proaktivní politiky, která by se zaměřovala na zajištění rovných 
pracovních příležitostí i pro ženy.  
 
Proto se nelze divit, že většinu domácností, které se projektu účastnily, zastupovali muži. Formálně i 
neformálně měli hlavní rozhodovací pravomoc muži. Rovněž účast na trénincích byla převážně 
mužskou záležitostí. Ženy jsou v tomto případě nepřímými příjemci projektu (díky realizaci projektu a 
nové technice, kterou komunity získaly, se zmenšilo množství manuální práce, kterou musí na poli 
vykonávat).  
 
Celkově však projekt nijak významně nezlepšil situaci v oblasti, pokud jde o genderovou otázku. Zde 
je však třeba poznamenat, že vzhledem k výše uvedeným faktorům a omezením by snaha o 
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zdůraznění/řešení genderové otázky v rámci tohoto konkrétního projektu a lokality mohla významně 
narušit naplnění hlavního záměru projektu a jeho implementaci.   
 
Evaluační tým tedy navrhuje, že by bylo alespoň vhodné pokusit se o začlenění jedné nebo dvou žen 
(farmářek) do obou servisních center, ať už jako řádných členek (nebo jen ve funkci pozorovatelek).  
 
 
 
Řádná správa věcí veřejných 
Obě asociace fungují na shodných kooperativních principech, které jsou podloženy stanovami 
asociací. Členové jsou oficiálně registrováni a rozhodování probíhá na principu jeden člen jeden hlas. 
 
Členové se pravidelně scházejí a společně diskutují o problémech. Každodenní méně závažná 
rozhodnutí má na starosti management a administrace jednotlivých asociací (v Dioknisi je to obvykle 
pět osob, kteří jsou najímáni sezóně, obvykle na 3–4 měsíce). Obě skupiny si zřídily bankovní účet a 
stanovily základní pravidla pro tvorbu finančních rezerv, které by jim zajistily prostředky na údržbu a 
pokrytí nečekaných nákladů, jako jsou poruchy zemědělské techniky. Tento přístup rozvoje rurálních 
oblastí prostřednictvím podpory místních institucí hodnotíme jako efektivní. Každý člen přispívá 
finanční částkou, která se vypočítává na základě velikosti obdělávané plochy. Příspěvky na naftu jsou 
ukládány odděleně. Pronájem traktoru je řádně evidován písemnou formou. 
 
Obě skupiny jsou vysoce motivovány, dobře koordinovány a asociace mají jasně nastavený 
institucionální rámec. 

 
 
 
5.7. Viditelnost ZRS ČR 
Loga Charity ČR nebo oficiální logo ZRS ČR byla nalezena: 

 na obou traktorech a ostatním zařízení jak v centru Dioknisi, tak Didachara, 

 v centru Didachara – na budově, kde je garážován traktor, která sousedí s budovou 
koordinátora asociace.  

 
ŽÁDNÁ loga nebyla nalezena: 

 na žádném ze studijních materiálů ani v prezentacích v aplikaci PowerPoint, 

 na větších cedulích označujících pozemky ve vesnicích v projektové oblasti.  
I podle názoru velvyslanectví ČR je viditelnost loga ZRS ČR v okrese Khulo velice malá. Nebyl zjištěn 
žádný zvláštní mediální zájem o zemědělská servisní centra. V médiích se občas objevily poznámky 
týkající se jiných projektů financovaných ČRA a Charitou ČR, které probíhaly v letech 2011 a 2012, 
ale celkově je zviditelnění v tisku a médiích nedostatečné. Obě organizace (zejména ČRA) bývají 
obvykle zmiňovány ve zpravodajských blocích týkajících se nevládních organizací, dárcovských 
organizací nebo místních státních agentur, které s ČRA spolupracují, a to ve větší míře než v tisku. 
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6. Závěry evaluace  
Souhrn závěrů ve vztahu k jednotlivým evaluačním kritériím 

 
Dioknisi Didachara Celý projekt 

Relevance vysoká vysoká vysoká 

Efektivnost/Účelnost spíše vysoká spíše vysoká spíše vysoká 

Efektivita/Hospodárnost spíše nízká nízká spíše nízká 

Dopady 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 

Udržitelnost 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 
spíše vysoká (v závislosti na 

budoucím vývoji) 

Průřezové principy a viditelnost ZRS ČR 

Lidská práva a gender spíše nízká spíše nízká spíše nízká 

Životní prostředí a klima spíše vysoká spíše vysoká spíše vysoká 

Řádná správa věcí 
veřejných 

vysoká vysoká vysoká 

Viditelnost ZRS ČR spíše vysoká spíše vysoká spíše vysoká 

 

Stupnice míry naplnění evaluačního kritéria 

vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká nelze vyhodnotit 

 
Relevance: Projekt je realizován v rámci rozvojové spolupráce České republiky s Gruzií a vychází z 
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017, ve které je Gruzie 
definována jako tzv. „projektová“ země bez specifikovaného programu spolupráce. Identifikace 
konečných příjemců projektu proběhla během informační kampaně na úrovni místního ministerstva 
zemědělství. V rámci regionu ani v rámci vybraných skupin však nebyla provedena další analýza 
potřeb, která by pomohla odhalit možné překážky bránící efektivní realizaci některých aktivit – 
zejména v oblasti zaměření tréninků a výběru správné mechanizace.  
 
Koncept projektu byl založen na podpoře kooperativního jednání, založení zemědělského servisního 
centra a zlepšení dostupnosti trhu pro chudé rolníky. Ve vesnicích Dioknisi a Didachara založila 
Charita ČR díky zájmu místních farmářů dvě neziskové asociace– zemědělská servisní centra, které 
lze považovat za vysoce relevantní instituce v rámci rozvoje gruzínského venkova. Tento koncept se v 
současnosti zdá být životaschopný a udržitelný. Centra se ale liší od běžných gruzínských 
zemědělských servisních center. Ta se obvykle soustřeďují na poskytování služeb a pronajímání 
techniky farmářům. Celkově hodnotíme relevanci projektu jako vysokou. 

 
Efektivnost: Zemědělská servisní centra byla zřízena a fungují ve dvou vesnicích – Dioknisi a 
Didachara; traktory, zařízení a bramborová sadba byly do příslušných vesnic dodány a konalo se 
několik tréninků. Zjistili jsme však několik překážek: zařízení do skupiny Didachara dorazilo až čtyři 
měsíce před koncem projektu (na konci zemědělské sezóny). Nebylo tedy možné zahájit žádnou z 
aktivit vyžadujících použití traktoru, což v důsledku znamenalo, že nemohl být nastaven ani 
institucionální a finanční rámec asociace. Současně evaluační tým zjistil, že dostupné studijní 
materiály nebyly příliš efektivní a chyběla jejich tištěná podoba. Pro všechny tréninky mohl být zvolen 
mnohem efektivnější a vhodnější způsob předání příslušných znalostí. Otázkou zůstává i efektivnost 
poskytnuté marketingové podpory a využití manuálu příkladů dobré praxe kooperativního jednání. 
Celkově hodnotíme efektivnost projektu jako spíše vysokou. 
 
Efektivita: Evaluační tým se domnívá, že vynaložené personální a administrativní náklady byly 
poměrně vysoké vůči celkovým nákladům projektu. Zjistili jsme, že vysoké procento prostředků 



27 

 

vyčleněných na realizaci projektu se nedostalo až ke konečným příjemcům projektu, ale bylo 
spotřebováno již na úrovni partnerských organizací. Čas strávený projektovými manažery s koncovými 
příjemci neodpovídal vykázané pracovní zátěži. Příjemci postrádali základní informace o rozsahu a 
trvání projektu. Aktivnější participace na projektu a větší informovanost ze strany projektových 
koordinátorů by mohla zvýšit pocit vlastní odpovědnosti beneficientů za projekt. Některé klíčové 
aktivity, především nákup traktoru pro skupinu Didachara, byly provedeny příliš pozdě, aby měly 
požadovaný dopad. Celkově proto hodnotíme efektivitu projektu jako spíše nízkou. 
 
Dopady: Přestože projekt stále probíhá a jeho reálný dopad se ukáže až později, zaznamenali jsme 
již nyní určité přínosy projektu. Farmáři získali přístup k řádné zemědělské technice a zvýšila se tak 
jejich kapacita obhospodařovat půdu. Zároveň zlepšili své schopnosti a znalosti a získali přístup ke 
kvalitnější bramborové sadbě (s vyšším výnosem). Projekt měl kladný nepřímý dopad i na ženy, neboť 
jim ubylo množství manuální práce na poli díky zemědělské technice využívané v rámci jejich rodiny. 
Farmáři spolu začali rovněž intenzivněji spolupracovat a docházelo i k výměně zkušeností mezi 
oběma vesnicemi. Možným negativním dopadem projektu mohou být potenciálně vyšší vstupní 
náklady (na hnojiva, pesticidy, náhradní díly na traktor, palivo), které farmářům vznikají v souvislosti 
s intenzivnější odrůdou brambor. Celkově lze dopady projektu označit za spíše vysoké 
v závislosti na budoucím  vývoji.  
 
Udržitelnost: Jak projekt dále pokračuje, farmáři zůstávají stále silně motivováni. Obě centra zavedla 
pro uživatele traktoru systém členských poplatků, jejichž výše se odvozuje od velikosti 
obhospodařované plochy (50 GEL na 1000 m

2
). Tyto poplatky jsou v prvé řadě určeny k úhradě 

nákladů za palivo a na plat řidiče. Zbytek financí je ukládán do speciálního fondu určeného k úhradě 
nákladů na opravy nebo na nákup nové mechanizace. 
Žádná ze skupin však neobdržela vybavení na údržbu poskytnuté techniky, nejzákladnější náhradní 
díly ani školení údržby (projekt tyto aktivity neplánoval). Respondenti se pokouší sehnat typově 
podobné náhradní díly  na lokálním trhu. Tato skutečnost nicméně zvyšuje pravděpodobnost toho, že 
se traktor porouchá a celková udržitelnost projektu tak výrazně poklesne. Dlouhodobé zapojení 
organizace ABCO se jeví jako klíčové, proto pozitivně hodnotíme zapojení nově vzniklých organizací 
do členské struktury ABCO. Celkově hodnotíme udržitelnost projektu jako spíše vysokou 
v závislosti na budoucím vývoji.   
 
Lidská práva a gender: Projekt nebyl přímo zaměřen na zlepšení této oblasti. Pozitivní dopad 
projektu je v tomto případě kvůli kulturním a právním vlivům limitován. Pro muže i pro ženy je 
přínosem relativní úbytek manuální práce díky možnosti využití potřebné techniky. Celkově však 
projekt nijak významně nezlepšil genderovou otázku. Domníváme se, že by se Charitě ČR mohlo 
podařit zajistit v každém centru členství alespoň jedné ženy. V rámci projektu ale nebyl žádný takový 
požadavek definován a ani jsme nezaznamenali nějakou aktivitu tímto směrem. 

 
Nicméně chápeme, že z důvodů, které projekt nedokáže ovlivnit (především kulturní a náboženské 
pozadí projektové oblasti a národní předpisy, které neřeší genderovou otázku nijak efektivně), je velice 
obtížné změnit stávající status quo genderové dělby. Vyžadovalo by to další dodatečné kapacity, čas 
a prostředky. Proto hodnotíme zlepšení v otázce genderové problematiky jako spíše nízké.   
 
Životní prostředí a klima: Vzhledem k tomu, že zamýšlené výstupy projektu nebyly plně zrealizovány 
a dokončeny, nedá se zatím říci, zda měl projekt silný pozitivní nebo negativní vliv na životní prostředí. 
Farmáři se zúčastnili několika tréninků zahrnujících i environmentální problematiku, které je přiměly 
změnit jejich zavedenou praxi, například hospodaření v krajině způsobem vedoucím ke snižování rizik 
přírodních katastrof, použití techniky k zefektivnění zavlažování, správné načasování a dávkování 
pesticidů apod. Na druhé straně však nové odrůdy brambor vyšlechtěné pro intenzivní zemědělství 
vyžadují větší množství zemědělských vstupů – zejména pokud jde o minerální hnojiva a pesticidy. 
Farmáři si tyto skutečnosti uvědomují a chápou také, že použité agrochemikálie by mohly způsobit 
škody na životním prostředí. Celkový dopad na zlepšení životního prostředí hodnotíme jako spíše 
vysoký. 
 
Řádná správa věcí veřejných: Obě asociace fungují na podobných kooperativních principech, které 
jsou podloženy stanovami. Členové jsou oficiálně registrováni a rozhodování probíhá na principu 
jeden člen jeden hlas. Obě skupiny jsou vysoce motivovány, dobře koordinovány a asociace mají 
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jasně nastavený institucionální rámec. Asociace mohou mít potenciálně kladný vliv i na oficiální správu 
obou vesnic. Celkově lze řádnou (demokratickou) správu věcí veřejných označit za vysokou. 
 
Viditelnost ZRS ČR: Loga Charity ČR a ZRS ČR byla nalezena na veškerém poskytnutém vybavení 
a v centru Didachara také na budově, kde je garážován traktor. Oficiální loga však chyběla na 
vzdělávacích materiálech. Nezaznamenali jsme mediální zájem ani o projekt ani o ZRS ČR. Celkově 
hodnotíme viditelnost ZRS ČR jako spíše vysokou.   
 
 
 

 

7. Doporučení  

7.1. Doporučení k projektové tématice a pokračování ZRS 

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti 

1. Trvalá přítomnost projektového manažera Charity ČR v Gruzii Charita ČR 1 

2. Motivace implementační partnerské organizace ABCO, aby se o výstupy 
projektu zajímala i po jeho skončení (např. smlouvou zaručující konzultace 
na komerční bázi).   

Charita ČR 1 

3. Obě zemědělská servisní centra by měla mít přímý a nezávislý přístup k 
záručnímu servisu dodaného zařízení (včetně vlastnictví účetních dokladů 
za nákup) 

Charita ČR 1 

4. Rozšíření školení o téma údržba a práce s novou mechanizací a 
ekologické zásady trvale udržitelného zemědělství při používání 
agrochemikálií. 

Charita ČR 1 

5. Zapojení minimálně jedné nebo dvou žen do činnosti zemědělských 
servisních center v postavení členek nebo pozorovatelek.  

Charita ČR 2 

6. Změna obsahu, aktualizace a distribuce tištěného manuálu příkladů dobré 
praxe kooperativního jednání.  

Charita ČR 2 

7. Využití tištěných materiálů v rámci všech budoucích tréninků.  Charita ČR 2 

 
 
1. Trvalá přítomnost projektového manažera Charity ČR v Gruzii 
Jak již bylo uvedeno, pro lepší kontrolu a monitoring implementačního procesu se jako nezbytná jeví 
dlouhodobá přítomnost zástupce Charity ČR v Gruzii a projektového koordinátora v projektové oblasti. 
Důrazně proto doporučujeme zřídit post projektového manažera, který by byl trvale přítomen v Gruzii a 
byl by v pravidelném osobním kontaktu s konečnými příjemci projektu. 
 
2. Motivace implementační partnerské organizace ABCO, aby se o výstupy projektu zajímala i 

po jeho skončení (např. smlouvou zaručující konzultace na komerční bázi).   
Jelikož nebylo technické vybavení ve vesnici Didachara 2 měsíce před ukončením projektu ještě 
naplno používáno a některé plánované aktivity nezačaly, služby typu „marketingového poradenství“ a 
asistence při řešení technických problémů s novou technikou musí fungovat déle než jen několik 
měsíců. Obě zemědělská servisní centra potřebují určitý čas, aby vypracovala prodejní strategie a aby 
se poučila z případných chyb. Protože na konci roku 2012 projekt oficiálně končí, Charita ČR se může 
s organizací ABCO dohodnout o pokračování poskytování služeb (i na komerční bázi) oběma 
servisním centrům. Placené služby mohou být nízkonákladové, protože ve většině případů stačí 
telefonická konzultace. Skutečnost, že hlavním cílem ABCO je „pomáhat rozvoji soukromého 
podnikání v Gruzii“ a skutečnost, že Dioknisi je již členem ABCO, mohou zprostředkovat dlouhodobý 
závazek ABCO k těmto projektům.  
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3. Obě zemědělská servisní centra by měla mít přímý a nezávislý přístup k záručnímu servisu 

a službám údržby pro dodaná zařízení (včetně vlastnictví účetních dokladů za nákup). 
Doporučujeme dlouhodobý monitoring za účelem ochrany vlastnických práv a přístupu jednotlivých 
zemědělských servisních center k zařízení. Uživatelé zařízení by měli mít u sebe doklady za nákup a 
příslušné dokumenty k zařízení a přímé kontakty na poskytovatele servisu v Gruzii. Charitě ČR také 
doporučujeme, aby vybavila obě skupiny základní sadou nejdůležitějších náhradních dílů pro 
poskytnutá zařízení, a to především pro traktory, vzhledem k tomu, že jejich značka nemá v Gruzii 
obchodní zastoupení. Je nutné, aby obě centra měla přímý kontakt na GT group a písemné potvrzení 
servisu, dodávání náhradních dílů a garance.  

 
4. Rozšíření tréninků o téma údržba a práce s novou mechanizací a ekologické zásady trvale 

udržitelného zemědělství při používání agrochemikálií. 
Zvláště v horských oblastech, kde jsou křehké půdní ekosystémy silně náchylné k vodní erozi, jsou 
ohroženy znečištěním především lokální potoky, řeky a vodní zdroje. Aplikace hnojiv v nadbytečném 
množství může rovněž zhoršit i kvalitu půdy. Vzhledem k tomu, že nové odrůdy bramborové sadby 
vyžadují vyšší vstupy ze strany agrochemikálií, doporučujeme Charitě ČR a jejím místním partnerům, 
aby zajistily dlouhodobý monitoring environmentálních rizik a speciální školení na používání 
postřikovače pesticidů a rozmetadla minerálních hnojiv.  

 
5. Zapojení minimálně jedné nebo dvou žen do činnosti zemědělských servisních center v 

postavení členek nebo pozorovatelek.  
Změnit status quo v oblasti genderové dělby je v rámci tohoto projektu velice obtížný úkol, který by 
vyžadoval další dodatečné kapacity, čas a prostředky od dárců a implementačních organizací. Přesto 
se evaluační tým domnívá, že by bylo velmi potřebné alespoň se pokusit o aktivnější zapojení žen do 
činnosti obou zemědělských servisních center.  

 
6. Přepracování, aktualizace a distribuce manuálu.  
Manuál je třeba přepracovat. Měl by obsahovat relevantnější informace a případové studie odkazující 
na fungující kooperativní přístupy a zemědělská centra. Kapitola týkající se garančních fondů by měla 
být zkrácena, protože není pro tento projekt relevantní. Dále by měl být manuál aktualizován 
zkušenostmi z tohoto projektu, vytištěn a distribuován mezi ostatní donory, místní autority a partnery, 
aby se tak před koncem projektu naplnil cíl snažící se o „replikaci příkladů dobré praxe“. 
 
 
7. Využití tištěných materiálů v rámci všech budoucích tréninků.  
Charita ČR/ABCO mohly zvýšit efektivnost tréninků prostřednictvím distribuce brožur nebo letáků mezi 
farmáře a budoucí trenéry. Vytištěné PowerPointové prezentace nemohou sloužit jako plnohodnotné 
studijní materiály. 
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7.2. Doporučení procesního a systémového charakteru   

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti 

1. Významnější zainteresování velvyslanectví ČR na sledování projektu 
po jeho ukončení. 

MZV 1 

2. Angličtina jako jazyk evaluačních zpráv MZV 1 

 
 
1. Významnější zainteresování velvyslanectví ČR na následném monitoringu projektů. 
Velvyslanectví ČR v Tbilisi má zvláštního atašé pro rozvojovou spolupráci, který by mohl ve spolupráci 
se svým gruzínským, tzv. místním, koordinátorem hrát v následném sledování projektů mnohem 
významnější roli. 

 
2. Angličtina jako jazyk evaluačních zpráv 
Evaluační týmy mají ve svých řadách často místního experta, který nemusí rozumět česky. Naše 
gruzínská kolegyně měla možnost hovořit bez prostředníka přímo s beneficienty projektu a získat 
požadované informace takříkajíc „z první ruky“, takže byla při vytváření zprávy klíčovým 
spolupracovníkem. Z tohoto důvodu nebylo možné psát zprávu v českém jazyce, ale byla sepsána v 
jazyce anglickém. 
 
První verze této zprávy byla zaslána k připomínkování všem zúčastněným stranám, z nichž některé 
rovněž neznají český jazyk. Týká se to především gruzínské organizace ABCO, která byla hlavním 
realizátorem projektu, podíl Charity ČR na realizaci byl omezený. Pokud by byla evaluační zpráva 
napsána v češtině, vyloučilo by to organizaci ABCO z připomínkovacího procesu zprávy, neboť by 
obdržela jen stručný souhrn v angličtině. 
 
Toto doporučení bylo vyjádřeno již v předchozích evaluačních zprávách z roku 2012 (např. v 
evaluační zprávě projektu realizovaného v Mongolsku vyhotovené společností 4G consite, str. 22).   
 


