
Návrh evaluací programů a projektů ZRS ČR na rok 2020 

 

 Země 

realizace 

Sektor / tematická 

priorita 

Název programu / 

projektů 

Gestor Realizátor Období realizace Celková 

hodnota 

evaluovaného 

projektu / 

programu 

Komentář k záměru evaluace a 

způsobu využití doporučení 

1 ČR Osvěta/GRV a 

osvěta 

Udržitelná města a obce 

pro rozvoj 

ČRA Charita ČR 2016 - 2017 1, 3 mil. Kč Evaluace zaměřená na součinnost 

veřejného, neziskového a soukromého 

sektoru. Vyhodnocení dopadů výstupu 

2.1 Realizace osvětových kampaní a 

aktivit zaměřených na rozvojovou 

spolupráci pro veřejnost ve spolupráci s 

obcemi v rámci Nové agendy 2030. 

Vyhodnocení mediálních výstupů 

(články, weby, FB apod.). 

2 Gruzie/ 

Srbsko/ČR 

 

 

Spolupráce krajů a 

obcí 

Podpora rozvojových 

aktivit krajů a obcí v 

prioritních zemích ZRS 

ČR 

ČRA AGORA CE 

O.P.S. 

Město 

Valašské 

Meziříčí 

kraj Ústecký  

a Pardubický 

2017-2019 5 389 226,-Kč 

(ČRA 

3 850 072,-Kč) 

Vyhodnotit, zda se program vyplácí ve 

vztahu k výsledkům; jaké má dopady 

v krajích, jaká je přidaná hodnota 

realizátorů, případně zda existuje jiný 

program, který by řešil podobné 

intervence v rozvojových zemích. 

 

3 Bosna a 

Hercegovina

/Kosovo 

Voda a sanitace Rekonstrukce čistíren 

odpadních vod v BaH: 

Gradačac) 

 

Zvýšení kvality vody v 

jezeře Badovac 

zavedením řádného 

nakládání s odpadními 

vodami (Kosovo) 

ČRA 

 

 

ČRA 

VHS Brno 

 

 

Společnost 

Badovac 

WWT  

(Ircon s.r.o a 

TopolWater 

s.r.o) 

2015-2017 

 

 

2015 - 2018 

32,3 mil. Kč 

 

 

17 165 000,-Kč  

Cílem ověřit udržitelnost, efektivitu 

vynaložených prostředků, včetně 

relevantnosti postupu při realizaci 

projektu (zejména při zadávání veřejné 

zakázky) u  dvou dosud realizovaných 

rekonstrukcí a výstavby čističek 

odpadních vod v Bosně a Hercegovině a 

v Kosovu. Závěry použít při další 

realizací ČOV. 

4 Zambie Zemědělství a 

rozvoj venkova 

Zajištění udržitelné a 

stabilní produkce krmiva 

pro dojný skot drobných 

farmářů 

 Mendelova 

univerzita 

2014 - 2018 15,9 mil. Kč.  Výstupy z evaluace lze využít v rámci 

plánovaných intervencí v hlavní temat. 

oblasti zemědělství a rozvoj venkova. 

5 BaH/Mold./

Ukrajina 

Bude upřesněno 

dle volby projektu 

Projekt delegované 

spolupráce 

ČRA/EK ČRA 2020 ad. Do 1 mil. EUR Dle požadavků EK nastavit evaluační 

rámec vybraného projektu delegované 

spolupráce, včetně baseline pro návazné 

vyhodnocování. 

 



Indikativní přehled programů a projektů pro možné zařazení do plánu evaluací ZRS ČR na rok 2021 

 

 Země 

realizace 

Sektor / 

tematická 

priorita 

Název programu / projektů Gestor Realizátor Období 

realizace 

Celková 

hodnota 

evaluovaného 

projektu / 

programu 

Komentář k záměru 

evaluace a způsobu 

upotřebení doporučení 

1 ČR Posilování kapacit Posilování kapacit platforem 

nestátních subjektů pro 

rozvojovou spolupráci (včetně 

posilování kapacit a 

partnerství NNO) 

ČRA Fairtrade Česko a Slovensko, 

z. s.;  

České fórum pro rozvojovou 

spolupráci – FoRS; 

Platforma podnikatelů pro 

zahraniční rozvojovou 

spolupráci, z.s.; 

Glopolis o. p. s.;  

INEX- Sdružení dobrovolných 

aktivit;  

Salesiánská asociace Dona 

Boska, o.s.; 

Asociace výrobců a 

dodavatelů zdravotnických 

prostředků; 

SIRIRI o.p.s.; 

Humanitas Afrika; 

Asociace pro rozvoj 

infrastruktury, z.s.; 

Diecézní charita ostravsko-

opavská; 

Člověk v tísni, o.p.s.; 

Charita Česká republika; 

Česká evaluační společnost, 

z.s.;  

Centrum Dialog, o.p.s.;  

Njovu o.p.s.  

2017-2019 24 919 788,-

Kč 

(ČRA: 15 317 

710,-Kč) 

 

 

Doporučujeme uchopit celý 

tento nástroj, z hlediska jeho 

efektivity, udržitelnosti a 

relevanci těchto intervencí v 

gesci ČRA v rámci ZRS ČR 

2 Gruzie Inkluzivní 

sociální rozvoj 

Podpora včasné diagnostiky, 

prevence a léčby 

onkologických onemocnění 

v Gruzii (GE-2014-003-FO-

12191) 

ČRA ABC Works, AMCA s. r. o., 

Badgers – Development 

Professionals, s.r.o., Cancer 

Prevention Center, Charita 

ČR, EMD Group, Michal 

Švejnar, UJP Praha 

2014-2019 48,2 mil. Kč Komplexní projekt složený 

z mnoha realizací, běžel od 

2014, velký finanční objem. 

Jedním z cílů evaluace je 

získat doporučení k evt. 

pokračování  podpory v 

oblasti onkologie a ověřit 

výsledky a dopady. 

3 Etiopie Zemědělství a 

rozvoj venkova 

Dokončení hydrogeologického 

mapování Etiopie 

ČRA GEOtest, a.s 2016-2019 8, 99 mil. Kč Jedním z cílů evaluace je 

zjistit přínos a follow up 



s výstupy projektu. Dalším 

cílem je fakt, že projekty na 

hydrogeologické mapování 

jsou častým námětem, a tudíž 

by výsledky evaluace byly pro 

nás přínosem, jak tyto 

projekty zkvalitnit a 

komplexněji uchopit. 

4 Etiopie Sociální rozvoj Prioritní sektor programu ZRS 

Sociální rozvoj (včetně 

vzdělávání, sociálních a 

zdravotnických služeb) 

ČRA  2010-2017  Evaluace celého programu by 

pro nás byla zajímavá 

z hlediska efektivity a úskalí 

komplexního programu, ale 

také z hlediska možnosti jeho 

aplikovatelnosti do jiného 

teritoria. 

5 Kambod

ža 

zdravotnictví Zlepšení kvality poskytované 

zdravotní péče o matku a dítě 

ve třech nemocnicích v 

provincii Kampong Chhnang 

ČRA Charita Česká republika 08.08.2018

-

31.12.2020 

14 727 500,- 

Kč 

Evaluace dobré praxe v 

prioritním sektoru, kde se 

naskýtá do budoucna větší 

možnosti intervence. Přestože 

jsme v tomto teritorii krátce, 

tak by bylo přínosné evaluovat 

projekty hned v prvních letech 

a do budoucna projekty 

nastavit dle výsledků 

evaluace. Možno přesunout i 

do roku 2022.  

6 BiH Ekonomický růst 

(výroba a 

dodávky energie) 

 

Využití biomasy pro rozvoj 

rurálních oblastí Bosny a 

Hercegoviny 

ČRA AQUA-GAS, s.r.o.; Civil 

Engineering Institute „IG“ 

LLC Banja Luka; BFS 

Industry, s.r.o.; Ircon, s.r.o.; 

UNDP BiH 

2016-2020 34,3 mil. Kč Cílem by bylo ověřit 

udržitelnost, potenciál a 

relevanci využití biomasy v 

BiH v dlouhodobé 

perspektivě. Výsledky 

evaluace pak mohou sloužit 

jako báze při výběru typu 

obnovitelného zdroje energie 

u obdobných námětů 

v energetickém sektoru v BiH 

i jinde. 

7 Moldavs

ko 

Zemědělství a 

rozvoj venkova 

1) Institucionální podpora v 

oblasti ekologického 

zemědělství v Moldavské 

republice 

2) Podpora uplatnění 

produktů ekologického 

zemědělství na vnitřním a 

zahraničním trhu 

ČRA 1) UKZUZ 

 

 

2) Člověk v tísni 

 

3) Člověk v tísni 

 

4) PRO-BIO s.r.o. 

1) 2017-

21 

 

2) 2015-

17 

 

3) 2018-

20 

1)  15,9 mil. 

 

 

2) 8,44 mil. 

 

 

3) 4 mil. 

 

ČRA navrhuje evaluaci 

komplementárních intervencí 

v oblasti podpory 

ekologického zemědělství. 

Evaluace by se měla rovněž 

zaměřit na propojení 

institucionálních, 

grassrootových a bussiness 



3) Rozvoj udržitelného 

organického zemědělství 

v Moldavsku 

4) Podpora spolupráce při 

pěstování, certifikaci, 

finalizaci a exportu 

kvalitní bioprodukce z 

Moldavska 

 

(2016) 

BIOVIVA s.r.o. (2017-

2018) 

 

4)2016-

2018 

 

4) 1,94 

mil. 

orientovaných intervencí.  

8 Kambod

ža 

Humanitární 

pomoc / DRR a 

odolnost 

Snižování rizika katastrof a 

včasné varování (ČvT) 

Adaptace zemědělství na 

změny klimatu (DČCE) 

Posilování odolnosti komunit 

vůči přírodním katastrofám 

(Charita ČR) 

ORS Člověk v tísni, Diakonie ČCE, 

Charita ČR 

2018 - 

2020 

Ca 18 mil. Kč Posoudit účelnost nového 

dotačního titulu. Doporučení 

směřovat k celkové podpoře 

oblasti DRR a odolnosti 

(obsah, typ projektů/aktivit, 

realizátoři, partneři) 

 

 


