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Plán 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 a 

partnerství nestátních 

neziskových organizací a 

platforem nestátních 

subjektů pro rozvojovou 

spolupráci 

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 

 

 

Evaluace jednoho z dlouhodobých 

programů ZRS ČR v gesci ČRA, 

s důrazem na relevanci a účelnost 

podpory a udržitelnost 

podpořených intervencí. 

2 Etiopie Sociální rozvoj Prioritní sektor programu 

ZRS Sociální rozvoj (včetně 

vzdělávání, sociálních a 

zdravotnických služeb) 

ČRA  2010-2020  Evaluace programu 

s východiskem v realizovaných 

projektech ve sledovaném období. 

Cílem je zmapovat předpoklady a 

případné lessons learned 

z hlediska komplexního přístupu, 

včetně možnosti aplikovatelnosti 

v jiném teritoriu. 

3 BiH Ekonomický růst 

(výroba a 

Využití biomasy pro rozvoj 

rurálních oblastí Bosny a 

ČRA AQUA-GAS, s.r.o.; Civil 

Engineering Institute „IG“ LLC 

2016-2020 34,3 mil. Kč Cílem je ověřit udržitelnost, 

potenciál a relevanci využití 
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dodávky energie) 

 

Hercegoviny Banja Luka; BFS Industry, s.r.o.; 

Ircon, s.r.o.; UNDP BiH 

biomasy v BiH v dlouhodobé 

perspektivě. Výsledky evaluace 

mohou sloužit jako báze při 

výběru typu obnovitelného zdroje 

energie u obdobných námětů 

v energetickém sektoru v BiH i 

jinde. 

4 Moldavsko 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 

3) Rozvoj udržitelného 

organického zemědělství 

v Moldavsku 

4) Podpora spolupráce při 

pěstování, certifikaci, 

finalizaci a exportu 

kvalitní bioprodukce z 

Moldavska 

ČRA 1) UKZUZ 

 

 

2) Člověk v tísni 

 

 

 

 

3) Člověk v tísni 

 

 

4) PRO-BIO s.r.o. (2016) 

     BIOVIVA s.r.o. (2017-

2018) 

1) 2017-

2021 

 

2) 2015-

2017 

 

 

 

3) 2018-

2020 

 

 4)  2016-             

      2018 

1) 15,9 mil. 

Kč 

 

2) 8,44 mil. Kč 

 

 

 

 

3) 4 mil. Kč 

 

 

4)  1,94 mil.                     

Kč 

Evaluace komplementárních 

intervencí v oblasti podpory 

ekologického zemědělství 

s důrazem na propojení 

institucionálních, grassrootových 

a bussiness orientovaných 

intervencí (hodnotový řetězec).  

5 Kambodža 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 Cca 18 mil. 

Kč 

Cílem je posoudit účelnost 

nového dotačního titulu, 

zmapovat pozitivní i negativní 

lessons learned a poskytnout 

doporučení k celkové podpoře 

oblasti DRR a odolnosti v HP a 

ZRS/nexus obou oblastí (obsah, 

typ projektů/aktivit, realizátoři, 

partneři). 

6 ČR Reakce na dopady 

pandemie 

COVID-19 

v oblasti 

rozvojové a 

humanitární 

pomoci  

Snižování rizika dopadu 

pandemie, opatření na 

omezení jejího výskytu.     

 

ORS ORS/ČRA 2020-2021  Komplexní posouzení odezvy 

MZV/ORS a ČRA na pandemii a 

její dopady v oblasti ZRS ČR. 

Zhodnocení účinnosti přijatých 

opatření. Poučení z pandemie 

COVID-19 -  doporučení pro ZRS 

ČR do fáze obnovy po pandemii i 

pro případné budoucí komplexní 

krize podobného typu.  

Nad rámec plánovaných zakázek průběžná evaluační součinnost s ČRA v návaznosti na bilaterální potřeby a mezinárodní nabídky.  


