
Bosna a Hercegovina 
je jednou z prioritních zemí 
rozvojové spolupráce

Více než 40 
projektů po celé Bosně 
a Hercegovině podpořeno 
vládou České republiky

3 miliony euro 
ročně  investováno Českou 
republikou do projektů 
v Bosně a Hercegovině

€

Česká republika prošla v nedávné minulosti 
podobným procesem tranzice a cesty směrem 
k evropské a euroatlantické integraci. 
Spolupráce v Bosně a Hercegovině v období 
mezi 2018 a 2023 se proto opírá o rozvojové 
potřeby BaH v těch oblastech, kde může Česká 
republika přispět svojí expertízou a  zkušeností. 



Partneři spolupráce: 

1. Veřejné instituce
2. Nevládní sektor
3. Média
4. Soukromý sektor
5. Spolupráce univerzit

ČISTÁ VODA  
Čištění odpadních vod, 
sanitace, pitná voda 

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ 
Solární panely, geotermální 
energie, biomasa 

BEZPEČNÉ 
POTRAVINY 
Zodpovědné zemědělství, 
veterinární a fytosanitární 
laboratoře a inspekce  

BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT  
Odminování půdy a pod vodou, 
prevence katastrof a připravenost 
na ně, zavádění Standardů EU ve 
stavebnictví 

LEPŠÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA   
Podpora veřejných institucí 
na všech úrovních v BaH 

PROCES TRANZICE 
Podpora lidských práv, občanské 
společnosti a nezávislých médií



Co mají tyto municipality 
společného?  

Gradačac, Gradiška, Maglaj, 
Doboj, Livno, Drvar, Mostar, 
Tešanj, Tuzla, Ljubuški, Novi 
Travnik 

Kvalita života v těchto 
municipalitách se zlepšila díky 
infrastrukturálním projektům 
financovaným programem české 
rozvojové spolupráce v BaH. 

Více než 200 studentů z BaH získalo 
stipendium v České republice. Mnozí z nich 
se vrátili do BaH a díky získaným znalostem 
mají lepší pozici na trhu práce a možnost 
kariérního růstu.  

Vysílání učitelů a expertů přispívá 
ke zlepšení vědy a vzdělání v BaH. 

VĚDĚLI JSTE? 

Česká republika se již od r. 2002 podílí na 
odminování v Bosně a Hercegovině. 



Česká rozvojová spolupráce se 
realizuje těmito nástroji: 

Velvyslanectví České republiky v 
Bosně a Hercegovině

Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

tel. +387 33 587 050 
www.mzv.cz/sarajevo

sarajevo@embassy.mzv.cz

► Bilaterální projekty České rozvojové agentury 
► Malé lokální projekty
► Transformační spolupráce
► Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B)
► Spolupráce univerzit
► Vládní stipendia a další možnosti studia na VŠ v ČR
► Humanitární pomoc
► Aid for Trade
► Bezpečnostní spolupráce
► Multilaterální spolupráce (EU4Agri, Svěřenecký 

fond ČR při UNDP)
► Podpora odminování 

Facebook: Ambasada Republike 
Češke u Bosni i Hercegovini


