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I. Plán evaluací na rok 2022 

1) Obecné rozdělení 

A. Evaluace interní 0 

B. Evaluace externí a kombinované (interní + externí komponent) 6 

C. Evaluace společné (s jinými donory, s cílovými zeměmi, s mezinárodními organizacemi) 0 

 

2) Rozsah informací pro jednotlivé evaluační zakázky  
EVALUACE EXTERNÍ A KOMBINOVANÉ 

Poř.č. Země 

realizace 

Sektor / 

tematická 

priorita + vazba 

na SDG a 

průřezové 

priority 

Název programu / 
projektu 

Gestor 

hodnoceného 

programu/ 

projektu 

Realizátor  
programu/projektu 

(u konsorcií a  

subdodávek též 

spolurealizátoři) 

Celkové a 

hodnocené 

období 

realizace  

programu/ 

projektu 

Celková hodnota 

hodnoceného 

programu/ 

projektu 

Komentář k záměru evaluace a způsobu 
využití doporučení  

(od gestora, zadavatele, ZÚ, příjemce) + 
zdůvodnění volby formy evaluace, u 
kombinované též dělby práce 

1. Etiopie 

 

Inkluzivní 

sociální rozvoj 

(SDG 4 a 10) 
 

 

 

 

Prioritní sektor 
programu ZRS 
Inkluzivní sociální 

rozvoj (primárně 
přístup k 
inkluzivnímu 

vzdělávání, bez 
zdravotnických 

služeb) 

ČRA Člověk v tísni, 

Česká zemědělská 

univerzita, Česká 

geologická služba 

2011-2020 99 000 000,- Kč 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 a evt. jiném 

pokračujícím sektoru. 
  

Publication and 
Research Activities 
Development for 

Education in Life 
Sciences at 
Hawassa University 

( z dotačního 
programu 

Posilování kapacit 
VVŠ) 

MZV/ORS Česká zemědělská 

univerzita 

2020 1.495.000,- Kč 

2. Gruzie Řádná správa 
věcí 

veřejných 

 

Zvýšení kapacit a 
efektivity gruzínské 

kynologické služby 
(GE-2016-083-RO-
15113) 

ČRA Generální 
ředitelství cel,  

GAPPAY, s.r.o., 

K9&Services s.r.o. 

2016-2019 9,4 mil. Kč Projekt složený z více realizací, od studie 
proveditelnosti, přes dodávky služebních psů 

a vyškolení gruzínské kynologické služby. 
Jedním z cílů evaluace je získat doporučení 
k evt. replikaci projektu v jiných zemích 

včetně ověření výsledků, dopadů a 
udržitelnosti intervence (aktuálně se nabízí 
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Moldavsko, který je již ve fázi přípravy). 

3. Moldavs

ko 

Inkluzivní 

sociální rozvoj 

(SDG 1, 10 a 

17) 

Podpora a asistence 

sociálnímu sektoru 
v Moldavsku 
 

 
 
Zajištění kvality a 

dostupnosti 
zdravotně 

sociálních služeb v 
Moldavsku 2017-
2022 

ČRA Charita ČR 

 

 

 

 

 

Charita ČR 

2017-2020 

 

 

 

 

 

2019-2022 

28 723 618,61 Kč 

 

 

 

 

 

21 049 536,- Kč 

Cílem je zhodnocení efektivity, vynaložených 

prostředků a ověření udržitelnosti dvou 
navazujících projektů, případně lessons 
learned z hlediska rozvoje sociálních služeb v 

zemi včetně možnosti přenosu zkušeností do 
podobných/ pokračujících projektů. Na první 
projekt navazuje níže uvedený „Zajištění 

kvality a dostupnosti zdravotně sociálních 
služeb v Moldavsku 2017-2022“. Je žádoucí 

evaluovat i nedokončený projekt z důvodu 
navazujících již schválených identifikací; 
evaluace by byla nápomocná při přípravě 

těchto projektů v 2022-2023. 

4. BiH/ 

Kambod

ža  
 

Nakládání 

s přírodními 

zdroji/voda a 

sanitace/ 

 

Program B2B 

(SDG 6) 

 

 

 

 

 

 

SDG Challenge 

Fund 

Podpora využití 
kořenových čistíren 
odpadních vod v 

Bosně a 
Hercegovině - 

realizační fáze 
projektu 
 

Studie 
proveditelnosti 
sušení čistírenských 

kalů pro účely 
energetického 

využití v BaH 

ČRA 

 

Dekonta a.s. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dekonta a.s./ IPR 

Aqua s.r.o. 

2017-2019 
 

 
 
2020 

 
 
 

 
2017-2021 

 

827 050,00 Kč 

(dotace ČRA byla 

50 %) 

 

496 000,00 Kč 
(dotace ČRA byla 

50 %) 
 
 

Celkem 3 009 
857,24 Kč 

ČRA se v BiH dlouhodobě profiluje 
výstavbou ČOV a typ kořenové ČOV je 
jednou z možností, kterou by ČRA ráda 

ověřila, zda je to vhodný typ k využití 
v sektoru WASH nejen v BaH, ale i v 

Kambodži. Rádi bychom se zaměřili na 
problematiku a udržitelnost kořenových 
ČOV, které mohou být v zemích české ZRS 

možnou alternativou k běžným ČOV. 
Zároveň při výstavbách ČOV je třeba řešit i 
nakládání s čistírenským kalem a proto nás 

zajímá, jakým způsobem či zda vůbec došlo 
k využití studií na sušení čistírenského kalu 

podpořených v BaH a Kambodži. 
Důležité je také zmapovat vzájemnou 
návaznost či duplicitu různých nástrojů 

podpory v této oblasti, s výhledem na 
komplexní přístup. Do evaluace by tedy bylo 
vhodné připojit také projekt podpořený 

z nástroje Challenge Fund, v rámci něhož 
byla zpracována studie proveditelnosti ke 

zpracování a potenciálnímu využití odpadu 
v BiH. 

Feasibility study on 
potentials for 
municipal and 

industrial sludge 
treatment and use in 
BiH 

MZV Dekonta a.s. 2019 39 322 USD 

(901 732 Kč), 

z toho dotace 

fondu 31 458 

USD (721 395 

Kč) 

5. Kambod

ža  

Inkluzivní 

sociální rozvoj 

(SDG 3.1. a 

3.2.) 

Zlepšení kvality 

poskytované 

zdravotní péče o 

matku a dítě ve 

ČRA Charita ČR 

 

8. 8. 2018 - 

31. 12. 

2020 

14 727 500, - Kč Evaluace dobré praxe v prioritním sektoru, 
kde se naskýtají do budoucna větší možnosti 

intervence. Přestože jsme v tomto teritorii 
krátce, tak by bylo přínosné evaluovat 
projekty hned v prvních letech a do budoucna 
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třech nemocnicích v 

provincii Kampong 

Chhnang 

projekty nastavit dle výsledků evaluace. 

6. ČR Dotační titul 

GRV 

Globální rozvojové 

vzdělávání a osvěta 

veřejnosti 

 

ČRA Všechny 

podpořené a 

nepodpořené 

projektové žádosti 

2019-2021 26 000 000,- Kč Evaluace jednoho z dlouhodobých programů 
ZRS ČR v gesci ČRA, s důrazem na 

relevanci a účelnost podpory a udržitelnost 
podpořených intervencí. Zaměření se na 
jednotlivé oblasti podpory, koherenci 

s programy MŠMT, dosah mediálních 
výstupů a celkové lessons learned, včetně 
případných best practices 

Poznámka: Nad rámec plánovaných zakázek je možná průběžná evaluační součinnost s gestory programů/projektů ZRS a HP ČR dle potřeby a mezinárodní nabídky. 
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II) Indikativní přehled evaluačních záměrů na rok 2023 
 

 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 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 

2014-2021 63,05 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. 

2 Všechny 
prioritní 

země ZRS 

Inkluzivní 

sociální rozvoj 

(SDG 4) 

 

 

Posilování kapacit veřejných 

vysokých škol 

v rozvojových zemích 2020-

22 

 
Prioritní projekty: 

Posílování odborných 
kapacit v hydroenergetice I-
II, Gruzie 

 
Podpora inovace výuky, 

rozvoje výzkumu a 
meziuniverzitní spolupráce 
SAUM a TSU, Moldavsko 

 

MZV/
ORS 

VVŠ v ČR  a cílové zemi 
 

 
 
 

 
ČVUT Praha  
 

 
 

ČZU 

2020-2022 27.000.000 Kč Evaluace prvních tří let realizace 
rozšířeného dotačního programu 

na podporu kapacit veřejných 
vysokých škol, s důrazem na 
relevanci a udržitelnost 

partnerství, na případné propojení 
s programem rozvojových 
stipendií a na dopady a adaptaci 

na pandemické restrikce. 

3 Gruzie Inkluzivní a 
sociální rozvoj 

MLP (realizované projekty) MZV Místní NNO 
 

2020-2022 Cca 3 mil. Kč Cílem je ověřit dopady, 
udržitelnost a další perspektivu 
MLP zaměřených na inkluzi a 

sociální rozvoj v Gruzii. 

4 Kambodža Zdravotnictví Omezit úmrtí novorozenců a 
dětí mladších pěti let, jímž je 

možné předejít, snížit 
mateřskou úmrtnost ve 
vybraných  lokalitách 

v cílové oblasti 

ČRA EuroPlus Consulting & 
Management, s.r.o., Charita 
Česká republika, Medsol, s.r.o., 

Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze, AMCA, spol. s.r.o.  

2018-2020 27 341 581 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. 
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5 Kambodža Inkluzivní  
sociální 
rozvoj/vzdělávání 

Zajistit rovný přístup žen a 
mužů k cenově dostupnému, 
kvalitnímu a inkluzivnímu 

odbornému, učňovskému a 
vyššímu vzdělání, včetně 
univerzitního  

ČRA EuroPlus Consulting & 
Management, s.r.o., Člověk 
v tísni, o.p.s., ČVUT – Fakulta 

biomedicínského inženýrství 

2018-2021 22 628109 Kč Evaluace prioritního sektoru, 
postavení ČR v tomto sektoru 
v KAM, její komparativní výhody 

a případné možnosti realizovat 
komplexní projekty či 
spolupracovat s dalšími donory, 

případně se zapojit do 
Delegované spolupráce EU.  

6 Etiopie Zemědělství a 

rozvoj venkova 

Dokončení 

hydrogeologického 
mapování Etiopie 
 

 
Monitoring of sustainability 
of shallow ground water 

resources for household 
irrigation, 2020-2021 

ČRA 

 
 
 

 
MZV 

GEOtest, a .s. 

 
 
 

 
GEOtest, a .s. 

2016-2019 

 
 
 

 
2020-2021 

8,99 mil. Kč 

 
 
 

 
48 000 USD 
(1 114 080 

Kč), z toho 
dotace fondu 

36 000 USD 
(835 560 Kč) 

Jedním z cílů evaluace je zjistit 

přínos projektů, skutečné či 
potenciální návaznosti, koherenci 
nebo duplicity mezi podporou 

z různých nástrojů a kritéria či 
aspekty, které je třeba v tomto 
typu projektu zohledňovat při 

přípravě, hodnocení a realizaci. 

7 Etiopie Zemědělství a 
rozvoj venkova 

Podpora malých farmářů při 
zajišťování přístupu 

k potravinám  a zvýšení 
protierozní odolnosti 
komunit ve vybraných 

kebelích zóny Kembata 
Tembaro, SNNPR 

 
Zvýšení ekologické stability 
povodí Dijo a Bilate II. 

 
Rozšíření aplikace 
holistického managementu 

krajiny a „ Climate Smart 
Agriculture“ v Arba Minch 

Zuria Woreda, SNNPR, 
Etiopie 

ČRA GEOtest, a .s. 
 

 
 
 

 
 

Člověk v tísni, o. p. s.  
 
 

Mendelova univerzita v Brně  

2019-2021 
 

 
 
 

 
 

2019-2021 
 
 

2019-2020 

4 741 760 Kč 
 

 
 
 

 
 

10 000 000 Kč 
 
 

7995 709 Kč 

U NMR (natural  resources 
managemnent) projektů je běžnou 

praxí mj. zahraničních donorů, 
která je všeobecně doporučována 
též českým ZÚ, 

po završení I. fáze projekt rozšířit 
či na něj navázat v rámci II. fáze 

s cílem povýšit projektové 
výstupy na další úroveň a zajistit 
jejich větší udržitelnost/dopad.  

 
Doporučujeme tedy ověřit jednak 
nutnost, jednak efektivnost 

provádění II. fází u vybraných 
zemědělských projektů pro 

případné poučení do budoucna, a 
to nejlépe se speciálním 
zaměřením  na projekt v Kembatě 

Tembaro, kde výjimečně II. fázi 
provádí jiný realizátor oproti fázi 
první (Mendelova Univerzita). 

 

 


