
 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 
NA PROJEKTY TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE NA ROK 2009 

 
Dne 19. prosince 2009 se sešla v prostorách MZV ČR komise, aby vybrala projekty 

transformační spolupráce na rok 2009, resp. projekty s termínem zahájení v r. 2009.  
 

Složení výběrové komise: Gabriela Dlouhá, ředitelka Odboru lidských práv a transformační 
politiky – předsedkyně komise, Naďa Holíková, zástupkyně ředitele Odboru severní a 
východní Evropy, Irena Müllerová, pracovnice odboru Společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, Filip Tesař, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů se specializací na 
Balkán, David Stulík, pracovník Delegace Evropské komise v Kyjevě, Vlasta Hirtová, 
vedoucí programu East – East, Partnership Beyond Borders, Nadace OSF. Člen komise 
Michal Procházka, Česká Rozvojová agentura, se ze zdravotních důvodů z jednání omluvil. 
Komise však měla k dispozici jeho hodnocení a jeho nepřítomnost neovlivnila 
usnášeníschopnost komise. 

Dále byli přítomni zástupci odboru LPTP, kteří zpracovávali projekty v prvním kole 
výběrového řízení: Helena Štohanzlová (koordinátorka Programu transformační spolupráce), 
Jan Látal (administrátor výběrového řízení) a Erik Siegl.  
 

G. Dlouhá na úvod členy komise seznámila s fungováním Programu transformační 
spolupráce, s jeho prioritami a financováním, dále popsala metodiku výběrového řízení a 
podklady, které byly členům komise na zasedání předloženy. Všichni členové komise 
obdrželi tabulku s projekty v pořadí dle součtu bodového hodnocení všech členů komise.  
 

Komise posléze projednala jednotlivé projekty, které získaly více než 2 body.  
 
Projekty navržené ke schválení  
 
č. 10  Libri Prohibiti – Podpora hnutí Kubánské nezávislé knihovny; projekt schválen v plném 
rozsahu, předkladatel upraví projekt v návaznosti na výsledky cesty koordinátorky projektu 
v prosinci t.r. na Kubu 
 
č. 16  Asociace pro mezinárodní otázky – Evropská alternativa pro běloruské školy; projekt 
schválen v plné výši, tzn. ve výši 1 071 701,- Kč (výše byla upravena, neboť předkladatel 
chybně vypočítal administrativní nepřímé náklady). Doporučení komise: předkladatel by se 
měl pokusit o navázání spolupráce i s relevantními oficiálními institucemi ( např.: běloruský 
svaz učitelů) s cílem zajistit vytvořené metodice širší využití.  
 
č. 8  Člověk v tísni – Barmské projekty; projekt schválen v plné výši na 2 roky. 
 
č. 5: Člověk v tísni – Zmírnění etnického napětí na Krymu, inspirace Ukrajiny českou 
transformací a Evropou; projekt schválen v plné výši, předkladatel by se měl zaměřit na hlavní 
proud médií a zajistit zveřejnění mediálních výstupů v těchto médiích, zajistit monitoring 
odvysílaných výstupů.    
 
č. 1  Člověk v tísni – Zvyšování efektivity práce a vlivu na veřejnost nevládních organizací v 
Bělorusku; projekt schválen v plné výši. Dodat výstupy monitoringu v dostatečném předstihu 
před revizí sankcí EU.  
 



č. 9  Člověk v tísni – Podpora občanské společnosti na Kubě; projekt schválen v plné výši na 
2 roky. Doporučení: zpracovat analýzy situace na ostrově v potenciálně reformních či 
„perestrojkových“ oblastech (např. zemědělství), které mohou být zpětně konfrontovány s 
transformačními zkušenostmi ve východní Evropě. Případná doporučení na možná specifická 
témata a „experty“ autory případných analýz na Kubě může případně poskytnout i ZÚ 
Havana. Zpracování analýz přímo na Kubě by představovalo i další formu přímé podpory. 
 
č.6 Institut pro evropskou politiku Europeum: Kosovská debata na evropská témata: vytváření 
a prosazování pozic vůči politickým činitelům a státní správě, projekt schválen v plné výši, 
Doporučení: předkladatel se pokusí zmapovat donorské prostředí v oblasti transformační 
spolupráce a zformuluje případné náměty a doporučení pro její poskytování. 
 
č. 12 Transparency International – Česká republika: Implementace Právního protikorupčního 
poradenského střediska v Gruzii – projekt schválen v plné výši za podmínky, že předkladatel 
doplní informaci o finanční udržitelnosti fungování protikorupčního střediska v Gruzii. 
 
č. 18  Transitions Online – Zvýšení plurality médií a občanských aktivit pomocí nových 
médií; projekt schválen v plné výši.  
 
č. 25  Člověk v tísni – Posilování občanské společnosti IV – Moldavsko/Podněstří; projekt 
schválen v plné výši na 2 roky. 
 
č. 15 Asociace pro mezinárodní otázky - Občanská alternativa pro školy východní Ukrajiny –
projekt schválen v plné výši, tzn. ve výši 1 016 778,- Kč (výše byla upravena, neboť 
předkladatel chybně vypočítal administrativní nepřímé náklady). Doporučení: konkretizace 
náplně školení, nevytvářet další brožuru sborníkového typu, ale jednolitou knihu s redaktorem 
nikoli pouze editorem, která by měla obsahovat i praktické návody pro učitele (vzory cvičení 
apod.). Zajistit její odbornou recenzi.  
 
č.3 AGORA CE - Rozvoj občanské společnosti a její účast na veřejném životě v Gruzii – 
projekt schválen v plné výši, v rámci dohadovacího řízení bude věnována pozornost možným 
duplicitním nákladů v dalších gruzínských projektech AGORY (pokračujícího projektu 
transformační spolupráce a schváleného projektu rozvojové spolupráce)  
 
č. 11 - Burma Center Prague - Indická základna pro transformaci Barmy – projekt schválen na 
3 roky, dotace na rok 2009 přiznána ve výši 1 500 000,- Kč. Doporučení: soustředit se na 
aktivity zvyšování povědomí v Indii, vypustit aktivity související s indoevropskou kampaní za 
propuštění politických vězňů, přímá podpora politickým vězňům by měla být hrazena ze 
soukromých zdrojů nikoli z prostředků MZV, omezit aktivity související s evropským 
lobbyingem a školením volebních pozorovatelů.  
 
č.13 Centrum pro studium demokracie a kultury - Vzdělávací institut pro demokracii a 
občanskou společnost na východní Ukrajině – projekt schválen v plné výši na 18 měsíců. 
Podmínka komise: zahájení spolupráce s již existující Univerzitou. Nevytvářet další brožuru 
sborníkového typu, ale jednolitou knihu s redaktorem nikoli pouze editorem, zajistit její 
odbornou recenzi. 
Pozn. LPTP: na základě požadavku komise by měl být projekt schválen pouze jako roční a 
nikoli dvouletý. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o projekt 24 měsíční ale 18 měsíční 
s ukončením v červnu 2010 tak, aby došlo k pokrytí celého akademického roku, navrhujeme 
jej v zájmu zachování logiky projektu schválit dle návrhu předkladatele jako 18 měsíční.   



 
č. 17 Czechinvent technologická agentura - Urychlení ekonomické transformace Moldavska - 
přenos know-how v oblasti přímých zahraničních investic – schválen jako odložený s tím, že 
se LPTP pokusí přednostně zajistit jeho financování z jiných zdrojů.  
 
č. 19 Transitions Online - Investigace znečištění životního prostředí - Balkán 2009 – projekt 
schválen, dotace přiznána ve výši 1 450 000,- Kč (požadavek na zkrácení osobních nákladů o 
cca 10%). Doporučení: posílit zastoupení kosovských novinářů, např. v poměru 5/5/5, při 
výběru novinářů z BaH se neřídit národnostním klíčem.  
 
č. 20 ADRA - Podpora mezisektorové spolupráce a dobré praxe v ochraně proti domácímu 
násilí – schválen pouze jako pilotní na 1 rok, výše přiznané dotace byla stanovena na 
1 400 000,- Kč 
 
č. 14 Charita ČR - Rozvoj kapacit a podpora občanské participace v regionu Cahul, 
Moldavsko - schválen pouze jako pilotní na 1 rok, výše přiznané dotace byla stanovena na 
1 100 000,- Kč 
 
č. 30 FAMU: Myanmarské filmové centrum a barmské projekty FAMU III – projekt 
schválen, výše přiznané dotace: 1 000 000,- Kč. Doporučení: projekt by se měl soustředit zjm. 
na dokumentační techniky a ne na alternativní umění.  
 
č. 32  Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko – Podpora běloruské občanské společnosti; 
projekt schválen, výše přiznané dotace 800 000,- Kč. 
 
č.2 AGORA CE - Podpora demokratizace municipální správy v Moldavsku - projekt 
schválen, výše přiznané dotace 1 600 000,- Kč 
 
Projekty, které získaly 2 a méně bodů, komise nedoporučila ke schválení. 
 
Obecná doporučení komise 

- Všechny knihy, sborníky apod. vzniklé v rámci projektů transformační spolupráce by 
měly být kvalifikovaně recenzovány, přičemž vznikat by měly zjm. publikace 
nesborníkového typu,  

 
Komise se dále dohodla na tom, že z bezpečnostních důvodů budou předkladatelé 

projektů pro Kubu o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně. Seznam schválených 
projektů pro Kubu nebude součástí zveřejněné tabulky schválených projektů. 
 

Tento zápis bude předložen členům komise ke schválení tichou procedurou.  
 

Předkladatelé byli se závěry výběrové komise seznámeni v pondělí 22. prosince 2008, 
kdy byly výsledky výběrového řízení vyvěšeny na internetových stránkách programu 
transformační spolupráce (www.mzv.cz/transformace). Výše dotace spolu s připomínkami a 
podmínkami výběrové komise budou úspěšným předkladatelům sděleny po novém roce 
v rámci dohadovacího řízení.  
 
Vypracovala: Helena Štohanzlová, Jan Látal 
Schválila: Gabriela Dlouhá 
 

http://www.mzv.cz/transformace
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