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Výsledky II. kola dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury 

(ČRA) na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu 

„Podpora trojstranných projektů českých subjektů“  

pro rok 2015 

 

Výběrové dotační řízení II. kola bylo veřejně vyhlášeno dne 30. 12. 2014. Do data uzávěrky příjmu 

projektů (2. kola) 28. 2. 2015 bylo vyhlašovateli doručeno celkem 63 žádostí (33 pokračujících + 30 

nových žádostí) 

 

Obálková komise ve složení M. Toulová (ČRA) a J. Žaloudková (ČRA), která zasedala 2. 3. 2015, 
posoudila doručené projekty z hlediska splnění formálních náležitostí a konstatovala, že projekty 
splnily všechny požadované formální náležitosti. Projekty byly následně postoupeny hodnotící komisi.  

Složení hodnotící komise pro dotační titul: 

„PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ“ 

  
Martin Náprstek, ČRA (předseda hodnotící komise) 
Monika Toulová, ČRA 

Veronika Hirzel, MZV 
 

Hodnotící komise provedla ve dnech 2. 3. – 30. 4. 2015 vyhodnocení předložených projektů 
s následujícím výsledkem: 
 

Podpořené projekty  

 

Žadatel Název projektu Doporučení hodnotící komise  

Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Podpora vykořeněných obyvatel Afghánistánu 

- East West Livelihoods Initiative 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Propojování humanitární a rozvojové pomoci 
v horských oblastech provincie Balch 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Diverzifikace příjmů a zlepšení potravinové 

bezpečnosti obyvatel městských a 
příměstských částí v Mazar-e Sharif 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Tržní rozvoj služeb pro komunitní živočišnou 
výrobu 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Posilování odolnosti vůči katastrofám 

prostřednictvím lepšího vzdělávání a obživy 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Správa přírodních zdrojů a podpora 
udržitelného způsobu obživy ve čtyřech 

distriktech Balchu a Samangánu (Severní 
Afghánistán) 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Člověk v tísni, Podpora spolupráce mezi drobnými zemědělci přidělit dotaci po vypořádání 
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o.p.s. a zvýšení jejich produktivity v Imeretském 
kraji v Gruzii 

připomínek 

Charita ČR Podpora zdrojů obživy skrze učňovské a 

podnikatelské vzdělávání a podpora zlepšení 
zdrojů příjmů v oblastech přesídlení 
Mayukwayukwa a Meheba 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

FoRS World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro 

spravedlivější svět 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Charita ČR Výuka "Fair Trade" ekologického zemědělství 
- inovativní způsob integrace potravinové 

bezpečnosti do evropského univerzitního 
vzdělávání 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

  

Glopolis, o.p.s. Jezte zodpovědně! Aktivně se vzdělávacím 

programem pro globální výzvy v Evropském 
roce rozvoje a dále 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 
 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Posílení kapacit občanské společnosti pro 
sociální a ekonomický rozvoj provincie Bié, 

Angola 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Světlo pro svět Komunitní rehabilitace v Arba Minch a okolí přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Zvyšování odolnosti krizových oblastí 

prostřednictvím integrovaného 
multisektorového přístupu v zóně Wolayita a 
Jižní Omo, Regionu SNNPR 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

NaZemi Kampaň za důstojnou mzdu pro pracovníky v 
oděvním průmyslu 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Glopolis, o.p.s. Financování rozvoje a rozvojové finance v 
Evropském roce rozvoje 2015: Celoevropská 

kampaň za sladění evropských investic s post-
MDG´s strategií a politikami 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Ovčí vlna jako ekologicky šetrný stavební 

materiál - integrovaný přístup pro rozvoj 
dodavatelského řetězce 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Světlo pro svět Odstraňování a prevence slepoty v odlehlých 

oblastech regionu Sidama v Etiopii 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Světlo pro svět Vzdělání pro etiopské děti s vadou sluchu přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Diakonie ČCE Zajištění obživy v oblasti Chuko, III. Fáze přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

ADRA Podpora hospodářského rozvoje venkova 
v provinciích Selenge a Zavkhan, Mongolsko 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Glopolis, o.p.s. Více vlastních zdrojů pro rozvojové země: 
snížení odlivu kapitálu z globálního Jihu skrze 

důslednější obchodní a investiční politiku EU 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Diakonie ČCE Podpora integrace dospělých lidí s mentálním 
postižením v Gruzii 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 
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Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Kvalita nebo kvantita? přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Diakonie ČCE Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir Daru / 

Etiopie 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Diakonie ČCE Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění 
trhu farmářům na severu Moldavska 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Charita ČR Rozvoj organizací občanské společnosti za 

účelem podpory dodržování lidských práv 
v mongolských věznicích 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Diakonie ČCE Rozvoj služeb domácí péče CASMED II. přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Charita ČR Zajištění udržitelných zdrojů obživy v Kedida 

Gamela, SNNPR 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Glopolis, o.p.s. Farmářské organizace jako klíčoví aktéři 
v produkci rýže v Západní Africe 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

NaZemi Prosazování fair trade v politikách EU přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Diakonie ČCE Sociální harmonizace a podpora obživy 
v komunitách 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

NaZemi Každá obec se počítá: společensky odpovědné 

nakupování - Teď! 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

Ekumenická 
akademie o.s. 

Globální férovost - školy jako činitelé změn přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Ekumenická 

akademie o.s. 

Prosazování fair trade v politikách EU přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

ARPOK Critical review of the historical and social 
disciplines for a formal education suited to the 

global society 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

ARPOK Experiencing the World přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Ekumentická 

akademie o.s. 

Za férovou čokoládu! přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 

EDUCON Evropské spojenectví pro dosažení MDGs 
proti dopadům nedostatku potravin a 
klimatických změn na sociálně vyloučené 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

EDUCON Museo Mundial – Globální vzdělávání 
v evropských muzeích s cílem podpory 
Rozvojových cílů tisíciletí 

přidělit dotaci po vypořádání 
připomínek 

Ekumenická 

akademie 

Trinet Global - místní správa, podnikatelský 

sektor a univerzity jako nositelé změny 

přidělit dotaci po vypořádání 

připomínek 
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Čekací listina 

 

Žadatel Název projektu Doporučení hodnotící komise  

Světlo pro svět Inkluzivní vzdělávání dětí s vadou zraku v 
Kambodži 

čekací listina 
 

NaZemi Cesta k etickému a udržitelnému 
dodavatelskému řetězci v obuvnickém 

průmyslu 

čekací listina 
 

ADRA Přístup k bezpečné pitné vodě komunitám 
Qetane Kedeb v zóně Gurage v Etiopii 

čekací listina 
 

Glopolis, o.p.s. Nerovnosti a férové danění v jádru evropské 

rozvojové agendy: zapojení veřejnosti (nejen) 
do Evropského roku rozvoje 2015 

čekací listina 

 

ADRA Podpora rovnocenného přístupu ke kvalitnímu 

vzdělání v Etiopii 

čekací listina 

 

Diakonie ČCE Podpora ohrožených dětí a mládeže ze 
znevýhodněných rodin: snížení hrozby 
rizikového chování a pomoc při socializaci v 

rámci místní komunity 

čekací listina 
 

Glopolis, o.p.s. Čas na změnu: Podpora udržitelné spotřeby a 
produkce nerostných surovin nejen v kontextu 

Evropského roku rozvoje 2015 

čekací listina 
 

Charita ČR Vysazení ovocných plodin na svazích a 
terasách jako opatření proti sesuvným 

procesům v municipalitě Chulo, autonomní 
republika Adžárie, Gruzie 

čekací listina 
 

Světlo pro svět Posilování občanské společnosti skrze 
inkluzivní vzdělávání v Bosně a Hercegovině 

čekací listina 
 

Diakonie ČCE Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné 

péče na Ukrajině 

čekací listina 

 

ADRA Podpora výživy matek a dětí do pěti let v 
oblasti Baray Santuk (Kambodža) 

čekací listina 
 

NaZemi Skautingem k aktivnímu globálnímu občanství 

v ERR 2015 a dále 

čekací listina 

 

Diakonie ČCE Ženy ve vedení - Zambie čekací listina 
 

INEX SDA GLEN – společně pro rozvojové vzdělávání v 

Evropě 

čekací listina 
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Nepodpořené projekty 

 

Žadatel Název projektu Doporučení hodnotící komise  

Ekumenická 
akademie o.s. 

Sociální a solidární ekonomika jako udržitelné 
pojetí rozvoje v Evropském roku rozvoje 2015 
a poté 

Dotace nepřidělena 

Hnutí DUHA Financování rozvoje a rozvojové finance v 

Evropském roce rozvoje 2015: Celoevropská 
kampaň za sladění evropských investic s post-

MDG´s strategií a politikami 

Dotace nepřidělena 

Arnika Asistenční pomoc lidem postiženým toxickým 
znečištěním v Bosně a Hercegovině a v Srbsku 
a zvýšení kapacity NNO v této oblasti 

Dotace nepřidělena 

Ekumenická 
akademie o.s. 

Devět miliard u jednoho stolu: podpora role 
Evropy při prosazování potravinové a 
klimatické spravedlnosti 

Dotace nepřidělena 

Centrum pro 

dopravu a energii 

Financování rozvoje a rozvojové finance v 

Evropském roce rozvoje 2015: Celoevropská 
kampaň za sladění evropských investic s post-

MDG´s strategií a politikami EU pro 
udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby 

Dotace nepřidělena 

Národní centrum 
bezpečnějšího 

internetu 

Pomoc při překonávání problému Digital 
Divide v Africe 

Dotace nepřidělena 

 
 

Dotace bude přidělena po vypořádání připomínek hodnotící komise. Poskytnutí  dotace a její výše 
budou záviset na disponibilních zdrojích ČRA a v této souvislosti vyzýváme předkladatele projektu 
k jednání. 

 
 

Praha, 30. 4. 2015   
 
 


