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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Analýza možností a způsobů uplatnění transformačních zkušeností ČR v bilaterální i
multilaterální rozvojové spolupráci
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Transformační zkušenost tvoří přidanou hodnotu ČR v rámci zahraniční rozvojové
spolupráce (ZRS) a je takto definována i v Koncepci ZRS ČR na období 2010-17 a v
programech s jednotlivými prioritními zeměmi ZRS ČR. V rámci dvoustranné zahraniční
rozvojové spolupráce s Bosnou a Hercegovinou, Gruzií a Moldavskem jsou rovněž
vyčleněny finanční prostředky na uplatnění této zkušenosti v sektoru "Státní správa a
občanská společnost". Dosud však nebyla provedena systematická analýza skutečného
obsahu transformační zkušenosti ČR a zejména způsobů jejího uplatnění v ZRS ČR jak v
bilaterálním, tak multilaterálním kontextu.
Vlivem politických změn v blízkém sousedství EU roste také poptávka po transformačních
zkušenostech v ZRS EU. ČR dlouhodobě deklaruje svou připravenost tuto poptávku
naplňovat a prosazuje zohlednění transformačních zkušeností i v programových
dokumentech ZRS EU (strategie Agenda for Change, Evropské transformační kompendium,
databáze www.eutransition.eu, jednání o jednotlivých finančních nástrojích ve finančním
rámci EU na léta 2014-20). Právě v kontextu vnějších vztahů EU a jednotlivých finančních
nástrojů je třeba analyzovat možnosti pro systematické zohlednění a uplatnění transformační
zkušenosti ČR, včetně identifikace vhodných aktérů pro realizaci konkrétních iniciativ.

3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Analýza (provedená na základě výzkumu v ČR, evt. doplňkově v jedné ze tří výše uvedených
zemí, v nichž ČR realizuje rozvojové projekty zaměřené na transformaci) bude sloužit k
upřesnění definované přidané hodnoty ČR v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, včetně
výhledového promítnutí do strategických a programových dokumentů. Zároveň přispěje k
posílení pozice ČR při prosazování transformačních zkušeností do ZRS EU a dalších
multilaterálních organizací.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Primární vazba na specifický cíl „Zvýšení efektivity rozvojové a transformační spolupráce
stejně jako humanitární pomoci ČR a zvýšení angažovanosti ČR v této oblasti“. Sekundární
vazba na specifický cíl „Posílení pozice ČR a zvýšení její angažovanosti v mezinárodních
organizacích a EU s cílem zintenzívnit mezinárodní spolupráci, podporovat zahraničně
politické cíle ČR a zajistit prosperitu státu a jeho občanů“.
6) Cíl(e) projektu:
Získat ucelené poznatky umožňující cílené využívání transformačních zkušeností ČR v
bilaterální i multilaterální ZRS.
7) Potřebnost projektu:
ČR dlouhodobě postrádá komplexní analýzu využitelnosti svých transformačních zkušeností
v ZRS, proto nedokáže maximálně využívat této své přidané hodnoty v bilaterálním ani
multilaterálním kontextu.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
Výsledek výzkumu typu V - výstupem projektu bude analýza v anglickém jazyce, která
poskytne přehled možností a způsobů využití transformačních zkušeností ČR v bilaterální i
multilaterální ZRS.
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Výsledky projektu budou promítnuty do strategických a programových dokumentů ZRS ČR
a využity při formování pozic ČR v rámci bilaterálních i multilaterálních jednání, jakož i při
identifikaci a realizaci konkrétních projektů.
10) Očekávaný přínos projektu:
Konkretizace a intenzivnější využití transformační zkušenosti ČR v bilaterální i
multilaterální ZRS, včetně zapojení českých expertů a organizací do realizace projektů
financovaných EU a dalšími multilaterálními organizacemi. Díky úspěšnému uplatnění
transformačních zkušeností budování efektivních partnerství pro rozvoj a celkové zvýšení
efektivnosti ZRS ČR.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (vč. zastupitelských úřadů), Česká rozvojová agentura,
ústřední orgány státní správy a nevládní subjekty zapojené do přenosu transformačních

zkušeností ČR v rámci ZRS ČR a ZRS EU.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
12 měsíců
13) Předpokládaná cena:
150.000,- Kč
14) Doplňující informace:
Upřesnění k otázkám TAČR:
- Počítá řešení i s osobním zjišťováním na místě? - není nutná zahraniční mise, pokud ano,
zaměření na jednu ze tří zemí, v nichž jsou vyčleněny bilaterální prostředky ZRS na tento
účel – BaH, Gruzie, Moldavsko - doplněno v textu;
- Doporučuje se zpřesnit příliš obecně formulované zadání - doplněno;
- Doporučuje se poskytnout řešiteli konkrétnější obsahová a metodická vodítka pro
požadované analýzy (doplněny odkazy na dostupné zdroje);
- Doporučuje se určit, kterou část české transformační zkušenosti považuje za relevantní označení relevantní části transformační zkušenosti může být naopak jedním z výstupů
projektu.
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