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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Návrh metodiky pro sběr statistických dat a vykazování oficiální rozvojové pomoci ČR v
souladu se stávajícími národními i globálními systémy a metodikami (OECD/DAC, IATI,
ČSÚ, MF).
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
ČR usiluje v rámci celkové snahy o kvalitní realizaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)
také o průběžné, transparentní, důvěryhodné a srozumitelně prováděné statistické vykazování
oficiální rozvojové pomoci (ODA). Jeho nezbytným předpokladem je pokud možno úplný
sběr dat od všech institucí, které z veřejných prostředků realizují aktivity vykazatelné jako
ODA.
Vytvoření kvalitní metodiky (a případného informačního systému) pro sběr statistických dat
přispěje ke kvalitě a úplnosti výkaznictví a tím i snížení administrativní náročnosti celého
procesu. Metodika musí vycházet z mezinárodně uznávaných formátů pro oficiální
výkaznictví ODA – jde o formát CRS++ OECD/DAC a také o otevřený publikační formát
IATI. Zároveň je třeba v rámci sběru dat zohlednit existující systémy a formáty pro
statistické výkaznictví v ČR, a to zejména systémy ČSÚ, MF, případně ČNB.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum

4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Získáním kvalitní metodiky dojde ke zkvalitnění celého procesu sběru, analýzy a vykazování
dat a tím i k posílení postavení ČR jako vyspělého a transparentního dárce ZRS v
mezinárodním kontextu.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Vazba na specifický cíl „Zvýšení efektivity rozvojové a transformační spolupráce stejně jako
humanitární pomoci ČR a zvýšení angažovanosti ČR v této oblasti“.
6) Cíl(e) projektu:
Díky ucelené metodice zkvalitnit statistické výkaznictví ZRS ČR při minimalizaci
administrativní zátěže celého procesu sběru a získávání dat.
7) Potřebnost projektu:
ČR v rámci svých mezinárodních závazků i snahy o transparentnost ZRS ČR dlouhodobě
usiluje o zkvalitnění statistického výkaznictví a jeho přizpůsobení mezinárodně uznávanému
formátu OECD/DAC, resp. IATI. Základním předpokladem pro splnění tohoto cíle je
kvalitní, včasné a co nejúplnější získávání podkladových informací a dat, čehož lze
dosáhnout díky kvalitní metodice, již zatím MZV postrádá.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
Výsledek výzkumu typu N - výstupem projektu bude certifikovaná metodika, případně
doplněná výstupem typu V – výzkumná zpráva.
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Výsledky projektu budou využity při budování komplexního systému pro vykazování
oficiální rozvojové pomoci (ODA) a další statistické výkaznictví ZRS ČR.
10) Očekávaný přínos projektu:
Zkvalitnění sběru dat a celkového statistického výkaznictví ZRS ČR, s důrazem na
spolehlivé vykazování ODA v požadovaném formátu při co nejmenší administrativní zátěži
MZV a dalších vykazujících subjektů.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura, ústřední orgány státní správy
a další subjekty realizující z veřejných rozpočtových prostředků aktivity vykazatelné jako
ODA.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
12 měsíců
13) Předpokládaná cena:
200.000,- Kč

14) Doplňující informace:
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