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íslo projektu:
azeno zadavatelem

Místo realizace projektu:

Ha Noi, Dao Xa, Bat Trang, Da Nang
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Cílová skupina projektu:

íjemcem výstup projektu je Vietnamský fond
životního prost edí a potenciální p íjemci podpory pro
projekty environmentálních opat ení a návazn  další
instituce a organizace ve Vietnamu odpov dné za
ízení ochrany životního prost edí.

Kone ným p íjemcem výsledk projektu jsou
obyvatelé tradi ních rukod lných vesnice ve
Vietnamu
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Sektorová orientace projektu:
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Datum ukon ení projektu:
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ze ZRS R (K ):

128.000,- K
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Celková výše prost edk  na projekt v etn
spolufinancování (K ):

608.835,- K  (+ 7.734 K  nad rámec rozpo tu)

(24.989 EUR) (+ 305 EUR nad rámec rozpo tu)

Realizátor projektu: organizace / odpov dný ešitel (jméno, adresa, kontakty):
Development Worldwide, o. s., DWW, Máchova 23, 120 00  Praha 2,

ob anské sdružení, íslo registrace: MV VS/I-1/49232/02-R
URL: http://www.dww.cz

Oprávn ný zástupce: Mgr. Daniel Svoboda, p edseda ob anského sdružení, e-mail: dww@dww.cz

Odpov dný ešitel: Mgr. Simona Kosíková, Tel.: 604 839 626, e-mail: simona.kosikova@gmail.com

Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele zprávy – odpov dného ešitele:

Praha, 30. 1. 2009
Mgr. Daniel Svoboda, p edseda o.s.

Potvrzení o p ijetí zprávy gestorským rezortním ministerstvem:
(místo, datum, jméno a podpis odpov dného pracovníka gestora):
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mailto:simona.kosikova@gmail.com
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Záv re ná zpráva o realizaci projektu zahrani ní rozvojové spolupráce

Název projektu:  Building VEPF Capacity to support environmental improvements
at hot spots

Budování kapacit VEPF pro podporu zlepšování životního prost edí
v kontaminovaných hot spots

íslo projektu: MZV: 156/2008/14  RPP: Smlouva . RPP 2007_01_11DC

ešitel: Development Worldwide, o.s.

ve spolupráci s Welthaus Diözese Graz-Seckau a Vietnamským fondem
životního prost edí (VEPF - Vietnam Environment Protection Fund)

Celkový rozpo et projektu: 608.835 K  (24.989 EUR)
Spolufinancování: MZV: 128.000 K  (4.998 EUR)

RPP a vlastní zdroje: 480.835 K  (19.991 EUR)

Doba realizace projektu: duben 2008 – zá í 2008

1. Shrnutí

Projekt „Budování kapacit VEPF pro podporu zlepšování životního prost edí
v kontaminovaných lokalitách („hot spots”) realizovalo sdružení Development Worldwide
(DWW) ve spolupráci s Vietnamským fondem životního prost edí (VEPF) a Welthaus
Diözese Graz-Seckau (Rakousko). Projekt probíhal v období duben až zá í 2008.

Projekt usiloval o zlepšení stavu životního prost edí v tradi ních rukod lných vesnicích.
ešení zne iš ování životního prost edí je zde velkým problémem už kv li tomu, že dosud

neexistuje systém ízení ochrany životního prost edí pro tento typ sídel s pr myslovou
výrobou soust ed nou do domácích dílen. Ú elem projektu bylo navrhnout Fondu efektivní
nástroje pro zvýšení pov domí o innosti VEPF a realizaci opat ení na ochranu životního
prost edí v rukod lných vesnicích ve Vietnamu.

Plánované aktivity byly uskute ny podle p edpoklad  a o ekávané výsledky projektu byly
dosaženy. Vedle toho byly zajišt ny také aktivity související s administrací a ízením
projektu. Vedle zpracování p íru ek bylo pro dosažení projektových cíl  uskute no také

kolik specifických akcí, p edevším:

organizace školení pro vietnamské experty v eské republice, zam ené na hodnocení
environmentálních rizik a ur ování priorit financování; sou ástí aktivity byl i Kulatý st l o
rozvojové spolupráci s Vietnamem, uskute ný v prostorách Ministerstva životního
prost edí R;
provedení dotazníkového šet ení ve vybraných rukod lných vesnicích;
organizace mezinárodního seminá e pro místní ú ady a organizace, v Da Nang (Vietnam).

Hlavní aktivity a výstupy projektu:

1. íru ka pro environmentální audit (EAT) – ást participa ního hodnocení byla
odzkoušena prost ednictvím provedení pr zkumu ve dvou tradi ních vesnicích a poté

edložena VEPF, v souladu se schváleným projektovým plánem.
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2. íru ka pro rozhodování v záležitostech životního prost edí (ERAT) – byla nahrazena
nástrojem pro rozhodování v environmentálních záležitostech na základ  reálných
podmínek rozhodovacích proces  ve Vietnamu. Systém ur ování environmentálních
priorit a rozhodovacích proces  v eské republice byl hlavním tématem b hem tréninku
ídících pracovník  VEPF (a MONRE - Ministry of Natural Resources and Environment)

v eské republice.

3. íru ka pro komunikaci v environmentálních záležitostech – navrhované principy byly
odzkoušeny mimo jiné b hem mezinárodního seminá e v Da Nang a p i spolupráci na

íprav  informa ního letáku VEPF.

Úsp ch projektu:  Klí ovým úsp chem projektu je významn  zvýšená úrove  zájmu o
otázky ochrany životního prost edí. P i historicky první ve ejné
prezentaci program  podpory VEPF v Da Nang ú astníci oce ovali jak
mechanismy podpory poskytované VEPF tak mezinárodní podporu
realizovanou v rámci projektu ZRS R. Seminá  oslovil také média a
v d sledku toho Vietnamská televize p ipravila dv  (30ti-minutové)
reportáže na téma program  podpory VEPF a environmentálních
problém  v tradi ních rukod lných vesnicích, další informace byly
publikovány ve vietnamském tisku.

Dalším slibným ukazatelem úsp šnosti projektu je ohlášená podpora ze
strany Státního fondu životního prost edí eské republiky, formáln
stvrzená podpisem Memoranda o spolupráci s Vietnamským fondem
životního prost edí (VEPF). Uvedené Memorandum dopl uje
Memoranda podepsaná mezi VEPF a DWW a mezi Ministerstvem
životního prost edí eské republiky a Vietnamským ministerstvem pro

írodní zdroje a životní prost edí (MONRE) z roku 2006 resp. 2007.

Spolupráce s rakouským partnerem: Cenná odborná podpora projektu byla poskytnuta ze
strany Welthaus Diözese Graz-Seckau b hem p ípravy projektu a jeho
realizace, v etn  poskytnutí zp tné vazby k návrhu environmentálních

íru ek a k celkovému nastavení systému ízení ochrany životního
prost edí ve Vietnamu. Spole  jsme se shodli na tom, že ú inná
spolupráce s VEPF se musí zam it nejen na praktická (technická)
hlediska, ale p edevším na právní, finan ní a metodologické rámce
stejn  jako na širokou environmentální osv tu a výchovu. Veškerá
doporu ení našeho rakouského partnera souzní s naší dlouhodobou
strategií spolupráce s VEPF.
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2. Hodnocení aktivit, výstup , cíl  a rozvojového zám ru projektu
2.1 ehled aktivit a výstup  ve vztahu k plánu aktivit a indikátor m pro výstupy

Výstup 1

íru ka pro environmentální audit (EAT)

Plánované aktivity Realizace

1.1 P íprava a
diskuse o EAT - mise
Vietnam

Aktivita spln na.

ípravné práce za aly po oznámení o schválení projektové žádosti.
lenové projektového týmu se dohodli na konceptu p íru ek a detailním
asovém plánu projektu a úkolech pro jednotlivé leny týmu.

Práce probíhaly v R a ve Vietnamu. První mise do Vietnamu prob hla ve
dnech 18.4. – 9.5. 2008. Expert ešitelského týmu (Petr Honskus) provedl

hem mise prohlídku v terénu a sérii pracovních setkání se zástupci
Vietnamského fondu životního prost edí (VEPF), Ministerstva životního
prost edí Vietnamu (MONRE) a vybraných rukod lných vesnic.

edm tem jednání byly p edevším tyto otázky:

- Sou asné postupy VEPF pro rozhodování o programových prioritách a
projektové podpo e;

- Zdroje dat a p ístup k informacím o životním prost edí;

- Prezentace a diskuse obsahu a zam ení p íru ek pro hodnocení stavu
životního prost edí (EAT) a komunikaci v environmentálních
záležitostech (EPCT);

- Projednání zám ru provedení dotazníkového pr zkumu ve vybraných
lokalitách a návšt va ve vesnicích Phong Khe a Bat Trang;

- Organizace seminá e pro ú ady ve ejné správy a další skupiny
zainteresované v oblasti ochrany životního prost edí.

Období realizace: b ezen – erven 2008

Výstup: sebrané p ipomínky a nám ty pro p íru ky EAT a EPCT, podklady
pro seminá  v Da Nang, p ipravovaný na ervenec 2008.

1.2 Testování EAT ve
dvou obcích

Dotazníkové šet ení mezi obyvateli vesnic prob hlo b hem druhé mise, na
elomu ervence a srpna 2008 ve vesnicích Phong Khe a Dao Xa);

Pro provedení pr zkumu byl p ipraven dotazník, který byl p edem
revidován vietnamskými partnery; diskuse s vietnamskými partnery
probíhaly na míst  a b hem jejich návšt vy v R.

íklad odpov dí ú astník  pr zkumu a shrnutí hlavních poznatk  ze
šet ení je uvedeno v Manuálu (k dispozici v Aj, ve vietnamštin   a
v pracovní verzi v j)
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Výstup 2

íru ka pro analýzu environmentálních rizik (ERAT)

Plánované aktivity Realizace

2.1 íprava a
diskuse ERAT

Období realizace: b ezen – erven 2008
Principy analýzy environmentálních rizik byly zvažovány p i p íprav
tréninku pro pracovníky VEPF v R. Program byl postaven na
zkušenostech eských odborník  s ešením ekologických závazk  a
prosazováním environmentální legislativy a dále zkušenostech s realizací
environmentálních projekt  s podporu Strukturálních fond  EU, v etn
otázek stanovení priorit , p ípravy projektových návrh , výb rových
kritérií, procesu rozhodování o podpo e a monitoringu projekt . Na
základ  spole ného rozhodnutí eských odborník  a vietnamských
partner  p izp sobit nabízenou pomoc sou asným pot ebám Fondu byla
tato p íru ka zam ena detailn ji na pot ebu programování a projektového
ízení; v d sledku tohoto rozhodnutí byla zpracována P íru ka pro

rozhodování v záležitostech životního prost edí (EDMT).

Výstupy:
- Koncept P íru ky ERAT/EDMT (dále diskutované b hem seminá e

v Da Nang – viz aktivita 3)
- Program tréninkového kursu v R

2.2 Trénink ERAT -
priority VEPF

eská republika)

Období realizace: erven – ervenec 2008

Do obsahové p ípravy 5ti-denního tréninku byli p ímo zapojeni vedoucí
pracovníci VEPF. Trénink probíhal na n kolika místech R, v týdnu od 2.
do 6.6. 2008, zú astnili se ho 4 experti z Vietnamu (místo p vodn
plánovaných 2; dodate né náklady mimo projektový rozpo et byly
hrazeny z vlastních zdroj  DWW a áste  také samotným Fondem).
Trénink zajiš ovali odborníci z ad projektového týmu ve spolupráci
s eskými ú ady. lenové týmu koordinovali celý program a moderovali

ednášky a setkání.

V pr hu jednoho týdne byly pro ú astníky p ipraveny pracovní sch zky,
ednášky a diskuse na n kolika institucích (MŽP, SFŽP, Technoexport) a

terénní exkurze do vybraných zatížených lokalit.

Hlavní d raz byl kladen na procesy environmentální posuzování a
rozhodování p i stanovení a ešení environmentálních priorit .
První den kursu byl zahájen na MŽP s agendou zam enou na:

Zkušenosti s hodnocením a nápravou starých ekologických zát ží,
systém stanovení priorit pro státní program ízení zatížených lokalit;
Kjótský protokol a využití flexibilních mechanism , politika a
mechanismy vlády R a SFŽP pro poskytování asistence cizím zemím
v oblasti CDM a emisních povolení;
Požadavky na zdroje emisí, limity, spalovny, atd.;
Odpadové hospodá ství, komunální a pr myslové odpady, recyklace,
obaly, technologie pro nakládání s odpady;
Kvalita vod, nakládání s odpadními vodami, legislativa ve vodním
hospodá ství.
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ást programu, který probíhal na SFŽP, byla zam ena na p enos
zkušeností s finan ními mechanismy v ochran  životního prost edí (v etn
fond  EU) a interním ízením innosti Fondu.
Pro t etí den p ipravila eská spole nost Dekonta terénní exkurzi na
typickou lokalitu se starou ekologickou zát ží a expertní setkání, s cílem
ukázat praktický p íklad environmentálních investic realizovaných
s podporu eské vlády (sanace velké chemické továrny).

Další den kursu navštívila delegace sídlo spole nosti Technoexport za
elem diskuse priorit a potenciálních investic do ochrany životního

prost edí ve Vietnamu.

Program kursu rovn ž zahrnoval organizaci Kulatého stolu o rozvojové
spolupráci mezi R a Vietnamem. Akce, která se konala v pátek 6.6.
v budov  MŽP v Praze, se zú astnilo 30 ú astník , v etn  zástupc
vietnamské ambasády v R, eských ú ad , soukromých firem a NNO.
V pr hu Kulatého stopu byly zástupci VEPF, MONRE a vietnamské
ambasády p edstaveny priority v oblasti ochrany životního prost edí ve
Vietnamu. eské instituce (MŽP, SFŽP, RA) a šest organizací, které
realizují environmentální rozvojové projekty ve Vietnamu, poté

edstavily své zkušenosti a zárove  nové projektové zám ry a doporu ení
pro budoucí spolupráci. Sou ástí akce byl také podpis Memoranda o
spolupráci v oblasti ochrany životního prost edí mezi VEPF a SFŽP.

Na základ  poznatk  o situaci a p edchozích jednání s projektovými
partnery a zainteresovanými skupinami se ešitelé projektu rozhodli
pozm nit zam ení záv re ného seminá e; místo p vodn  plánovaného
interního seminá e pro pracovníky VEPF a jejich p ímé partnery bylo
dohodnuto zorganizovat širší pracovní seminá  pro cca 80 zástupc
ve ejné správy, s ú astí zástupc eských institucí a organizací. Koncept
této akce s pracovním názvem „Mechanismy pomoci pro tradi ní vesnice“
byl projednán a dopracován b hem pobytu vietnamských expert  v R.
Sdružení DWW se poda ilo získat dodate né zdroje na pokrytí cca 75%
výdaj  spojených s organizací seminá e, zbylé náklady byly uhrazeny
spole  ze zdroj  VEPF a projektu „Pollution Control in Poor Densely
Populated Areas”, podpo eného mimo jiné z prost edk  dánské vlády.

Jména ú astník  tréninku v R:
(Pan) Truong Manh Tien, editel, VEPF
(Pan) Nguyen Nam Phuong, zástupce editele, VEPF
(Paní) Phuong Thi Huong, Odbor ZV, VEPF
(Pan) Lai Mih Hien, zástupce editele, Komise 33, MONRE

Výstupy:
- Uskute ní tréninkového kursu k otázkám analýzy environmentálních

rizik a ur ování priorit v ochran  životního prost edí;
- Pracovní návrh programu mezinárodního seminá e „Mechanismy

pomoci pro tradi ní vesnice“, s místem konání v Da Nang (Vietnam);
- Memorandum o spolupráci podepsané mezi VEPF a Státním fondem

životního prost edí R.

Zdroj ov ení: Program a seznam ú astník  Kulatého stolu; Memorandum
o spolupráci v p ílohách zprávy



8

Výstup 3

íru ka pro environmentální osv tu (EPCT)

Plánované aktivity Realizace

3.1 P íprava a diskuse
EPCT

Období realizace: ervenec – srpen 2008
Dalším problémem, na který projekt reagoval, je chyb jící obecné
pov domí o innosti VEPF a pot eba zvýšit jeho význam v o ích
potenciálních dárc  i p íjemc  podpory, zejména u vedení rukod lných
vesnic a drobných místních výrobc .

Z toho d vodu projekt zahrnul aktivity v oblasti p ístupu k informacím a
propagace aktivit VEPF a komunikace s p íjemci, které p inesly t i hlavní
výstupy: mezinárodní seminá  v Da Nang, p íru ka pro komunikaci a
propaga ní leták VEPF.
Mezinárodní seminá  v Da Nang (Vietnam)

Seminá  s názvem „Environmental Pollution Treatment for Vietnamese
Traditional Villages and Financial Assistance of Vietnam Environment
Protection Fund” (“ ešení zne išt ní životního prost edí pro vietnamské
tradi ní vesnice a finan ní ú ast Vietnamského fondu pro životní
prost edí“) se konal ve dnech 31.7.-1.8.2008 ve m st  Da Nang, ve
st edním Vietnamu.

Akce byla zajišt ná spole nou organizací DWW a VEPF, která vedle
zajišt ní finan ních prost edk  zahrnovala p ípravu programu, zajišt ní
prezentací a p ednášejících, logistické zabezpe ení (místo, technické
vybavení, doprava, ubytování, místní p eprava) a administrativu
(p eklady, tlumo ení, t isky, kopírování, atd.).
Seminá e se zú astnilo 98 vietnamských odborník  z r zných oblastí a

kolika provincií a po etná delegace z eské republiky, v etn  zástupc
MŽP, SFŽP a eské rozvojové agentury ( RA) a ty  organizací (DWW,
Dekonta, Technoexport a Czechtrade (celkem 19 osob). Všechny
prezentace byly simultánn  tlumo eny.
Hlavním materiálním výstupem ze seminá e je vytišt ný sborník, který
obsahuje prezentace a doprovodné informa ní materiály (v angli tin  a
vietnamštin ) a nástin programových priorit pro spolupráci mezi
Vietnamem a eskou republikou v oblasti životního prost edí, jako první
krok napl ování Memoranda o rozvojové spolupráci podepsaného mezi
Ministerstvem životního prost edí R a Ministerstvem pro p írodní zdroje
a životní prost edí Vietnamu a následn  mezi ob ma fondy (SFŽP a
VEPF).

Vietnamská strana seminá  finan  podpo ila p ísp vkem ve výši 7.000
USD z Vietnamsko-dánského projektu PCDA/DANIDA „Pollution
Control in Poor Densely Populated Areas“, dalších zhruba 20.000 USD
bylo pokryto z vlastních zdroj  DWW a formou in-kind p ísp vku
eských partner  (zejména cestovní náklady na ú ast na seminá i).

Samotný seminá  doprovázela ada oficiálních setkání v Hanoji, Hue a
Bac Ninh, s ú astí zástupc eské delegace a eské ambasády ve
Vietnamu. Na setkáních byly probírány sou asné projekty a krom  toho
také konkrétní priority pro budoucí spolupráci mezi eskou republikou a
Vietnamem (tlumo ení zajistila vietnamská koordinátora týmu DWW,
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paní Phung Thi Phuong Hien).

Seminá  v Da Nang získal významnou politickou podporu a také mediální
publicitu. Informa ní spot o seminá i byl uve ejn n ve vysílání
Vietnamské televize mezi hlavními zprávami dne a následn  Vietnamská
televize po ídila dv  30-minutové reportáže na téma zne išt ní životního
prost edí v tradi ních rukod lných vesnicích. V reportážích projekt DWW

edstavila vietnamská koordinátorka paní Phung Thi Phuong Hien.

Doporu ení pro VEPF v oblasti komunikace s ve ejností a obyvateli
rukod lných vesnic
Návrh P íru ky pro komunikaci byl vytvo en na základ  poznatk
z diskusí na seminá i v Da Nang a následných konzultacích s VEPF.
Propaga ní materiál VEPF

Propaga ní materiál byl navržen jako dodatek k P íru ce pro komunikaci,
spole nou prací len  tým  DWW a VEPF. Barevný leták obsahuje
stru ný p ehled základních informací o Fondu, jeho aktivitách a
mechanismech podpory, kterou Fond nabízí pro opat ení na zlepšení
životního prost edí, a v neposlední ad  d ležitých kontaktních údaj .
Výstupy:
- Sborník (sbírka prezentací) mezinárodního seminá e „Environmental

Pollution Treatment for Vietnamese Traditional Villages and
Financial Assistance of Vietnam Environment Protection Fund”

- Zpráva ze seminá e pro MŽP a SFŽP R
- íru ka doporu ení pro komunikaci VEPF s ve ejností a obyvateli

rukod lných vesnic
- Tišt ný leták k propagaci innosti VEPF
- Vlastní prezentace VEPF v odborném tisku - viz p ílohová ást

3.2 Testování p íru ek
- mise Vietnam

Období realizace: ervenec – srpen 2008
Práce na p íprav  a zpracování p íru ek zahrnovala vedle expertní práce a
konzultací také pilotní otestování screeningového dotazníku ve dvou
vesnicích ve Vietnamu. Dotazníkový pr zkum mezi obyvateli byl
proveden b hem mise odborník  DWW ve Vietnamu.

Druhá mise prob hla na konci ervence a za átku srpna 2008.

Pracovní verze první (EAT) a t etí (EPCT) p íru ky byly vypracovány na
základ  zjišt ní a vstup  shromážd ných b hem první fáze realizace
projektu. Zám rem t chto p íru ek je poskytnout pomoc VEPF p i ízení
poskytování podpory na opat ení pro zlepšení životního prost edí ve
Vietnamu, od stanovení priorit p es výb r a vedení projekt  až po
monitoring a ohodnocení.

íru ka pro environmentální audit (EAT)
První p íru ka slouží jako nástroj pro zpracování environmentálního
profilu (p ehledu o stavu životního prost edí) vesnic na základ
zhodnocení zdroj  zne iš ování a vliv  na životní prost edí a zdraví a
následné stanovení priorit pro opat ení na zlepšení. St žejním prvkem této
ásti manuálu je návod na provedeni tzv. základního environmentálního

hodnocení, které bylo navrženo jako první krok k získání pot ebných
dat pro zjišt ní environmentální zát že v ur ité lokalit .
Hodnocení by m lo být provád no odborníky v oblasti ochrany životního



10

prost edí (pravd podobn  z ad  DONRE), v komunikaci nebo
spolupráci s odpov dnými ú ady na centrální úrovni (nap . VEPA) a
místními ú ady a odborníky. Pro dopln ní odborného (technického)
environmentálního hodnocení bylo doporu eno provád t také pr zkum
v obci za ú elem sb ru informací a názor  od ob an  nebo zástupc
ob anských organizací, a to formou ankety nebo dotazníkového šet ení,
tzv. „participa ní hodnocení“ .

Formulá  pro technické environmentální hodnocení obsahuje úvodní ást,
která je zam ena na základní popis sociální a ekonomické situace a

írodních podmínek v dané lokalit , a druhého ást, která se zam uje na
hlavní ukazatele kvality životního prost edí. Participa ní hodnocení se
skládá ze seznamu n kolika jednoduchých otázek zam ených na
vnímané nebo potvrzené problémy zne iš ování životního prost edí a
souvisejících hrozeb pro prost edí a lidské zdraví.
Dotazníkový pr zkum ve vybraných vesnicích

Ob  kapitoly p íru ky (formulá  pro technické environmentální
hodnocení a dotazník pro ve ejnost) byly revidovány odborníky VEPF,

emž zvláštní pozornost byla vyžadovaná pro zvážení dostupnosti
pot ebných dat a zohledn ní specifických podmínek v rukod lných
vesnicích. Pilotní testování formou dotazníkového pr zkumu bylo
provedeno ve dvou vesnicích (Bat Trang a Phong Khe). Výstupy
z pr zkumu jsou shrnuty v p íloze Manuálu (volná p íloha této zprávy).

íru ka pro rozhodování v záležitostech životního prost edí (EDMT)
Druhá p íru ka slouží pot ebám VEPF jako pom cka pro rozhodování o
finan ní podpo e environmentálních projekt . Zám rem p íru ky bylo
popsat zásadní principy hodnotících a rozhodovacích proces  v p ípadech
posuzování projekt , které cht jí p isp t ke zlepšení v oblasti ochrany
zdraví a životního prost edí.

íru ka p ináší p íklady kritérií, která využívají eské instituce p i
posuzování a výb ru projekt  environmentálních investic, ur ených
k podpo e z fond  EU, konkrétn  Opera ního programu Životní prost edí,
a projekt  zam ených na ešení starých ekologických zát ží.

Výstupy:
- Návrh P íru ky pro environmentální audit
- Návrh P íru ky pro rozhodování v záležitostech životního prost edí
- Pilotní dotazníkový pr zkum

3.3 Finalizace a
prezentace p íru ek
(Kulatý st l Vietnam)

Období realizace: erven – ervenec 2008

Zkušenosti z otestování navrhovaných postup  a zp tná vazba od
vietnamských odborník  a rakouských partner  posloužily p i
dopracování p íru ek. Všechny t i p íru ky jsou spojeny do Manuálu
nazvaného „Budování kapacit VEPF pro podporu zlepšování životního
prost edí v kontaminovaných lokalitách”s podtitulem P íru ky pro ízení
životního prost edí:

1) P íru ka pro environmentální audit
2) P íru ka pro rozhodování v záležitostech životního prost edí

3) P íru ka pro komunikaci v environmentálních záležitostech

Finální verze Manuálu byla p ipravena ve vietnamštin  a angli tin  a
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v pracovní verzi v eštin .

íru ky budou sloužit jako pom cky, jejichž využití m že usnadnit
strategické a operativní ízení Fondu a posílit jeho kapacity pro vhodné
programování pro rukod lné vesnice, v . identifikace a posouzení priorit
v oblasti životního prost edí a zvýšení pov domí ve ejnosti o životním
prost edí a možných nástrojích pro podporu opat ení na ochranu životního
prost edí.

Kone ný výstup:
- Manuál „Budování kapacit VEPF pro podporu zlepšování životního

prost edí v kontaminovaných lokalitách” se t emi p íru kami pro
zlepšení ízení ochrany životního prost edí

2.2 Dosažení cíl  ve vztahu k indikátor m pro cíle projektu

Specifický cíl – o ekávaný výsledek projektu:

Kapacita VEPF pro poskytování podpory na zlepšení stavu životního prost edí v rukod lných
vesnicích je posílena („Capacity of VEPF to support environmental improvements in
handicraft villages is strengthened”).

Cíl byl napln n dosaženými výstupy, prost ednictvím realizovaných aktivit (viz p ehled a
hodnocení v kap. 2.1).

Nad rámec projektu p inesla realizace projektu neo ekávaný efekt v podob  zvýšení
pov domí o innosti VEPF a jeho mechanismech poskytování podpory na environmentální
opat ení mezi potenciálními p íjemci podpory a donory – p edevším prost ednictvím
organizace seminá e v Da Nang pro cca 120 ú astník  a následná (televizní a tisková)
medializace akce a problematiky poškozování životního prost edí a zdraví v tradi ních
rukod lných vesnicích ve Vietnamu, v etn  uvedení pozitivních p íklad  projekt  rozvojové
spolupráce s eskou republikou zam ených na zlepšení stavu životního prost edí a ochrany
zdraví.

Na úrovni cíl  projektu jsme byli také facilitátory Memoranda o spolupráci mezi VEPF a
SFŽP, které navázalo na memorandum mezi MONRE a MŽP z roku 2007.

Zd vodn ní úprav aktivit a výstup  projektu oproti schválenému projektovému dokumentu:

Aktivity a výstupy nebylo t eba upravovat, muselo však dojít k díl ímu posunu
v harmonogramu zejména s ohledem na skute nost, že do konce ervna (tj. konec 3. m síce
realizace projektu z celkové délky 6 m síc  trvání projektu) nem la ešitelská organizace
(DWW) na kont  prost edky ani z dotace MZV ani z doplatku EU Platform (program RPP) –
pr žné náklady musely být hrazeny z vlastních zdroj  DWW. Záv re ný doplatek
z programu RPP pak bude uhrazen až na konci prvního tvrtletí 2009 (po schválení zprávy
celého programu RPP).

Z hlediska napln ní aktivit a výstup  projektu došlo k díl í zm  obsahového zam ení
vodn  zamýšlené P íru ky pro analýzu environmentálních rizik (ERAT). Na základ

spole ného rozhodnutí eských odborník  a vietnamských partner  p izp sobit nabízenou pomoc
sou asným pot ebám Fondu byla tato p íru ka zam ena detailn ji na pot ebu programování a
projektového ízení; v d sledku tohoto rozhodnutí byla zpracována P íru ka pro rozhodování
v záležitostech životního prost edí (EDMT).
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Nad rámec projektu jsme na žádost vietnamské strany posílili také ú ast vietnamských
partner  na tréninku v R o další 2 osoby ( editel VEPF a zástupce editele Komise 33
MONRE) a uspo ádali rovn ž kulatý st l na p  MŽP – ást vícenáklad  byla hrazena
z vlastních zdroj  DWW a VEPF. Rovn ž plánovaný kulatý st l v Hanoji byl nahrazen
mezinárodní konferencí pro cca 120 ú astník  (vesm s z regionálních a státních ú ad  v etn
ministra MONRE; za eskou stranu se ú astnilo 19 zástupc ) – veškeré vícenáklady byly
hrazeny z vlastních zdroj  DWW s díl ím p isp ním VEPF a projektu PCDA/DANIDA.

Indikátory cíle:

Indikátorem dosažení cíle byla realizace prvních krok  k prioritizaci environmentálních
problém  ve Vietnamu. Krom  vlastních aktivit VEPF považujeme za d ležitý posun
v tomto sm ru zejména velmi otev enou diskusi mezi zástupci region  a odborník  ze
soukromého i akademického sektoru na konferenci v Da Nang.

Pro hodnocení 3 plánovaných výstup  projektu byly stanoveny následující 3 indikátory:

Hodnocení indikátor  pro výstup 1

Indikátory výstupu 1 Hodnocení

Na konci projektu má VEPF k dispozici
pro použití písemnou a elektronickou
verzi nástroje pro environmentální audit

Spln no – zpracovaná íru ka pro
environmentální audit, jako sou ást Manuálu (viz
kap. 2.1); p edána v tišt né verzi a na CD-ROM

Hodnocení indikátor  pro výstup 2

Indikátory výstupu 1 Hodnocení

Na konci projektu má VEPF k dispozici
pro použití písemnou a elektronickou
verzi nástroje pro analýzu rizik

Spln no – zpracovaná íru ka pro P íru ka pro
rozhodování v záležitostech životního prost edí.

Došlo k áste né modifikaci obsahu P íru ky dle
aktuálních pot eb p íjemce – viz kap. 2.1,

ehled aktivit pro Výstup 2.

íru ka byla p edána (jako sou ást Manuálu –
viz kap. 2.1) v tišt né verzi a na CD-ROM

Hodnocení indikátor  pro výstup 3

Indikátory výstupu 1 Hodnocení

Na konci projektu má VEPF k dispozici
pro použití písemnou a elektronickou
verzi nástroje pro komunikaci

Spln no – zpracovaná íru ka pro komunikaci
v environmentálních záležitostech; edána (jako
sou ást Manuálu – viz kap. 2.1) v tišt né verzi a
na CD-ROM
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2.3 ínos k napln ní rozvojového zám ru projektu

Rozvojový zám r projektu:
isp t k dlouhodobému zlepšování životního prost edí a integraci princip  udržitelného

rozvoje do politik a program  p ijímaných ve Vietnamu tak, že ochrana lidského zdraví a
životního prost edí je ned litelnou sou ástí socio-ekonomického rozvoje.

Dosažení indikátor  na úrovni zám ru (v roce 2015 bude mít 80 % obyvatel p ístup k pitné
vod  a 50 % základní hygienickou infrastrukturu, v roce 2009 bude mít VEPF komunika ní
strategii OŽP) m že být prokázáno až v delším asovém horizontu.

Hodnocení p ínosu projektu k napln ní rozvojového zám ru:

1. Projekt p inesl materiální výstupy v podob  t í p íru ek pro zlepšení ízení životního
prost edí. P íru ky mohou sloužit institucím odpov dným za ochranu životního prost edí

i stanovení priorit v ochran  životního prost edí a nastavení systému pro hodnocení a
rozhodování o podpo e projekt  na zlepšení životního prost edí.

2. Obyvatelé vesnic, ve kterých prob hlo pilotní otestování dotazníku pro participa ní
hodnocení stavu životního prost edí, ukázali, že si uv domují a rozpoznávají problémy
životního prost edí a jejich možné hlavní zdroje a že jsou schopni navrhovat vhodné akce
nebo opat ení na zlepšení životního prost edí. Chybí jim ale informace o možné finan ní
podpo e ze strany VEPF i provincie.

3. Nad rámec projektu p isp l projekt k širší medializaci (televizní a tiskové) problematiky
poškozování životního prost edí a zdraví v tradi ních rukod lných vesnicích ve
Vietnamu.

4. ínosy eských odborník  a institucí pro rozvojový zám r projektu a zájem o další
spolupráci byly formáln  potvrzeny mj. prost ednictvím Memoranda o spolupráci mezi
VEPF a SFŽP a také dv ma dopisy VEPF z prosince 2008 (viz p ílohová ást).

3. Hodnocení ízení projektu
Zahájení realizace projektu

V úvodní fázi projektu byl mezi leny projektového týmu na eské stran  dohodnut
podrobn jší plán realizace projektu, v etn  up esn ní rolí všech len  týmu, ur ení
odpov dností, vy ešení smluvních záležitostí a na asování jednotlivých aktivit, a dále
kontaktování projektových partner  (ve Vietnamu a Rakousku) s podrobn jšími informaci o
realizaci projektu.

Zárove  bylo vytvo eno pot ebné zázemí pro organiza ní a administrativní ízení projektu,
tzn. zajišt ní kancelá ských prostor, zasedací místnosti a technického vybavení a personální
zajišt ní pro finan ní management (ú etnictví).

Pr žný monitoring aktivit

Jednotlivé aktivity a pln ní cíl  projektu bylo vyhodnocováno na pravidelných pracovních
sch zkách (minimáln  1 x m sí ) len ešitelského týmu b hem práce v R a p i
jednáních s hlavním partnerem (VEPF) a dalšími p íjemci projektu b hem pracovních cest do
Vietnamu. P i jednáních byl vždy domluven postup realizace dalších krok , stanoveny osobní
odpov dnosti a termíny. Zárove  se pr žn  sledovalo erpání jednotlivých položek
rozpo tu a byly dohodnuty p ípadné zm ny v zajišt ní finan ního a personálního krytí aktivit.



14

Pravidelná komunikace s p íjemci projektu, a  už se zástupci ve ejné správy nebo
environmentálními odborníky a v neposlední ad  také s místními obyvateli, p isp la
k lepšímu poznání místních podmínek a pot eb, což je p edpokladem dosažení maximálních
efekt  projektu. Zárove  pomáhá budovat vzájemnou d ru.

Personální zabezpe ení:

Pro realizaci projektu byl sestaven tým, který pokrýval pot ebnou expertízu pro provedení
plánovaných aktivit. Jednalo se p edevším o odborné zkušenosti v oblastech technické
ochrany životního prost edí, ízení environmentálních a zdravotních rizik, ízení projektového
cyklu, zapojování ve ejnosti a komunikace s ve ejností, environmentální osv ta.

4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu

4.1 Zhodnocení p ínosu projektu pro cílovou skupinu
Hlavní cílovou skupinou p íjemc  výstup  projektu je Vietnamský fond životního prost edí
(VEPF) a potenciální p íjemci podpory pro projekty environmentálních opat ení a návazn
další instituce a organizace ve Vietnamu odpov dné za ízení ochrany životního prost edí.

Projekt p inesl materiální výstupy v podob  t í p íru ek pro zlepšení ízení životního
prost edí. Manuál, který p íru ky spojuje, poskytne pomoc VEPF p i:
- nastavení správn  fungujícího souboru vnit ních p edpis  VEPF;
- zavedení systému klasifikace environmentálních problém  a souboru technických kritérií

pro hodnocení priorit a výb r projekt  ur ených k podpo e ze strany VEPF;
- uplatn ní efektivní komunikace mezi VEPF, experty, ú ady a ve ejností.

VEPF tak i s pomocí uvedených nástroj  m že nyní sehrát d ležitou roli p i uplatn ní
systematického sledování a hodnocení stavu životního prost edí v tradi ních vesnicích a
dalších „hot spots“ p i zjiš ování nejvhodn jších opat ení pro ešení vážných
environmentálních problém .

Maximalizace p ínos  projektu byla zajišt na pr žnými konzultacemi s partnery projektu
(VEPF), kdy po jednáních a spole né dohod  došlo ke zm  obsahového zam ení jedné
z p íru ek, p íprav  propaga ních materiál  nad p vodní rámec projektu a organizaci širšího
mezinárodního seminá e. Poznatky z diskusí a doporu ení vietnamských partner  byly brány
v úvahu p i zpracování environmentálních p íru ek.
Za klí ový úsp ch je ze strany VEPF považován dopad mezinárodního seminá e organizovaného v Da
Nang jako zcela první ve ejná prezentace programu VEPF od jeho založení v roce 2003. Zájem
provincií o ú ast p ed il o ekávání. Mimo to byla p ekvapením také ne ekan  otev ená diskuse, která
na seminá i probíhala, místy s kritickými otázkami i reakcemi, což je dosud ve Vietnamské
spole nosti stále málo b žný jev. Seminá  si získal i širokou publicitu a zájem ze strany médií (viz
kapitola 2.1 P ehled výstup  a aktivit , hodnocení realizace výstupu 3).

Cílovou skupinou p íjemc  výsledk  projektu jsou p edevším obyvatelé tradi ních
rukod lných vesnic ve Vietnamu.

Dotazníkový pr zkum, který probíhal ve dvou vesnicích, dal možnost obyvatel m vyjád it
své názory na problémy zne iš ování životního prost edí a související vliv na zdravotní stav a
ukázal možnost komunikace druhým sm rem – od potenciálních p íjemc  podpory sm rem
k dárci a možnost ve ejnosti podílet se na stanovení priorit v ešení problém  životního
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prost edí. Dotazovaní obyvatelé vesnic projevili ochotu bavit se otev en  o problémech
zne iš ování životního prost edí a poškozování zdraví, souvisejících s tradi ní emeslnou
výrobou ve vesnicích, zajímali se o programy podpory financování environmentálních
opat ení a sami dávali doporu ení pro zlepšení komunikace ze strany Fondu a místních ú ad .

4.2 Sociální a kulturní faktory

Z hlediska sociálních souvislostí hraje d ležitou roli fakt, že i na místní úrovni se za íná
novat postupn  v tší pozornost dlouhodobým dopad m ekonomických inností na životní

prost edí a lidské zdraví, a to postupn  i mezi ve ejností, která se tak stává hybatelem
pot ebných zm n.

ešitelé projektu se musí vyrovnat s odlišnou kulturou jednání a komunikace v zemi
íjemce, kde je považováno za nep ijatelné vyjád ení nesouhlasu nebo odporu, i za cenu
ijímání rizika neschopnosti dostát následn  závazk m nebo nepodat pravdivý obraz

skute nosti. To m že negativn  ovlivnit výsledky projektu. Riziko nep íznivých d sledk  je
možné (dlouhodob ) snížit prost ednictvím vzájemné d ry a osobních kontakt . V našem

ípad  se pozitivn  projevila dlouhodobá zkušenost od roku 2004 a samoz ejm  také p ínos
naší vietnamské koordinátorky paní Phung Thi Phuong Hien.

4.3 Rovný p ístup muž  a žen (pokud lze stanovit)

Projekt byl z hlediska rovného p ístupu muž  a žen neutrální. P i realizaci projektových
aktivit nedocházelo k diskriminaci nebo prot žování jedné nebo druhé skupiny, stejn  tak
mezi p íjemci výsledk  nebyly in ny rozdíly nebo up ednost ována jedna skupina. leny
realiza ního týmu byli muži i ženy, na eské i vietnamské stran .

4.4 Metody a postupy použité p i realizaci projektu

ízení projektu probíhalo p i respektováním princip  rozvojové spolupráce.

Pro ešení popsaných problém  byla zvolena strategie navržení a odzkoušení sady nástroj  –
environmentálních p íru ek, které využije Fond a místní komunity pro efektivn jší ízení
ochrany životního prost edí v tradi ních rukod lných vesnicích. Sou ástí p ípravy p íru ek
bylo i pilotní odzkoušení postupu participa ního hodnocení formou dotazníkového pr zkumu
ve vybraných vesnicích.

Projekt poskytl Fondu pomoc p i zavád ní postup  environmentálního pr zkumu,
rozhodování o projektových prioritách a uplatn ní komunika ních nástroj . P ijetí vhodných a
transparentních mechanism  pro identifikaci a posouzení environmentálních problém  a pro
stanovení priorit ze strany VEPF by m lo posílit jeho roli a p inést nové p íležitosti pro
efektivní ochranu životního prost edí ve Vietnamu. Cesta sdílení znalostí v oblasti ochrany
životního prost edí a systém  zapojování ve ejnosti byla zvolena jako nejlepší postup
ke spln ní zám  a cíl  projektu.

4.5 Dopady na životní prost edí (pokud lze stanovit)

Projekt p inesl nep ímé pozitivní dopady v oblasti ochrany životního prost edí tím, že nabídl
Fondu (VEPF) sadu nástroj , které Fond a místní komunity využijí pro následující ú ely:
- zmapování problém  životního prost edí na místní úrovni;
- ur ení priority v oblasti environmentálních opat ení;
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- usnadn ní zapojení zainteresovaných skupin (ob anských organizací, obyvatel a místních
ad ) do ur ování priorit v ešení problém  životního prost edí.

ímý dopad projektu spo ívá p edevším ve zvýšení pov domí ve ejnosti i ú ad  (nap . v
provinciích) o možnostech finan ní podpory na environmentální opat ení.

ešitelé jsou si v domi ur itého negativního dopadu realizace projektu pro životní prost edí,
který spo ívá ve zvýšení osobní ekologické stopy v d sledku použití letecké dopravy p i
cestách do Vietnamu a cestách odborník  z VEPF a MONRE na trénink do eské republiky.
Osobní p ítomnost na míst  byla nutným p edpokladem pro spln ní cíl  projektu, jímž je

isp t k ochran  zdraví obyvatel a ochran  životního prost edí.

4.6 Udržitelnost výstup  (životaschopnost projektu)

Cíl  projektu bylo dosaženo prost ednictvím plánovaných aktivit bez navýšení p vodního
rozpo tu, navíc byly realizovány v rámci i nad rámec rozpo tovaných prost edk  neplánované
dodate né efekty (mezinárodní seminá , publicita, propaga ní materiály, vyšší po et

astník  tréninku v R).

Z hlediska udržitelnosti dopad  považujeme za velký p íslib zejména vlastní motivaci
vietnamských odborník  (VEPF) a zvyšující se zájem o ešení nep íznivého stavu životního
prost edí a vliv  na zdraví ze strany obyvatel vesnic a místních výrobc .

4.7 Management a organizace

Projekt byl po stránce organizace a ízení dostate  finan  a personáln  zajišt n;
hodnocení ízení je uvedeno výše v kapitole 3.

Z hlediska asového došlo pouze k posunu v harmonogramu a zm  obsahového zam ení
jedné z p íru ek, na základ  spole né dohody s hlavním p íjemcem projektu – viz popis
aktivit kapitole 2.1.

Podpora projektu ze strany zem  p íjemce

Získání podpory projektu p íjemci na vietnamské stran  je d ležitým p edpokladem pro
správné zacílení a realizaci plánovaných aktivit pro spln ní cíl  projektu. Realizace projektu
byla pozitivn  ovlivn na následujícími klí ovými faktory, z nichž v tšina souvisí
s individuálním p ístupem a schopnostmi:

Vedoucí pracovníci a odborníci partnerské organizace projektu (VEPF) projevili zájem
o získání nových znalostí a zárove  ovliv ovali realizované výstupy projektu tak, aby
maximáln  odpovídaly aktuálním pot ebám pro efektivní ízení program  Fondu.
Ochota a zájem ze strany místních obyvatel zapojit se do projektu. Obyvatelé, na které
se ešitelé projektu obraceli se žádostí o rozhovor, projevili ochotu bavit se otev en  o
problémech zne iš ování životního prost edí a poškozování zdraví, souvisejících
s tradi ní emeslnou výrobou ve vesnicích, které vnímají a mnozí z nich cht jí i aktivn
ešit.

V neposlední ad  byla pro úsp ch projektu zásadní ú ast paní Phung Thi Phuong Hien,
která je lenkou týmu DWW a p sobila v roli místního koordinátora a p ekladatele. Její
lidský a zárove  profesionální p ístup výrazn  napomáhá vybudování vzájemné d ry
mezi nositeli a p íjemci projektu a p edcházení konflikt , které by mohly pramenit
z odlišných kulturních a sociálních podmínek a jazykové bariéry.
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5. ehled erpání náklad  za celé období projektu ve formátu finan ní
zprávy

V rámci rozpo tu byla dodržena celková ástka dotace MZV ve výši 128.000 K  (4.998 EUR
dle kursu v dob  podání projektu) ur ená pouze na kofinancování cestovních náklad .
Z hlediska celkového rozpo tu byla prakticky dodržena schválená ástka 24.990 EUR (rozdíl
-0,60 EUR). Ve vztahu k vývoji kursu CZK/EUR b hem roku 2008 je výsledný rozpo et po

epo tu m n 608.835 K , tedy o 31.165 K  nižší, než bylo p edpokládáno, v tšina náklad
však byla hrazena v EUR.

Projekt byl spolufinancován ze t í zdroj :
dotace MZV   4.998 EUR (128.000 K )
program RPP 17.491 EUR (po p epo tu 417.385 K )
vlastní zdroje DWW   2.500 EUR (po p epo tu 63.450 K )

Poslední splátka z programu RPP ve výši cca 1.703 EUR bude p ipsána na konto DWW
patrn  až ve druhém tvrtletí roku 2009, po schválení zpráv celého programu RPP.

Nad rámec rozpo tu uhradilo DWW další náklady ve výši 7.734 K  a zajistilo p ímé
kofinancování konference Da Nang ve výši 128.806 K  (cca 8.359 USD v kursu k 1.8.2008),
další náklady konference byly pokryty formou in-kind (z prost edk  jednotlivých eských

astník ).

ehled všech náklad  projektu je uveden ve formátu finan ní zprávy na dalších dvou
ne íslovaných stranách, v etn  p epo tu na EUR dle kurs  ke dni p ipsání p ísp vk
z programu RPP podle závazných podmínek smlouvy. Ú etnictví projektu bylo schváleno
auditorkou Blankou Hájkovou, její prohlášení je uvedeno za finan ní zprávou.
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Finan ní zpráva (2 tabulky v textu)
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6. Záv ry a doporu ení

Projekt naplnil své zadání, výstupy byly p edány partnerské organizaci a je velká
pravd podobnost, že se poda í ve st edn dobém horizontu naplnit cíle a zám r projektu.
V následujícím textu rekapitulujeme hlavní faktory úsp chu resp. neúsp chu.

Úsp chy:

Studijní cesty do R ze zú astnilo dvakrát více ú astník  (4 místo plánovaných 2).

ítomnost zástupce ambasadora vietnamské ambasády v Praze, prvního nám stka
MŽP a nového prvního sekretá e a obchodního rady eské ambasády v Hanoji na
Kulatém stolu zorganizovaném v rámci studijní cesty vietnamských zástupc  do R.

Podpis Memoranda o spolupráci mezi VEPF a SFŽP R p i stejné p íležitosti.

Speciální p íloha Lidových novin (30.5.2008) vydaná b hem cesty vietnamských
zástupc  do R, v etn lánku o spolupráci s Vietnamem v oblasti životního prost edí

ipraveného DWW.
íloha o rozvojové spolupráci s Vietnamem v p íloze Hospodá ských novin Exportér

19.6.2008) v etn  p ísp vku DWW.

Klí ovým úsp chem je dopad mezinárodního seminá e v Da Nang, který byl první
ve ejnou prezentací programu VEPF od jeho založení v roce 2003. Seminá  byl
spole  p ipraven a koordinován VEPF a DWW a zú astnilo se jej 98 vietnamských
odborník  ze všech sektor  a 19 eských zástupc . eská strana pokryla cca 75 %
náklad  akce.

Celá akce m la silnou politickou a podporu a mediální publicitu - informace byla
za azena mezi události dne ve zprávách vietnamské televize a následn  byly

ipraveny a odvysílány dv  t icetiminutové televizní reportáže k problematice
ochrany životního prost edí v tradi ních vesnicích v etn  informací o eských
rozvojových projektech v této oblasti.

V návaznosti na seminá  v Da Nang p ipravil VEPF další národní seminá  „Activity
results of Vietnam Environment Protection Fund after 5 years and exchanging
information and experience with local and sectors Environmental Funds“, který se
uskute nil v Hanoji dne 26.11.2008.

Neúsp chy:

Jediným neúsp chem resp. komplikací byla administrativní prodlení ze strany MZV
R a áste  i programu RPP. Rozhodnutí o dotaci bylo podepsáno až. 4. ervence a

prost edky dotace p ipsány na konto DWW až 24. ervence 2008 (stejný den jako
druhá splátka z programu RPP). Náklady hlavní ásti projektu proto musely být

edfinancovány z vlastních zdroj  DWW. Doplatek z programu RPP bude p ipsán
pravd podobn  až ve druhém tvrtletí roku 2009.

6.1 Záv ry monitoringu a doporu ení pro zajišt ní udržitelnosti dopadu projektu

Projekt p irozen  navázal na p edcházející aktivity ve Vietnamu a využil spolupráce s VEPF i
rakouským partnerem. Jsme p esv eni, že p isp l k posílení dobrého jména eské republiky
ve Vietnamu a dalšímu ocen ní eských aktivit v oblasti ochrany životního prost edí.
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Sou asn  v íme, že jeho výsledky p isp jí k dobrému hodnocení programu RPP (Regional
Partnership Program for Austria and Neighboring New Member States) a podpo í realizaci
dalších trilaterálních program  v budoucnosti.

Kapacita vietnamského fondu životního prost edí (VEPF) pro podporu environmentálních
opat ení v tradi ních vietnamských vesnicích a dalších kontaminovaných lokalitách byla
posílena a zvýšilo se také obecné pov domí o programech VEPF. Hlavní potenciál pro využití
a multiplikaci výsledk  projektu je založen na plánovaných i neplánovaných výstupech
projektu:
- íru ky p edané VEPF mohou být bezprost edn  využity pro efektivní programování

environmentálních zlepšení v tradi ních vesnicích zahrnují t i základní aspekty úsp šnosti:
a) identifikaci environmentálních problém , b) vyhodnocení priorit a c) komunikaci
problém  i ešení s odbornou ve ejností i obyvateli kontaminovaných lokalit.

- Odborn  podložený a transparentní systém využívání státních prost edk  sv ených VEPF
pro ochranu životního prost edí by m l posílit d ru v tuto organizaci jak ze strany
obyvatel tak ze strany vlády a zahrani ních donor . VEPF se tak m že, analogicky jako
Státní fond životního prost edí R, stát jednou z rozhodujících institucí rozhodujících o
investicích v této klí ové oblasti pro udržitelný rozvoj ve Vietnamu.

- Ob  memoranda o spolupráci podepsaná mezi vietnamskými a eskými institucemi
(MONRE a MŽP R v roce 2007, VEPF a SFŽP R v roce 2008) jsou velkým p íslibem
pro další pokra ování spolupráce a vzájemnou vým nu zkušeností zejména v oblasti
praktických opat ení na zlepšení stavu životního prost edí.

6.2 Obecné záv ry a doporu ení pro další plánování v oblasti ZRS

eská republika má ve Vietnamu v oblasti ochrany životního prost edí velmi dobré jméno a
projekty DWW v p edcházejících letech i aktivity posledního roku potvrdily skute ný zájem o
sdílení zkušeností mezi R a Vietnamem. Uzav ená memoranda o vzájemné spolupráci mezi
MŽP R a MONRE resp. SFŽP R a VEPF proto mají velký potenciál pro realizaci skute
pot ebných a praktických krok .

ležitým aspektem je zejména skute nost, že VEPF v sou asnosti up es uje své priority a
zavádí a testuje jednotlivé nástroje podpory environmentálních projekt . R se tak m že

inn  podílet na nastavování systému fungování VEPF, mj. s p edpokladem dalšího využití
eských expert  i technologií.

Na vietnamské stran  je pak dalším d ležitým faktorem skute nost, že se VEPF zam uje na
problematiku tzv. tradi ních (nebo handicraft) vesnic, které jsou specifickým vietnamským
fenoménem. Problémem t chto vesnic je, že v nich probíhá v tšinou monotematická výroba
prakticky v jednotlivých domácnostech a negativní dopady pr myslové kontaminace proto
místní obyvatele (nejen výrobce ale i jejich rodiny) ovliv ují 24 hodin denn . P estože se
fakticky jedná o pr myslové podniky o velikosti celé komuny, formáln  mají p vodci (a také

íjemci) zne išt ní statut domácností a nelze na n  aplikovat „pr myslovou“ legislativu. O to
e se však eší environmentální problémy – po ínaje vymáháním poplatk  a pokut za

zne iš ování a kon e zavád ním preventivních a nápravných opat ení. Jistou šancí by mohl
být v t chto komunách (kterých je Vietnamu kolem 2.000) družstevní zp sob hospoda ení a
tedy p evzetí spole né odpov dnosti, ale zcela klí ová je také environmentální osv ta a
vzd lávání na úrovni jednotlivých výrobc  a jejich rodin, místních škol a místních i
regionálních ú ad .
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Bez koordinovaného p ístupu na úrovni státní správy (vláda, MONRE, VEPF, VEPA –
Vietnam Environment Protection Agency), regionálních ú ad  (People´s Committees,
DONRE – Department of Natural Resources and Environment) a komunit (lidové výbory,
družstva) je velmi problematické nalézt udržitelná ešení. Práv  z tohoto d vodu se DWW
snaží ve svých projektech propojovat konkrétní technická a manažerská ešení s osv tou
v komunitách a propojováním jednotlivých aktér  na lokální, regionální a státní úrovni,
s d razem na legislativní a finan ní rámec OŽP. Velmi ú inný je také tlak ze strany
partnerských resp. donorských zemí v etn eské republiky. Ve Vietnamu se patrn  výrazn ji
než kdekoliv jinde projevuje d ležitost d razu na všechny pilí e udržitelného rozvoje –
environmentální, ekonomické a sociální faktory. Velmi v tomto sm ru oce ujeme podporu ze
strany eských institucí a také zájem ostatních donor  o spolupráci (DWW již ve Vietnamu
realizovalo trilaterální rozvojové projekty s podporou Kanady, Rakouska, Dánska a Nizozemí
a jsme také v úzkém kontaktu s Ambasádou Švýcarska a kancelá í UNDP).

Hlavním záv rem naší dosavadní rozvojové spolupráce s Vietnamem je jednozna né
potvrzení zájmu o zkušenosti eské republiky jak na politické úrovni (MONRE, VEPF,
VEPA, MPI – Ministry of Planning and Investement, COMINGO/PACCOM – Komise pro
spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi, regionální ú ady) tak na úrovni
konkrétního spolufinancování spole ných projekt  (nap . využití prost edk  vietnamsko-
dánského projektu resp. p ímá finan ní podpora ze strany DONRE v provincii Bac Ninh). I

es velmi omezené finan ní objemy našich projekt  pak m žeme konstatovat jejich velmi
výrazný (de facto bezprecedentní) vliv na nastavování systému ochrany životního prost edí ve
Vietnamu. Jsme pln  p esv eni, že p i pokra ující podpo e ze strany eských institucí
(MŽP a SFŽP v rámci uzav ených memorand o bilaterální odborné spolupráci a Ministerstva
zahrani ních v cí a eské rozvojové agentury v rámci programu zahrani ní rozvojové
spolupráce R) se m že R stát klí ovým partnerem pro Vietnam p i zavád ní efektivních
nástroj  a technologií v této specifické oblasti. Naší p idanou hodnotou je ur it  vlastní
transforma ní zkušenost a unikátní zkušenost se zavád ním zcela nové environmentální
legislativy od po átku devadesátých let minulého století a zcela výjime ná zkušenost
s problematikou odstra ování starých environmentálních zát ží.

Z hlediska budoucí možné spolupráce mezi R a Vietnamem v oblasti ochrany životního
prost edí vidíme velkou pot ebnost na stran  Vietnamu a sou asn  p idanou hodnotu eské
republiky zejména v následujících oblastech:

Twinning na úrovni státní správy (p ímá spolupráce mezi MONRE a MŽP resp. VEPF a
SFŽP) resp. dlouhodobé p ípadn  vým nné stáže odborník  z obou zemí; tato forma
podpory by byla p ivítána zejména ze strany MONRE, kde aktuáln  probíhá zásadní
restrukturalizace rezortu a je nutné nastavit nový systém odpov dností a pravomocí –
v této sfé e lze nabídnout eskou zkušenost prakticky jak v oblasti ochrany jednotlivých
složek životního prost edí, tak v oblasti managementu a konkrétních rozhodovacích
procedur. Obdobn  lze nadále uvažovat o odborné podpo e VEPF (p estože zde se
zatím áste  projevuje jazyková bariéra).
Specifickou oblastí spolupráce na vládní úrovni m že být problematika ochrany klimatu
– možnost využití flexibilních mechanism .
Velmi pot ebné je dále ve Vietnamu ešit novelizaci a hlavn  prosazování moderní
environmentální legislativy – dosavadní schémata nejsou jednak dostate  motiva ní a
jednak chybí kapacity pro monitoring/kontrolu a pro vymáhání poplatk  a pokut.
Sou asn  také nejsou environmentální poplatky efektivn  využívány pro skute né
zlepšování stavu životního prost edí.
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Obdobn  jako v R se dynamický pr myslový rozvoj projevuje ve Vietnamu
drastickými dopady na životní prost edí i lidské zdraví. Lze konstatovat významnou
kontaminaci všech složek životního prost edí, nejvýrazn jší p ímé dopady má hlavn
kontaminace podzemních i povrchových vod a ovzduší. asto je však primární p inou
zcela ne ízené nakládání s odpady (vypoušt ní odpadních vod, skládky na b ezích ek,
pálení odpad  atd.) nebo staré ekologické zát že (z ásti zavin né nevhodnými
zem lskými nebo výrobními postupy a z významné ásti také p etrvávajícími
následky používání herbicid  / Agent Orange v pr hu vietnamsko-americké války).
V této konkrétní oblasti je eské know-how (odborné i technologické) prakticky
unikátní, protože v žádné jiné zemi nebyla odstra ování starých zát ží v nována taková
pozornost (v souvislosti s procesy privatizace i odsunu sov tských vojsk) jako v R.
Navíc jsou naše a vietnamské výchozí podmínky srovnatelné – situaci nelze ešit
jednoduchým „nákupem osv ených technologií“, ale je nutné hledat a aplikovat
lokáln  odpovídající a udržitelná ešení.
Z hlediska jednotlivých složek životního prost edí pat í mezi priority vlády i obyvatel
zajišt ní pitné a užitkové vody a alespo  základní sanitace. Zejména nekontrolované
vypoušt ní komunálních vod je plošnou p inou kontaminace vodních zdroj  a
následn  i p inou vysoké nemocnosti. Neopominutelným d sledkem je i vliv na
sociální situaci obyvatel – kontaminace vod má p ímý dopad na základní zdroje obživy
rybolov i zem lství, nebo  kvalita zem lské produkce a tedy i potravin je
ohrožena obsahem cizorodých látek. Nep ímý ale významný dopad se projevuje i
v dalším významném sektoru – oblasti turistického ruchu.
Další oblastí požadované podpory je environmentální vzd lávání a osv ta – o tuto
oblast projevily velký zájem jak státní instituce (MONRE, VEPF, PACCOM) tak
regionální a místní ú ady a vzd lávací za ízení (DONRE, školy r zného stupn ). I zde
lze velmi dob e využít zkušenosti R (jak politické nástroje tak znalosti našich
organizací p ímo realizujících vzd lávací a osv tové programy).
Díky pr myslovému rozvoji je pak další p irozenou oblastí možné spolupráce využití
eských odborník  a technologií v rámci „b žných obchodních vztah “. P estože má

Vietnam na vybrané environmentální investice finan ní prost edky a n které investice
mohou spolufinancovat i provincie (1 % státního rozpo tu), je velmi t žké usp t
v konkurenci bez dlouhodobého zastoupení a spolehlivých místních partner . Na
druhou stranu jsou naše technologie vesm s finan  dostupné a vyhovují místním
podmínkám (pokud je zajišt n servis a údržba). D ležité je ale zapojovat se do místních
tendr , což není dosud jednoduché, protože ostatní zem  v tomto sm ru obvykle p sobí
mnohem cílev dom ji.

Z hlediska oficiálních priorit v oblasti ochrany životního prost edí ve Vietnamu lze mj. citovat
následující zdroje:
National Program for the promotion of foreign non-governmental organization
assistance 2006-2010 (prosinec 2006)
Priority dle tohoto dokumentu zahrnují:

ochranu životního prost edí: zlepšení životních podmínek a stavu životního prost edí
(mj. ochrana lesa, sanitace)
udržitelné hospoda ení s p írodními zdroji: s p dou, vodou, lesy a ochrana ovzduší
ochrana biodiverzity
ešení environmentálních následk  války
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National Strategy for Environmental Protection (NSEP) until the year 2010 and Vision
toward 2020 (2003)
Priority zahrnují následující oblasti:

ochrana p dy: 50 % p dy je negativn  ovlivn no lidskou inností
lesnictví: udržitelné hospoda ení, vlivy eroze, vlivy na hydrologický režim
biodiverzita: ve Vietnamu je zastoupeno 10 % celosv tových druh , ohroženy jsou však

stem populace i pr myslových a zem lských aktivit
vodní zdroje: Vietnam pat í mezi zem  jv. Asie s nejmenší kapacitou vodních zdroj  na
osobu, zhruba ¾ vod je využíváno na zavlažování, zásobování je nedostate né a astá je
vysoká kontaminace
mo ské a p íb ežní p írodní zdroje: 3.200 km pob eží znamená velkou prioritu
z hlediska ochrany životního prost edí i ekonomiky zem  (rybá ství)
odpadové hospodá ství: nedostate né išt ní odpadních vod a nefungující odpadové
hospodá ství (pr myslové odpady i odpady z domácností) mají výrazný vliv na kvalitu
vod i ovzduší, 90 % podnik  z doby p ed rokem 1995 nemá žádné za ízení na išt ní
odpadních vod, v tšina sbíraných odpad  je pouze skládkována, neexistuje separované
nakládání s nebezpe nými odpady
kvalita ovzduší: výrazné negativní vlivy pr myslové výroby, dopravy, energetiky i
domácností (viz nap . pálení plast  a dalších odpad )
klimatické zm ny: Vietnam pat í mezi nejvíce ohrožené zem  na sv  (tajfuny,
povodn , sucha), dopady na lidské životy, zem lství i infrastrukturu jsou enormní, na
druhou stranu je vietnamský pr mysl i doprava velkým zdrojem CO2

environmentální následky války: následky bombardování, napalmu i chemických
post ik  nadále ohrožují ekosystémy – p du, vodní systémy, biologickou diverzitu a

etrvávají dopady na lidské zdraví.
Pr ezovým tématem ochrany životního prost edí ve Vietnamu je samoz ejm  posilování
institucionálního a legislativního rámce a environmentální osv ta a vzd lávání.

Hlavním doporu ením vyplývajícím z realizovaných projekt  i uskute ných jednání a
odborných prezentací v eské republice i ve Vietnamu je navázat do dosavadní spolupráci a
nalézt mechanismy, jakými lze prakticky napl ovat uzav ená memoranda o spolupráci i
záv ry bilaterálních jednání. Sdílení zkušeností mezi ob ma zem mi má jednozna né
vzájemné výhody a eská odbornost v oblasti ochrany životního prost edí pat í i mezi nejv tší
komparativní výhody v porovnání s ostatními donory.
Velkou nad ji na úsp ch má i p ímá ú ast eských odborník  a organizací v mezinárodních
nebo národních tendrech. Nezbytná je však v tomto sm ru i oficiální politická podpora.

Datum: 2.2.2009

Podpis:

Mgr. Daniel Svoboda
edseda ob anského sdružení
Development Worldwide
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P ÍLOHY:

íloha 1 - P ehled zapojených expert  a institucí

íloha 2 - P ehled subkontrakt  a služeb
íloha 3 - P ehled školení

íloha 4 - Záv re né shrnutí od projektového partnera (VEPF) a požadavek na další
spolupráci (ve form  dopis  zástupce editele VEPF)

íloha 5 - Memorandum o spolupráci mezi VEPF a Státním fondem životního prost edí
R
íloha 6 - Program mezinárodního seminá e v Da Nang (sborník prezentací a seznam
astník  je k dispozici v archivu DWW)

íloha 7 - Informace o programech VEPF v místním tisku a informa ní leták VEPF

íloha 8 - Informace o aktivitách DWW v místním tisku

Manuál „Budování kapacit VEPF pro podporu zlepšování životního prost edí
v kontaminovaných lokalitách” se t emi p íru kami pro zlepšení ízení životního prost edí
(tišt ná verze v angli tin  – samostatná p íloha)



28

íloha 1  P ehled zapojených expert  a institucí

Základní projektový tým tvo ili:

Simona Kosíková-Šulcová, DWW, vedoucí týmu, t i roky p sobení ve Vietnamu v rámci
ZRS, dlouhodobé p sobení v oblasti environmentální osv ty.

Daniel Svoboda, DWW, koordinátor ZRS ve Vietnamu v oblasti životního prost edí, p t
let p sobení ve Vietnamu v rámci ZRS, rozsáhlé zkušenosti se ZRS R a se zahrani ními
projekty.

Petr Honskus, DWW, expert, ty i roky p sobení ve Vietnamu v rámci ZRS - vedoucí
dvou projekt , ú ast na p ti projektech, dlouhodobé p sobení v oblasti ízení kvality
životního prost edí.

Phung Thi Phuong Hien, DWW, koordinátorka projekt  DWW - ty i roky - v rámci
ZRS ve Vietnamu, tlumo ení, p eklady, perfektní znalost eského jazyka, znalost
mezikulturních rozdíl , diplom Karlovy university.

Nguyen Nam Phuong, VEPF, zástupce editele,

Phuong Thi Huong, VEPF, vedoucí odboru zahrani ních vztah , expertka

Nguyen Duc Tuan, VEPF, referent odboru posuzování projekt

Nguyen Tuan Viet VEPF, referent odboru posuzování projekt

Zapojené instituce:

Development Worldwide, ob anské sdružení
Máchova 23, Praha 2

Welthaus Diözese Graz-Seckau, Grabenstraße 39, A-8010 Graz, Rakousko
Mag. Dietmar Schreiner, editel
Sigrun Zwanzger, projektová manažerka

Vietnam Environment Protection Fund (VEPF)
141 Le Duan, Ha Noi, Vietnam
Nguyen Nam Phuong, zástupce editele

íloha 2  P ehled subkontrakt  a služeb
Subjekt Typ subkontraktu / služby
Vietnam Environment Protection Fund
Partnerská organizace projektu v zemi p íjemce

podíl na zpracování manuálu a jeho testování,
náklady na tisk a logistické zabezpe ení

Phung Thi Phuong Hien, lenka DWW Koordinace, tlumo ení, p eklady
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íloha 3  P ehled školení
Program tréninku pro (4) odborníky VEPF a MONRE, 2. - 6.6.2008, R
Seznam ú astník  Kulatého stolu na MŽP R

FINAL PROGRAM – STUDY TOUR TO CZECH REPUBLIC

Monday 2.6.2008
Ministry of Environment, Vrsov icka 65, Praha 10
Meeting at 9:00 in IRIS lobby (2 minutes by walk)

9.30 – 11.30 Sharing experience with hot spots assessment and remediation, system of setting
priorities for the state program of hot spots management

13.00 – 13.45 Kyoto protocol and usage of its flexible mechanisms, opportunities since 2012,
policies and mechanisms of Czech Government and SEF for assistance CDM (Clean
Development Mechanism) and Certified Emission Reductions CERs to foreign
countries.

13.45 – 14.30 Requirements on emission sources, limits, incinerator plants, etc.
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 15.30 Waste management, municipal and industrial wastes, recycling, packaging wastes,

waste management technologies
15.30 – 16.15 Water quality, waste water treatment, water legislation

Tuesday 3.6.2008
State Environmental Fund of the Czech Republic
Kaplanov a 1931/1, Praha 11 – Chodov
Meeting at 8:15 in IRIS lobby, transport by public bus

9:00 – 12:00 Sharing experience with financial schemes in the field of environment protection and
with the SEF management.
Signing Memorandum of Understanding (MoU) for future Cooperation

12:30 – 13:30  Lunch
13:30 Departure by minibus to Sedlec u Prcice – meeting with the Mayor + visit to water

treatment plant, then return to Prague

Wednesday 4.6.2008
Dekonta company – Field trip to remediation project of chemical plant
Departure by minibus from IRIS hotel at 8:00

All day Practical example of environmental investments supported by the Czech government:
Hot spot remediation – chemical plant Sokolov

Evening: Dinner provided by DEKONTA in Malý Budha (close to Loretanske namesti)
http://www.malybuddha.cz/

Thursday 5.6.2008
Technoexport / DWW
Vaclavske namesti 846/1, Praha 1
Meeting in IRIS lobby at 8:00, departure by public transportation

9:00 Technoexport company – support to introduction of Czech environmental technologies
in developing countries

12:00 – 13:00 Lunch provided by Technoexport
Afternoon Wrap-up and planning meeting

http://www.malybuddha.cz/
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Friday 6.6.2008
ROUND TABLE ON DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN CZECH REPUBLIC AND VIETNAM IN
THE FIELD OF ENVIRONMENT PROTECTION

Ministry of Environment, Vrsov icka 65, Praha 10
Meeting at MoE at 8:50

9.00 – 9.10 Opening – JUDr. Jan Dusík, M.Sc., First Deputy Minister and Director of the section of
international relations, legislation and governance

9.10 – 9.20 J.E. p. Vuong Thua Phong, H.E. Ambassador of Vietnam
9.20 – 9.30 Inf ormation on bilateral development cooperation with Vietnam in the field of env ironment

protection - Ing. Michal Pastv inský, Director of Department of development and project
cooperation, MoE

9.30 – 9.40 Vietnam, priority country of the Czech ODA – Petr Jelínek, Director of the Czech
Dev elopment Agency

9.40 – 9.50 Truong Manh Tien, Director General VEPF - Vietnam Env ironment Protection Fund (VEPF)
9.50 – 10.00 Dr. Lai Minh Hien, Deputy Director, Office of National Steering Committee on recov ering

consequences of herbicides/dioxins, MONRE – Ministry of Natural Resources and
Env ironment

10.00 – 10.15 Coff ee Break
Exhibition of the paintings of Vietnamese children on topic “Students and Wastes”

10.15 – 10.30 Petr Stepanek, Director, State Env ironmental Fund of the Czech Republic - Exchange of
experience

10.30 – 10.45 DWW activities in Vietnam (several trilateral projects in the field of environment protection)
10.45 – 11.00 Rehabilitation of Thua Thien Hue Prov ince affected by dioxins – Dekonta, a.s.
11.00 – 11.15 Regional concepts of waste management in Central Vietnam - ETC Consulting Group, s.r.o.
11.15 – 11.30 Surv ey of drinking water sources in Nghe An Prov ince - Gekon, s.r.o.
11.30 – 11.45 Sustainable development in Phong My Commune – Czech Univ ersity of Life Sciences
11.45 – 12.00 Rehabilitation and sustainable development of f orests in Phong My Commune - Mott

MacDonald Praha, spol. s r.o.
12.00 – 12.30 Discussion
12.30 – 12.45 Conclusions and wrap up
13.00 – 14.30 Lunch prov ided by First Deputy Minister

Afternoon Wrap-up meetings with key partners

Additional topics for the training program with the MoE:
- Enforcement of Environmental Law and under Law documentation (will be included in each

topic – waste, water, air protection)
- Coordination of MOE with line Ministries (Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade)

in hot spots issues (will be included in the first block of hot spot management).
- 3R (Reduction - Recycling - Reuse) strategy (will be included in the block of waste

management)
- Relations among Government and NGOs, public participation in environmental protection

(cross-cutting issue, information will be provided by DWW team)

Participants of the Study tour:
 Mr. Truong Manh Tien, Director General of the Vietnam Environment Protection Fund

 Mr. Nguyen Nam Phuong, Deputy General Director of the Vietnam Environment Protection
Fund

 Ms. Phung Thi Huong, International Relations Expert, Vietnam Environment Protection Fund

 Mr. Lai Minh Hien, Deputy Director, Office of National Steering Committee on Recovering
Consequences of Herbicides/dioxins, MONRE
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íloha 4  Shrnutí projektu a zájem o další spolupráci ze strany VEPG

Hanoi Sep.19th 2008
Dear Mr. Daniel Svoboda – DWW’s Chairman

Firstly, on behalf of VEPF, I would like to send the best regards to You, your
colleagues and relation institutions in Czech Republic have been combinated with VEPF in
successful implementation on environmental protection activities in Vietnam and extend
cooperation relation between two countries, especially with successful of international
workshop on environmental protection for traditional villages in Da Nang.

 To continue results from project “Building VEPF Capacity to support environmental
improvements in handicraft villages” that VEPF and DWW implemented in Bat Trang
Traditional Village, VEPF would propose to continue a project will be supported from Czech
Republic Embassy in Hanoi as below:

1. Project name: “Combine with VEPF to financial assistance for projects of
environmental protection and energy saving in ceramic, porcelain production
fields”

2. Implemental Institution: Vietnam Environment Protection Fund

3. Combinative Institution: Development Word Wide – Czech Republic

4. Implemental Place: Bat Trang Traditional  Village – Hanoi- Vietnam

5. Support Institution: Czech Republic Embassy in Hanoi Vietnam

6. Implementation time: April 2009 to Aug. 2010

7. Amount of support from Czech Republic Embassy in Hanoi Vietnam: 50,000 –
70,000 EUR

8. No. of households have profit from project: 20-30 households

9. Structure of financial assistance for the project:

a. Soft-loan from VEPF: 70%

b. Corresponding capital from business households:  10%

c. Support from Czech Republic Embassy in Vietnam: 20%

10.  Summary situation, content and subject  for project implementation:

- Bat Trang is a traditional village in hundred years with ceramic and porcelain
products are flower pots, cups, teapots, rice bowl, animals, pictures,
ect….Everyday have about rather 300 coal ovens burning with average used of
coal about 3.5 tones/oven/day and discharge CO2 in to environment about 2,625
tons/day and solid waste (most of them are coal ash) are 2,500 tons/day. Air
pollution in village is higher 4 times compared with permit level. Traditional
landscapes have been deteriorated by coal ovens occupied among accommodation,
environmental pollution is increasing, and people’s health is threatening.
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-  2003, Bat Trang has been changing from coal oven to gas oven for saving energy
and reducing environmental pollution. This is project was supported by Ministry
of Science and Technology and UNDP.

- July 2007 to Sep. 2008 VEPF has been soft-loan assisted with 150,000 USD for
changing13 coal oven to gas oven. At present. These ovens are very good
operating, they have not pollution and high saving energy in the process. Products
out put obtain nearly 100%. So, income is high increasing.

- April 2008 to Aug. 2008, VEPF combinated with DWW- Czech Republic to
implement project: “Building VEPF Capacity to support environmental
improvements in handicraft villages”. This project was implemented in Bat Trang
traditional village by supported of Czech Republic and Austria Republic with
22,490 EUR.

With these activities above, local authority and all households in Bat Trang are very agreed with
result of project. Many business households are submitted documents for changing from coal
oven to gas oven to increase income, environmental improvement and upgrade living quality.

11. Project Output: Combine with VEPF to build from 20 to 30 gas ovens for saving
energy and environmental protection.

12. Project effect:
a. To reduce dust and air pollution in community
b. To reduce solid waste generation in the production process
c. Saving energy and thermal reuse for drying products
d. Extend for cleaner production
e. Increasing effectiveness of Cleaner Development Mechanism (CDM)

13.  Project signification:
a. Reducing environmental pollution for inhabitants and community
b. Increasing of productivity and product quality for selling in domestic and

export.
c. Increasing income for business households
d. Public awareness in environmental protection and health for community
e. Attractive tourisms for study tour and buying products in traditional

villages
f. Take up relationship among Vietnam- Czech Republic and UNDP
g. Welcome memory of 1000 years of Thang Long-Hanoi Capital.

These are summary ideas, subjects and planning for new project implementation follow your
suggestion. VEPF would like with DWW to continue implementation of environmental
protection projects in Vietnam. VEPF will complete proposal follow DWW’s guide and take
up procedures for soon receiving fund from Czech Embassy in Hanoi Vietnam.
Thank you very much for your cooperation.

With best regards

Nguyen Nam Ph ng
VEPF Deputy Director
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íloha 5 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
 ON

COOPERA TION IN THE FIELD OF ENV IRONMENTAL PROTECTION

BETWEEN

THE STA TE ENV IRONMENTAL FU ND OF THE CZECH REPU BLIC AND

THE V IETNAM  ENVIRONMENT PROTECTION FU ND,

MINISTRY OF NATU RAL RESOURCES AND ENV IRONMENT,

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

The State Environmental Fund of the Czech Republic and The Vietnam Environment
Protection Fund, Ministry of Natural Resource and Environment, the Socialist Republic
of Vietnam,

hereinafter referred to as “the Parties”;

Being aware of the regional and global natures of environmental issues, the urgency to find a
cost-effective and lasting solution in addressing these issues through international
cooperation and the importance of coordinating the joint activities of the two countries;

Based on  goals  and principles  set  out  in  “Agenda 21”,  approved in  Rio  de  Janeiro  in  Brazil,
1992 and in accordance with the final documents of the World Summit on Sustainable
Development in Johannesburg, South Africa, 2002;

Convinced that cooperation between the two Parties in the field of environmental protection
is of mutual benefits and will promote the development of the friendly relationship between
the two countries;

Aware of  the  responsibility  to  ensure  environmental  safety  for  the  present  and  future
generations;

Taking into consideration the fact that the consequences of events may have transboundary
effects;

The two Parties have agreed as follows:

Article 1

The Parties will, on the basis of equal and mutual benefit, develop the bilateral cooperation
in the field of environmental protection.

Article 2

The Parties will cooperate in the following areas:
Cooperation  in  preparation  and  implementation  of  the  projects  financed  from  EU
Funds;
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Cooperation  in  preparation  and  implementation  of  the  projects  financed  from
international organizations;
Environmental education and training;
Instruments for environmental protection and their incorporation to the economic
policies;
Cooperation with capacity building of Vietnam Environment Protection Fund and
other institutions dealing with environmental protection;
Any other environmental areas as mutually deemed as appropriate.

Article 3

Cooperation between the Parties under this Memorandum shall be conducted in the
following forms:

Preparation and implementation of joint projects;
Exchange of relevant environmental information and materials;
Exchange visits of experts, scholars, delegations and trainees;
Joint organization of seminars, workshops and meetings attended by scientists,
experts and other participants;
Other forms of cooperation as mutually agreed by Parties upon.

Article 4

To implement the Memorandum, the Parties shall encourage the environmental protection
agencies, organizations and enterprises engaged in environmental protection in their
countries to establish and develop direct contacts with each other.

Article 5

To ensure the effective implementation of the Memorandum, the Parties will agree on
2-years cooperative programs.

Each  Party  shall,  within  the  six  months  from  the  signature,  appoint  a  coordinator  to  be
responsible for the coordination of the activities under the Memorandum.

The coordinators  will  hold  regular  meetings  every  two years  in  turn  in  the  Czech Republic
and  the  Socialist  Republic  of  Vietnam.  Unless  otherwise  mutually  agreed  upon,  the
international travel expense incurred by participation in the above-mentioned meetings shall
be borne by the sending Party.

Article 6

Cooperative  activities  under  this  Memorandum  shall  be  implemented  according  to  the
financial possibilities of the Parties and legal regulations in their countries. Unless otherwise
mutually  agreed upon,  each Party  shall  bear  the  cost  for  carrying out  activities  under  this
Memorandum.

Article 7
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Nothing in this Memorandum affects the obligations of the Parties deriving from any
bilateral and multilateral agreements.

Article 8

Disputes concerning the interpretation or application of this Memorandum shall be settled
through direct negotiations between the Parties.

Article 9

In accordance with the legal regulations of the two countries, with the consent of the Parties,
the  results  and information produced in  the  cooperation under  the  Memorandum could be
accessible to the third party.

Article 10

The Memorandum is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on
the date of signature.

This Memorandum may be terminated upon written notification by one of the Parties to the
other through diplomatic channels; the termination being effective six months after the
receipt of the relevant written note.

Signed in Prague on 6th May 2008, in two originals, each in Czech, Vietnamese and English,
all  three  versions  being equally  authentic.  In  case  of  any divergence  of  interpretation,  the
English version shall prevail.

For the State Environmental Fund
of the Czech Republic

For the Vietnam Environment
Protection Fund, Ministry of Natural

Resources and Environment,
 the Socialist Republic of Vietnam
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íloha 6 Agenda of International Workshop on
“Environmental Pollution Treatment for Vietnamese Traditional

Villages and Financial Assistant Mechanisms from Vietnam
Environment Protection Fund”

The venue:  Golden Sea Hotel

B26-B29  Pham Van Dong Str.  Da Nang City - Viet Nam,

Time:  31th July and 1st Aug. 2008

Time Contents Responsibility
First day July 31st 2008

7.30 – 8.00 Registration for Participants VEPF
8.00 – 8.15 Introduction for Participants Representative of VEPF
8.15 – 8.30 Opening Ceremony Ass. Prof. Dr. Truong Manh TIEN

- Director of  VEPF
8.30 – 9.00 Summary status of traditional

Villages in Vietnam and solutions,
proposal for environmental
protection and development
production.

Prof.-Dr. Dang Thi Kim Chi-
Deputy Director of Institute for
Environmental Science &
Technology – Hanoi University of
Technology

9.00 – 9.30 Summary status of metal product
recycling and solutions, proposal for
environmental protection and
development production.

M.Sc. Do Thanh Bai – Director of
Chemical Safety and
Environmental Protection Center
of  Industrial Chemical Institute –
Industrial Commercial Ministry

9.30 – 10.00 Introduction on VEPF and
Mechanism of Financial Assistance
in environmental protection projects
for traditional Villages.

Mr. Nguyen Nam Phuong –
Deputy Director of VEPF

10.00 – 10.30 Assistance from VEPF for
traditional village in Bat Trang
Village- Hanoi . Solution, proposal
for environmental protection and
development production.

Mr. Le Duc Trong – Director of
Batrang Ceramic Design and
Manufacturing Joint-Stock
Company

10.30 – 10.45 Tea break All Participants
10.45 – 11.15 Introduction on Czech

environmental projects implemented
in Vietnam (traditional village in
Bac Ninh Province and other areas);
Chances for traditional villages and
other hot spots in Vietnam

Representative of DWW

11.15 – 11:30 Experience with Czech
environmental projects in Bac Ninh
Province

Representative of  DONRE, Bac
Ninh

11.30 – 12.00 Technology and experience of
Czech organizations in pollution
treatment – appropriate methods for
Vietnam

Representative of DEKONTA
company and DWW
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12.00 – 13.30 Lunch All Participants
13.30 – 14.00 Summary status of traditional

Villages in Thua Thien -Hue  and
solutions, proposal for
environmental protection and
development production.

Ass. Prof. Dr. Le Van Thang –
Director of  Institute for
Environmental Science &
Technology – Hue University

14.00 – 14.30 Summary status of traditional
Villages and solution, proposal for
environmental protection and
development production in  Da
Nang City

Representative of Da Nang
DONRE

14.30 – 15.00 Summary status of traditional
Villages and solution, proposal for
environmental protection and
development production   Quang
Nam Province

Representative of  Quang Nam
DONRE

15.00 – 15.15 Tea break
15.15 – 15.45 Introduction of soft-loan procedures

for traditional Villages
Representative of VEPF

15.45 – 17.30 Discussions Presentation People and all
Internal and International
Participants

17.30 – 17.45 Conclusions and closing workshop Ass. Prof. Dr. Truong Manh TIEN
- Director of  VEPF

18.30 – 20.00 Dinner Party All Participants
Second day Aug. 1st 2008

7.30 – 12.00 Field trip a traditional village in Quang
Nam and art stone traditional Village
in Ngu Hanh Son – Da Nang City

Internal and International
Participants

12.00 –
13.30

Lunch All participants

14:00 –
15:00

Discussion and prepare planning
activities on co-operation between
Vietnam and Czech Republic
Organizations

Key participants
VEPF, DONREs, MONRE,
DWW, DEKONTA, MOE, SEF

Envisaged participants of workshop about 100 persons

Participants from the Czech Republic:

DWW (3), DEKONTA (3), Ministry of Environment (2), State Environmental Fund of
the Czech Republic (4), Czech Development Agency (3), Technoexport (2), Czech Trade
Vietnam (1), Czech Embassy Hanoi (1)
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íloha 7 Informace o programech VEPF v místním tisku a leták VEPF
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Informa ní leták VEPF (zmenšeno)
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íloha 8 Informace o projektech DWW v místním tisku
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