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1. Shrnutí
Ve vesnicích s koncentrací tradi ní emeslné výroby (jako je nap . vesnice Dao Xa v provincii
Bac Ninh, cca 40 km severovýchodn  od Hanoje) dochází k nekontrolovanému zne iš ování
prost edí, které p sobí závažné negativní dopady na životní prost edí i lidské zdraví. Ke
klí ovým problém m pat í zne iš ování vody.

Projekt byl identif ikován a p ipraven naš í partnerskou organizací IWE jako výsledek
edcházejícího projektu CA PERA (Capacity Building for Environmental Risk Aw areness) a

byl zam en na zlepšení nakládání s odpadními vodami v komun  Dao Xa. V rámci n j se
realizovala výstavba ko enové istírny odpadních vod (K OV) a odpov ídajíc í osv ta. Projekt
probíhal od dubna 2008 do prosince 2008 a byl podpo en z prost edk  Ministerstva
zahrani ních v cí R v rámci Programu zahrani ní rozvojové spolupráce R (42 %), Royal
Netherlands Embassy v Hanoji (21 %) a provincie Bac Ninh (37 %).

Projektový tým tvo ili eští, nizozemští a vietnamští experti. Hlavní partner IWE byl v pr hu
projektu nahrazen s ohledem na vietnamské stavební zákony organizací DONRE
(Department of Natural Resources and Environment) provincie Bac Ninh.

V souhrnu je možno íci, že plánované aktivity byly uskute ny a o ekávané výsledky
projektu byly dosaženy. Ko enová istírna byla na konci roku 2008 p edána místnímu
zem lskému družstvu komuny Dao Xa, provincie Bac Ninh se bude v prvních letech
podílet na f inancování provozu a IWE bude provoz monitorovat a v p ípad  pot eby
poskytovat konzultace a expertní služby (mj. vzorkování a analýzy). Se všemi vietnamskými
partnery nadále úzce spolupracuje koordinátora našich projekt  paní Phung Thi Phuong
Hien.

V pr hu projektu bylo pot ebné ešit adu problém  zejména ve vztahu ke stavebnímu
povolení (opožd né p id lení dotace zkomplikovalo zahájení projektu) a také souvisejíc ích
se zm nou odpov dností vietnamských partner  (zm na projektového manažera
v organizaci IWE a p evod odpov dnosti za stavbu z IWE na DONRE). V pr hu prací také
vyvstala pot eba navýšit rozpo et na stavební práce, což bylo áste  vy ešeno
restrukturalizací rozpo tu projektu a zejména vyšším kofinancováním ze strany DONRE.
Dalším problémem byla výrazná zm na kurs  jak mezi CZK a USD (od 15,102 po 20,306
CZK) a EUR (od 23,825 po 26,62 CZK) tak zejména mezi EUR a VND.

V záv ru našeho projektu provedl nezávislé hodnocení holandský expert Bryan Hugill, který
také navrhl možnosti dalších provozních zlepšení a identif ikoval možnosti další spolupráce
v oblasti ochrany životního prost edí v tradi ních vietnamských vesnicích.

Pozn.:
Partner projektu CWE (Center for Water Resources Development and Environment) byl

hem roku 2008 restrukturalizován, zm n byl i název na IWE Institute for Water and
Environment). V textu záv re né zprávy dále uvádíme název IWE.
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2. Hodnocení aktivit, výstup , cíl  a rozvojového zám ru projektu

2.1 P ehled aktivit a výstup  ve vztahu k plánu aktivit a indikátor m pro
výstupy

V kapitole 2.1 nejprve uvádíme ve struktu e ‘tabulky výstup  a f inan ního rámce projektu‘
f inan ní náklady pro jednotlivé výstupy k termínu ukon ení projektu (viz rovn ž kapitola 5) a
dále p i respektování logiky ‘tabulky’ popisujeme realizaci aktivit a pln ní indikátor
jednotlivých výstup .
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Název projektu:

Zlepšení nakládání s odpadními v odami v Dao Xa, Vietnam
Cílová skupina projektu: Obyvatelé obce Dao Xa + místní a regionální ú ady; p ímou cílovou skupinou jsou rovn ž pracovníci partnerské organizace IWE,
kte í získají další zkušenosti a znalosti spojené s ízením projekt  v oblasti ochrany životního prost edí, odborná ve ejnost (VEPF, p edstavitelé dalších
provincií)

Cíle projektu: 1. Zlepšená kvalita povrchových a závlahových vod v Dao Xa
                         2. Zvýšené pov domí obyvatel i místních ú ad  o ochran  životního prost edí
VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY v rámci projektu indikátory k jednotlivým

výstup m
Projektové finan ní vstupy k jednotlivým

výstup m
     Ze zdroj          Další zdroje          Celkem
       ZRS R

Výstup 1 Funk ní istírna odpadních vod

asový rámec pro dosažení výstupu:
prosinec 2008

Aktivita 1.1 Analýza sou asného stavu

Výsledky analýz potvrzují
min. 80 % ú innost istírny,
kapacita 200 m3/den

edání istírny místním
partner m

24.786 0 24.786

Aktivita 1.2 Projekt a výstavba kanál 60.167 66.629 126.795

Aktivita 1.3 Projekt a výstavba istírny,
úprava kalového jezera 3.655 795.824 799.479

Aktivita 1.4 Supervize prací a
monitoring 0 34.597 34.597

Aktivita 1.5 Trénink a zkušební provoz 10.555 0 10.555

Výstup 1 celkem 99.162 897.050 996.212
Výstup 2 Osv tové materiály distribuovány

asový rámec pro dosažení výstupu:
prosinec 2008

Aktivita 2.1 P íprava školících a
osv tových materiál

Minimáln  250 oslovených
osob v pr hu projektu

20.306 20.490 40.796

Aktivita 2.2 Školení a osv tová kampa 0 14.589 14.589

Aktivita 2.3 Záv re ný kulatý st l
s hodnocením projektu 0 18.373 18.373

Výstup 2 celkem 20.306 53.452 73.758
Pr ezové aktivity

asový rámec pro dosažení výstupu:
leden 2009

pr ezové aktivity: management,
koordinace, mezinárodní a místní
cestovné, administrativa

schválené zprávy projektu 644.722 103.543 748.265

CELKOVÉ NÁKLADY N A PROJEKT 764.190 1 054.045 1 818.235
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Výstup 1 - Funk ní istírna odpadních v od

Plánované aktivity Realizace

Aktivita 1.1 Analýza
sou asného stavu

V rámci této aktivity partner projektu IWE ve spolupráci s DONRE,
místní obecním ú adem a zem lským družstvem up esnil
podmínky pro výstavbu/úpravu kanál  a výstavbu ko enové istírny
z hlediska ekonomických a environmentálních parametr . P vodní
technický návrh projektu (IWE) byl postoupen DONRE
k dopracování ve vztahu k technickým detail m v míst  realizace
projektu a legislativním podmínkám (stavebnímu zákonu) – viz
aktivita 1.2 a 1.3. Dále byly se zohledn ním místních podmínek
testovány nejvhodn jší rostliny pro užití v K OV. IWE p edb žn
identifikovalo okruh osob a obsah školení pro budoucí zajišt ní
provozu K OV (viz aktivita 1.5).

Aktivita 1.2 Projekt a výstavba
kanál

S ohledem na rozsáhlejší zkušenosti DONRE v oblasti vlastní
projektové p ípravy a veškerých schvalovacích proces  stavby byla
tato aktivita na základ  konsensuálního rozhodnutí projektového
týmu p esunuta na DONRE (viz také kapitola 3). DONRE pak bylo
odpov dno za veškeré náležitosti stavby - projektovou dokumentaci,

íslušná povolení, výb rové ízení, vlastní výstavbu, dozor stavby,
kolaudaci. Výstavba/úprava kanál  byla realizována v rozsahu
odpovídajícím pot ebám vlastní stavby K OV respektive její
funk nosti.

Aktivita 1.3 Projekt a výstavba
istírny, úprava kalového jezera

S ohledem na rozsáhlejší zkušenosti DONRE v oblasti vlastní
projektové p ípravy a veškerých schvalovacích proces  stavby byla
tato aktivita na základ  konsensuálního rozhodnutí projektového
týmu rovn ž  p esunuta na DONRE (viz také kapitola 3). DONRE
pak bylo odpov dno za veškeré náležitosti stavby - projektovou
dokumentaci, p íslušná povolení, výb rtové ízení, vlastní výstavbu,
dozor stavby, kolaudaci. Práce byly zahájeny vy išt ním kalového
jezera. Stavba byla zcela dokon ena v prosinci 2008 s tím, že
s ohledem na vegeta ní období bylo vysázení rostlin provedeno
za átkem ledna 2009 (viz aktivita 1.4).

Aktivita 1.4 Supervize prací a
monitoring

Supervize prací a monitoring byly zajišt ny:
 Nastavenými odpov dnostmi v projektovém týmu.

 Za stavební dohled odpovídalo DONRE (místo p vodn
zamýšleného IWE).

 Funk ní nastavení K OV a jeho monitoring plus monitoring
vody zajistilo IWE (má pot ebné lidské a materiální kapacity).

 Byla podepsána trojstranná dohoda DWW – DONRE – IWE
vymezující odpov dnosti partner  projektu.

 Lokální koordinátorka DWW operativn ešila vzniklé problémy
za nep ítomnosti ostatních len  projektového týmu ve
Vietnamu.

 Pr žn  byla po izována fotodokumentace z místa stavby.
 Interní evaluaci projektu a komentá  k technickému ešení

zajistil Bryan Hugill, len projektového týmu, Nizozemí, expert
z oblasti životního prost edí se zam ením na ochranu vod.

Aktivita 1.5 Trénink a zkušební
provoz

Experti z IWE vyškolili o provozu K OV místní pracovníky
zem lského družstva, byl j im rovn ž p edán zpracovaný manuál
obsluhy. Zkušební provoz bude probíhat v prvních m sích roku
2009.
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Hodnocení indikátor  pro v ýstup 1 - Funk ní istírna odpadních vod

Indikátory v ýstupu 1 Hodnocení

1a) Výsledky analýz potvrzují
min. 80 % ú innost istírny za
ostrého provozu, kapacita 200
m3/den.

1b) P edání istírny místním
partner m, 11/2008.

OV byla vybudována podle plánu, osázení rostlin bylo
realizováno za átkem ledna 2009.
Kapacita istírny byla zajišt na vlastní stavbou a lze p edpokládat,
že za provozu bude pln  využita. Ú innost išt ní byla ov ena
v laboratorních podmínkách IWE, kdy za použití materiálu z K OV,
odpadní vody z Dao Xa a rostlin byla ú innost testována
s odpovídajícími výsledky.
S ohledem na zdržení v projektu zap in né pozdním p id lením
dotace i problémy v týmu IWE - viz rizika identifikována v logickém
rámci (Partne i a dodavatelé plní podmínky stanovené projektem a
jednotlivými odborníky) - nemohla být ú innost išt ní K OV v praxi
ov ena do termínu 12/2008. Více v kapitole 3.

OV byla p edána místním ú ad m v prosinci 2008. Viz p ílohy –
fotodokumentace a p edávací protokol podepsaný DWW, DONRE,
IWE a obcí.

Odpadní voda:
dílny/domácnosti

Ko enová
istírna

Kalové
jezero

1. Kaná l –
odpadní voda Usazováky

K
an

á
l

Nátok odpadní vody Odtok odpadní vody

Odpadní voda:
dílny/domácnosti

eka NGU
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Výstup 2 - Osv tov é materiály distribuovány

Plánované aktivity Realizace

Aktiv ita 2.1 P íprav a
školících a osv tových
materiál

Byl zpracován manuál provozu K OV pro místní odborníky –
zejména zem lské družstvo.

Byl zpracován leták o K OV.

Byl zpracován p ísp vek o projektu pro konferenci v Da Nang.

Aktiv ita 2.2 Školení a
osv tová kampa

Školení pro místní experty prob hlo v prosinci 2008.

Projektový tým i zástupci provincie Bac Ninh se zú astnili
konference v Da Nang (pro cca 120 expert  a p edstavitel  region
/ R a Vietnam) v ervenci / srpnu 2008 a prezentovali své
zkušenosti, v etn  informací o probíhajícím projektu.

IWE distribuovalo letáky v rámci komuny Dao Xa.

Aktiv ita 2.3 Záv re ný
kulatý st l s hodnocením
projektu

Projekt byl ukon en spole ným jednáním všech klí ových aktér
projektu (odborník  a státní i regionální správy, tisku a místní
televize) v Dao Xa. Projekt byl hodnocen všemi aktéry pozitivn .

Hodnocení indikátor  pro v ýstup 2 - Osv tov é materiály distribuovány

Indikátory v ýstupu 2 Hodnocení

Minimáln  250 oslovených
osob v pr hu projektu

Projekt byl popularizován v rámci veškerých jednání DWW
s partnery ve Vietnamu, nap . p i komunikaci s VEPF. Dále v rámci
konference v Da Nang bylo osloveno zhruba 120 osob. 12 osob se

astnilo školení pro místní experty (komuna, družstvo, provincie),
37 osob bylo p ítomno na záv re ném jednání a p edání K OV
místní komun . IWE distribuovalo cca 200 informa ních leták
v komun  Dao Xa resp. Phong Khe i dalším partner m na
regionální a národní úrovni.

2.2 Dosažení cíl  ve vztahu k indikátor m pro cíle projektu

Cíl Indikátor

1. Zlepšit kvalitu
pov rchov ých a závlahových
v od v Dao Xa v yužitím
tradi ních zem lských
postup .

2. Zvýšit pov domí obyv atel,
místních ú ad  a odborné
ve ejnosti o ochran
živ otního prost edí.

Pro zlepšení kvality vod byla použita technologie biologického
išt ní - ko enová istírna - s využitím odpovídajícího složení fi ltra ní

vrstvy a rostlin.
Pln  funk ní istírna svojí kapacitou (200 m3) pokrývá cca polovinu
produkce odpadních vod v Dao Xa. Kvalita vod p i ádném
provozování bude zlepšena.
Pln ní standard  kvality vod v roce 2010 v Dao Xa lze o ekávat.
Za zajišt ní provozu istírny je odpov dné zem lské družstvo
spole  s DONRE – viz p edávací protokol.

Pov domí obyvatel, místních ú ad  a odborné ve ejnosti o ochran
životního prost edí bylo zvýšeno prost ednictvím aktivit: odborná
jednání s partnery, školení, kulatý st l, konference Da Nang, letáky.
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2.3 P ínos k napln ní rozvojového zám ru projektu

Zám r Indikátor

Snížit negativ ní dopady na
lidské zdraví v obci Dao Xa a
multiplikace p ístupu.

Projekt  K OV p i jejím ádném užití p isp je k zlepšení jedné
složky životního prost edí a vytvo í tak p edpoklady pro zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Dao Xa (do roku 2014 pokles nových
indikací kožních a st evních onemocn ní o 15 % oproti roku 2005);
S ohledem na propagaci projektu a na podstatu projektu – užití
relativn  levné a pro dané podmínky „p irozené“ technologie
biologického išt ní odpadních vod -  je míra opakovatelnosti
vyso ká.
K multiplika nímu efektu lze za adit i to, že bylo ukázáno „vodu
istit lze“, což m že v budoucnu vést i k rozsáhlejším investicím

v oblasti ochrany vod (pr myslové a komunální istírny odpadních
vod) - v tomto sm ru již plánuje nové investice provincie Bac Ninh.
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3. Hodnocení ízení projektu

3.1 Personální zabezpe ení

Pro realizaci projektu byl sestaven tým, který pokrýval pot ebnou expertízu pro provedení plánovaných
aktivit. Jednalo se p edevším odborné zkušenosti v oblastech:

 technická ochrana životního prost edí, oblast ochrany vod,

ízení environmentálních a zdravotních rizik,

 zapojování ve ejnosti,

 environmentální výchova a osv ta.

Základní projektový tým tvo il i:

Petr Honskus, DWW, vedoucí týmu, 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.

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

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

projekty.

Bryan Hugill, Nizozemí, expert - voda, rozsáhlé zkušenosti se zahrani ními projekty,
lokalizován v Thajsku, znalost místních podmínek (JV Asie) - vyst ídal p vodn  plánovaného
experta Ele Jan Saaf.

Nguyen Quang Vinh, IWE, projektový manager, expert - vodní hospodá ství, t i roky
zkušenosti s eskou ZRS.

Hoang Thu Thuy, IWE, vedoucí týmu partnera, expertka - vodní hospodá ství, ty i roky
zkušenosti s eskou ZRS

3.2 Zahájení 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.

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).

Úvodní mise do Vietnamu potvrdila p ipravenost všech partner  k realizaci projektu v etn  finan ních
závazk . Zahájení projektu však bylo opožd no s ohledem na zpožd ní termínu schválení projektu a
následného pozd jšího p ipsání dota ních prost edk  na ú et DWW. I tato skute nost p isp la
k asové tísni p i realizaci projektu (nap . získání stavebního povolení na vietnamské stran  bylo
podmín no p iložením dota ních rozhodnutí od obou zahrani ních donor ), nicmén  ú innou
spoluprací partner  a p sobením lokální koordinátorky projektu byly pot ebné procesy zvládnuty.
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3.3 Realizace projektu

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 (IWE) a dalšími partnery projektu b hem pracovních cest do Vietnamu.

i sch zkách byl vždy domluven postup v realizaci 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.

Pravidelná komunikace s p íjemci projektu p isp la k lepšímu poznání místních podmínek a
pot eb, což bylo p edpokladem dosažení maximálních efekt  projektu.

Z hlediska ízení projektu byl tým DWW postaven p ed problém podcen ní problematiky vlastní
výstavby K OV (schvalovací procesy, legislativní požadavky, výb r dodavatelské firmy, ízení
v ase, apod.) ze strany jednoho z partner  - IWE. P es maximální úsilí týmu DWW v etn
místní koordinátorky se projekt dostal do vážných asových potíží v m síci zá í 2009. Tým
DWW prosadil neprodlené p evzetí odpov dnosti za výstavbu DONRE a prosadil podpis
smlouvy partner  projektu, kde byly p esn  vymezeny zejména povinnosti IWE (viz p íloha 8.6),
dále byl znovu up esn n rozpo et projektu. Tento proces byl završen misí Simony Kosíkové-
Šulcové do Vietnamu v m síci íjnu, která spole  s koordinátorkou projektu provedla interní
audit projektu, na jehož základ  bylo možné konstatovat, že lze projekt v daných termínech
dokon it.

Ostatní procesy p i ízení projektu prob hly standardn .

Výše uvedená skute nost vedla k cca dvoum sí nímu zdržení projektu: stavba K OV byla
dokon ena, nicmén  nemohl být v roce 2008 ov en její zkušební provoz. Laboratorní analýzy
provedené IWE p i simulaci podmínek v Dao Xa (lože K OV, rostliny, odpadní voda z Dao Xa) však
ukazovaly, že plánovaný parametr 80 % ú innosti je reálný.

Interní evaluaci projektu a zp tnou vazbu i odborné p ipomínky ke stavb  zajistil nizozemský
len týmu DWW - Bryan Hugill, viz jeho zpráva v anglickém jazyce v p íloze . 8.8.
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4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu

4.1 Zhodnocení p ínosu projektu pro cílovou skupinu

Hlavní cílovou skupinou byli

Obyv atelé Dao Xa.

Místní správa
o Obecní ú ad.
o Zem lské družstvo.

Regionální správa
o Provincie Bac Ninh - DONRE.
o Zástupci dalších provincií - DONRE.
o P edstavitelé handicraft (traditional) villages.

Odborná v e ejnost
o VEPF - Vietnam Environment Protection Fund
o MONRE - Ministry of Natural Resources and Environment
o IWE (p ímou cílovou skupinou jsou rovn ž pracovníci partnerské organizace, kte í

získají další zkušenosti a znalosti spojené s ízením projekt  v oblasti ochrany
životního prost edí)

ínosy:

 Projekt byl identifikován a p ipraven p ímo místními partnery jako konkrétní výsledek
intenzivního školení projektového managementu a jednání s místními i zahrani ními
donory (v p ípad  DONRE investorem) v roce 2007.

 Projekt ešil kvalitu vody v handicraft village; handicraft villages p edstavují jeden
z nejvážn jších environmentálních problém  sou asného Vietnamu.

 Projekt p isp l ke zmírn ní ohrožení/znemožn ní p ístupu k nezávadné (pitné a
užitkové) vod  pro domácnosti.

 Projekt p isp l ke zlepšení hospoda ení s vodou pro zem lské ú ely (zamezení
poklesu produkce rýže a snížení její kontaminace).

 Obyvatelé Dao Xa získali informace o negativních environmentálních dopadech svých
inností a zdravotních rizicích, kterým jsou v d sledku toho vystaveni.

 Zvýšila se odborná kapacita místních lidí a místní/regionální správy pro ešení
problém  z oblasti životního prost edí.

 Všichni akté i získali zkušenosti s ešením mezinárodních projekt  (finan ní pravidla).

 Projekt má silný demonstra ní ú inek („vodu istit lze“).

 Projekt vytvá í potenciál pro realizaci dalších projekt  z oblasti životního prost edí (jak v
dané lokalit  tak obecn ).

 Posíli lo se pov domí o roli VEPF pro p edstavitele místní a regionální správy (možnosti
financování projekt ).

 P sobení v handicraft villages ( ešení projekt ) zviditel uje závažný problém životních
podmínek v t chto lokalitách.

4.2 Sociální a kulturní faktory

Z hlediska sociálních souvislostí hraje d ležitou roli fakt, že i na místní úrovni se za íná v novat
postupn  v tší pozornost dlouhodobým dopad m ekonomických inností na životní prost edí a
lidské zdraví, by  zatím spíše jen na úrovni ve ejné správy než mezi ve ejností.
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ešitelé projektu se musí vyrovnat s odlišnou kulturou jednání a komunikace v zemi p íjemce,
kde je považováno za nep ijatelné vyjád ení nesouhlasu nebo odporu, a to i za cenu p ijímání
rizika neschopnosti dostát následn  závazk m nebo nepodat pravdivý obraz skute nosti. To

že negativn  ovlivnit výsledky každého projektu. Zmírnit tento fakt lze vybudováním
vzájemné d ry založené na osobních zkušenostech a revizi vlastního chování v míst .
Významnou roli v našich projektech hraje vietnamské koordinátorka projekt  týmu DWW, která
má vynikající znalosti kulturních rozdíl  „Evropa – Asie“.

4.3 Rovný p ístup muž  a žen

Projekt byl z hlediska rovného p ístupu muž  a žen neutrální. P i realizaci projektových aktivit,
etn  zadávání externích dodávek prací, 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 pravidel projektového cyklu (PCM).

Technická ešení byla zvolena se znalostí lokality a po disku si se znalci místních podmínek na
základ  návrhu projektu IWE up esn ného pak DONRE. Stavba odpovídala vy len ným
finan ním prost edk m.

Postupy osv ty a zapojování ve ejnosti byly zvoleny na základ  osobních zkušeností ešitel  se
zohledn ním místních podmínek a sociálních a kulturních zvyklostí. Zde byla nezbytná
pr žná konzultace s místními partnery a na základ  toho p izp sobení komunika ní strategie;
místní odborníci se podíleli z velké ásti na obsahové i grafické podob  vzd lávacích materiál .

4.5 Dopady na životní prost edí

Projekt ze své podstaty má pozitivní dopady na životní prost edí - je zam en na išt ní
komunálních odpadních vod z domácností a výrobních dílen a navazuje na p edcházející
projekty, které ešily išt ní pr myslových odpadních vod z papírenských dílen (projekt byl
koncipován jako komplementární, základním p edpokladem úsp chu je však odd lování
komunálních a pr myslových vod).

Nep ímým, ale velmi podstatným dopadem, je zvýšení uv dom ní obyvatel i zástupc  státní
správy o environmentálních a zdravotních rizicích a možnostech je snižovat.

Dalším nep ímým dopadem je vytvo ení podmínek pro další snižování zne iš ování
podzemních a povrchových vod prost ednictvím vytvo ení projektových zám  ur ených
k externímu financování investic do vybudování za ízení na išt ní (zejména komunálních)
odpadních vod, p ípadn  systém  nakládání s odpady.

ešitelé jsou si v domi ur itého negativního dopadu realizace projektu pro životní prost edí,
které spo ívá ve zvýšení osobní ekologické stopy v d sledku použití letecké dopravy p i
cestách do Vietnamu. Osobní p ítomnost na míst  byla nutným p edpokladem pro spln ní cíl
projektu, jímž je p isp t k ochran  zdraví obyvatel a ochran  životního prost edí. Pozitivní

ínosy projektu proto považujeme za mnohem zásadn jší.

4.6 Udržitelnost výstup  (životaschopnost projektu)

Cíl  projektu bylo dosaženo prost ednictvím plánovaných aktivit bez navýšení p vodního
rozpo tu ze strany MZV R a Royal Netherlands Embassy v Hanoji. Ke zvýšení dopad
projektu a prezentaci jeho postup  a výsledk  byla využita komplementární akce financovaná

evážn  ze soukromých zdroj  - mezinárodní konference k problematice ochrany životního
prost edí a zdraví v tradi ních vietnamských ve snicích, realizovaná na p elomu ervence a
srpna v Da Nang (za ú asti 19 eských odborník ). Z hlediska udržitelnosti dopad  považujeme
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za velký p íslib zejména vlastní motivaci vietnamských odborník  (IWE, VEPF), zástupc  státní
správy (DONRE, MONRE, VEPF) i místních obyvatel (místní Lidový výbor, zem lské
družstvo, jednotlivé domácnosti resp. dílny).

Navrhovaný projekt bude udržitelný i po skon ení intervence:

 Management a ochrana vodních zdroj  pat í mezi priority Vietnamu i mezinárodní rozvojové
komunity. Provozování istírny má politickou podporu vedení provincie i podporu DONRE
Bac Ninh.

 Vlastní návrh a realizace stavby byly odborn  zajišt ny místními partnery i mezinárodními
odborníky (viz projektový tým), jednozna né vlastnictv í nám tu projektu a p ímé zapojení
cílových skupin dává dobrou záruku odpovídajícího fungování ko enové istírny.

 Je použita technologie, které je blízká b žným místním zem lským postup m.

 Pro zvýšení pov domí jsou zvoleny postupy odpov ídající pot ebám a zp sob m vnímání
cílových skupin. Problematika handicraft villages je pojata jak z hlediska místních ešení, tak
z hlediska systémových ešení (celá zem ).

Prov ozov ání istírny bude zajišt no zem lským družstv em, které má prioritní zájem
zvýšit kvalitu závlahové vody (voda na vlastní pole!). Váha družstva je v místní komunit  vysoká
a družstvo je schopno ovlivnit postoje vlastník  dílen a domácností.

 Je zajišt n monitoring kvality vody i po ukon ení projektu ( innost IWE na míst ). Tím lze
inn  p ijímat opat ení v p ípad  snížení kapacity išt ní vody v ko enové istírn .

 Projekt navazuje na p edcházející projekty DWW zam ené zejména na budov ání kapacit
místních partner a je komplementární k dalším projekt m realizovaným DWW i dalšími

eskými subjekty ve Vietnamu. Dosavadní zkušenost prokazuje zvyšující se manažerské
schopnosti místních partner .

Dlouhodobá udržitelnost projektu a jeho replikovatelnost v místních podmínkách byla
podpo ena rovn ž projektem „Budování kapacit VEPF pro podporu zlepšování životního
prost edí v kontaminovaných hot spots (Building VEPF Capacity to support environmental
improvements in hot spots)“ v rámci tri laterálního program „Regional Partnership Programme
for Austria and Neighbouring New Member States, který dopl ovala konference v Da Nang.

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 ke zpožd ní realizace aktivit – viz kapitola 3. Rozpo tované práce
však byly úsp šn  ukon eny v prosinci 2008. V tomto ohledu hráli rozhodující roli lenové
projektového týmu DWW, zejména paní Phung Thi Phuong Hien, kte í ú inn  pomáhali vy ešit
problémy mezi jednotlivými aktéry na vietnamské stran .

Místní partner DONRE prokázal dostate né manažerské kapacity pro pokra ování (v etn
ízení a spolufinancování) aktivit v oblasti ochrany životního prost edí.
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5. P ehled erpání náklad  za celé období projektu ve formátu
finan ní zprávy
Celkový rozpo et projektu byl o cca 18 % vyšší, než bylo p edpokládáno, vícenáklady související se
stavebními pracemi (a áste  i kurzovými zm nami v pr hu roku) však byly pokryty ze zdroj
provincie Bac Ninh a neovlivnily výši dotace MZV R (764.190 K ) ani fixní p ísp vek holandské
ambasády (15.000 EUR).

ást vícenáklad  na stavební práce a kurzových rozdíl  byla pokryta také z administrativních náklad
projektu, p esunem náklad  v jednotlivých rozpo tových položkách dotace MZV R a velmi omezen
také p esuny mezi nimi (rozdíly oproti projektu se u hlavních rozpo tových kapitol dotace pohybují
v rozmezí 0 až 5,4 %). Se souhlasem Royal Netherlands Embassy byly pro posílení rozpo tu na
materiál stavby také využity úspory cestovních náklad  (dané levn jším letem z Bangkoku a sou asn
také omezením doby pobytu holandského experta díky do asnému zastavení let  z této destinace).
Srovnání projektovaných a skute ných náklad  je patrné z p iložené finan ní zprávy.

Základní údaje o rozpo tových nákladech na projekt

Celkové náklady projektu projekt skute nost

Celkové výdaje (náklady) projektu 1 538 842,- K  1 818 235,- K

Požadov aná ástka spolufinancování od MZV 764 190,- K 764 190,- K

Procentní podíl dotace od MZV na celkov ých nákladech
projektu

49,66 % 42,03 %

Podíl
partnerských
organizací

I. DONRE Bac Ninh 386.077,- K 672 344,- K

% podíl na celkovém rozpo tu projektu 25,09 % 36,98 %

II. Royal Netherlands Embassy, Hanoi 388.575,- K 381 701 K

% podíl na celkovém rozpo tu projektu 25,25 % 20,99 %

III. DWW + DANIDA in-kind nad rámec projektu 350.800,- K

% podíl na celkovém rozpo tu projektu -

Na dalších 7 ne íslovaných stranách uvádíme kone ný rozpo et projektu ve formátu finan ní zprávy.
Uveden je jak rozpo et položkový (v etn  administrativních náklad , které nemusejí být dokladovány)
tak rozpo et podle jednotlivých aktivit. V tšina náklad  mezinárodního projektového týmu byla
za azena do tzv. pr ezových aktivit, protože se týkají všech aktivit projektu. Rozpo et je p iložen také
v elektronické podob .

V rozpo tových tabulkách je zahrnuto i kofinancování projektu z dalších zdroj  – DONRE Bac Ninh a
Royal Netherlands Embassy v Hanoji. Obecn  platí, že v tšina náklad  na místní pracovní síly, za
vyklizení území a kompenzace a na osv tové akce byla hrazena z p ísp vku DONRE Bac Ninh. Velká

ást náklad  na materiál pro výstavbu i rekonstrukci kanalizace a istírny odpadních vod a náklady
holandského experta byly hrazeny z p ísp vku Royal Netherlands Embassy. Zbývající náklady pak
byly p evážn  hrazeny z rozpo tu dotace MZV R.

Rozpo et byl založen na p vodním návrhu partnera projektu IWE a up esn n na základ  upraveného
rozpo tu stavební ásti projektu pro stavební ízení a na základ  kopií faktur prací hrazených
prost ednictvím DONRE (jak z prost edk  obou donor  tak vlastních zdroj  provincie). Z nich vyplývá,
že prost ednictvím DONRE bylo uhrazeno celkem 798 265 000 VND (cca 47.516 USD). Po ode tení

ísp vku z rozpo  MZV R a RNE vychází kofinancování DONRE na cca 33.111 USD (672.344
). Tato ástka je vyšší než údaj v hodnotící zpráv  DONRE, který však nezohled uje všechny dále

zmi ované a již uhrazené vícenáklady a vychází z p vodního stavebního projektu.

K dispozici máme rovn ž kopie smluv mezi vietnamskými partnery a další doprovodnou dokumentaci.
Vzhledem k sumarizaci ástek za stavební práce v jednotlivých fakturacích dodavatel  byl pro
pom rné p azení náklad  k jednotlivým rozpo tovým kapitolám projektu využit schválený rozpo et
stavebních prací (je k dispozici v archivu DWW), rozhodující jsou celkové proplacené náklady.
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6. Záv ry a doporu ení

6.1 Záv ry monitoringu

Pr h projektu a p íslušné záv ry jsou dány ty mi administrativními výstupy:

 Textem v této kapitole (hodnocení vedoucího a supervizora týmu DWW)

 Interním auditem projektu (viz P íloha 8.7)

 Hodnocením Bryana Hugilla (text v angli tin  – viz P íloha 8.8)

 Hodnocením DONRE provincie Bac Ninh (vietnamsky s pracovním p ekladem do eštiny - viz
íloha 8.9)

Aktivity projektu byly úsp šn  provedeny v termínu ukon ení projektu vyjma vysazení rostlin K OV (ty
byly vysazeny po átkem ledna 2009). P ina je uvedena v kapitole 3.

Plánovaná ú innost K OV bude ov ena v 1. tvrtletí roku 2009.

Výstupy byly p edány k užívání místním partner m. IWE se zavázalo sledovat dosažené cíle a
sledovat st edn dobé výsledky a dopady. Díky politické podpo e ze strany DONRE a VEPF a zapojení
zem lského družstva zde existuje zna ný potenciál pro rozší ení poznatk  a zkušeností
generovaných projektem. Udržitelnost výsledk  podporuje i zvyšující se mediální tlak - viz i informace
o aktivitách DWW ve vietnamském tisku v p íloze 8.10.

Osobní zaujetí a ochota aktivn  p isp t k cíl m projektu na stran  partner  a klí ových skupin v zemi
íjemce byla jedním z klí ových faktor , které pozitivn  ovlivnily realizaci projektu a jeho výsledky.

Projekt ú inn  zasáhl jedno z kritických míst vážného environmentálního zne išt ní na pilotní vybrané
lokalit  a p isp l k položení základ  pro seriozní a konstruktivní p ístup (ve ejné správy, stejn  jako
samotných obyvatel) v otázkách problém  životního prost edí tím, že dokázal:

- zvýšit na úrovni komuny a širší (vládní a mezinárodní) pov domí o environmentálních a
zdravotních rizicích plynoucích ze zne iš ování jako závažného pr vodního jevu života a
innosti v tzv. rukod lných vesnicích i o možnostech, jak t mto rizik m p echázet;

- Napomoci místním lidem i p edstavitel m ve ejné správy identifikovat environmentální rizika,
zejména ale realizovat investi ní ešení: provést místní technologická a infrastrukturní opat ení
a zlepšení na úrovni ízení.

- Vytvo it p edpoklady pro oslovení a získání dalších finan ních (domácích a zahrani ních) zdroj
na základ  dob e p ipravených zám  projekt  environmentálních ešení.

6.2 Doporu ení pro zajišt ní udržitelnosti dopadu projektu a pro další
plánování v oblasti zahrani ní rozvojové spolupráce

Udržitelnost na místní úrovni je dána provozní kázní p i využívání odd lené kanalizace pro komunální
a pr myslové odpadní vody, p i obsluze K OV, ádném nakládání s kalem apod., což je podmín no
zejména zajišt ním finan ních prost edk  (zem lské družstvo, DONRE) a v lí hlavních hrá  na
místní úrovni K OV ádn  provozovat. Akcelerátorem udržitelnosti m že být IWE a jeho program
výzkumu v oblasti ochrany vod i provád né monitorování ú innosti K OV. Podporu udržitelnosti
vidíme rovn ž v roli VEPF, který sledoval ešení projektu, ú astnil se záv ru projektu a bude nadále
prosazovat handicraft villages jako jednu z priorit p i ešení klí ových environmentálních problém
v zemi.

ZRS v oblasti ochrany životního prost edí by rozhodn  nem la opomíjet problematiku handicraft
vil lages jako specifického fenoménu Vietnamu, kdy v naprosto nevyhovujících podmínkách žije cca 10
milion  lidí. Systémové ešení pro tyto hot spots je nezbytné a ZRS - zejména využití znalostí eských
organizacía odborník  - by mohla sehrát významnou roli.
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7. P ílohy

7.1 P ehled zapojených expert  a institucí

Identifika ní údaje o partnerské organizaci (organizacích)

I. Název Bac Ninh Department of Natural Resource and Env ironment (DONRE)
Zástupce organizace Mr. Trinh Van Phuong funkce deputy director
Ulice 15 Hai Ba Trung Street .p. Stát Vietnam

sto / obec Suoi Hoa District, Bac
Ninh

PS

Telefon (+844) 0241 870 509 Fax (+844) 0241 811 257
WWW stránka www.monre.gov .v n e-mail phongmt_bn@yahoo.com

Stru ná charakteristika
innosti organizace

DONRE je zastoupením Ministerstva p írodních zdroj  a živ otního
prost edí v prov incii Bac Ninh, je odpov dné za ochranu živ otního
prost edí v prov incii, v etn  monitoringu stavu živ otního prost edí,
uplat ování env ironmentální legislativ y, osv ty a vzd lávání.

Charakter zapojení do
projektu

DONRE v ybralo a schválilo projekt p ipravený partnerskou
organizací IWE v rámci p edcházej ícího esko-kanadského projektu
CAPERA v roce 2007, garantov alo financování cca 25 % celkov ých
náklad  a v pr hu projektu p evzalo odpov dnost za kontrolu a
ízení prací a také za prezentaci a další v yužití výsledk  projektu.

II. Název Royal Netherlands Embassy, Hanoi

Zástupce organizace Pham Ai Nhan funkce Dev elopment officer

Ulice Daeha Office Toner, 6th
floor, 360 Kim Ma
Street

.p. Stát Vietnam

sto / obec Ba Dinh, Hanoi PS

Telefon (+844) 8315650 Fax (+844) 8315655
WWW stránka www.netherlands-

embassy.org.v n
e-mail ainhan.pham@minbuza.nl

Stru ná charakteristika
innosti organizace

Ambasáda reprezentuje a podporuje zájmy nizozemské vlády v e
Vietnamu. Mezi priority pat í i rozv ojová spolupráce s hlavním cílem
redukce chudoby. Spolupráce probíhá ve 3 hlavních sektorech:
lesnictv í a biodiverzita, v odní hospodá ství, ochrana zdrav í.

Charakter zapojení do
projektu

Ambasáda spolufinancov ala projekt z cca 25 % (max. limit 15.000
EUR v kompetenci ambasády). Na projektu se podílel i holandský
expert – pan Bryan Hugill.

III. Název CENTER FOR WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT (CWE) / CENTER FOR WATER AND ENVIRONMENT
(IWE)

Zástupce organizace Hoang Thu Thuy funkce project manager
Ulice 165/4 Chua Boc Street .p. Stát Vietnam

sto / obec Dong Da District, Hanoi PS

Telefon (+844) 8524136 Fax (+844) 5634809
WWW stránka e-mail thuthuyIWE@yahoo.com

http://www.monre.gov.vn
mailto:phongmt_bn@yahoo.com
mailto:ainhan.pham@minbuza.nl
mailto:thuthuyIWE@yahoo.com
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Stru ná charakteristika
innosti organizace

IWE je výzkumné centrum pod VIETNAM INSTITUTE FOR WATER
RESOUCES RESEARCH. Tým IWE je složen z 56 pracov ník
specializovaných zejména v oblastech: v odních zdroje, zem lství,
biologie, chemie, životní prost edí a ekonomie. 54 pracov ník  má
v ysokoškolské vzd lání.

Charakter zapojení do
projektu

IWE identifikovalo a formulov alo projekt a odpovídalo za jeho
management a monitoring (p íprav a technických projekt  výstavby,
v zorkovací a laboratorní práce, superv ize, spolupráce p i školících a
osv tových akcích, v yhodnocení projektu a další v yužití výsledk ).

Základní projektový tým tvo il i:

Petr Honskus, DWW, vedoucí týmu, 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.

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

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

projekty.

Bryan Hugill, Nizozemí, expert - voda, rozsáhlé zkušenosti se zahrani ními projekty,
lokalizován v Thajsku, znalost místních podmínek (JV Asie) - vyst ídal p vodn  plánovaného
Ele Jan Saaf,

Nguyen Quang Vinh, IWE, projektový manager, expert - vodní hospodá ství, t i roky
zkušenosti s eskou ZRS

Hoang Thu Thuy, IWE, vedoucí týmu partnera, expertka - vodní hospodá ství, ty i roky
zkušenosti s eskou ZRS

Projektu se dále ú astnil editel a experti IWE, editel zem lského družstva Dao Xa a starosta Dao
Xa, zástupce editele DONRE, editel dodavatelské spole nosti a pracovníci z organizací
poskytujících finan ní prost edky:

7.2 P ehled dodávek

Veškeré dodávky konstruk ního materiálu na stavbu byly z projektu hrazeny p evodem prost edk  na
et DONRE. Proplacení dodavatel m je dokumentováno faktura ními podklady v archivu DWW.

7.3 P ehled subkontrakt  a služeb

V rámci subkontrakt  a služeb byly hrazeny na základ  ú etních doklad  následující náklady:

 vzorkovací a analytické práce - p evodem prost edk  na partnerskou organizaci IWE

 projektová dokumentace - prost ednictvím partnerské organizace DONRE

 p eklady a tlumo ení - využiti byli t i p ekladatelé (Jarmila Hájková, paní Phung Thi Phuong
Hien a pan Dao Quoc Tuan)

 náklady na tisk a fotodokumentaci - p evodem na IWE a externím dodavatel m

 náklady na expertní práce p i p íprav  osv tové kampan  - p evodem na DONRE
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7.4 P ehled školení

 V rámci projektu experti IWE vyškolili místní pracovníky v obsluze K OV a p edali j im provozní
manuál K OV.

 Na konferenci v Da Nang byl p ednesen p ísp vek a diskutovalo se o problematice handicraft
vil lages a projektech v provincii Bac Ninh.

_________________________________________________________________________

Experti IWE školí místní pracov níky



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 21

Seznam ú astník  na školení
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Seznam ú astník  na záv re ném jednání a p i p edání K OV
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Konference v Da Nang
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8. Další relevantní d ležité informace a dokumentace
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8.1 Fotodokumentace hlavního výstupu projektu - stavba K OV

Po áte ní stav

OV s v ysázenými rostlinami
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išt ní kalového jezera
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Postup prací na K OV
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8.2 P edávací protokol K OV a kulatý st l (fotodokumentace)
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Podpis p edávacího protokolu

edseda DWW Daniel Sv oboda
i rozhov oru s noviná i

(regionální TV)
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8.3 Leták o išt ní odpadních vod a projektu K OV
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8.4 Manuál obsluhy K OV

Uvedena je pouze titulní strana, celý manuál (ve vietnamštin ) je k dispozici v archivu DWW.
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8.5 Stavební dokumentace - ukázka
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8.6 Smlouva mezi partnery - DWW, DONRE, IWE, obec



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 41



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 42



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 43



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 44

8.7 Interní audit projektu – DWW Mission to Vietnam Oct 27 – Nov 3, 2008

Minutes

Budget
Particular items of the budget were discussed:

 1.1.3 IWE manager: 360 USD paid in cash which makes 50% of the total funds assigned. The
rest will be paid by the end of the project

 1.2.4. Local experts: full sum of 1200 USD (instead of 1000 USD originally allocated) was paid
in advance to IWE in cash. As the DONRE has taken over part of the responsibilities during
the implementation, they require part of the funds to pay their local expert as well. It was
decided that 500 USD will be given to DONRE. There are three options suggested to IWE how
to manage the transaction: either IWE gives back 500 USD to DWW, or IWE will transfer the
funds to DONRE (bill or invoice signed by DONRE is necessary) or the sum will be deducted
from the next payment from DWW to IWE. The preferred option must be stil l confirmed by
IWE.
For the accounting of the rest (700 USD) the invoice and the identification data of the experts
paid from this item is required to be submitted.

 2.2.2. Transport: 360 USD paid in cash which makes 50% of the total funds assigned. The
rest will be paid by the end of the project. IWE was asked to prepare an invoice and the
overview list of trips made ad associated cost by the time of the next DWW mission in
December.

 2.4.3. Accommodation for IWE experts in Dao Xa: Total sum of 340 USD was paid in advance
to IWE in cash. For the accounting of an invoice is required to be submitted.

 3.4.1. Construction material: Hien will transfer an advance payment to DONRE’s account. The
rest can be transferred from DWW once the purchase of the material is confirmed. There is
expected higher price for the purchase of material. In this respect some reallocation can be
required based on a proposal for budget modification and proper justification, provided there
will be realized savings within other item. Other option is that the DONRE can cover the
additional cost.
For the final accounting (original?) bills with the specification of the particular items are
required to be submitted. Responsibility for communication with DONRE on this issue needs
to be set up (quickly).

 4.5.1. Clearing and compensation: DONRE is in charge of planning and realization of the
works. We expect most of the funds will go to pay expenses on clearing the site. Some
reallocation can be required based on a proposal for budget modification and proper
justification.

 5.1.1. Sampling (monitoring and analyses): IWE already made some works, did not require
any payments so far. For the final accounting invoice accompanied with a list of specification
of the works carried out is required to be submitted.

 5.7. Copying, printing and awareness materials: IWE can receive up to 900-1000 USD for
covering the cost of the preparation and production works, including the graphic design,
editing and printing; part of the funds should go to cover internal expenses of IWE on
copying/printing.

 5.8. Workshop and trainings: workshop cost to be covered by DONRE. It depends on the
agreement between DONRE and IWE who will be in charge of organization of the final
workshop and the training for the plant workers. Only simple refreshment can be served, lunch
is not necessary.

 9. Administration cost: the item serves for covering other unspecified implementation cost,
such as banking fees, exchange rate losse s, etc. After control of all expenditures and
documents some part of relevant, well explained and proved extra costs can be reimbursed
depending on the remaining funds available.
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Training and awareness materials
1) Agreed with IWE that the awareness materials will be designed with a focus on the local people.

IWE has already made a similar material they will use it as a template;

2) Agreed with IWE that the text will be made in a simple language and will include information on:
- sources of the waste water (where/how the waste waters arise)
- what are the risks for the environment and the human health and why it is necessary

to treat the waste waters
- how the root waste water treatment works
in addition, the DWW suggests to include:

- logos of IWE, DWW + Czech ODA and Netherlands Embassy and the value of the
project

- basic technical parameters of the facil ity in Dao Xa (how much water will be treated,
etc).

- what are, generally, positive (benefits) and negative (limits) sides of root waste water
treatment

- contacts on IWE and DONRE

3) Agreed schedule of the preparation and production of the awareness material:
 first draft text (in Vietnamese): by Nov 13 (Vinh)
 translation to Czech: Nov 17 (Hien)
 revision and comments: Nov 20 (DWW / Hien)
 draft graphic design: Nov 13 – 24 (IWE will hire a professional)
 final text and design: Nov 25
 editing and printing: Dec 2

4) The training material will have a form of an “operational manual”, with extent of the text on 10
pages A5. Its production is fully in competence of IWE; it just needs to be ready and printed out in
the time of the DWW mission in December.

5) The final workshop should be organized in the first week of December (how about the training ?)

Construction works
The meeting of the whole project team has taken place on Thursday, Oct 30. The supervision from the
provincial level will be secured by a representative of the Dept. of investment and planning – some of
the outcomes were the following:

- the same firm which was selected for the construction cost is responsible for clearing the site;
- the construction works will incorporate the improvement of the canal system (as it should be

made within the 2007 project) – responsibility: local cooperative;
- the works on the clearing the site were launched on October 29. The construction should be

close to final in the beginning of December.

Documents
- IWE will pass over to DWW (through Hien) the printed agreements originally signed by the

representatives of DONRE, local Corporate and IWE. The agreement encompasse s new
responsibilities of DONRE (related mainly to the project implementation) and local
Cooperative (related mainly to the future operation of the facility).

- The copy of the contract between the DONRE and the construction firm should be provided to
DWW

- Copy of the construction permission (approved by the Province) should be provided to DWW
together with the copy of the project documentation

Minutes made by: S.K.,  November, 2008
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8.8 Záv ry k monitoringu projektu (Bryan Hugill)

Ke kapitole 6.1 Záv ry monitoringu

CONSULTANCY REPORT:
PROJECT FOR IMPROVING OF WASTEWATER TREATMENT IN

DAO XA VILLAGE, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM

Key Findings and General Recommendations for Development
Worldwide (DWW)

10 December 2008 (rev. 4 January 2009)

Prepared by:

Mr. Bryan Hugill

SaafConsult B.V.
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COLOFON

SaafConsult B.V.

Netherlands office

Dillenburgstraat 9a

5652 AM Eindhoven

The Netherlands

E-mail: saafconsult@runbox.com

Keywords: wastewater treatment, plastic recycling,
su stainability, Dao Xa, Vietnam

Project number: n/a

Project title: Consultancy report: Project for improving
of wastewater treatment in Dao Xa village, Bac Ninh
Province, Vietnam

Project Manager SaafConsult B.V.: Mr. Bryan
Hugill (bhugill@runbox.com)

Document title: Key Findings and General
Recommendations for Development Worldwide
(DWW)

Approved:

Publication date: 10 December 2008 (rev. 4 January
2009)

Co-author(s): (n.a.)

Client: Development Worldwide (DWW), Czech
Republic

Director SaafConsult B.V.: Mr. Ele Jan Saaf

Approved:

All rights reserved. No part of this publication may be stored in a retrieval system, or transmitted in any form
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PART I. DAO XA WASTEWATER TREATMENT PROJECT

PROJECT BACKGROUND
Rapid growth and modernisation of urban development and industry in Vietnam in the last 20 years
has resulted in massive increases the use of water (both subterranean and surface) and other natural
resources. However, effective waste disposal and reuse are not keeping pace with the demand for
products resulting in widespread pollution of domestic and agricultural water, particularly in rural and
peri-urban areas.

This project sought to serve as a demonstration model for domestic wastewater treatment and
agricultural re-use in the Phong Khe village (Dao Xa commune, Bac Ninh province), a paper producing
/ recycling village about an hour and a half outside present day Hanoi, through the use of
bioremediation.

The Dao Xa wastewater treatment project was carried out as a tri lateral effort between the Czech
Ministry of Foreign Affairs, the Royal Netherlands Embassy in Hanoi, and the Department of Natural
Resources and the Environment (DONRE) in Bac Ninh Province, Vietnam.

CONSULTANCY OBJECTIVES AND EXPECTED OUTPUT(S)
The main objective of the consultancy is to provide external feedback and advice on the project and its
objectives, based on in-field observation over 13 days in November / December 2008.1 The project
has been evaluated in terms of two proposed outputs:

 Output 1: Operated wastewater treatment plant
 Output 2: Awareness materials distributed, including  documents, leaflets and materials on

human health and environmental protection are printed and distributed to all stakeholders,
including training of staff in Dao Xa on how to operate the biological wastewater treatment
plant

A short internal report is to be prepared outlining the consultant’s key findings and recommendations,
both for the project in question as well as possible future interventions / project ideas for DWW in the
project area and, possibly, in the region in general (specifically Vietnam and Cambodia).

ISSUES AND CHALLENGES
As with any development project, and aside from basic infrastructural concerns, the key challenge
always consists of two parts, namely: long-term maintenance and sustainability of the system, and the
capacity of the users / management authority to maintain and improve on the existing system.

This section seeks to outline some of the main concerns that the consultant observed whilst at the
project site on 8 December 2008, and during discussions with the DWW and the local project partners.

General impression

As mentioned in email correspondence and verbal communication, the construction achievements at
the site in such a short period of time (despite administrative delays) is nothing short of incredible. It
was also noted by the local partners that the construction of the filtration beds would be completed by
12 December 2008; however, it was not clear how construction / rehabilitation would proceed with the
bio-pond despite questioning, nor the implementation of a routine maintenance plan for the entire
system (however, it is a part of the project design, as prepared by IWE, and the construction design,
as confirmed by DONRE).

1 Due to serious and unforeseen political challenges at the time of departure resulting in postponement and cancellation of
all international and national air traffic into and out of Bangkok, Thailand, field observations were only able to commence
from 5 to 10 December 2008.
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The area of the site is also limited in physical size (850m3), preventing upscaling of the treatment plant
beyond the current estimated capacity (which may soon exceed the current estimated daily domestic
water input and throughput of 200m3; the treatment plant also only meets about 50% of the
community’s current output), although minor modifications may be made to enhance effectiveness by
dividing the biological filtration bed into two (including the use of better quality sand and different
combinations of species of flora), bank stabilisation of the bio-pond, and re-routing additional domestic
wastewater channels through the treatment plant. However, this demonstration character is in
accordance with the project proposal as the specific project goal was “to improve“, not “to solve“,
wastewater treatment in Dao Xa.

Infrastructure

Flotation tank: In the current system, the paper factory water is fi ltered for remaining pulp, the water
in turn is fed directly into the adjacent agricultural fields (together with any dyes present in the water)
without being filtered through the biological filtration beds for latent contaminants. As the raw material
for paper production in Dao Xa is recycled paper this may, therefore, result in water contamination by
toxins in dyes, depending on the raw material source, over time. It could also not be established
whether the resulting paper was dyed with AZO-free dyes or not.

Based on DWW files, the flotation unit outlet water is the best water available at the site. The residual
water contamination depends on operation of the flotation unit and, if operated and maintained
properly, the treated water parameters meet the Vietnamese water standards (ref. DWW testing
undertaken in 2006).

Additionally, it could not be established how the separated pulp, which appears to be of a high quality
and very fine, from the flotation tank was re-used. While there was mention of a single person in Dao
Xa community collecting the pulp for re-use, it could not be established how the pulp is re-used, nor
what the resulting products are (fine paper, briquettes, etc.?).

Biological filtration beds: Under ordinary circumstances, this part of the system would consist of at
least two biological filter beds with the water flowing from one, to the next, to the bio-pond (uni-
directional). The current system is built on the same horizontal plane (i.e., no gradient difference
between the filtration bed and the pond) and using only one biological filtration bed. In addition, it
could not be established where the water would be fed into the filtration beds (surface infiltration
system) and how as the construction has not yet been fully completed as at the beginning of
December 2008.

Specifically relating to the construction materials of the filtration bed, the following key concerns are
noted:

 Only one layer of thick plastic is used to provide an impermeable layer between the water
in the filtration beds and any subterranean water;

 The boundary wall of the biological filtration beds is currently at about the same height as
the road and lower than that embankment on the river side, leading to the possibility of
back-flowing of water from the bio-ponds at times of flooding (such as during the monsoon
season) in case of improper operation of the pumping station or of extreme floods;

 There is no geotextile (permeable fabric) layer between the bottom gravel layer of 0.5m
(?) and upper sand layer of 1m (?) to prevent sedimentation and could hinder the
biological functioning and effectiveness of the system within a relatively short period of
time; and

 The upper sand (and ensuing soil layer with the increase in organic matter from growing
plants) layer appears to be a mixture of clay-based fine silt and larger rocks, which could
easily become compacted over time (impermeable to root and water penetration) and
render the fi ltration system ineffective.

The culmination of these factors re sults in a serious concern relating to the functioning of the system
during high discharge of domestic wastewater (steadily increasing over time with the increasing local
population) and during heavy rainfall of the monsoon season (annually, with a pronounced increase in
rainfall over a shorter period of time as a result of climate change). However, this will hopefully be
alleviated in the near future with the government-proposed construction of a larger wastewater
treatment facility for the entire community.
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Flora species lists for potential plants for cultivation on the filtration beds and biological functioning test
results have been requested from IWE.

Bio-pond
Information on the development, operation and maintenance on the bio-pond adjacent to the biological
filtration beds was completely lacking in both the project document and in-situ discussions. In addition,
it appears that little thinking has been done regarding the functioning of the bio-pond, with no clear
answer given when officials were asked about choice of species (flora / fauna) for stocking.

While the biological filtration beds and water channels appeared to be nearing completion, there was
no visible work being done on the bio-pond; a brief discussion with government officials at the project
site on 8 December noted that no work would be undertaken until additional funding was received
(either from foreign donors or from government budget allocations). However, DWW has since
confirmed that DONRE and the commune agreed that the banks would be stabilised and that DONRE
will finance it (with the project contribution of USD 800).

A primary concern regarding the upgrading of the current bio-pond is the disposal / use of the sludge
which was removed in order to increase the pond’s depth, as well as future annual / biannual sludge
removal once the pond is operating. However, assuming the system is well operated and maintained,
the pond may only need to be cleaned every 5 years, although water testing should be done at least
biannually to monitor the ongoing effectiveness (health) of the complete system.

Having said that, it was apparent from before and after photographic evidence that the water passing
through the pond is already visibly much cleaner even though the system is not even functioning
properly yet.

Water channels
A key aspect and insistence of the project team was the separation of domestic wastewater (to be fed
through the treatment plant) and paper-making water (to be filtered for pulp and fed directly into the
adjacent agricultural fields). However, it was noted that this does stil l take place at certain points in the
channel system due to broken separation barriers or during times of high water volumes. As such,
faecal coll iform and other toxin contamination remains a challenge to the effective functioning of the
entire system, particularly when contaminated water is allowed to pass unfiltered into the rice fields;
this may diminish once the system operates properly though upon completion of construction
activities.

It was unclear as to who is responsible for maintenance of the domestic wastewater channels which
appear to fill very quickly with sediment and solid waste (in spite of December being the dry season in
Hanoi), and may easily lead to faecal colliform contamination of pulp wastewater if allowed to
overflow. Furthermore, in the case of disposal of the sludge from the canals, i t has been indicated that
this is merely dumped into the nearest agricultural fields, thereby completely negating the idea of
domestic wastewater treatment as the sludge is as contaminated as the water, if not more so
(inclusion of heavy metals, etc.). As confirmed in the handover protocol, the Dao Xa Cooperative will
be responsible for the maintenance from December 2008 onwards.

Specifically in terms of the water from the paper-making process, it was noted that the quality of
treated water from the paper factories was analysed and determined to be safe for discharge without
biological treatment. Currently, due to some broken barriers and mixed wastewater, as mentioned
above, simple observation noted that the water smelled of sulphur / iron, and no vegetation grows
within a radius of +/- 5 to 10m of the water outlet into the agricultural field. This is some cause for
concern as personal experience shows that rice is able to grow near storm water outlets even with low
levels of contamination; as such, the pulp wastewater may actually be more polluted than the
laboratory test results indicate.
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Operational challenges

Basic operation: The current system has been developed to service 200m3 per day (about 50% of
the current community output).

The future government plans to construct a larger wastewater treatment plant for entire commune do
not yet appear to be committed on paper, and therefore there is no indication of what will become of
this project’s treatment system should the government plant eventually be constructed which may
function in the following capacities:

 Supplementary filtration system particularly in times of heavy water volume and need,
although water will always need to be diverted through the system to prevent dying of the
biological component (micro-organisms and flora / fauna);

 Experimental demonstration system for academic, government and other non-profit institutions
which may be replicated in other handicraft communities across Vietnam, particularly where
the construction and operation of large-scale wastewater fi ltration infrastructure is not
financially viable; and

 A privately owned and managed water fi ltration system for adjacent households and paper-
making workshops, effectively reducing the operational costs and dependency of these users
on the main system (‘off-the-grid’).

Waste products: Waste products in the current system takes on two main forms, namely sludge and
paper pulp. Other types of waste may include solid waste (such as plastics and metals deposited in
the canals and bio-pond by the physical actions of water run-off, wind and people) and waste
remaining from the periodic cleaning of the biological filtration beds.

In terms of the sludge, by far the most serious concern in terms of health of the filtration system and
community, especially sludge resulting from the water channels (ref. Section 3.2.4). Under ideal
circumstances, any sludge forming in the bio-pond should consist mainly of cellular matter and stable
degradation products from biological digestion (with minimal heavy metal / disease-causing organism
presence) making re-use in the rice fields / composting feasible. However, in the construction of bio-
treatment / upgrading of the current bio-pond, it is almost certain that the removed sludge will be
heavily contaminated with pathogens, heavy metals, and poor quality water.

Paper pulp is currently collected in a single flotation tank and discussions revealed that this is
periodically collected by a community member(s) for re-u se, although this appears to be irregular and
the bulk of the very fine pulp is probably simply dumped. This is probably influenced by additional
contamination by domestic water in the case of paper and domestic wastewater not being properly
separated. This situation should improve after start of full operation of the new bio-treatment plant.

Pump station: The treated water is to be pumped into the river from the bio-pond through one of
three pipes of the pump station (one-way pumping); the other two pipes are for drawing water from the
river for use in the agricultural fields or for pumping polluted domestic water into the river in case the
capacity of bio-treatment is exceeded (two-way pumping).

The separation barrier between the two types of water noted above does not appear to be fully
sufficient (both in terms of thickness [only appears to be a single brick layer] and height) given the
level of contamination of the water in the two-way pumping section and the water from the bio-pond.
Furthermore, there appears to be no sluice-gate or barrier separating the bio-pond from the exit point
at the pump station, something which should be considered to reduce the rates of contamination.

Another challenge concerns the re-use of treated water in the households and workshops in order to
protect current water sources (and to obtain better quality as well); however, this is l inked both to
further technical improvements and economic motivations (e.g., taxation for water supply and
wastewater discharge).

Payment for operation and maintenance: No long-term maintenance schedule and community
involvement in daily management was apparent, nor was there any clear idea of long-term operational
/ repair cost recovery (current wastewater taxation is not adequate to even cover normal operating
costs at less than USD 1,000 per annum, coupled with an apparently overly bureaucratic process for
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distribution of the collected taxes by the relevant government authority preventing the funds from
reaching the community). Based on the handover protocol and commitments confirmed at the final
official meeting, the Dao Xa Cooperative will be responsible for daily operation while DONRE will
cover operational costs during first few years of operation.

Awareness and education

As noted at the beginning of Section 3, the capacity and level of understanding of all stakeholders is
imperative in ensuring any project is successful over the long term; the wastewater treatment plan in
Dao Xa is no exception. As such, training and ‘after sales’ support is essential and can determine
whether the treatment plant is operated, maintained and adapted to suit the growing community needs
over time. No concrete plan appears to be in place for ensuring the ongoing training needs of the
stakeholders and responsible authorities; however, the IWE committed to monitoring the operation
and providing expert assistance.

Furthermore, current challenges with the community appearing not to respect the strict need for
separation of domestic and paper-making wastewater are probably directly related to the level of
awareness and understanding that the quality of water has impacts on health (personal, agricultural
and aquatic health). To this end, project awareness activities and financial resources were used for
the training of wastewater treatment operators (provided by the IWE, and taking place in Phong Khe
on 2 December 2008) and preparation of the operational manual and awareness leaflet (both in
Vietnamese) to be directly distributed in the commune (households, local authorities) by the project
partners, namely IWE and DONRE.

At provincial level, a key awareness event was the presentation of the project results during the final
workshop carried out in Phong Khe on 8 December 2008 and complemented by a site inspection and
explanation of the treatment system. In order to support environmental awareness at national level as
well as to increase responsibil ity of local people for project sustainability, representatives of the VEPF
and the media attended both events (workshop and site inspection) and project partners provided
interviews for Vietnamese television. A plaque informing about the project and its donors will be
erected at the treatment plant.

RECOMMENDATIONS
While a wide list of recommendations may be put forward for consideration, the following list presents
some of the more important aspects that are / will become necessary to ensure the long-term effective
functioning of the Dao Xa wastewater treatment plant:

Flotation tank:
 Establishment of regular collection of the fine pulp in the flotation tank;
 Improved water filtration for dyes and other toxic chemical by routing water through

the biological filtration beds; and
 Ensure a regular maintenance programme according to agreed operation principles.

Biological filtration beds:
 The top layer (+/- 1m in depth) of fine sand and rock currently in place should be

replaced in the future with washed coarse river sand and fertile soil;
 The external boundary of the biological filtration beds should be raised above the road

level to prevent back-flow of water from the bio-pond in periods of flooding (such as
during the monsoon season);

 Convert all the walkways from sand to concrete to ensure and enhance cleanliness
and hygiene around the wastewater treatment site; and

 Ensure a regular maintenance programme, which includes procedures for safe
disposal of sludge and waste plant matter according to the operational manual,
including monitoring of water quality.

Bio-pond:
 Bank stabilisation and regular (occasional) dredging during operation are urgently

needed to ensure the functioning of the pond not only as a water collection facility, but
also as an effective and active component in the overall bioremediation system
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(essentially acting as an indicator of the systemic effectiveness of the treatment,
particularly when treated water is to be used for aquaculture);

 Consider aerating of water using a local adaptation of the ‘Chaipattana Aerator’2 to
accelerate the final stages of bioremediation, prevent stagnation, and for allowing the
pond to be used for aquaculture (e.g., lotus flowers, water vegetables, catfish, etc.);

 Sludge dredged from the pond during upgrading should rather be fed through the
biological filtration beds or composted for 2 to 3 years (1 year composting / 1-2 years
resting;  70 C as a natural result of carefully controlled decomposition for at least 3
weeks during the first year) to reduce harmful substances and pathogens (the
resulting biomass may then be used on the agricultural fields or converted into
briquettes);

 Establish a regular maintenance programme, which includes procedures for safe
disposal of sludge and waste plant matter.

Water channels:
 Ensure absolute separation of domestic and paper-making wastewater through

improving the water channels (raising separation walls / installation of a pipe system /
etc.);

 Establish a regular maintenance programme, which includes procedures for safe
disposal of sediment and other solid waste matter.

Pump station:
 Raise / improve the small retaining wall separating the two small collection ponds

adjacent to the pump station;
 Route domestic wastewater in the adjacent collection pond through the wastewater

treatment plant using a sluice-gate / valve (enabling water to be pumped from the river
directly into the fields during the growing season);

 In case of contamination from water in the adjacent collection pond, a small pump
system may be considered to ‘close the loop’ and re-route water from the bio-pond
canal back through the biological fi ltration bed; and

 While it was noted that electricity is inexpensive in Vietnam and that offsetting the
pump station operational costs i s not really necessary, this also depends on the
current level of use; the current construction of the water outlets from the pump station
(particularly on the river side) could allow for the future consideration of vertical
gravity-fed water vortices to generate electricity when this becomes economically
feasible.

Payment for operation:
 The government has indicated that it will cover the operational costs of the facility for

two years; however, this time should be used to develop innovative solutions towards
cost recovery for the long-term maintenance of the system once government support
is retracted.

Education:
 Wealthy and poor community members have very different needs / views of water

treatment and the maintenance (both in terms of time and cost) of such a facility both
in the short- and long-terms, and any education / awareness raising programme
needs to take this into account;

 If the facility is to be used as an effective and successful demonstration model,
posters / signboards need to be developed and placed at the site fully explaining the
process in an understandable manner;

 The wider community should also be educated passively with the use of signage on
the benefits of water treatment and wise water use, together with increased
wastewater taxation (and associated wise use of these collected funds), to reduce
pressure on the facility and thereby allowing it to service a greater number of
households in the future; and

 Households currently connected to the water treatment facility should be re-connected
to the treated water in order to reduce their dependency on groundwater (i.e., close
the loop through a formal agreement), which is often contaminated.

2 http://www.rid.go.th/eng/Water%20Treatment%20Work.htm

http://www.rid.go.th/eng/Water%20Treatment%20Work.htm


Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 55

CONCLUSIONS
While, on the surface, it may appear that a number of challenges face the operation and ongoing
maintenance of the Dao Xa wastewater treatment plant, the project team can also be very proud of
their achievements in such a short timeframe and within a limited budget. Furthermore, the apparent
support and enthusiasm of the local partners (government agencies, NGOs and Dao Xa residents
alike) is comforting and there appears to be a genuine effort to see this system work properly over the
long-term.

Any structural changes to the facility should be made over a period of 3–5 years, and should coincide
with regular major maintenance cycles to prevent unnecessary disruption of the biological functioning
of the biological filtration bed and bio-pond. In addition, this should also only be done during the dry
season to prevent unnecessary contamination of the adjacent agricultural (rice) fields particularly with
household wastewater.

On a more abstract front, the capacity and understanding of the system’s management / operational
team will be the key factor in determining the true long-term effectiveness and maintenance of the
system. This is all the more important when using more alternative forms of development, such as
bioremediation, rather than the more traditional sewage treatment methods involving large volumes of
water and chemicals.

Finally, although the system has been developed as a demonstration model, in reality, it will no doubt
serve as the only water filtration system in the Dao Xa community until the government finally
approves the development of a large-scale community-wide treatment plant (something that may stil l
take years, depending on the level of pressure to develop the province touristically). It is my hope that
this government wastewater treatment plant will be developed on the same bioremediation principles
as this project’s system, albeit on a substantially larger scale, setting a new frontier for large-scale
water treatment in Vietnam. Furthermore, this project’s demonstration system may continue to be used
thereafter as an experimental location for developing improved biological filtration bed design and
associated flora, as well as bio-pond experimentation; in fact, it should serve as a successful working
model for education institutions, if possible.

PART II. RECOMMENDATIONS FOR FUTURE PROJECTS

1. Royal Netherlands Embassy in Hanoi recommendations (meeting with Pham Minh Uyen,
Programme Officer, Forestry and Biodiversity, RNE, 9 December 2008, 2 – 3pm)

T

he Embassy is required to change its donor facility from a simple grant process and encourages
NGOs / consultancy firms to operate through local counterparts, encouraging a greater sense of
responsibility and capacity building for the Vietnamese (this will become more apparent with changes
in Vietnam’s status as a developing country). This fits well into DWW’s current operating model and
Uyen was very supportive of DWW’s efforts to date; however, she recommended the upscaling of any
future activities (i.e., the need to ‘think bigger’ and in a more integrated manner, and relative to climate
change adaptation / mitigation).

Funding for future water resource management (WRM) and biodiversity-related work (particularly for
coastal areas, forests and watersheds) can take place on two levels (recommended to a limited
timeframe of less than 2.5 years):

 Small grants up to EUR 50,000: DWW appears to only be focusing on this type of funding,
which Uyen feels may to be too restrictive for what DWW is actually able to achieve. This
funding level also means that more donors are needed for larger projects resulting in
unnecessary administrative and reporting challenges.

 Larger grants up to EUR 1 mill ion: DWW is encouraged to apply for this level of funding,
whereby soft project activities (e.g., workshops, meetings, training activities, etc.) can be
readily combined with more readily fundable and practical on-the-ground solutions. Uyen
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appeared to be confident that DWW would be awarded this level of funding if an innovative
and creative project was developed within the next few months.

Uyen also recommended that DWW expand its geographic reach to the wider community (i.e., a
combination of water treatment, community forestry, alternative energy, etc. that will benefit the entire
community or several communities). The proceeding sections may provide a basis for the
development of this future project.

At Uyen’s recommendation, SaafConsult (Bryan Hugill and Ele-Jan Saaf) will meet with RNE Bangkok
in December 2008 / January 2009 to discuss their regional priorities, as they are also responsible for
funding dispersal for Cambodia and Laos. This is in line with DWW’s thinking of expansion into
Cambodia at some point in the future.

2. Access to CDM funding

Current Clean Development Mechanism (CDM) funding is limited to alternative energy and, on a case-
by-case basis, commercial forestry using primarily fast-growing non-indigenous species. As a
recommendation, the following ideas are presented for consideration:

 Domestic wastewater can first be processed for methane capture for use as a biofuel prior to
being fed through the biological filtration beds (used for heating water for paper manufacture,
rather than using wood). This may require minor modification to the existing separation tanks
adjacent to the filtration beds and will also greatly reduce the amount of solid faecal waste
going through the system.

 The exhaust fumes from several plastic recycling households can be captured and routed
through a 3rd generation algae biofuel system for the production of biodiesel, thereby
substantially reducing air pollution and providing a cheap source of diesel for local use.

 The outlets of the pump station can be readily adapted for vertical (gravity-driven) water vortex
electricity generation (this may also be developed using perennial rivers in the highlands, with
minimal disruption to the water flow). Refer to this URL for further information and links:
http://blog.hasslberger.com/2007/06/water_vortex_drives_power_plan.html. While this model
is fairly expensive (EUR 57,000), similar systems have been developed in Thailand by NGOs
operating in the Thai / Burmese border at a much lower cost (larger proportion of cost
probably relates to cost of the generator and labour).

3. Community forestry

 Another activity that could be supported through RNE funding would be community forestry
using bamboo or fast growing indigenous timber species for basic fuelwood and manufacture
into briquettes specifically for replacing timber currently used in paper-manufacture.

 Various fruit tree species which will not hinder rice growing may also be cultivated to reduce
household expense and promote income generation. This activity is also good for river bank
stabilisation.

 Locations for cultivation may include the rice paddy berms and river banks, depending on the
choice of species.

4. Landfill improvement

This appears to be a major project in itself, based on discussions. However, it is a necessary
one and should coincide with an effective recycling programme and methane capture
(funded through CDM?).

5. Identification and remediation of pesticide residues

http://blog.hasslberger.com/2007/06/water_vortex_drives_power_plan.html.
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 Government officials noted that pesticide residues (including buried banned pesticides) are of
major concern and are leading to serious groundwater contamination in many places in
Vietnam.

 An identification and remediation project for 5 sites (combination of bio and technology
intensive remediation techniques) is recommended for Bac Ninh Province.

6. Improv ing the liv elihood and health of plastic recycling workers

 Although this activity has been completely banned by DONRE in certain communes, no
alternative income generation activity has been developed. In addition, education levels in the
affected communities mean that community members appear to feel that merely adding tall
chimneys to the outdated technology will solve health / air pollution issues.

 Modern technology that can be manufactured and repaired in Vietnam (or even in the
commune) for cleaner operation is necessary.

 Plastic from paper raw material should be transports directly to plastic recyclers, not dumped.
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8.9 Záv ry k monitoringu projektu (DONRE)

Ke kapitole 6.1 Záv ry monitoringu
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eklad stanov iska DONRE do eštiny (Phungh Thi Phuong Hien)

Národní výbor provincie Bac Ninh Vietnamská socialistická republika

Ústav p írodních zdroj  a prost edí Nezávislost – Svoboda - Blahobyt

íslo: 05 /BC-TNMT V Bac Ninh, dne 20-1-2009

ZPRÁVA

Shrnuté vyhodnocení výsledk  projektu „Zlepšení systému na ošet ení odpadní v ody v e
vesnici Dao Xa, komuna Phong Khe, Bac Ninh“

I.Stav zne išt ní místního prost edí

Recyklování papíru je jedním z odv tví pr myslu malého rozsahu, které se rychle rozvíjí ve velkém

pom ru v provincii Bac Ninh, zvlášt  v tradi ní rukod lné komun  Phong Khe. Ro  se výrobní

innosti této komuny zna  p ispívá na vládním rozpo tu a poskytují práce pro tisíce místních

venkovských pracovník  stejn  jako pro pracovníky v okolí.

Nicmén  rychlý rozvoj výroby, která je nejednotná a bez investování do ošet ení životního prost edí

vede k zne išt ní vodního zdroje, p dy a místního ovzduší. Z toho nejzávažn jší je zne išt ní

vodního zdroje kv li odpadním vodám z papíren ve vesnicích. Se sou asnou výrobní kapacitou

komuna Phong Khe pustí obrovské množství odpadních vod, v pr ru asi 4,000 – 5,000 m3 za den.

Koncentrace zne iš ujících látek v odpadní vod  mnohokrát p esahuje vietnamské normy. Zne išt ní

prost edí je ím dál tím kriti jší a má nemalý vliv na kvalitu lidského života. Proto ošet ení

zne išt ného životního prost edí bylo a je neodkladné pro místní obyvatele a vedení.

Dao Xa je jedna ze dvou vesnic v komun  Phong Khe, kde recyklování papíru je nejintenzívn jší.

Proto zdejší životní prost edí je závažn  zne išt no.

Denní množství odpadních vod z papíren je asi 150 m3 a má tendenci se zvyšovat díky rozší ení

výroby. Komunální odpadní vody je asi 200 m3 za den. Veškeré odpadní tekutiny se odvád jí do jímky

odpadních vod Dong Dong a dále se pumpuje do eky Nhu bez ošet ení.

Podobn , komunální odpadní voda ve vesnici Dao Xa je též neošet ená. Tato voda se pustí do

zavlažovacích kanál  a dále do eky Nhu.

Denní množství pevných odpad  jsou 4 tuny (z toho 1 tuna je z komunálního zdroje a zbytek je

z výroby papíru). Není zatím žádný zp sob sb ru odpad . Ty se hází voln  na ulici, kraj jezer vesnice

a dokonce p ímo do eky Nhu.

Proces pálení úhlí vylu uje velký objem odpadních plyn , prachu, chemikálií a rozpuštidel. Krom

toho, ovzduší je také zne išt no odpadními plyny od 4 domácností, které recyklují plastové p edm ty

a dále z pálení odpad  podél eky Nhu.
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II. Výsledky zavedení projektu „Zlepšení systému na ošet ení odpadní vody ve vesnici Dao Xa“

V rámci spolupracovního vztahu a zahrani ní pomoci pro rozvojové zem , Evropská Unie (EU)

schválila finan ní podporu pro trilaterální projekt mezi Vietnamem – eskou republikou – Holandskem

na zlepšení systému na ošet ení odpadní vody ve vesnici Dao Xa.

o Celkové výdaje projektu: 87,779 USD

o Výdaje na vybudování za ízení pro projekt: 40,836 USD

o Korespondujíci výdaje z vietnamské strany (rozpo et provincie Bac Ninh): 26,453 USD

Zám r projektu: Vybudovat systém na ošet ení komunálních odpadních vod ve vesnici Dao Xa

s výkonností 200 m3/den pomocí technologie podzemní filtra ní roviny v míst  biologického jezera

(okrse k Dong Dong, vesnice Dao Xa).

Po tém  dvou m sících, od dne ...-11-2008 do dne ...-12-2009, za ízení na ošet ení komunálních

odpadních vod ve vesnici Dao Xa s výkonností 200 m3/den pomocí technologie podzemní fi ltra ní

roviny v míst  biologického jezera je dokon ené.

innosti provedené p i zavedení projektu:

1. Vybagrovat a uvolnit kanály na komunální odpadní vody

2. Vést odpadní vody do a z systému na ošet ení vody

3. Vybudovat kalové jezero s objemem 18 m3 na komunální vody

4. Vybudovat podzemní filtra ní rovinu v rozsahu 850 m2 na ošt ení komunálních odpadních vod

5. Zlepšit biologické jezero

6. Propagace na zvýšení v domosti komunity

Dne 8-12-2009, Ústav p írodních zdroj  a prost edí provincie Bac Ninh spolu s Ob anským sdružením

Development Worldwide (DWW) a Ústavem Vody, Zavlažování a Prost edí p edal dokon enou stavbu

místnímu vedení, které nadále bude zodpov dné za ízení a provoz systému.

III. Zkušenosti p i akceptaci a zavedení projektu

1. Zkušenosti:

1.1- Vytvo it souhlas a jednomyslnost ohledn  ú asti v projektu ve vedeních na r zných úrovních jako

provincie, distriktu, komuny a vesnice Dao Xa.

1.2- Jednotná závaznost národního výboru provincie Bac Ninh ve finan ním investování do stavby,

ízení a provozu systému po skon ení projektu.

1.3- Serióznost jednotky provedoucí dílo a jednotky kontrolující techniku má zna ný vliv na postup

projektu.

1.4- Prov ení a výb r vhodného partnera na projekt na základ  reálné pot eby místních obyvatel a

typu p edané technologie je nezbytným p edpokladem pro úsp šnost projektu.

1.5- Školení a trénink o provozování systému pomáhá lidem ve vesnici Dao Xa být schopni ovládat

za ízení ihned po jeho p edání.
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1.6- Propagace a agitace místních lidí prost ednictvím rozhlasu a novinám, aby se aktivn  ú astnil i

projektu má nemalý podíl na postupu projektu.

2. Nedostatky a návrhy:

   Výsledky pr zkumu pro plán stavby neodpovídaly realit  v n kterých bodech, proto pr h stavení

l ur ité potíže. Dodnes výdaje na základní stavení p esahuje po áte ní odhad o 214,054,000 VND.

   Proto požádáme investující strany, aby dodávaly finan ní náklad na základní stavení.

Úsp šnost projektu na zlepšení systému na ošet ení odpadní vody ve vesnici Dao Xa je dobrým

podn tem pro hnutí „Stát a ob ané spolu chrání prost edí“. Ústav p írodních zdroj  a prost edí

provincie Bac Ninh spolu s vedením vesnice Dao Xa bude nadále propagovat výsledky projektu a

multiplikovat tento model v rozsahu celé komuny a pravd podobn  i ve více lokalitách, které mají

podobné podmínky.

Adresát:   JMÉNEM EDITELE

-DWW, IWE NÁM STEK EDITELE

editel, nám stek editele

-CCMT, HCTC

-Kancelá Trinh Van Phuong
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8.10 Informace o aktivitách DWW z vietnamského tisku



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 66



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 67



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 68



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 69



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 70



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 71



Development Worldwide, o.s                                                                                        Záv re ná zpráva

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa, Vietnam 72


