
Název projektu: Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu 

farmářům na severu Moldavska  

Místo realizace: Moldavsko, okresy Ocnita, Glodeni, Riscani, Edinet a Drochia. 

Partnerské organizace:  

 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) 

 NGO Pro Cooperare Regionala (ProCoRe) 

Záměr projektu: Zvýšit produkci, produktivitu a příjem malých a středních zemědělců 

(chovatelů mléčného skotu a pěstitelů zeleniny) v severní části Moldavska. Komplexně 

zlepšit dodavatelsko-odběratelské vztahy, tedy celý systém trhu, pomocí nastavení 

spolupráce mezi existujícími poskytovateli služeb (veterinární, zpracovatelské) na všech 

úrovních pomocí vytvoření koncepce „Aby trh pracoval pro chudé“ - Making Market 

Work for the Poor (M4P) tak, aby došlo ke zlepšení ekonomické a sociální situace obyvatel 

ve venkovských oblastech. 

Cílová skupina: 

 Chovatelé mléčného skotu, pěstitelé zeleniny, poskytovatelé vstupů, poskytovatelé 

služeb, společnosti zpracovávající mléko.  

 Poskytovatelé poradenských služeb a političtí činitelé (odborné školy, univerzity, 

ministerstva, místní orgány veřejné správy), národní a mezinárodní programy 

a projekty v Moldavsku (národní síť ACSA, AGROinform). 

Popis projektu v aktuálním roce: Projekt je založen na spolupráci mezi HEKS, 

ProCoRe a Diakonií ČCE - Střediskem HRS s hlavními zúčastněnými subjekty v celém 

hodnotovém řetězci (se zemědělci, podniky na zpracování mléka, dodavateli, vládními 

orgány a vzdělávacími institucemi). 

V roce 2015 podporujeme aktivity vedoucí ke zvýšení znalostí zemědělců. V rámci široké 

škály plánovaných aktivit Diakonie ČCE – Středisko HRS podpoří rozvoj, akreditaci 

a institucionalizaci programového kurzu pro zemědělské školy „Chov zvířat pro producenty 

mléka“ a „Pěstování zeleniny“. Další aktivitou vzdělávající zemědělce v Moldavsku je 

pokračování farmářských polních škol. I v tomto roce hodláme podporovat vytváření a další 

rozvoj spolupráce se sítí poskytovatelů poradenských služeb existujících v Moldavsku. 

Pravděpodobně nejdůležitější aktivitou Diakonie ČCE – Středisko HRS v roce 2015 je 

zajištění transferu know-how zorganizováním studijních stáží vybraných moldavských 

zemědělců v ČR. Ti se budou učit praxí na různých farmách s mléčným skotem, nebo 

produkcí zeleniny v závislosti na zaměření jejich domovské farmy. Při výběru českých 

hostících zemědělců bude preferován ekologický způsob hospodaření jeho farmy. V průběhu 

stáže se plánují exkurze do jiných farem a podniků bezprostředně spjatých s mlékárenstvím, 

zelinářstvím či obecně potravinářstvím. Moldavští zemědělci, kteří se stáže zúčastní, získají 

zkušenosti, které budou moci po návratu předat svým kolegům v Moldavsku.  

 



Celková doba realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016 

Schválený rozpočet na rok 2015: 5 224 714 Kč 

Zdroje financování: HEKS, Česká rozvojová agentura, místní zdroje (příspěvky 

zemědělců) 

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR 

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Žitný, koordinátor projektu, telefon +420 603 587 210, 

e-mail: zitny.spolu@diakonie.cz 
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