Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
Aktivita 1.1 Vstupní analýza a výběr vhodných druhů ovoce pro zavedení do
produkce



Baseline: místně se pěstují asi jen 3 druhy ovoce, neznalost možností diverzifikace
ovocnářské produkce
Plánovaný výsledek aktivity:
o Report z provedeného výzkumu a analýzy vhodných druhů ovoce pro zavedení
do produkce. Analýza pěti ovocných druhů v místě pěstovaných a/nebo do
místní produkce doporučených, včetně jejich vhodných a dostupných odrůd.
o 1 x distribuce reportu mezi stakeholdery projektu
o 1 x zpřístupnění analýzy široké odborné veřejnosti

Popis realizace aktivity:
Bude proveden terénní průzkum, na základě nějž budou zhodnoceny přírodní, sociologické a
kulturní podmínky oblasti.
Report z provedeného výzkumu a analýzy vhodných druhů ovoce pro zavedení do produkce
bude distribuován mezi stakeholdery projektu a zpřístupněn široké odborné veřejnosti.
Aktivita 1.2 Školení farmářů, místních expertů, FTCs, DAs a úředníků v oblasti
diverzifikace druhů pěstovaného ovoce



Baseline: místně se pěstují asi jen 3 druhy ovoce, neznalost možností diverzifikace
ovocnářské produkce
Plánovaný výsledek aktivity:
o 1denní školení expertů-školitelů (ToTs)
2 x 1denní školení v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce pro min. 200
farmářů a expertů

Popis realizace aktivity:
V rámci aktivity proběhne 1 jednodenní školení ToTs, kde experti vyškolí zástupce místních
úřadů a místní zemědělské experty tak, aby tito mohli dále šířit nabyté znalosti ve svých
oblastech. Jednodenní školení bude zahrnovat využití, růst a vývoj, ekologii a propagaci a
pěstování vybraných druhů ovoce.
Dále budou provedeny 2 jednodenní školení v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce
pro 200 cílových farmářů a partnerů.
Aktivita 3.6 Školení místních komunit a osvětová kampaň v tématech důležitosti
konzumace ovoce a diverzifikace stravy ve vztahu k nutriční hodnotě
•
Baseline: neznalost zíkladních dat o složení denní stravy obyvatel Arba Minch Zuria
Woreda, omezená znalost důležitosti dietárních návyků, přínosů ovoce apod.
•

Plánovaný výsledek aktivity:

o

Analýza stravovacích návyků

o

Plán doporučení na zahrnutí diverzifikované ovocné stravy farmářům a expertům
1

o
3 x 1 denní školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně
bohatého ovoce do jídelníčků pro min. 200 žen
o

Osvětová kampaň na školách pro děti a mládež (min. 400)

o

Distribuce 2000 letáků

Popis realizace aktivity:
Pro analýzu stravovacích návyků bude použita některá z vhodných obecně užívaných metod,
která je vhodným nástrojem pro měření dietní rozmanitosti jednotlivců, ale dá se aplikovat i
pro domácnost. Vstupní sběr dat proběhne pomocí dotazníkové šetření a rozhovorů. Cílovou
skupinou bude přibližně 200 domácností.
Školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce
do jídelníčků proběhne pro min. 200 žen.
Osvětová kampaň na školách pro děti a mládež proběhne na třech místních školách v obcích
Kolla Shara, Chano Mile, Chano Dorga nebo Chano Chelleba celkem se bude přímo dotýkat
minimálně 400 žáků/studentů. Osvěta bude apelovat na důležitost rozmanité stravy a
konzumace ovoce v jídelníčku. Celkem bude dále distribuováno alespoň 2000 ks letáků
informujících o důležitosti konzumace ovoce.
Aktivita 4.1 Analýza dostupných ovocných produktů na etiopském trhu a tržním
potenciálu ovocných produktů



Baseline: neexistence analýzy trhu ovocných produktů na etiopském trhu
Plánovaný výsledek aktivity:
o Analýza trhu s ovocem a ovocnými produkty na etiopském a zahraničním trhu
a posouzení tržního potenciálu ovocných produktů

Popis realizace aktivity:
Aktivita bude navázána přímo na aktivity 1.1 a 1.2, v rámci kterých proběhne identifikace
vhodných ovocných druhů pro zvýšení diverzity místních ovocných sadů.
Proběhne terénní průzkum, v rámci nějž budou získána data o nabídce a cenách ovoce a
ovocných produktů v regionu SNNPR.
Analýza bude obsahovat zprávu o situaci etiopského trhu s ovocem (rozsah do 10 stran) a
zpracovaný socioekonomický profil místních farmářů.
Aktivita 4.3 Poskytnutí mikrograntů vybraným producentům na realizaci
vlastního podnikatelského záměru a monitoring dosažených výsledků



Baseline: Nula poskytnutých mikrograntů
Plánovaný výsledek aktivity:
o Poskytnutí min. 4 mikrograntů vybraným subjektům na realizaci vlastního
podnikatelského záměru
o Follow-up a monitoring subjektů

Popis realizace aktivity:

2

Vyškolené místní subjekty i jednotlivci, kteří se zabývají produkcí nebo zpracováním ovoce se
budou moci přihlásit se svými business plány o poskytnutí mikrograntu. Jejich business plány
budou vyhodnoceny a budou vybrány 4 nejvhodnější k podpoře udělením mikrograntu.
Vybraným subjektům následně budou poskytnuty 4 mikrogranty. Příjemci grantů budou dále
podporováni nejen grantem samotným, ale i návaznými konzultačními a podpůrnými službami
projektového týmu. Mikrogranty nebudou hrazeny z financí určených na subdodavatelské
služby.
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