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Role MŽP v programovém období
2004-2009
-

kontaktní místo programu pro prioritní oblasti ochrana
ŽP a podpora udržitelného rozvoje
realizátor programu Záchranné programy pro zvláště
chráněné druhy I

Individuální projekty v rámci rezortu:
• 3 vyhlášené výzvy
• 16 projektů priority ochrany životního prostředí
• 1 projekt priority UR
• 6 projektů spolufinancováno z rozpočtu MŽP
•
•
•

8 190 695 € výše grantu
9 915 077 € výše celkového spolufinancování
8% alokace celého programu

Role MŽP v programovém období
2009-2014
•

Partner programu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové
služby / Monitorování a integrované plánování a
kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu
klimatu.

•

Partner programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy
pro CCS technologie.

•

Zprostředkovatel malého grantového schématu
„Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“.

•

Lead partner předem definovaného projektu
„Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů
ČR“.

Role MŽP – programový partner
Management programů CZ02 a CZ08
-

spolupráce s MF ČR, příprava výzev, proces evaluace,
organizace match-making semináře, výběr hodnotitelů,
organizace seminářů pro žadatele a hodnotitele,
konzultace pravidel programu, příruček, pokynů, strategií atd.,
spolupráce při zajištění publicity programů,
tvorba monitorovacích zpráv programového partnera,
zajištění odborné kontroly projektů (odborná podpora MF).

Administrace ve vztahu k RO
- alokace finančních prostředků pro realizaci projektů MŽP a
RO, tvorba investičního programu,
- vydání právních aktů RO a jejich partnerům,
- kontrola čerpání finančních prostředků, uvolňování finančních
prostředků RO,
- kontrola zadávání VZ, kontrola monitorovacích zpráv, zajištění
veřejnosprávních kontrol na místě.

Programové období 2009-2014
• Program CZ02 – alokace 364 730 206 Kč, předloženo 54
žádostí, realizováno 35 projektů – z toho 7 projektů rezortních
organizací (RO) v celkové hodnotě cca 97 mil. Kč.
• Program CZ08 – alokace 166 440 909 Kč, předloženo 5
žádostí, realizovány celkem 4 projekty, 1 projekt realizován ČGS
za 77,5 mil. Kč.
• Malé grantové schéma „Záchranné programy pro zvláště
chráněné druhy II“ – alokace 62 352 937 Kč (EHP 85% + 15%
MŽP), schváleno k podpoře 48 projektů (realizováno 47) pro
celkem 34 druhů.
• Projekt Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů
ČR – rozpočet 27 772 000 Kč, celkem 8 partnerů (1 norský
partner), realizace 8/2014 – 4/2017.

Příklady projektů
CZ02
•
Projekt KRNAP - „Krkonoše-člověk a příroda“
- celkový rozpočet 15 833 067 Kč,
- realizace celostátní environmentální kampaně o biodiverzitě a
ekosystémových službách, digitalizace sbírkových předmětů Krkonošského
muzea (katalog sbírek),
- cílem bylo připomenout, proč existuje chráněné území; výstupy poslouží i
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
CZ08
•
Projekt ČGS - „Příprava výzkumného pilotního projektu geologického
ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)“
- celkový rozpočet projektu 77 586 134 Kč,
- zahraniční partner projektu: IRIS - International Research
Institute of Stavanger,
- rozvoj technologie geologického ukládání oxidu uhličitého v ČR.

Malé grantové schéma
„Záchranné programy pro zvláště
chráněné druhy II“
zprostředkovatel MGS: Ministerstvo životního prostředí,
partner programu: Norwegian Environment Agency,
příprava a vyhlášení výzvy, výběr hodnotitelů, výběr projektů, organizace
seminářů pro uchazeče a příjemce,
•
spolufinancování projektů (15% rozpočtu),
•
zajištění kompletní administrace programu (kontrola monitorovacích
zpráv, uvolňování finančních prostředků, kontrola VZ, kontroly na místě
atd.),
•
10 záchranných programů, 2 programy péče (realizace schválených,
příprava nových, aktualizace stávajících).
Zkušenosti z realizace MGS:
- krátká doba pro realizaci projektů, pouze 1 projekt v bilaterálním
partnerství, potřeba detailnější specifikace indikátorů,
- pozitivní dopad na ochranu biodiverzity, kvalitní a různorodé projekty
zaměřené na aplikovaný výzkum a praktickou ochranu, podpora
různorodých organizací, 100 % dotace, zvýšení povědomí o problematice.
•
•
•

Projekt Ochrana, výzkum a udržitelné
využívání mokřadů ČR
•
•

Cíl projektu: zjistit současný ekologický stav mokřadů
mezinárodního významu včetně stavu jejich biodiverzity,
zvyšování povědomí o významu a funkci mokřadů v krajině.
Výměna zkušeností a posílení spolupráce mezi Českou
republikou a Norským královstvím (NEA).

Výstupy:
-

•

databáze mokřadů, vyhodnocení trendů, zjištění stavu
vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků, soubor
doporučení, osvětové materiály, mobilní aplikace,
studijní cesty, mezinárodní konference, film o mokřadech + 14
spotů, …

http://pdpmokrady.cz/

Programové období 2014-2021
Cíl programu:

-

zajistit zlepšení environmentální situace v
ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a
dalších lidských činností na životní prostředí České
republiky, přispět ke zmírnění klimatické změny a
prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost
vůči této změně

Programové oblasti:
- Životní prostředí a ekosystémy
- Adaptace a mitigace klimatické změny
Celková alokace programu:
Zprostředkovatel programu:

€ 35,294,118
Státní fond životního prostředí

Programové období 2014-2021
Oblasti podpory:
1) Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech
2) Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší
3) Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod
4) Změna klimatu, zmírňování jejího vlivu a přizpůsobování se
této změně
5) Bilaterální ambice na posílení vzájemné spolupráce mezi
partnery a subjekty z Norska a České republiky (Bilaterální
fond)

Děkuji za pozornost

