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Malé grantové schéma 

Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II 

 EHP fondy 2009-2014 
 

1. výzva k předkládání projektů  
  

Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Malého grantového schématu  

 

vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Malého 

grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II z EHP fondů 

2009-2014 v rámci programové oblasti Biodiverzita a ekosystémové služby v Programu CZ02 

„Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním 

prostředí / Adaptace na změnu klimatu“ se zaměřením na aktivity specifikované níže. 

 

I. Alokovaná částka pro 1. výzvu je 53 000 000 Kč.  

V případě nevyčerpání alokace určené pro 1. výzvu bude vyhlášena 2. výzva. 

 

II. Oprávnění žadatelé  

 

 územní samosprávné celky (kraje a obce) 

 svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 příspěvkové organizace 

 organizační složky státu 

 vědecké výzkumné instituce 

 státní organizace a státní podniky 

 

 musí být právnickými osobami. 

 

III. Oprávněné aktivity  

 

Realizace schválených záchranných programů a programů péče (jejich jednotlivých opatření či 

dílčích aktivit v rámci těchto opatření) a dále aktualizace a příprava nových záchranných programů 

a programů péče pro výzvou stanovené prioritní druhy včetně přípravy nezbytných odborných 

podkladů pro rozhodování o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy či Programech 

péče o zvláště chráněné druhy (ZPZCHD/PPZCHD). 

 

Oblast podpory I „Realizace schválených záchranných programů a programů péče 

pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“  

 

Předmětem podpory je realizace těchto záchranných programů a programů péče: 

 Záchranný program matizny bahenní (Angelica palustris) 

 Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) 

 Záchranný program pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. 

bohemicus) 

 Záchranný program pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. 

bohemica) 

 Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) 
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 Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) 

 Záchranný program užovky stromové (Zamenis longissimus) 

 Záchranný program hnědáska osikového (Euphydryas maturna) 

 Program péče o vydru říční (Lutra lutra) 

 Program péče o bobra evropského (Castor fiber) 

 

V případě záchranných programů matizny bahenní a rdestu dlouholistého, které byly přijaty 

před stanovením jednotné osnovy textů záchranných programů a zároveň již byla, s ohledem 

na dobu jejich přijetí, řada aktivit realizována, je níže uveden výčet vybraných opatření a jejich 

priorita. Z hlediska oprávněnosti je možné předkládat pouze projekty řešící realizaci jednoho či více 

z následujících opatření:    

 

 Záchranný program matizny bahenní (Angelica palustris) 

 

a) opatření 21.4.1. Výzkum biologie druhu a péče o druh  

- pokračovat v kultivaci druhu v kultuře a v jeho množení, přitom dbát, aby nedocházelo 

ke genetické erozi, a to především stálými přesevy velkého množství rostlin a umožněním 

přirozeného klíčení na kultivačních stanovištích (priorita 1)  

- pokračovat v ukládání nažek do semenné banky a v testování jejich klíčivosti (priorita 1) 

- pokračovat ve výsadbě rostlin na lokalitu Černovír (priorita 1) 

- pravidelný monitoring druhu v Hrdibořicích i Černovíře (priorita 1) 

- studie genetické variability současné kultivované populace i ve srovnání s genetickou variabilitou 

populací v okolních evropských zemích (priorita 1) 

- analyzovat data o výskytu druhu v okolních zemích a vyhodnotit cenologickou a stanovištní vazbu 

druhu a variabilitu tamních populací ve srovnání s naším materiálem (priorita 2) 

- opatření k rozvinutí výměny zkušeností se zahraničními partnery (priorita 3) 

 

b) opatření 21.4.3. Péče o lokality  

- pokračovat v sečení většiny ploch v NPP Hrdibořické rybníky dle plánu péče, aby nedocházelo 

k další ruderalizaci vegetace (priorita 1) 

- ošetřovat speciálně místa s výsadbami matizny ručně pracovníky, kteří provádějí výsadby a 

sledování (priorita 1) 

- monitorovat dynamiku hladiny vody v Hrdibořicích i Černovíře, včetně studie odvodnění lokalit 

(priorita 1) 

- připravovat podklady pro možnou realizaci regenerace vegetace černovírských slatin a jejich 

ochrany před dalším odvodňováním, prozatím preferovat experimentální výsadby na potenciálně 

vhodných místech bez dalších rozsáhlejších úprav lokality (priorita 1) 

- zajistit management lokality Černovírské slatiniště v místech výskytu výsadbových a výsevových 

ploch a v místech potenciálně vhodných pro výskyt matizny bahenní (priorita 1) 

 

c) opatření 21.4.4. Výchova a osvěta 

- aktivity v celém rozsahu opatření (priorita 2) 

 

 Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) 

 

a) opatření 1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací  

- monitoring druhu v Poorličí (priorita 1) 

- monitoring druhu v CHKO Kokořínsko (priorita 1) 

- ověřování úspěšnosti výsadeb v Poorličí a na Českolipsku (priorita 1) 

 

b) opatření 1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu  

- studie generativního rozmnožování a biologie klíčení (priorita 2) 

- studie genetické variability - srovnání variability populací druhu v ČR se vzorky ze zahraničních 

populací (priorita 3) 

- studie vlivu jiných organismů (např. epifytických a metafytických řas, býložravých organismů) 

na růst a vitalitu rdestu dlouholistého (priorita 2) 
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c) opatření 1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě  

- sledování stavu biotopů (např. měření průhlednosti vody, pH, konduktivity, teploty vody a 

světelných podmínek) (priorita 1) 

- chemické rozbory vzorků vody a sedimentu (priorita 2) 

  

d) opatření 1.2.1 Péče o druh  

– ochrana druhu proti nežádoucím zásahům (např. okus býložravými organismy, šíření 

konkurenčně silných druhů rostlin atd.) (priorita 1) 

– výsadby druhu na vybrané vhodné lokality v nivě Orlice a na Českolipsku (priorita 1) 

 

e) opatření 1.2.2 Péče o lokality  

- vhodné managementové zásahy ve prospěch druhu (např. blokování sukcese, ochrana lokality 

před zarůstáním expanzivními druhy, nadměrným zástinem atd.) (priorita 1) 

- terénní posouzení potenciálních lokalit pro reintrodukci druhu (priorita 1) 

 

f) opatření 1.3.1 Záchranná kultivace  

- péče o záchrannou kulturu (priorita 1) 

- pěstování rostlin ze semen a tkáňové kultury (priorita 1) 

- opatření vedoucí ke zlepšení podmínek záchranné kultivace (priorita 2) 

- udržování založené sterilní tkáňové kultury (priorita 1) 

- růstové pokusy zaměřené na nastavení nejvhodnějších podmínek pro úspěšné pěstování druhu 

(priorita 2) 

 

g) opatření 1.5 Posilování populací, repatriace  

- aktivity v celém rozsahu opatření (priorita 2) 

 

h) opatření 2. Výchova a osvěta 

- aktivity v celém rozsahu opatření (priorita 1) 

  

Oblast podpory II „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů 

péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“. 

 

V rámci této oblasti podpory mohou oprávnění žadatelé předkládat žádosti o poskytnutí grantu 

na projekty zaměřené na aktualizaci a přípravu nových záchranných programů a programů péče a 

zpracování odborných podkladů nezbytných pro rozhodování o ZPZCHD. Při aktualizaci a přípravě 

nových záchranných programů a programů péče je nezbytné zohlednit požadavky na jejich obsah a 

členění (osnova textu) uvedené v Koncepci záchranných programů a programů péče zvláště 

chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice, která je přílohou Manuálu.  

 

Projekty v rámci oblasti podpory II mohou být zaměřeny na tři okruhy: přípravu (okruh 1) či 

aktualizaci (okruh 2) jednoho konkrétního záchranného programu nebo programu péče. V těchto 

dvou okruzích je v případě řešení více ZPZCHD/PPZCHD nutné předložit žádost pro každý 

ZPZCHD/PPZCHD samostatně. Přípravu odborných podkladů (okruh 3), řešících klíčové otázky 

pro rozhodování o ZPZCHD, je možné předkládat společně pro více zvláště chráněných druhů. 

V žádosti je však nutné vždy odlišovat aktivity pro různé ZCHD, a to i v rámci rozpočtu projektu.  

 

Předmětem podpory je: 

 

Okruh 1 

 

Příprava záchranných programů pro druhy: 

 zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 

 hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a 

hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) – tj. společný 

ZPZCHD pro oba druhy 

 koniklec otevřený (Pulsatilla patens) 

 snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) 
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 ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) 

 raroh velký (Falco cherrug) 

 krasec dubový (Eurythyrea quercus) 

 modrásci - modrásek hořcový (Phengaris alcon) a modrásek černoskvrnný 

(Phengaris arion) – tj. společný ZPZCHD pro oba druhy  

 okáč jílkový (Lopinga achine) 

 

Příprava programu péče pro velké šelmy - rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého 

(Ursus arctos) a vlka (Canis lupus) – tj. společný PPZCHD pro tři druhy 

 

Okruh 2 

 

Aktualizace záchranného programu pro druhy:  

 rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) 

 matizna bahenní (Angelica palustris) 

 

Okruh 3 

 

Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy: 

 plch zahradní (Eliomys quercinus)  

- podrobný monitoring druhu v rámci ČR  

- na lokální škále ověření předpokladu, že nedostatek vhodných úkrytů je jedním z hlavních 

ohrožujících faktorů pro druh  

 plch velký (Glis glis)  

- podrobný monitoring druhu v rámci ČR  

- zjištění ekologie a stanovištních nároků druhu, včetně ověření vazeb na určité typy 

mikrostanovišť a testování umělých úkrytů k přezimování 

 chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis)  

- podrobný monitoring druhu na historických lokalitách na jižní Moravě  

- optimalizace struktury potenciálně vhodných lokalit (pilotní managementový zásah) s 

cílem zvýšení početnosti druhu nad mez detekovatelnosti a usnadnění jeho monitoringu 

 cikáda viničná (Tibicina haematodes) 

- potvrzení výskytu druhu v ČR včetně prověření historických lokalit 

 přástevník mařinkový (Watsonarctia casta) a přástevník svízelový (Chelis 

maculosa) 

- systematické mapování v oblastech potenciálního výskytu za účelem ověření aktuálního 

rozšíření  

- stanovení faktorů ohrožení na zjištěných lokalitách 

 sýček obecný (Athene noctua) 

- detailní monitoring druhu v rámci ČR  

- ve vybraných dlouhodobě obsazených teritoriích zajistit bezpečné hnízdění (zabezpečení 

hnízda/budky proti predátorům a v blízkosti hnízda eliminovat rizikové faktory - roury, 

duté sloupy apod.) 

- ve vybraných dlouhodobě obsazených teritoriích na základně nových vědeckých poznatků 

upravit management lučních porostů v teritoriích sýčka obecného (zkvalitnění loveckých 

teritorií) 

 strnad zahradní (Emberiza hortulana) 

- intenzivní průzkum všech stávajících populací v ČR a průzkum vhodného prostředí 

Českého středohoří (historické lokality a lokality lesostepního charakteru) 

- výzkum cílený na preferenci hnízdního prostředí, vlivu zakládání biopásů a ploch 

ponechaných bez hospodaření či ploch s nízkou pokryvností vegetace na hnízdní populaci 

 velevrub tupý (Unio crassus) 

- upřesnění údajů o výskytu na území ČR 

- získání bližších informací o reprodukci druhu, zejména ve vazbě na výskyt hostitelských 

ryb a jejich případnou lokální preferenci, možná propopulační opatření a na další faktory 

ohrožení (znečištění toků, zásahy do toků zejm. morfologie dna, migrační bariéry, zvýšení 

predace, kompetice s invazními druhy atd.) 
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 kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata) 

- získání podrobných informací o stanovištních nárocích druhu, na základě kterých by se 

mohl nastavit vhodný management lokalit 

- studium reprodukční strategie druhu 

 lněnky – lněnka Dollinerova (Thesium dollineri), lněnka bezlistenná (Thesium 

ebracteatum) a lněnka zobánkatá (Thesium rostratum) 

- studium reprodukčních mechanismů, fenologie, cenobiotických vazeb, genetické variability 

vnitro- i mezipopulační apod. s cílem stanovení hlavních faktorů limitujících výskyt lněnek – 

zejména, zda jsou populace lněnek závislé primárně na vhodném managementu (pravidelné 

kosení) nebo spíše na dostatku potenciálních hostitelů, přítomnosti konkrétních druhů 

mravenců či na jiných faktorech 

 pobřežnice jednokvětá (Litorella uniflora) 

- získání podrobných informací o stanovištních nárocích druhu, na základě kterých by se 

mohlo nastavit optimální hospodaření na rybnících s výskytem druhu 

 pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla) 

- studium ekologie a biologie druhu a z toho vyplývající nároky na případný management 

 prasetník lysý (Hypochaeris glabra) 

- podrobný monitoring druhu v rámci ČR 

- studium biologie a ekologie druhu s cílem zjištění jeho stanovištních nároků a stanovení 

optimálních podmínek pro přežívání druhu a z toho vyplývající nároky na případný 

management 

 rozchodník huňatý (Sedum villosum) 

- studium hydrologie dosud zachovalých lokalit 

- studium biologie a ekologie druhu se zaměřením na zjištění úspěšného způsobu výsevu a 

stanovení podmínek pro reintrodukce 

 starček oranžový (Tephroseris aurantiaca) 

- studium biologie (včetně produkce a klíčivosti nažek) s cílem zjištění a zajištění 

optimálních podmínek pro přežívání a množení druhu na poslední lokalitě výskytu  

 šášiny – šašina rezavá (Schoenus ferrugineus), šašina načernalá (Schoenus 

nigricans) 

- studium křížení a genetické variability obou druhů 

- studium stanovištních nároků obou druhů a jejich křížence šášiny prostřední (Schoenus 

x intermedius) a navržení vhodných opatření pro dlouhodobé přežívání obou druhů v ČR 

 zeměžluč přímořská slatinná (Centaurium littorale subsp. compressum) 

- studium biologie a ekologie druhu s cílem zjištění příčin jeho ústupu a stanovení vhodných 

opatření pro podporu a zachování druhu na jeho lokalitách 

 hořeček žlutavý (Gentianella lutescens) 

- studium biologie a ekologie druhu s cílem zjištění příčin jeho ústupu a stanovení vhodných 

opatření pro podporu a zachování druhu na jeho lokalitách  

 

IV. Způsobilé výdaje 

 

Výdaj je způsobilý, pokud byl zahrnut a schválen v rozpočtu žádosti o grant. Výdaje, které nejsou 

uvedené v rozpočtu žádosti o grant, nejsou způsobilé, a to ani v případě, že by splňovaly všechny 

další znaky způsobilosti výdaje. 

 

Výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, musí bezprostředně souviset s realizací aktivit 

projektu a směřovat ke splnění cílů projektu (tj. musí být vynaložen na položky uvedené ve 

schválené žádosti o grant). 

 

Výdaj je časově způsobilý, pokud vznikl a byl uhrazen ve stanoveném časovém rozmezí pro 

realizaci projektu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Způsobilost vždy začíná schválením 

žádosti o grant a je ukončena konečným datem pro způsobilost výdajů projektu. 
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Způsobilé jsou stavební práce do výše 80 % celkových způsobilých výdajů projektu, výdaje 

spojené s nákupem nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek, 

při respektování podmínek vymezených v Pokynu pro žadatele o grant z Malého grantového 

schématu a Nařízení o implementaci Finančních mechanismů EHP 2009-2014. 

 

Způsobilé výdaje jsou výdaje na pořízení nového či použitého zařízení, které je nedílným a nutným 

prvkem pro realizaci nebo vývoj technologie, která je nezbytná k dosažení cílů projektu. Tento 

majetek musí být zařazen do účetní evidence a do evidence majetku příjemce prostředků v souladu 

s účetními principy. 

 

Pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, způsobilým výdajem může být celková 

pořizovací cena majetku.  

 

Nepřímé výdaje – režijní výdaje představují nezbytné výdaje spojené s realizací projektu.  

Metodika výpočtu nepřímých výdajů je popsána v Pokynech Národního kontaktního místa pro 

způsobilé výdaje a Pokynech pro žadatele o grant z Malého grantového schématu. 

 

Výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za splnění podmínky, že dodání služby bude 

přispívat k realizaci projektu a vytvářet přidanou hodnotu. Konkrétní specifikace a rozdělení těchto 

výdajů do jednotlivých rozpočtových položek bude obsaženo v Pokynech pro žadatele o grant 

z Malého grantového schématu. 

 

Osobní výdaje na realizaci projektu jsou výdaje na zaměstnance konečného příjemce, který 

vykonává specifickou odbornou činnost nezbytně nutnou k dosažení cílů projektu, tj. činnost 

v souvislosti s obsahovou náplní realizace projektu a výdaje na zaměstnance konečného příjemce, 

který vykonává činnosti související s řízením projektu či finančním řízením. Specifikace omezení 

výdajů na řízení projektu je obsaženo v Pokynech pro žadatele o grant z Malého grantového 

schématu. 

 

Způsobilými výdaji jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců konečného příjemce a 

partnerů při cestách v souvislosti s realizací projektu. 

 

Daň z přidané hodnoty je způsobilý výdaj pouze v případě, kdy plátce nemůže uplatnit nárok na 

odpočet daně na vstupu. Informace o tom, zda žadatel je/není plátcem DPH musí být vždy 

uvedena v předkládané žádosti. 

 

V. Výše grantu – spolufinancování – záloha – systém plateb 

 

 minimální výše grantu je 132 500 Kč, maximální výše grantu je 5 300 000 Kč. 

 grant je poskytován na 100 % způsobilých výdajů na realizaci projektu (přičemž 85 % je 

poskytováno z EHP fondů 2009-2014 a 15% spolufinancování zajistí MŽP). 

 Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. duben 2016 a to je zároveň konečné 

datum způsobilosti výdajů projektu. 

 

Prostředky z MGS se poskytují formou: 

 průběžných ex-ante plateb (poskytnutí prostředků KP před realizací výdajů). 

 závěrečné platby. 
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Pro poskytování plateb konečnému příjemci je používán standardně model tří plateb: 

 1. zálohová platba ve výši zaokrouhleně 30 % z částky poskytnutého grantu. 

1. zálohová platba bude konečnému příjemci proplacena ne dříve než 14 

kalendářních dní před zahájením projektu a nejpozději do 1 měsíce od zahájení 

projektu. 

 2. zálohová platba ve výši zaokrouhleně 50 % z částky poskytnutého grantu. 

2. zálohová platba je proplacena konečnému příjemci do 1 měsíce od schválení 

průběžné zprávy vypracované ke dni podání žádosti o platbu. 2. zálohová 

platba může být konečnému příjemci proplacena nejdříve poté, co vynaložil 

minimálně 25 % všech způsobilých nákladů projektu uvedených v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

 zůstatková platba ve výši zaokrouhleně 20 % z částky poskytnutého grantu je 

proplacena do 45 kalendářních dnů od data schválení závěrečné zprávy ZP. 

 

Na udělení grantu nemá žadatel právní nárok. 

 

 

VI. Doba výzvy – konečný termín výzvy – předložení žádostí 

 

Projekty mohou být předloženy pouze ve formě kompletně zpracované žádosti včetně všech příloh. 

Žádost musí být podána žadatelem nebo jeho zástupcem osobně na podatelnu MŽP, nebo poštou 

na adresu Ministerstva životního prostředí. V případě zaslání žádosti poštou je pro termín přijetí 

žádosti rozhodující datum podání na poštu. 

Žádosti je možné vyplnit a předložit do 28. července 2014, 15:00h. 

 

VII. Informace pro zpracování žádosti 

 

 

Informace potřebné pro zpracování a předložení žádosti jsou obsaženy v této výzvě, 

Pokynech pro žadatele o grant z Malého grantového schématu, které jsou dostupné na 

www http://www.mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska 

 žádosti a jejich přílohy budou zpracovány v českém jazyce a ve standardizovaném formátu 

(pokud tato příloha ve standardizovaném formátu existuje – viz Pokyny pro žadatele o grant 

z Malého grantového schématu)  

 výdaje projektu budou uvedeny v Kč. 

 

VIII. Proces hodnocení žádosti a hodnoticí kritéria 

 

Všechny žádosti, které splní formální náležitosti, budou podrobeny odbornému posouzení kvality ze 

strany hodnotitelů. Hodnocení každého návrhu projektu bude provedeno nezávisle minimálně 2 

hodnotiteli. Na základě hodnocení provedeného níže uvedených kritérií bude vypracován návrh 

pořadí žádostí pro Řídicí výbor. V případě, že celkový objem žádostí přesáhne částku alokovanou 

pro MGS, budou prioritně podpořeny projekty v oblasti podpory I dle jejich výsledného bodového 

hodnocení.     

 

Hodnoticí kritéria: 

Nejvyšší možné bodové hodnocení jednotlivých projektů, odpovídající součtu všech hodnoticích 

kritérií, činí 100 bodů. Každé kritérium má svou bodovou škálu, která odráží jeho význam. Nižší 
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bodový zisk odpovídá menšímu souladu s uvedenými požadavky. Na rozdíl od jiného bodového 

hodnocení (včetně 0) znamená 0! zamítnutí daného projektu. 

 

Oblast podpory I „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro 

zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“ 

           Bodové hodnocení: 

1. Zaměření projektu         (6/4/0!) 

2. Priority navržených opatření v rámci ZPZCHD/PPZCHD    (9/6/3/0!) 

3. Aktuálnost a potřebnost realizace navržených opatření    (15/7/0!) 

4. Metodika navržených opatření (Tabulka plánovaných aktivit)  (30/20/10/0!) 

5. Způsobilost a zkušenosti žadatele      (10/5/0!) 

6. Přiměřenost výdajů ve vztahu k efektům akce     (30/20/10/0!) 

 

Oblast podpory II „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů 

péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“ 

 

1. Zaměření projektu         (15/10/0!) 

2. Metodika navržených opatření (Tabulka plánovaných aktivit)  (35/20/10/0!) 

3. Způsobilost a zkušenosti žadatele       (35/20/10/0!) 

4. Odbornost žadatele        (10/5/0!) 

5. Přiměřenost výdajů ve vztahu k efektům akce    (30/20/10/0!) 

 

Detailní popis hodnoticích kritérií je uveden v Pokynech pro žadatele o grant z Malého grantového 

schématu. 

IX. Další informace 

 

Dotazy mohou být: 

 vznesené ústně na telefonních číslech 267 122 170 a 267 122 830;  

 zaslány e-mailem na mgs@mzp.cz; 

 dotazy mohou být zaslány elektronicky e-mailem nejdříve ode dne vyhlášení otevřené výzvy a 

nejpozději do 5 pracovních dnů před konečným termínem pro předložení žádosti; 

 odpověď bude žadateli zaslána do 5 pracovních dnů, nejpozději v den ukončení výzvy.  

 

Pouze písemné odpovědi jsou závazné. 

 

Často kladené dotazy a odpovědi pro 1. výzvu budou zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi na 

http://www.mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska. 

 

 

 

http://www.mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska

