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Program CZ02 je financován z EHP fondů, tzn. donorskými státy jsou Island, Lichtenštejsko 
a Norsko 
 
Alokace: 455 mil. Kč 
 
Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí ČR 
Partner programu: Ministerstvo životního prostředí 
Partner programu z donorského státu: Norwegian Environment Agency 
 
Cíl programu: zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na 
zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí 
a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity 
do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů 
 
Dělení programu: 
- Malé grantové schéma 
- předem-definovaný projekt 
- individuální projekty 

Představení programu CZ02 



 
3 programové oblasti vs. 7 výsledků programu 

Představení programu CZ02 

- projekty z OVA 
- Malé grantové schéma 
- předem definovaný projekt 

- projekty z OVA 

- projekty z OVA 



 

Program určen pro: právnické osoby (územní samosprávné celky, svazky obcí, nestátní 
neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, vědecké 
výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky). 

 

 

Projekty byly realizovány v rámci: 

 

- otevřené výzvy pro individuální projekty – zprostředkovatel Ministerstvo financí ČR 

- Malého grantového schématu – zprostředkovatel Ministerstvo životního prostředí 

- Bilaterálního fondu na programové úrovni – opatření „B“ – zprostředkovatel 
Ministerstvo financí ČR 

 

 

 

Představení programu CZ02 



Otevřená výzva pro individuální projekty: 
(celková alokace 364,7 mil. Kč) 
 
- datum vyhlášení výzvy: 31.3.2014 
- datum ukončení výzvy: 2.6.2014 
 
- počet předložených projektů: 54 
- počet podpořených projektů: 35  

- 21 v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb 
- 6 zaměřených na monitorování a integrované plánování a kontrolu v životním 

prostředí 
- 8 zabývajících se adaptací na změnu klimatu 

 
- 65%  úspěšnost získání grantu 

 
- předkládání žádostí o grant prostřednictvím informačního systému 

Výzvy pro předkládání žádostí 



- prioritou EHP fondů 2009-2014 je posilování partnerství mezi českými subjekty a 
subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Žádosti bylo možné předkládat v 
partnerství s relevantními partnerskými institucemi z donorských států. Partnerství v 
projektu ale nebylo povinné. 

- 16 projektů realizovaných v partnerství se subjekty z donorských států 
 

- plánovaná maximální doba realizace projektů – 16 měsíců 
- zahájení projektů: 12/2014 – 1/2015 
- ukončení projektů: 04/2016, popř. prodloužení až do 04/2017 

 
- výsledky programu na základě dat z ukončených projektů průběžně až do konce dubna 

2017 
- vzájemný překryv programových výsledků v projektových aktivitách (např. 

zabránění fragmentace ekosystémů a zároveň poskytování informací veřejnosti) 
 

- evaluace programu – průběžné posouzení programu externí firmou z hlediska různých 
kritérií (relevance, účelnost, účinnost, udržitelnost) 
 
 

Otevřená výzva pro individuální projekty 



24  
Vytvořených nebo realizovaných opatření ke zvýšení informovanosti a 
vzdělávání veřejnosti v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb 

(např. osvětové kampaně a soutěže, vytvořené webové stránky, soutěže, 
videopřednášky, vzdělávací programy a akce pro veřejnost) 

(očekávaný výsledek 47) 

Výsledky programu CZ02 



     2  
 realizované a ukončené monitoringy  

  lokalit soustavy Natura 2000 

 (očekávaný výsledek 63) 

 

Výsledky programu CZ02 



98  
opatření snižující fragmentaci ekosystémů, využití ekoinovativních opatření 

(tj. realizované managementové zásahy na lokalitách) 

(očekávaný výsledek 133) 

 

Výsledky programu CZ02 



 

 5  
 vytvořených opatření vedoucích  

 k otevřenému přístupu k informacím  

ze strany veřejnosti a neziskového sektoru 

 (tj. naučné stezky, katalog pěstebních  

 opatření, publikování odborných článků,  

 apod.) 

 (očekávaný výsledek 11) 

 

Výsledky programu CZ02 



 

 32  
vytvořených adaptačních opatření  

 (např. mapový portál, projektové  

dokumentace, vytvoření strategií pro  

 uplatnění soustavy nástrojů k  

 adaptaci vůči změně klimatu) 

 (očekávaný výsledek 39) 

 

Výsledky programu CZ02 



Nastavení programu, indikátory 

 

- komentování návrhu programu z Kanceláře finančních mechanismů (zpoždění 
zahájení programu) - zjednodušit návrh programu 

- navrhnout odpovídající indikátory  

- stanovit dostatečnou délku pro realizaci projektů 

- dostatečný čas na verifikaci projektů 

 

Realizace projektů 

 

- velké množství partnerů v projektech (velká administrativní náročnost) 

- mnoho dílčích aktivit – max. 5 aktivit projektu  

- připravit stručné rozpočty projektů – využívat spíše obecné názvy položek  

Zkušenosti z realizace 
programu CZ02 



 

         Administrativní 
 
- informační systém CEDR – nástroj komunikace mezi zprostředkovatelem a 

konečným příjemcem, archivace 
- prostor pro vylepšení systému (zjednodušení žádostí o platbu a vkládání a 

zpřehlednění dokumentů) 
- reportovací období je možné upravit, nemusí kopírovat stanovené 4 měsíce 

 
Veřejné zakázky 
 
- Konzultace VZ (vč. VZMR) a kritérií přes IS CEDR 

 
 
 
 

Zkušenosti z realizace 
programu CZ02 



Na shledanou v dalším 
programovacím 
období. 



 

          

 

 
Děkuji za pozornost. 

 

 
 


