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Proč?  

• (Bio)diversita je důležitá! 

• národní strategie OP a biodiverzity: SOBR, SPOPK, SPŽP 

• zák. č. 114/1992 Sb. a směrnice 92/43/EHS o stanovištích 
a 2009/147/ES o ptácích 

• 846 zákonem chráněných taxonů 

• ALE jen 10 koncepčních dokumentů, finančně limitovaných, 
navrhujících řešení pro vybraných 10 druhů pro celou ČR 

 



• poskytovatel příspěvku (donor): 
 EHP fondy 2009-2014 - Norsko, Island, 
 Lichtenštejnsko 

• program CZ 02 
 

• zprostředkovatel programu (řídicí orgán):     
Ministerstvo financí 

• zprostředkovatel MGS: 
 Ministerstvo životního prostředí 

• partner programu – Norsko: 
 Norwegian Environment Agency 

MGS 



Podmínky MGS 

• grant: 132 500 - 5 300 000 Kč 
• realizace: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2017 

 
• žadatelé: územní samosprávné celky (kraje a obce), nestátní 

neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační 
složky státu, vědecké výzkumné instituce, státní organizace a 
státní podniky i univerzity. 
 

• alokace pro Malé grantové schéma: 62 352 937 Kč 
• 100% grant:  
     85 % EHP fondy: 53 000 000 Kč  
     15 % MŽP: 9 352 937 Kč 



Výzva MGS 

Výzva 
 

• 1 výzva 
• 26.5. – 28.7.2014 
• 59 žádostí  
• požadavek 108 mil. Kč 
• posouzení žádostí: externí 

hodnotitelé, Řídící výbor 
 

Výsledky 
 
• ŘV doporučené žádosti - 48 
• Rezervní žádosti - 3 
• Nedoporučené žádosti- 8 

 
• Odstoupené projekty - 1 
 



Oblasti podpory 

opatření v národních strategiích OP a biodiverzity, která jsou 
implementována nebo zahrnuta do ostatních strategií → 
strategické a koncepční dokumenty OP  
 
• Záchranné programy – projekty založené na vědecké bázi 

komplexně řešící ochranu nejvíce ohrožených druhů, včetně 
přímého posilování populací 
 

• Programy péče – projekty řešící druhy konfliktní z hlediska 
hospodářským zájmů člověka 

 
• realizace schválených ZP a PP 
• příprava nových ZP a PP 
• aktualizace ZP 
• odborné podklady pro ZP 
 

 



matizna bahenní 
(Angelica palustris) 

rdest dlouholistý 
(Potamogeton praelongus) 

hvozdík písečný český 
(Dianthus arenarius bohemicus) 

bobr evropský 
(Castor fiber) 

užovka stromová 
(Zamenis longissimus) 

 hnědásek osikový 
 (Euphydryas maturna) 

sysel obecný 
(Spermophilus citellus)  

perlorodka říční 
(Margaritifera margaritifera) 

vydra říční 
(Lutra lutra) 

Záchranný 
program 

Program 
péče 

Stávající programy v ČR 

hořeček mnohotvarý český 
(Gentianella praecox bohemica) 



• realizace ZP a PP  

• celkem 44 358 790 Kč při 
kompletním dočerpání  

• 30 projektů, 10 druhů 

• 9 perlorodka, 8 sysel, 4 
užovka 
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ropucha krátkonohá 

(Epidalea calamita) 

raroh velký 

(Falco cherrug) 

krasec dubový 

(Eurythyrea quercus) 

zvonovec liliolistý 

(Adenophora liliifolia) 

hořeček nahořklý pravý 

(Gentianella amarella 
amarella) 

hořeček drsný Sturmův 

(Gentianella obtusifolia 
sturmiana) 

koniklec otevřený  

(Pulsatilla patens) 

snědek pyrenejský kulatohravý 

(Ornithogalum pyrenaicum  
sphaerocarpum ) 

Záchranné 
programy 

Připravované a 
aktualizované programy  

matizna bahenní 
(Angelica palustris) 

rdest dlouholistý  
(Potamogeton praelongus) 



Připravované programy 

Program 
péče 

rys ostrovid  

(Lynx lynx) 

vlk obecný  

(Canis lupus) 

medvěd hnědý   

(Ursus arctos) 



• příprava nových ZP a PP 

• celkem 8 649 507 Kč 

• 8 projektů 

 

• aktualizace ZP  

• celkem 465 834 Kč 

• 2 projekty 
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pobřežnice jednokvětá 
(Littorella uniflora) 

přástevník mařinkový 
(Watsonarctia casta)  

kohátka kalíškatá  

(Tofieldia calyculata) 

sýček obecný  
(Athene noctua) 

  rozchodník huňatý  
(Sedum villosum) 

cikáda viničná  
(Tibicina haematodes)  

starček oranžový 
 (Tephroseris aurantiaca)  

přástevník svízelový 
(Chelis maculosa)  

šášina rezavá (Schoenus 
ferrugineus) a š. načernalá 
(S. nigricans) 

Rozhodování o ZP 

prasetník lysý  
(Hypochaeris glabra) 

strnad zahradní 
(Emberiza hortulana) 

plch velký 
(Glis glis)  



• podklady pro rozhodnutí o 
ZP 

• celkem za 7 289 482 Kč 

• 7 projektů, 13 druhů 

• zaměření definováno ve 
výzvě, např. monitoring, 
analýza genetické 
variability, revize sbírek a 
další  
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Indikátory MGS 

  indikátor výchozí  
stav 

cílový stav stav po uzavření 
projektů 

 cíl 
 

opatření v národních strategiích OP a 
biodiverzity, která jsou 
implementována nebo zahrnuta do 
ostatních strategií 

0 30 33:  
10 realiz. ZP a PP, 

 8 nových ZP,  
2 aktualiz.,  

13 rozhodnutí o ZP 

 výsledek Počet vytvořených a realizovaných ZP a 
PP 

0 10 18:  
10 realiz., 
8 nových  

 výstupy Kontroly projektů během jejich 
realizace 

0 30 47 

Otevřená výzva 0 1 1 

Počet realizovaných projektů 0 30 47 

Proces hodnocení průběžných a 
závěrečných zpráv z projektů 

0 1 1 

Proces odpovídání na dotazy žadatelů 0 1 1 

Tisková zpráva 0 2 2 

Závěrečná konference o MGS 0 1 1 

Informační semináře pro žadatele 0 2 2 



• Nezbytná delší doba realizace 
pro kvalitnější výsledky 
(monitoring, 
managementy,…) 

• Přesněji definované 
indikátory - slovní komentář 

• Zachování systému kontrol 
min. 1 na projekt a průběžné 
konzultace 

• Velkou administrativní 
náročnost na obou stranách 
reflektovat při plánování 

 

„Lessons learned“  
  

  

11; 23% 

36; 75% 

1; 2% 

Přehled prodloužení  

projektů MGS 

Skončených v termínu

Prodlouženo celkem

Odstoupilo



Shrnutí 

 
• 47 projektů pro celkem 34 druhů 
• 10 programů realizovaných v dostatečném rozsahu se 

zaměřením na náročná opatření 
• 8 nových ZP a PP a 2 aktualizované ZP připravené ke 

schválení MŽP 
• data pro 13 málo probádaných druhů pro posouzení 

potřebnosti ZP 
• Osvěta veřejnosti i odborníků 
• Rozvoj spolupráce a zkušeností realizátorů grantů 

 
• Efektivně vynaložené finance: 
 73% na realizaci ZP a PP 
 14% na přípravu ZP a PP 
 12% rozhodování  
 1% na aktualizace 

 
 
 
 
 



Děkuji za pozornost!  


