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Výzva Programu na podporu projektů nestátních neziskových 

organizací pro rok 2022 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,  

sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů 

vyhlašuje  

PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ - PODPROGRAM NA PODPORU KOORDINAČNÍCH 

PROJEKTŮ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY - „PODPROGRAM B“ 

______________________________________________________________ 

PREAMBULE 

 

Výzva Podprogramu B na podporu projektů nestátních neziskových organizací (dále též 

NNO) působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2022 

(dále též „Podprogram B“) vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění (dále 

též „Zákon 218/2000 Sb.“), z usnesení vlády ČR ze dne 7. 6. 2021 č. 517 o Hlavních 

oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu 

veřejně prospěšných činností pro rok 2022, z usnesení vlády ČR ze dne 1. 6. 2020 č. 591, 

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále též „Zásady“) a ze 

Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 

– 2030 (usnesení vlády ze dne 12. 7. 2021 č. 623). Na Program se nevztahuje zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále též „MŽP“) při podpoře NNO vychází ze Státní 

politiky životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (usnesení vlády ze 

dne 11. 1. 2021 č. 21), ze Strategického rámce Česká republika 2030 (usnesení vlády ČR 

ze dne 19. 4. 2017 č. 292), ze Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 

pro období 2016 – 2025 (usnesení vlády ČR ze dne 9. 3. 2016 č. 193), ze Státního 

programu ochrany přírody a krajiny pro období 2020 – 2025 (usnesení vlády ze dne 1. 4. 

2020 č. 360), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (usnesení vlády 

ČR ze dne 26. 10. 2015 č. 861), z Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 

2024 (usnesení vlády ze dne 22. 12. 2014 č. 352), z Politiky ochrany klimatu v České 

republice (usnesení vlády ze dne 22. 3. 2017 č. 207), Státního programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 

2016 – 2025 (usnesení vlády ČR ze dne 20. 7. 2016 č. 652). 
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ÚČEL PODPROGRAMU B 

 

Účelem  Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, 

které mohou zajistit koordinační činnost při zajištění dílčích, lokálně významných opatření 

(dále jen dílčích opatření) v ochraně přírody a krajiny realizovaných nestátními 

neziskovými organizacemi a podpora koordinace rozvoje sítě pozemkových spolků. 

Podpora je tedy určena na realizaci projektu, jehož cílem je zajištění dílčích opatření na 

základě kvalifikovaného výběru řešitelů opatření. Žadatel přitom musí ve své žádosti o 

dotaci prokázat, že je schopen odborně posoudit navrhovaná dílčí opatření od místních 

NNO a administrativně zajistit podmínky pro čerpání dotace ze státního rozpočtu dané 

příslušnými právními normami. Žadatel musí v předloženém projektu uvést konkrétní 

tematické zaměření opatření (dále jen témata), která bude z dotačních prostředků 

zajišťovat. 

 

I. HARMONOGRAM PODPROGRAMU B 

 

Vyhlášení                                                                                                             do 31. 8. 2021 

Ukončení přijímání žádostí                                                                   30. 9. 2021 

Zpracování a posouzení žádostí                                                                           do 15. 12. 2021 

Zveřejnění pořadí žádostí na stránkách MŽP do 31. 12. 2021 

 

II. ÚČASTNÍCI PODPROGRAMU B 

Možným účastníkem jsou organizace s následující právní formou: 

 

 spolky podle ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

III.  PODPOROVANÁ TÉMATA A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE 

 

Téma I. Koordinace podpory biodiverzity – maximální výše dotace 3 000 tis. Kč. 

 

Téma II. Koordinace podpory pozemkových spolků - maximální výše dotace 

2 000 tis. Kč. 
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Ad Téma I) Koordinace podpory biodiverzity 

 

Koordinace zahrnuje odborné posouzení dílčích opatření realizovaných  NNO. Opatření 

budou zaměřena na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové 

zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a biotopů, respektive potlačení invazivních 

druhů a na propagaci těchto aktivit, dále odborná školení, semináře a metodickou pomoc 

realizátorům i dalším zájemcům o problematiku, zpracování výsledků jednotlivých dílčích 

projektů a propagaci ochrany biodiverzity na celostátní úrovni. Koordinační projekt na 

podporu biodiverzity bude realizován v úzké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a 

krajiny ČR (AOPK ČR). Předjednaná forma a způsob zajištění spolupráce s AOPK ČR do 

celého projektu včetně výběru a kontroly dílčích projektů musí být popsán v předloženém 

projektu.   

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 

1. Mapování výskytu určitého ohroženého druhu a skupin ohrožených druhů, 

zejména kategorie C1 a C2*, prioritně: 

 mapování hnízdního výskytu ohrožených druhů ptáků vázaných na lidská 

sídla 

 mapování aktuálně ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny 

(zejména čejka chocholatá, moták lužní, chřástal polní) 

 mapování výskytu dospělců saproxylofágního hmyzu 

 mapování výskytu obojživelníků a plazů 

2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality (např. získání podkladů pro 

plánovaný management či aktivity vedoucí k ochraně lokality, zhodnocení 

prováděného managementu…)* 

* Pozn.: Předmětem podpory dle bodu 1 a 2 (případně jiných, pokud je mapování a 

monitoring součástí podpory) jsou aktivity prováděné dle metodik AOPK ČR; u druhů 

pro něž nejsou metodiky zpracovány pak aktivity prováděné na základě standardních 

nedestruktivních metod nebo na základě stanoviska a doporučení AOPK ČR (informace 

o použité metodice, případně její popis, budou součástí předávaných dat). Výsledky 

mapování zadá příjemce podpory prostřednictvím aplikace NDOP (nálezová data) do 

Nálezové databáze AOPK ČR. Přístupová práva do aplikace budou poskytnuta zástupci 

NNO standardním postupem. 

 

 

3. Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin, 

zejména: 

 péče o lokality s výskytem chráněných a vzácných druhů (mozaikové kosení, 

narušování drnu, opatření k zachování vodního režimu…); 
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 management hospodářsky nevyužívaných lučních biotopů (výřez náletu, 

mozaikové kosení, hrabání, narušování drnu aj.) na obtížně dostupných 

místech; 

 péče o mokřady, prameniště, tůně (kosení, odklízení pokosené biomasy 

z lokality, oplocování lokality aj.); 

 opatření k eradikaci nebo omezení populací invazních druhů rostlin (v rámci 

ucelených jednotek zaručujících efektivitu opatření – v rámci dílčích povodí 

atp.). 

Jedná se o jednorázové (obnovní) zásahy na lokalitách (výsadby, vytvoření tůní); drobné 

managementové zásahy na lokalitách (kosení, narušování drnu); úpravy objektů, 

vyvěšování ptačích budek. 

Návrhy opatření by měly být podloženy předchozím průzkumem lokality a musí brát v 

úvahu i vliv na další organismy na lokalitě. V případě obnovy nebo tvorby tůní a 

podobných významných zásahů do mokřadních biotopů je nezbytný předchozí botanický 

a zoologický průzkum (s důrazem na reliktní a indikačně významné vodní a mokřadní 

druhy bezobratlých) není-li opatření navrženo k realizaci v ruderálních porostech nebo 

monokulturních rákosinách nivách vodních toků – po provedení průzkumu je možné 

následně opatření realizovat jen pokud nedojde k negativnímu ovlivnění druhů kategorie 

C1-C3/CR-VU červených seznamů a reliktních druhů na základě vyjádření AOPK ČR; ve 

zvláště chráněných územích mohou být předmětem podpory pouze opatření, která jsou 

v souladu se schváleným plánem péče o dotčené území; V evropsky významných 

lokalitách (dále také EVL) mohou být předmětem žádosti pouze opatření, která jsou v 

souladu se zásadami managementu pro předmět ochrany v EVL. 

 

4. Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů, 

zejména: 

ochrana míst na rozmnožování a odpočinku (instalace budek aj. hnízdních úkrytů), 

ochrana obojživelníků při migraci atp. Předmětem podpory nejsou aktivity zaměřené na 

reintrodukce nebo repatriace rostlin a živočichů a další činnosti vyžadující přímou 

manipulaci s jedinci zvláště chráněných druhů (s výjimkou aktivit dle bodu 5, nezbytné 

manipulace při determinaci živočichů v rámci aktivit dle bodu 1 a 2, opatření 

realizovaných v souladu se záchrannými programy přijatými v souladu s ustanovením § 

52 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu se schválenými plány péče o zvláště chráněná území a s výjimkou lokálních 

transferů obojživelníků přes migrační bariéry při dodržení zásad z hlediska jejich welfare 

a rizika šíření chorob). 

5. Příprava sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů dřevin. Výsadba 

starých, krajových a lokálních odrůd ovocných dřevin včetně zajištění a 

přípravy množitelského a sadbového materiálu (získání roubů a podnoží, 

roubování). Podpora zahrnuje i zakládání extenzivních sadů. 

6. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího 

zachování formou terénních exkurzí, přednášek, výstav atd. Dále je 

podporována propagace a osvětová činnost o ÚSES. 
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7. Propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování 

široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany formou tiskovin, 

filmů, webů či informačních panelů 

 

Ad Téma II) Koordinace pozemkových spolků 

Koordinace zahrnuje odborné posouzení a podporu pozemkových spolků zaměřených na 

ochranu a rozvoj přírody a krajiny. 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 

1. Koordinace rozvoje sítě pozemkových spolků. 

Koordinace akreditace pozemkových spolků, koordinace odborné a právní pomoci při 

zakládání a dalším rozvoji pozemkových spolků apod. Vedení a údržba databáze 

nemovitostí v péči pozemkových spolků. 

2. Výkupy nebo převzetí vlastnických práv k ohroženým přírodně cenným 

pozemkům. 

Zajišťování dokumentace nezbytné pro získávání vlastnických nebo jiných 

majetkových práv k přírodně cenným nemovitostem (správní poplatky - výpisy z 

katastru nemovitostí, mapy, náklady na geodetické práce, služby právníků a notářů, 

apod.).  

3. Propagace přírodně cenných pozemků a jejich zpřístupnění veřejnosti. 

Koordinace zpracování ochranářských plánů pro lokality (nemovitosti) ve vlastnictví 

pozemkových spolků, zajišťování odborných podkladů pro zpracování ochranářských 

plánů (inventarizace, odborné posudky apod.). Pořízení vybavení nezbytného pro 

zajištění péče o lokality spravované pozemkovými spolky (nákup vybavení a 

spotřebního materiálu). Podpora projektů pro jejich zpřístupnění veřejnosti. 

4. Práce s veřejností (akce pro veřejnost, dobrovolnictví). 

Koordinace práce s veřejností a propagace pozemkových spolků. Akce pro veřejnost  

na téma činnost pozemkového spolku, dobrovolnictví, vydávání propagačních 

materiálů a poskytování informací o činnosti a poslání pozemkových spolků, budování 

informačních bodů v terénu, vytváření a aktualizace webových stránek pozemkových 

spolků apod. 

IV. ZÁVAZNÁ OSNOVA POPISU PROJEKTU 

1. Název projektu. 

2. Cíle projektu. Zamýšlené cíle projektu včetně způsobu měřitelnosti těchto cílů  

a rozsahu území, které bude projektem pokryto. 

3. Soulad se strategickými dokumenty a jejich naplňování. Uvedení jednotlivých 

ustanovení strategických dokumentů a identifikace aktivit a výstupů projektu, které 

k naplňování konkrétních ustanovení strategických dokumentů přispívají. 
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4. Předpokládaný přínos projektu. Pro téma I - jaký je přínos projektu z hlediska ochrany 

a rozvoje přírody a krajiny a udržitelného rozvoje? Jaký je dopad na cílové skupiny 

fauny a flóry? Pro téma II - jaký je přínos projektu z hlediska rozvoje pozemkových 

spolků? Kolik přírodně cenných pozemků bude převzato pozemkovými spolky? 

5. Přehled témat dílčích opatření. Minimální počet realizovaných dílčích opatření (Téma 

I.)/podpořených pozemkových spolků (Téma II.). 

6. Způsob odborného posouzení návrhů dílčích opatření (Téma I.)/ posouzení návrhů na 

podporu pozemkových spolků (Téma II.). Popis hodnotících kritérií a sestavení 

hodnotící komise. Při sestavování hodnotících kritérií musí být dodržen transparentní 

a rovný přístup ke všem předkladatelům návrhů dílčích opatření. 

7. Konkrétní výstupy z projektu. Strukturovaný přehled konkrétních  výstupů projektu 

uveďte vždy v kvantifikovatelné a měřitelné formě. Tabelární kvantifikace výstupů – 

projektových indikátorů. 

8. Propagace projektu. Popis způsobu propagace projektu, resp. jakým způsobem bude 

o projektu informováno. V případě propagace pomocí webové stránky doporučujeme 

popsat, jak bude webová stránka propagována na internetu. Doporučujeme též 

přiložit reprezentativní materiály potvrzující dosavadní propagační činnost (do 

souborů projektu v GRANTYS MŽP). 

9. Časový harmonogram projektu. 

 

V. PODMÍNKY ÚČASTI V PODPROGRAMU B 

1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání projektu. 

2. Splnění požadavku na statut účastníka výběrového řízení. 

3. Splnění kvalifikačních kritérií. 

4. Dodržení vybraného tématu. 

5. Dodržení závazné osnovy projektu. 

6. U tématu I – Koordinace podpory biodiverzity je podmínkou účasti zajištěná spolupráce s 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále též „AOPK ČR“). Spolupráce s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuje aktivní zapojení AOPK ČR do celého projektu (i do 

výběru a kontroly všech dílčích projektů). Forma a způsob zajištění spolupráce musí být 

specifikovány v předloženém projektu. 

7. Maximální podíl dotace ve výši 70 % uznatelných nákladů projektu. Z této podmínky není 

v Podprogramu B přípustná výjimka.  

 

Vzhledem k tomu, že cílem Podprogramu B je podpořit komplexní projekty systémové 

povahy, je zde kladen významný důraz na zkušenost a odbornou kvalifikaci žadatelů. 

Proto jsou možným účastníkem Programu pouze organizace, které splňují následující 

kvalifikační kritéria:  

Kvalifikační kritérium Podklady k prokázání 

Organizace vznikla nejméně 5 let před 

podáním žádosti. 

Doklad – Veřejný rejstřík. 
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Organizace má působnost či organizační 

jednotku minimálně ve 3 krajích České 

republiky. 

Seznam krajů, ve kterých organizace 

působí). 

Organizace je podle svých zakládacích 

dokumentů organizací zaměřenou na oblast 

ochrany životního prostředí a trvale 

udržitelného rozvoje 

Zakládací dokumenty organizace. 

Organizace má jasně definovanou 

organizační strukturu a jasně popsané 

procesy v organizaci.  

Organizační struktura a mapa procesů 

organizace nebo jiný adekvátní popis 

probíhajících činností v organizaci. 

Organizace zveřejňuje srozumitelnou a 

přehledně zpracovanou výroční zprávu za 

uplynulý rok včetně informací o hospodaření 

organizace. 

Veřejně přístupná výroční zpráva. 

Organizace nemá závazky po splatnosti mj. 

jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh 

na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Statutární orgán nebo členové statutárního 

orgánu  nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv 

úmyslný trestný čin. 

Čestným prohlášením. 

 

Organizace obdržela v posledních 3 letech 

před podáním žádosti minimálně jednu dotaci 

ze státního rozpočtu v rámci Programu na 

podporu projektů NNO, kterou řádně 

vyúčtovala. 

Doložení seznamu podpořených 

projektů (seznam obsahuje rok, název 

projektu, číslo rozhodnutí, přidělenou 

částku). 

Organizace svoji činnost systematicky 

prezentuje široké veřejnosti. 

Odkaz na funkční a aktuální webové 

stránky organizace, případně odkaz na 

sociální sítě, newsletter, propagační 

materiály, média apod. 

Činnost organizace je pravidelně 

vyhodnocována.  

Popis systému vnitřního hodnocení 

organizace. Krátká zpráva popisující 

předmět hodnocení, metody hodnocení 

a způsob nakládání se zjištěními 

v obecné podobě.  

Organizace má zkušenosti se systémovými či 

velkými koordinačními projekty v oblasti 

ochrany přírody a krajiny. 

Anotace systémových projektů 

s rozpočtem vyšším než 1 mil. Kč. 

Organizace má kvalitní a stabilní personální 

zabezpečení své činnosti.   

Popis aktuálního personálního 

zabezpečení, odborných zkušeností 

jednotlivých pracovníků, včetně jejich 

profesního životopisu. Organizace musí 

mít minimálně 2 přepočtené úvazky na 

pracovní smlouvu.  
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VI. PODMÍNKY FINANČNÍ PODPORY 

Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově 

vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2022 (dále též „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“) a lze ji tudíž použít 

jen na účel uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce je povinen dodržet výši 

a skladbu nákladů hrazených z poskytnuté dotace tak, jak budou uvedeny v Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Případné změny údajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v průběhu 

rozpočtového roku může MŽP provést na základě žádosti (nebo oznámením v případě 

nepodstatných změn rozpočtu) příslušné NNO.  

Rozhodnutí je rozhodnutím ve správním řízení. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoví MŽP 

podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude mimo jiné obsahovat ustanovení, že: 

 

1. v případě vázání prostředků státního rozpočtu může být snížena přiznaná výše 

dotačních prostředků (dle § 15, zákona č. 218/2000 Sb.), 

2. NNO souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního 

titulu, výše poskytnuté dotace, anotace projektu a závěrečné zprávy o realizaci projektu, 

3. NNO umožní MŽP kontrolu realizace podpořeného projektu, dodržení rozpočtu dotace 

a hospodaření organizace, 

4. NNO vydá, zveřejní ve sbírce listin výroční zprávu o svých aktivitách a účetní závěrku 

v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta, 

5. NNO oznámí změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti 

v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů ode dne, kdy k této 

změně došlo, 

6. NNO před případným zánikem přednostně vypořádá vztahy se státním rozpočtem, 

7. NNO povede řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví, 

8. NNO se zavazuje používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně 

v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 

9. finanční prostředky budou NNO uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního 

rozpočtu ČR pro rok 2022 ve výši stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace, zpravidla 

jednorázově (s předpokladem obdobného řešení v letech 2023 a 2024). 

10. koordinující NNO zajistí při výběru realizátorů dílčích opatření a podpoře pozemkových 

spolků rovné podmínky pro všechny žadatele, 

11. za spolufinancování projektu (nutných 30 %) nelze uznat podporu ze Státního fondu 

životního prostředí ani jiných státních zdrojů. Projekt může být spolufinancován z obecních a 

krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a dalších zdrojů. Pokud je projekt 

financován dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 

70 % celkových nákladů projektu. 

 

Ministerstvo životního prostředí deklaruje zájem uzavřít s podpořenou nestátní 

neziskovou organizací smlouvu o spolupráci podle vzoru smlouvy obsažené v příloze 

č. 1 Zásad. Uzavřením smlouvy o spolupráci není dotčeno žádné ustanovení 
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rozpočtových pravidel. Smlouva o dlouhodobé spolupráci se uzavře na léta 2022 až 

2024 (dále jen „Smlouva“). Uzavření smlouvy o spolupráci nezakládá právní nárok 

na poskytnutí dotace v dalších letech.  

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

VII. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE 

MŽP má právo a povinnost průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i použití 

dotace, hospodárnost, efektivnost, účelnost v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád).“ odkaz nejen na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ale zejména na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Tím 

nejsou dotčena kontrolní oprávnění dalších kontrolních orgánů České republiky (zejména 

kontroly využití dotace ze strany příslušného finančního úřadu). 

Předmětem kontrol je zejména fyzická kontrola originálů účetních dokladů vykázaných ve 

vyúčtování realizovaného projektu, jejich zaúčtování a jejich přímé souvislosti 

s realizovaným projektem a dodržení dalších ustanovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně 

se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád). V případě, že kontrolní orgán MŽP 

zjistí neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků je příjemce povinen 

neoprávněně použité prostředky vrátit do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného 

finančního úřadu.  

 

VIII. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 

Příjemce dotace je povinen předložit MŽP nejpozději do 31. 1. 2023 vyúčtování přidělené 

dotace, závěrečnou vyhodnocovací zprávu o projektu členěnou dle závazné osnovy 

a závazné indikátory specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání v souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví 

zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 

aktivy a Národním fondem, stanoveným způsobem a v termínech uvedených 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

V případě, že NNO nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace 

a neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na ni 

sankce podle příslušných platných právních předpisů.   
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IX. ZPŮSOB PODÁNÍ 

Žadatel vyplní žádost v dotačním systému GRANTYS MŽP na webové stránce: 

www.mzp.grantys.cz 

 

Vygenerovanou žádost obsahující unikátní kód vygenerovaný dotačním systémem 

GRANTYS MŽP zašle žadatel prostřednictvím datové schránky na MŽP. 

 

Identifikátor datové schránky MŽP je 9gsaax4. 

 

V předmětu datové zprávy musí být uvedeno: NEOTVÍRAT „Žádost - Program na 

podporu projektů NNO – Podprogram B“, a unikátní kód vygenerovaný systémem 

GRANTYS. 

Závazný seznam příloh projektu nahraných do systému GRANTYS MŽP obsahuje 

Příručka pro žadatele o dotaci MŽP – Program na podporu projektů NNO. Povinné přílohy 

žádosti uloží žadatel pouze do systému GRANTYS MŽP.  

 

Příjem veškerých žádostí končí 30. 9. 2021. Rozhoduje datum doručení. Žádost 

musí být doručena do 30. 9. 2021 do 23:59. 

Později doručené projekty nebudou do hodnocení zařazeny.  

 

Bližší informace (osobní návštěvu nutno dohodnout předem): 

Mgr. Petra Nováková Sádková (Petra.Novakova@mzp.cz) 267 122 141  

 

Splnění základních náležitostí způsobu podání předkládaných nabídek projektů prověří 

komise pro otevírání obálek, která zasedá 1. 10. 2021 v budově MŽP. 

Informace o žádosti jsou průběžně k dispozici v systému GRANTYS MŽP a na internetu 

(www.mzp.cz, rubrika Dotace a půjčky – Národní dotace – Program na podporu projektů 

NNO). 

Žadatel, který nemá zřízenou datovou schránku, nebo nemá do zřízené datové schránky 

přístup, může podat podepsanou vygenerovanou žádost v listinné podobě a to buď 

osobně na podatelně MŽP, nebo zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovních 

služeb na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor finančních a dobrovolných 

nástrojů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Obálka musí být označena NEOTVÍRAT 

„Žádost - Program na podporu projektů NNO – Podprogram B“, a unikátní kód 

vygenerovaný systémem GRANTYS. Zásilka musí být na MŽP doručena do data 

uzávěrky. 

 

 

http://www.mzp.grantys.cz/
mailto:Petra.Novakova@mzp.cz
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X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DOPORUČENÍ 

 Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. 

 MŽP nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do Programu. U neúspěšných 

projektů sdělí na vyžádání hodnocení projektu. 

 MŽP si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení nebo nepodpořit některé 

vypsané oblasti. 

 

XI. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů na MŽP jsou uvedeny 

v Prohlášení Ministerstva životního prostředí ČR o zpracování osobních údajů dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, které je dostupné 

na   https://www.mzp.cz/cz/ochrana_osobnich_udaju 

Při administraci Programu jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje osob žadatele: 

Jméno, popřípadě jména, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a 

další osobní údaje uvedené v §14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Údaje jsou zpracovávány po dobu danou skartačními lhůtami stanovenými spisovým 

řádem MŽP, tedy po dobu 10 let. 
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Postup hodnocení projektů a hodnotící kritéria 

 

I. Posouzení formálních náležitostí projektů 

Posouzení formálních náležitostí projektů provede komise pro otevírání obálek jmenovaná 

ředitelem odboru finančních a dobrovolných nástrojů. Ta posoudí, zda předložené projekty 

splňují základní formální náležitosti stanovené ve vyhlášení Programu. Pokud žadatel 

chybějící dokumenty ve lhůtě 5 pracovních dní od výzvy nedoplní, bude ve smyslu 

ustanovení § 14k odst. 2 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) řízení zastaveno řízení zastaveno. 

O jednání pořídí komise zápis, který je po schválení ředitelem odboru finančních 

a dobrovolných nástrojů zveřejněn na webových stránkách MŽP.  

 

II. Expertní posouzení projektů 

Hodnocení jednotlivými hodnotiteli probíhá distančně přímo v elektronickém systému 

GRANTYS MŽP nebo prezenčně s následným zápisem hodnocení do elektronického systému 

GRANTYS MŽP. 

Každý projekt bude hodnocen čtyřmi nezávislými hodnotiteli.  Skupina hodnotitelů bude 

složena z interních hodnotitelů MŽP (zejména zástupců sekce 600 MŽP) a externích 

hodnotitelů (zástupců AOPK  ČR). Hodnotitelé projekty ohodnotí dle kritérií uvedených ve 

výzvě. Každý hodnotitel svým podpisem vylučuje případný střet zájmů při hodnocení 

projektů. Hodnotitele jmenuje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů. Výsledné 

hodnocení projektu je určeno aritmetickým průměrem hodnocení od všech hodnotitelů. 

Pokud je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším hodnocením větší než 35 bodů, k těmto 

hodnocením se nepřihlíží. Výsledné hodnocení pak bude aritmetickým průměrem dvou 

bližších hodnocení. Výsledné hodnocení z podkladů jednotlivých hodnotitelů a odborných 

sekcí zpracuje hodnotící komise jmenovaná ředitelem odboru finančních a dobrovolných 

nástrojů. Tato vyhotoví pořadí projektů podle dosaženého celkového hodnocení. Na 

základě bodového hodnocení je do Porady vedení MŽP předložen návrh pořadí hodnocených 

projektů. 

 

III. Stanovení podpořených a nepodpořených projektů 

Dostupná alokace finančních prostředků bude rozdělena mezi nejlépe hodnocené projekty 

až do jejího vyčerpání. O výsledné podpoře rozhoduje porada vedení MŽP. Výsledné pořadí 

bude zveřejněno na webových stránkách MŽP. Podpořeným projektům bude vydáno 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Nevyčerpané prostředky (vrácené prostředky) budou nabídnuty dalším žadatelům na 

podporu projektů dle dalšího bodového pořadí.
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Kritéria pro hodnocení projektů 

Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 – Podprogramu B 

 

1) Soulad projektu se strategickými dokumenty (max. 1 bod, vyřazovací 

kritérium) 

Projekt je v souladu s aktualizovanou Státní politikou životního prostředí ČR 2030 s 

výhledem do 2050 (usnesení vlády ze dne 11. 1. 2021 č. 21), se Strategickým rámcem 

Česká Republika 2030 (usnesení vlády č. 292 ze dne 19. dubna 2017), se Strategií ochrany 

biologické rozmanitosti ČR (usnesení vlády č. 193 ze dne 9. března 2016), s Aktualizací 

Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (usnesení vlády č. 1497 ze dne 30. 

listopadu 2009), se Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR pro období 2016 – 2025 

(usnesení vlády č. 193 ze dne 9. března 2016), se Strategií přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR (usnesení vlády č. 861 ze dne 26. října 2015). 

 

Projekt není v souladu se všemi uvedenými strategickými dokumenty 0 bodů 

 

Projekt je v souladu se všemi uvedenými strategickými dokumenty 1 bod 

 

V případě, že projekt získá v tomto kritériu od všech hodnotitelů 0 bodů, bude 

z hodnocení vyřazen. 

 

2) Přínos projektu, dopad řešení (max. 37 bodů) 

U tématu I se hodnotí přínos projektu v cílovém regionu z hlediska ochrany přírody 

a krajiny, udržitelného rozvoje a dopadu na cílové skupiny fauny a flóry. V rámci tohoto 

kritéria budou hodnocena témata a počet dílčích opatření. Lépe budou hodnoceny projekty, 

které podpoří více dílčích opatření.  

U tématu II bude hodnocen přínos projektu pro podporu a rozvoj pozemkových spolků.  

 

2.1 Výchozí problém, na nějž projekt reaguje, je srozumitelně popsán (max. 8 bodů) 

 

Výchozí problém je popsán nejasně nebo nesrozumitelně případně se 

nejedná o skutečný problém, který by bylo nutno řešit dotační 

podporou. 

 

0 bodů 

Výchozí problém je popsán pouze obecně. 1 bod 

 

Popis výchozího problému je srozumitelný a konkrétní. Předkladatel 

projektu má jasnou představu o problému (výchozím stavu) k jehož 

2 – 8 bodů 
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vyřešení (změně) chce projektem přispět.  Bodové hodnocení dle 

kvality popisu. 

 

 

2.2 Je jasně popsáno, jak projekt přispěje ke změně výchozího stavu (max. 7 bodů) 

 

Z popisu projektu není patrné, jakým způsobem má projekt přispět k 

řešení definovaného problému (změně výchozího stavu). 

 

0 bodů 

Příspěvek projektu k řešení problému (změně výchozího stavu) je 

popsán pouze obecně. Z popisu projektu je patrné, že žadatel nemá 

jasnou představu o dopadu projektu na změnu výchozího stavu. 

 

1 bod 

Z popisu projektu plyne, že žadatel má jasnou představu o příspěvku 

projektu ke změně výchozího stavu. Dopady jednotlivých částí projektu 

na řešení problému (změnu výchozího stavu) jsou jasně, přesvědčivě a 

realisticky popsány.  Bodové hodnocení dle kvality popisu. 

2 – 7 bodů 

 

2.3 Navrženými projektovými aktivitami dojde k popsané změně výchozího stavu. (max. 

7 bodů) 

 

Navržené aktivity nevedou k popsané změně výchozího stavu. 0 bodů 

 

Navržené aktivity mohou vést k popsané změně výchozího stavu, ale 

existují významné externality či rizika, která mohou možnou změnu 

výchozího stavu ohrozit. S těmito externalitami se návrh projektu 

nevypořádává. 

 

1 bod 

Navržené projektové aktivity skutečně povedou k uvažované změně 

výchozího stavu. Případné externality a rizika jsou v projektu ošetřeny 

a řešitel má jasnou představu, jak popsanou změnu výchozího stavu 

dosáhne. Bodové hodnocení dle kvality popisu. 

2 – 7 bodů 

 

2.4 Rozsah dílčích opatření / počet podpořených pozemkových spolků. (max. 15 bodů) 

 

Celkový počet dílčích opatření je menší než 50 (pro téma I) 

Celkový počet podpořených pozemkových spolků je menší než 10 (pro téma 

II) 

5 bodů 
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Celkový počet dílčích opatření je 51-100 (pro téma I) 

Celkový počet podpořených pozemkových spolků je 10-30 (pro téma II) 

 

10 bodů 

Celkový počet dílčích opatření je větší než 100 (pro téma I) 

Celkový počet podpořených pozemkových spolků je větší než 30 (pro téma 

II) 

 

15 bodů 

 

3)  Rozpočet a efektivita nákladů (max. 17 bodů) 

 

3.1 Podíl režijních nákladů na celkových nákladech projektu (max. 7 bodů) 

 

Podíl režijních nákladů přesahuje 15 % celkových nákladů projektu 0 bodů 

 

Podíl režijních nákladů činí 10 – 15 % celkových nákladů projektu 2 body 

  

Podíl režijních nákladů nedosahuje 10 % celkových nákladů projektu 7 bodů 

 

3.2 Rozpočet je přiměřený, jsou použity obvyklé ceny, náklady odpovídají rozsahu aktivit. 

(max. 10 bodů) 

 

Rozpočet není přiměřený, nejsou použity obvyklé ceny. Náklady jsou 

nepřiměřené rozsahu aktivit. 

 

0 bodů 

Rozpočet je celkově přiměřený. Některé aktivity jsou však rozpočtově 

podhodnoceny, jiné naopak nadhodnoceny. 

 

5 bodů 

Rozpočet jednotlivých aktivit je přiměřený. V rozpočtu jsou důsledně 

použity obvyklé ceny, tyto jsou řádně zdůvodněny. 

6 - 10 bodů 

 

V případě, že projekt získá v tomto kritériu od všech hodnotitelů 0 bodů, bude 

z hodnocení vyřazen. 
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3) Rozsah území, které bude koordinací pokryto (max. 30 bodů) 

 

3.1 Pokrytí území ČR aktivitami projektu. (max. 30 bodů) 

 

Dílčí opatření, resp. podpora pozemkových spolků bude realizována 

v méně než 5 krajích 

 

5 bodů 

Dílčí opatření, resp. podpora pozemkových spolků bude realizována 

v 5 – 9 krajích 

 

15 bodů 

Dílčí opatření, resp. podpora pozemkových spolků bude realizována 

v 10 – 14 krajích 

30 bodů 

 

4) Navržená propagace projektu (max. 15 bodů) 

 

Na webových stránkách, v celorepublikovém populárním nebo odborném 

tištěném médiu, vlastními tištěnými propagačními materiály s distribucí 

po celém území ČR 

15 bodů 

 

Na webových stránkách, v regionálních periodicích a odborně zaměřených 

tiskovinách, vlastními tištěnými propagačními materiály s distribucí pro 

území menší než ČR (kraje) 

 

10 bodů 

 

Na webových stránkách a ve vlastních propagačních materiálech 

 

5 bodů 

 


