Zpráva o výsledcích 1. výzvy
Fondu pro nestátní neziskové organizace
I. Identifikace programu a výzvy
Název programu

Fond pro nestátní neziskové organizace

Číslo výzvy k předkládání
žádostí

1. výzva (76-FN)

Prioritní oblast 4

Ochrana životního prostředí a klimatické změny

Datum vyhlášení výzvy

20. ledna 2014

Datum ukončení příjmu
žádostí

24. března 2014

II. Statistické informace o výzvě
Prioritní oblast 4 - Ochrana
životního prostředí a klimatické
změny

Doplňkový grant

Počet přijatých žádostí

90

2

Počet žádostí, které
nesplnily formální
požadavky a kritéria
oprávněnosti

13

0

Počet hodnocených žádostí

77

2

Počet schválených žádostí

18

Celkem schváleno Kč

28 322 819 Kč

2
*

* souhrnná částka dle konečného složení podpořených projektů

347 275

III. Podpořené žádosti 1. výzvy FNNO (žádosti jsou řazeny sestupně podle výsledného bodového
hodnocení)
Prioritní oblast 4 – Ochrana životního prostředí a klimatické změny
Místo realizace
Registrační
číslo
žádosti

76-FN-080

76-FN-043

Název žadatele

Název projektu

Hnutí DUHA Friends of the
Earth Czech
republic

ČR je jedním z rekordmanů v produkci skleníkových
plynů, plýtvání energií a surovinami. Projekt proto zapojí
100 000 lidí do „hnutí neplatičů“ (těch co zbytečně
neplatí, neboť neplýtvají přírodními zdroji), jež vytvoří
NECHCI (DO)PLATIT NA jádro změny postoje veřejnosti a poptávky po nižší
ZMĚNU KLIMATU: OD
spotřebě neobnovitelných zdrojů. Projekt osloví veřejnost
NÁPADŮ K AKCI
i přes multiplikátory: 50 novinářům zvýší kompetence,
veřejná debata tak bude více reflektovat význam
energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a recyklace; a
zvýší povědomí 500 zástupců státní správy o potřebnosti
vytvářet vhodné podmínky pro tyto opatření.

CI2 o. p. s.

Zvyšování povědomí o
adaptačních opatřeních
na změnu klimatu v
prostředí českých měst s
využitím norských
zkušeností

Anotace

Nejvhodnější úrovní, kde je možné přijímat adaptační
opatření na změnu klimatu, je místní úroveň. Projekt se
zaměřuje na úroveň českých měst s rozšířenou
působností (ORP). Cílem je zvýšit povědomí zástupců
veřejné správy ORP o adaptačních opatření s využitím
konkrétních zkušeností norských měst. V Hrádku nad
Nisou a Novém Boru budou tato opatření promítnuta do
plánování rozvoje města. Proběhnou zde také osvětové
akce pro veřejnost o klimatické změně a jejích dopadech
na město a jeho obyvatele. Na závěr projektu se
uskuteční konference o adaptačních opatřeních pro
města.

Schválená výše
Obec
grantu (Kč)

1 973 087

1 105 838

Brno

NUTS II

Celá ČR

Hrádek
Severovýchod
nad Nisou

Pořadí

Výsledné
body

1

96

2

92

76-FN-076

76-FN-042

76-FN-038

Asociace
PŘEDŠKOLNÍ
lesních
VZDĚLÁVÁNÍ PRO
mateřských škol UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Zelený kruh

Zlepšení zákonné
ochrany životního
prostředí v ČR

Pozemkový spolek pro
přírodu a památky
Podblanicka – rozvoj
ZO ČSOP Vlašim aktivit a zajištění péče o
cenná území
prostřednictvím vlastníků
a hospodářů

Možnost uceleně studovat předškolní vzdělávání pro
udržitelný rozvoj (VUR) v kontextu pravidelného
vzdělávání dětí v přírodě dosud v ČR chybí. Asociace
lesních MŠ se konceptem VUR dlouhodobě zabývá ve
spolupráci se zahraničními odborníky. Projekt řeší
poptávku pedagogů předškolního vzdělávání po
možnosti intenzivního studia, metodické podpoře a
zahraničních zkušenostech.Zahrnuje cyklus 12 třídenních
kurzů, podpůrný mentoring, zahraniční exkurzi, stáže, a
mezinárodní konference. Účastníci z celé ČR budou
rozvíjet pedagogické kompetence, aby se stali
zodpovědnými průvodci dětí světem.

1 503 717

Praha

Celá ČR

3

91,5

Cílem projektu je posílit kapacitu a akceschopnost
ekologických organizací zapojit se do procesu tvorby a
schvalování klíčových zákonů na ochranu životního
prostředí tak, aby byla zlepšena kvalita environmentální
legislativy. Tohoto cíle chceme dosáhnout zvýšením
informovanosti ekologických organizací o aktuálních
legislativních procesech, předáváním praktických
advokačních dovedností, zajištěním odborného
poradenství a expertních pracovních skupin pro
připomínkování klíčových zákonů. Součástí projektu je
podpora účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech v
otázkách životního prostředí.

1 758 816

Praha

Celá ČR

4

91

Projekt je zaměřen na spolupráci s vlastníky pozemků,
které jsou významné z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Hlavním cílem projektu je zapojit vlastníky pozemků do
šetrného způsobu hospodaření, vést je k takovému
způsobu hospodaření a tím zlepšit stav lokalit
obhospodařovaných pozemkovým spolkem i mimo něj.
Pro dlouhodobou udržitelnost přístupu vlastníků budou
vypracovány ochranářské plány pro cenné lokality. Dále
dojde ke zlepšení stavu lokalit obhospodařovaných
pozemkovým spolkem v rámci hospodářských zásahů
podporujících jejich biodiverzitu.

1 687 597

Vlašim

Střední Čechy

5.-7.

89,5

Rezekvítek

76-FN-045

Fairwood, o.s.
(Národní
kancelář FSC
ČR)

1

76-FN-060

Spojme síly, vraťme
brněnské přírodě její
bohatství

Cílem projektu je podpořit biodiverzitu, vzdělávání v env.
oblasti, aktivní zapojení do ochrany a obnovy přírody a
posílit pozitivní vztah k ní.
Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé MŠ, ZŠ i SŠ,
veřejnost a osoby s autismem.
Program je členěn na 5 aktivit:
KA1 – roční školní projekt pro MŠ Čtyři roucha přírody
KA2 – sada výukových aktivit Děti obnovují přírodu – pro
2. st. ZŠ a SŠ
KA3 – jednorázová akce „Zvířata v novém prostředí“ pro
ZŠ a veřejnost na téma pestrosti zvířat v lomu Hády
KA4 – roční program pro osoby s autismem "Nedej se,
přidej se!
KA5 – podpora rozvoje Rezekvítku

1 675 395

Brno

Jihovýchod

5.-7.

89,5

FSC - pro šetrné lesní
hospodaření a
odpovědnou spotřebu

Hlavním cílem projektu je komplexně zlepšit
informovanost o FSC (Forest Stewardship Council)a
přírodě blízkém lesním hospodaření mezi dvěma
klíčovými cílovými skupinami: 1) Vlastníky a správci lesů,
kterým dosud chybí informace o jeho možnostech, které
by výrazně zlepšilo zdravotní stav (nejen) českých lesů;
2) spotřebiteli, jejichž orientace mezi dřevěnými výrobky
odpovědné spotřeby je velmi nízká. Projekt vytvoří
komplexní sadu informačních a osvětových aktivit, které
zvýší v ČR znalost značky FSC pomocí komunikačních
kampaní, seminářů, roadshows, soutěží či interaktivních
on-line aktivit.

1 523 141

Brno

Celá ČR

5.-7.

89,5

Význam kontaktu dětí s přírodou pro zvýšení kvality jejich
života a vytváření odpovědného postoje k životnímu
prostředí prokázala řada výzkumů. V mnoha zemích
světa, i v ČR však dochází k zásadní změně životního
stylu dětí: každý den tráví hodiny před obrazovkami
médií, oproti pouhým minutám venku. Naším cílem je
postavit se proti tomuto trendu. Vybavíme rodiče, učitele
ZŠ a další vzdělavatele dětí informacemi, dovednostmi a
připravenými vzdělávacími aktivitami, které jim umožní
učení a hru dětí přímo v přírodě dělat. Do projektu
zapojíme přes 1000 rodičů, 350 škol, 500 učitelů, 20 000
dětí.

1 709 199

Praha

Celá ČR

8.-9.

89

Děti žijí venku. Hrou a
učením v přírodě k vyšší
Sdružení Tereza,
kvalitě života a
o.s.
zodpovědnosti vůči
životnímu prostředí

76-FN-022

1

Příjemce se vzdal nároku na poskytnutí schváleného grantu

76-FN-057

76-FN-011

76-FN-064

76-FN-034

ZO ČSOP
Veronica

Sdružení Krajina

Centrum
pasivního domu

Ekocentrum
PALETA

Resilience aneb
Proměňme hrozbu v
příležitost

Projekt reaguje na nízkou informovanost o klimatické
změně v ČR a představuje pojem a koncept resilience schopnosti vypořádat se s důsledky klimatické změny
prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací
na dopady. Na národní úrovni zahajuje celospolečenskou
debatu mezi experty, akademiky a odbornou veřejností.
Na regionální úrovni pracuje s místními akčními
skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni
jednotlivce představuje veřejnosti téma vzdělávacími
akcemi, workshopy a exkurzemi a soutěží pro školy.
Jedním z pilířů je sdílení zkušeností a prezentace
příkladů dobré praxe.

1 791 401

Hostětín

Celá ČR

8.-9.

89

Obyvatelé pro přírodu
Vysočiny

Projekt reaguje na potřeby zvyšování povědomí
veřejnosti o potřebě ochrany životního prostředí, rozvíjení
vazeb mezi obyvateli a místní přírodou, a podporu
občanské angažovanosti. Cílem je posílit regionální
nestátní ochranu přírody na Vysočině a zvýšit
informovanost a angažovanost místní veřejnosti.
Bude uspořádáno 60 akcí, zejména v přírodě, v 59 k.u.
po celém kraji, 1800 zapojených osob, 3500
odpracovaných hodin, zásahy na 37 650 m2, ve
spolupráci se 17 místními NNO a 7 orgány ochrany
přírody. Připraveny výstavy pro 2500 návštěvníků a
škála informačních materiálů.

1 994 994

Počítky

Jihovýchod

10.

88,5

Bydleme zdravě - půjde
to hravě!

Projekt „Bydleme zdravě – půjde to hravě!“ představuje
komplexní komunikační kampaň, jejímž cílem je hravou
vzdělávací formou seznámit děti mladšího školního věku
(6 – 12 let), jejich učitele a jejich rodiče (širší veřejnost) s
principy efektivního využití energie v budovách a s
postupy, jak dosáhnout zdravého vnitřního prostředí v
budovách. Dílčí aktivity kampaně jsou propojeny
společným horizontálním tématem, kterým je cílené úsilí
o podporu udržitelného rozvoje a formování
odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí.

1 295 839

Brno

Celá ČR

11.

88

Natura park

Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci vzdělávacích a
osvětových akcí včetně pomůcek pro nový
environmentálně zaměřený areál Natura-park v
Pardubicích. Jedná se o jedinečný areál nejen v rámci
Pardubického kraje, který umožní oslovit a zapojit
veřejnost i školní děti do problematiky životního prostředí
a udržitelného rozvoje. Zároveň projekt podporuje
finanční posílení samostatnosti organizace a její rozvoj.

2 000 000

12.

87,5

Pardubice Severovýchod

76-FN-028

76-FN-061

76-FN-086

76-FN-081

Český svaz
ochránců
přírody

Juniperia, z.s.

Auto*Mat, o.s.

Rosa společnost pro
ekologické
informace a
aktivity, o.p.s.

Oživení starých odrůd

Porosty starých ovocných odrůd jsou důležité při
zachování či vytváření diverzity biotopů naší kulturní
krajiny. Navracení starých odrůd do krajiny začíná být v
ČR populární. Tento projekt má za cíl stanovit pro toto
navracení základní pravidla. Ta totiž v ČR chybí. Není ani
jasné, co vlastně je stará odrůda, nejsou pravidla pro
účinnou záchranu jejich genofondu a výsadby do krajiny.
Význam výsadeb pro biodiverzitu volně žijících
organismů je rovněž dlouhodobě opomíjen. Realizací
tohoto projektu dojde k v této problematice k zásadní
změně. Tu uvítá i stát a další donátoři uvedených aktivit.

1 413 285

Praha

Celá ČR

13.15.

86

Implementace systému
faremního
environmentálního
plánování v ČR

Projekt zahajuje plošnou implementaci inovativní metody
faremního environmentálního plánování. Je postaven na
vyškolení odborných faremních poradců a přípravě
pilotních faremních environmentálních plánů za aktivní
účasti klientů - zemědělců. Důležitou součástí projektu je
komunikační podpora pro zavádění systému faremního
plánování v ČR, a to jak směrem k institucím státní
správy odpovědným za politickou implementaci systému,
tak k potenciálním klientům a jejich oborovým
organizacím a odborné ochranářské veřejnosti. Projekt
posiluje kapacity žadatele zejména posílením jeho
odborného know-how.

1 798 000

České
Budějovice

Celá ČR

13.15.

86

Podpora udržitelného
rozvoje skrze komunitní
spolupráci

V současné době trpí městské prostředí vysokými
hodnotami znečištěného ovzduší a hlukové zátěže,
způsobené zejména intenzivní automobilovou dopravou.
Běžná technicko-stavební řešení, ke kterým se v
současné době kloní, však postrádají preventivní
charakter a dostatečný efekt. Projekt nabízí řešení v
podobě aktivního zapojení lokální komunity, jakožto
nástroje změny vztahu obyvatel ke svému okolí. Cílem
projektu je zajistit, aby jednotliví komunitní aktéři měli
nástroje, prostředky, ale i motivaci hovořit o potřebách
svého okolí a reagovat na ně.

926 606

Praha

Celá ČR

13.15.

86

Krok za krokem k šetrné
domácnosti

Projekt vymezuje principy eko-domácnosti a nabízí
praktická řešení pro šetrné hospodaření v nich. Pilotním
výstupem je prakticky ověřená metodika „EKOAUDIT“ –
zhodnocení šetrnosti domácnosti k životnímu prostředí s
praktickými náměty pro snížení její ekostopy. Aktivizace
veřejnosti bude probíhat zejména interaktivními
prožitkovými akcemi (workshopy, kampaně, praktické
exkurze atp.). Tištěné a elektronické zdroje a poradenství
bude také unikátně nabízeno lidem se sluchovým, či
zrakovým postižením.

1 769 555

České
Budějovice

Celá ČR

16.

85

76-FN-006

76-FN-074

Tyto

Cílem projektu je ochrana ohroženého motáka lužního na
hnízdištích za aktivní účasti hospodařících zemědělců.
Cílovou skupinou jsou vlastníci pozemků a uživatelé
Implementace metod
půdy, environmentálně zaměřené NNO a orgány ochrany
správné zemědělské
přírody. Vyhledávána budou hnízdiště motáka lužního v
praxe na příkladu
zemědělských kulturách, u nichž bude aplikována
ochrany hnízdní populace
ochrana před vysečením a před predací. Budou
ohroženého motáka
zpracována data hnízdního výskytu motáka lužního a
lužního
jeho hnízdní biologie pro publikaci Moták lužní a pro
prezentaci projektu na webových stránkách. Publikace
Moták lužní bude distribuována cílovým skupinám.

1 358 764

Znojmo

Jihovýchod

17.18.

84,5

Projekt poradme.se je inovativní nástroj pro distanční
environmentálního poradenství veřejnosti vybudovaný na
principu nových médií. Poradme.se otevírá novou
dimenzi poradenství, protože jednak přináší kvalitní a
aktuální obsah a jednak umožňuje jeho důvěryhodnost
zásadně podpořit sdílením zkušeností v komunitách
uživatelů. Poradme.se využívá potenciálu sociálních sítí.
Při návrhu projektu byly využity výsledky aktuálních
výzkumů bariér při využívání služeb env. poradenství a
osvěty veřejností.

1 184 035

Praha

Celá ČR

17.18.

84,5

Poradme.se - Komunitně
Agentura
orientované distanční
Koniklec, o. p. s. environmentální
poradenství

Žádosti o Doplňkový grant
Místo realizace
Registrační číslo
žádosti

Název žadatele

Název projektu

3690010

CI2 o. p. s.

Studijní cesta do Norska adaptace na změnu klimatu

3690011

Hnutí DUHA Friends of the
Earth Czech
republic

NORSKO-ČESKÁ VÝMĚNA
NÁPADŮ NA OCHRANU
KLIMATU

Anotace

Nejvhodnější úrovní, kde je možné přijímat adaptační opatření na
změnu klimatu, je místní úroveň. Projekt se zaměřuje na úroveň
českých měst s rozšířenou působností (ORP). Cílem je zvýšit
povědomí zástupců veřejné správy ORP o adaptačních opatření s
využitím konkrétních zkušeností norských měst. V průběhu studijní
cesty do Norska se 7 zástupců českých měst seznámí s norskými
zkušenostmi s řešením vlivu klimatické změny na konkrétní
případy v místním a regionálním měřítku. Dále čeští zástupci mezi
sebou navážou partnerství a proběhna výměna zkušeností.
Předkládaný projekt, jehož cílem je zvýšit přenos informací a
know-how v oblasti energetické efektivity a úspor a příkladů dobré
praxe z Norska do ČR, podstatně posílí výstupy hlavního projektu
„Nechci (do)platit na změnu klimatu: od nápadů k akci“.
Stěžejní aktivity KBS zahrnují výjezd českých novinářů do Norska,
návštěvu norského energetického experta v České republice
spojenou s organizováním novinářské snídaně a veřejné debaty v
Praze. Projekt celkem osloví 10 novinářů, 58 NNO v ČR, 50 osob
ze státní správy, 50 občanů v ČR přímo a 150 000 skrze média a
sociální sítě.

Schválená výše
grantu (Kč)

Obec

NUTS II

200 075

Rudná

Celá ČR

147 200

Brno

Celá ČR

IV. Žádosti 1. výzvy FNNO umístěné na rezervní seznam
Místo realizace
Registrační
číslo žádosti

Název žadatele

Název projektu

76-FN-070

Beleco, z.s.

Obnova
dlouhodobě
neudržovaných
biologicky
cenných
mokřadních
biotopů a
vřesovišť

76-FN-077

Pražské matky

Chodci sobě

2

2
3

Anotace

Projekt se zaměřuje na nastartování vhodné péče pro
vybrané cenné lokality s mokřadními biotopy a vřesovišti,
a to tak, aby udržitelnost péče byla zajištěna buď díky
přístupu a aktivitě místních obyvatel, kteří mají k místu
vztah jako k rekreačnímu prostoru a krajině, ve které žijí,
nebo díky udržitelnému ekonomickému využívání těchto
lokalit, zejména zemědělské činnosti s využitím nástrojů
společné zemědělské politiky, získávání palivového dříví
apod. Projekt proto kombinuje ochranářské zásahy
(pastva, výřezy nálet. dřevin) s osvětově-informačními
aktivitami (přednášky, terénní akce apod.).
Projekt je osvětovou kampaní propagující pěší dopravu
jako nejpřirozenější, energeticky nejúspornější,
ekologický a zdraví prospěšný způsob dopravy. Navazuje
na činnost dva roky fungujícího portálu
www.chodcisobe.cz a dává mu nový rozměr – z on-line
sféry míří mezi lidi a do konkrétních míst v Praze. Cílem
projektu je zviditelnit téma pěší dopravy a zpřístupnit jej
odborné i laické veřejnosti, zapojit aktivní jedince a
skupiny do zvelebování městského veřejného prostoru,
posílit komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností a
zlepšit postavení chodců a podmínky pro pěší provoz ve
městě.

Žádost byla podpořena z důvodu odmítnutí grantu 76-FN-060
pořadí dle hlasování Hodnoticí komise

Schválená výše
grantu (Kč)

Obec

NUTS II

Výsledné
body

Pořadí

1 376 691

Roztoky

Střední
Čechy

19.

3

84

1 842 079

Praha

Celá ČR

20.

84

V. Seznam všech přijatých žádostí v 1. výzvě FNNO (pořadí abecedně dle názvu žadatele)
Prioritní oblast 4 - Ochrana životního prostředí a klimatické změny
Pořadí

Výsledné
body

Otvírejme společně pokladnici přírody
našeho kraje aneb poznávání hrou

33.34.

77,5

76-FN-078 nepodpořen

Agentura Koniklec, o. p. s.

Poradme.se – Komunitně orientované
distanční environmentální poradenství

17.18.

84,5

76-FN-074 podpořen

Arnika – Toxické látky a odpady

Odpad, problém, který pálí

42.43.

74

Asociace lesních mateřských škol

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO
UDRŽITELNÝ ROZVOJ

3.

91,5

Asociace občanských poraden

Ekoporadenství v občanských
poradnách

50.52.

71

76-FN-012 nepodpořen

Asociace turistických oddílů mládeže
České republiky

Tomíci pomáhají přírodě

67.

56

76-FN-027 nepodpořen

Auto*Mat, o.s.

Podpora udržitelného rozvoje skrze
komunitní spolupráci

13.15.

86

76-FN-086 podpořen

Beleco, z.s.

Obnova dlouhodobě neudržovaných
biologicky cenných mokřadních biotopů
a vřesovišť

19.*

84

76-FN-070

Brnění, o.s.

Dejchej Brno

38.39.

75,5

76-FN-087 nepodpořen

Brontosauří ekocentrum Zelený klub

Ekolist.cz - zpravodajství o klimatu,
přírodě a životním prostředí

47.

72,5

76-FN-016 nepodpořen

"Byznys pro společnost, fórum
odpovědných firem"

Příroda ve firmě

54.55.

70

76-FN-066 nepodpořen

Calla – Sdružení pro záchranu
prostředí

Postindustriální prostory jako šance pro
ochranu přírody

24.26.

81

76-FN-026 nepodpořen

CENELC. CZ o.p.s.

FORUM O KRAJINĚ

-

-

Centrum pasivního domu

Bydleme zdravě - půjde to hravě!
Mladí pro krajinu - vzdělávací a
osvětové aktivity pro udržitelný rozvoj
venkova
Zvyšování povědomí o adaptačních
opatřeních na změnu klimatu v
prostředí českých měst s využitím

11.

88

64.

57,5

2.

92

Název žadatele

Název projektu

ACTAEA – společnost pro přírodu a
krajinu

Centrum pro komunitní práci střední
Čechy
CI2 o. p. s.

Číslo
projektu

Výsledek hodnocení

76-FN-062 nepodpořen
76-FN-076 podpořen

umístěn na rezervní
seznam

vyřazen z formálních
76-FN-051 důvodů nebo pro
neoprávněnost
76-FN-064 podpořen
76-FN-085 nepodpořen

76-FN-043 podpořen

norských zkušeností

Česká debatní společnost, o. s.

Ekologie není ideologie

66.

56,5

76-FN-047 nepodpořen

Česká krajina, o.p.s.

Příroda je COOL

73.74.

48

76-FN-017 nepodpořen

Česká rada pro šetrné budovy

Zlepšení politického a legislativního
rámce pro realizaci úspor energie v
budovách v České republice

58.

67,5

76-FN-067 nepodpořen

Česká společnost ornitologická

Rozumíme ptákům!

21.

83,5

76-FN-056 nepodpořen

Český nadační fond pro vydru

Od konfliktu k toleranci

23.

82

76-FN-082 nepodpořen

Český svaz ochránců přírody

Oživení starých odrůd

86

76-FN-028 podpořen

Český svaz ochránců přírody,
Regionální sdružení Iris

Živáčkové na Hloučele

13.15.
48.49.

72

76-FN-037 nepodpořen

Český svaz ochránců přírody, základní
organizace Chotěboř

Po stopách historie Země

-

-

Člověk v tísni, o.p.s.

Klimatické změny a udržitelný rozvoj

-

-

Čmelák - Společnost přátel přírody

Komplexní podpora retenční schopnosti
krajiny jako cesta k prevenci povodní a
adaptaci na změny klimatu

61.

61,5

76-FN-068 nepodpořen

Diecézní charita Brno
ECCE HOMO Šternberk
Ekocentrum PALETA

Živoucí zahrada
Po stezkách
Natura park

50,5
46
87,5

76-FN-015 nepodpořen
76-FN-079 nepodpořen
76-FN-034 podpořen

Ekocentrum Podhoubí

Obnova starých biotopů v Braníku

76,5

76-FN-030 nepodpořen

Ekodomov

Sázíme na Zemi

72.
75.
12.
35.36.
62.

EkoFutura

EkoFutura - ekologie do každé školy

-

-

Ekologické centrum Žatec

Revitalizace lokality Bufo v Žatci

44.46.

73

76-FN-007 nepodpořen

EkoWATT - středisko pro obnovitelné
zdroje a úspory energie

Možnosti posílení šetrné energetiky a
ochrany ovzduší v klíčových krajích "Śetrně to jde!"

50.52.

71

76-FN-065 nepodpořen

61

vyřazen z formálních
76-FN-019 důvodů nebo pro
neoprávněnost
vyřazen z formálních
76-FN-092 důvodů nebo pro
neoprávněnost

76-FN-075 nepodpořen
vyřazen z formálních
76-FN-089 důvodů nebo pro
neoprávněnost

Elio, o.s.

Tématické ekoprogramy

ENVIC, občanské sdružení

Ochutnej život
Environmentální centrum pro podporu
udržitelného rozvoje

ENVIRA, o. p. s.
Fairwood, o.s. (Národní kancelář FSC
ČR)
Fórum ochrany přírody
Frank Bold Society
Galská růže
Glopolis, o.p.s.

Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA - Friends of the Earth
Czech republic

FSC - pro šetrné lesní hospodaření a
odpovědnou spotřebu
Zpátky do lavic
Lepší životní prostředí - právem,
aktivně, společně
Ekocentrum Kněžice
Zodpovědná národní a lokální
klimatická politika jako odpověď České
republiky na globální výzvu klimatické
změny
Posílení kapacit aktivní participace
veřejnosti při ochraně přírodního
dědictví v ČR
NECHCI (DO)PLATIT NA ZMĚNU
KLIMATU: OD NÁPADŮ K AKCI

vyřazen z formálních
76-FN-094 důvodů nebo pro
neoprávněnost
76-FN-008 nepodpořen

-

-

56.
30.31.

69,5

5.-7.

89,5

28.
24.26.
76.

80

76-FN-069 nepodpořen

81

76-FN-058 nepodpořen

40

76-FN-088 nepodpořen

33.34.

77,5

76-FN-054 nepodpořen

44.46.

73

76-FN-090 nepodpořen

1.

96

76-FN-080 podpořen

79

76-FN-032 nepodpořen
76-FN-060 podpořen

Hnutí Duha Olomouc

Komunikací a vzděláváním k praktické
ochraně velkých šelem

59.

65

76-FN-091 nepodpořen

Institut pro regionální rozvoj, o. p. s.

Environmentální vzdělávání na
Bruntálsku

22.

83

76-FN-010 nepodpořen

IREAS, Institut pro strukturální politiku,
o.p.s.

Vzdělaná obec

-

-

Klub K2, o.p.s.

Implementace systému faremního
environmentálního plánování v ČR
Rosteme s přírodou

Koalice pro řeky

Komunitní péče o vodní toky

Krajina a zahrada

Místa přírodního zážitku na dosah

Křivoklátsko,o.p.s.

Poznej a chraň nejen Křivoklátsko

Juniperia, z.s.

Líska - občanské sdružení pro
ZDRAVÉ MÍSTO K ŽIVOTU - osvětové
environmentální vzdělávání, výchovu a kampaně za kvalitní život v kvalitním
osvětu ve Zlínském kraji
prostředí

13.15.
53.
42.43.
48.49.

86

vyřazen z formálních
76-FN-084 důvodů nebo pro
neoprávněnost
76-FN-061 podpořen

70,5

76-FN-041 nepodpořen

74

76-FN-018 nepodpořen

72

76-FN-071 nepodpořen

-

-

57.

68

vyřazen z formálních
76-FN-005 důvodů nebo pro
neoprávněnost
76-FN-014 nepodpořen

„LOHAS o.s.“
Mařížský park, o.s.
NOBILIS TILIA

Příroda v Jihomoravském kraji
Mařížský park - zrcadlo změn ve
společnosti
Zahrada dobra: ekologická výchova pro
všechny

Občanské sdružení Ametyst

Nebojte se Natury

Občanské sdružení AVE

EnviDome

Občanské sdružení Hájenka

Vybavení pro výuku ekologické výchovy

70.
73.74.

53

76-FN-046 nepodpořen

48

76-FN-029 nepodpořen

60.

63,5

76-FN-036 nepodpořen

75,5

76-FN-052 nepodpořen

75

76-FN-049 nepodpořen

38.39.
40.41.

vyřazen z formálních
76-FN-021 důvodů nebo pro
neoprávněnost

-

-

"o.s. Inventura"

Zvýšení úrovně participace občanů a
místních samospráv na změnách v
přístupu k životnímu prostředí v
lokalitách Středočeského kraje se
satelitní výstavbou

71.

51,5

76-FN-053 nepodpořen

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Zodpovědné spotřebitelství

68.

55,5

76-FN-093 nepodpořen

Park Rochus, o.p.s.

Park Rochus - zelený ostrov Uherského
Hradiště

-

-

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Po stopách synergie lesního
hospodaření a vodního koloběhu v
přírodě

63.

58

76-FN-059 nepodpořen

Pražské matky

Chodci sobě

20.

84

76-FN-077

PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů
potravin a přátel ekologického
zemědělství

Komunitou podporované zemědělství v
ČR

29.

79,5

76-FN-031 nepodpořen

69.
40.41.

55

76-FN-050 nepodpořen

75

76-FN-025 nepodpořen

5.-7.

89,5

76-FN-045 podpořen

PROFICIO, o.s.
Recyklohraní, o.p.s.
Rezekvítek

Provázek dává zelenou
Výjezdní vzdělávací program
Recyklace hrou
Spojme síly, vraťme brněnské přírodě
její bohatství

vyřazen z formálních
76-FN-035 důvodů nebo pro
neoprávněnost

umístěn na rezervní
seznam

Rosa - společnost pro ekologické
informace a aktivity, o.p.s.

Krok za krokem k šetrné domácnosti

16.

85

76-FN-081 podpořen

Sdružení Krajina

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny

88,5

76-FN-011 podpořen

Sdružení pro vzdělávání komunit

Cesta města - ekologicky a udržitelně

10.
50.52.

71

76-FN-083 nepodpořen

Sdružení rodičů při Obchodní akademii
a Jazykové škole s právem státní
Životní prostředí pro nás i další
jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova
generace
24,o.s.

77.

37

76-FN-039 nepodpořen

Sdružení Tereza, o.s.

Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě
k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti
vůči životnímu prostředí

8.-9.

89

76-FN-022 podpořen

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Jizerka - naučme se interpretovat
krajinu

30.31.

79

76-FN-009 nepodpořen

Společnost pro trvale udržitelný život

Obnovení důvěry v udržitelný rozvoj

24.26.

81

76-FN-048 nepodpořen

Stanice Pavlov, o.p.s.

Prozkoumejte přírodu

-

-

Středisko ekologické výchovy a etiky
SEVER, Brontosaurus Krkonoše

Umíme číst v krajině, víme, kde jsme
doma.

65.

57

Středisko ekologické výchovy Český
ráj

Strážci Země v České republice

-

-

Středisko ekologické výchovy SEVER
Litoměřice, o.p.s.

Klimatické konference aneb vylepšení
naší globální budoucnosti

-

-

TOOCAN HELP o.p.s.

Zelené Úštěcko

-

-

Fiktivní firma - Environmentální principy
v podnikání
Implementace metod správné
zemědělské praxe na příkladu ochrany
hnízdní populace ohroženého motáka
lužního
Budování partnerství pro udržitelný
rozvoj regionu Podralsko

44.46.

73

17.18.

84,5

54.55.

70

76-FN-020 nepodpořen

Základní škola Sedmikráska, o.p.s.

Čtyři výuky

32.

78,5

76-FN-055 nepodpořen

ZČ Hnutí Brontosaurus Botič

Studium k výkonu specializovaných
činností v oblasti environmentální
výchovy pro pedagogy MŠ

35.36.

76,5

76-FN-033 nepodpořen

Zelený kruh

Zlepšení zákonné ochrany životního
prostředí v ČR

4.

91

Tradiční řemesla Bernard, o.s.

Tyto

Venkovský prostor o.p.s.

vyřazen z formálních
76-FN-044 důvodů nebo pro
neoprávněnost
76-FN-040 nepodpořen
vyřazen z formálních
76-FN-072 důvodů nebo pro
neoprávněnost
vyřazen z formálních
76-FN-063 důvodů nebo pro
neoprávněnost
vyřazen z formálních
76-FN-023 důvodů nebo pro
neoprávněnost
76-FN-024 nepodpořen

76-FN-006 podpořen

76-FN-042 podpořen

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
ZO ČSOP Veronica

ZO ČSOP Vlašim
Živá voda
* pořadí dle hlasování Hodnoticí
komise

Nivní a podmáčené louky
Středočeského kraje
Resilience aneb Proměňme hrozbu v
příležitost
Pozemkový spolek pro přírodu a
památky Podblanicka – rozvoj aktivit a
zajištění péče o cenná území
prostřednictvím vlastníků a hospodářů
Cesta k živé vodě I.

76-FN-013 nepodpořen

27.

80,5

8.-9.

89

76-FN-057 podpořen

5.-7.

89,5

76-FN-038 podpořen

37.

76

76-FN-073 nepodpořen

