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The stories, only veteran trees can tell - 

environmental education activities 

supporting the veteran trees in the 

country

Hlavní město Praha, 

Středočeský kraj 

Wild Prague Česká republika

Cílem projektu je zvýšení povědomí odborné i široké laické veřejnosti o inovačních 

poznatcích a přístupech v ochraně přírody a projektech zaměřených na ochranu přírody, a 

zvláště biodiverzity pomocí popularizačních děl, kterými jsou zejména celovečerní film a 

kniha, a na nich navazujících osvětových aktivit. Veřejnosti tak budou předány nové 

poznatky, které přispějí ke zlepšení vztahu společnosti k životnímu prostředí a jeho 

ochraně.

The aim of the project is to increase the awareness of professionals and the general public about innovative 

knowledge and approaches in nature conservation and projects aimed at nature conservation, and 

especially biodiversity through popularization works, especially feature films and books, and related 

educational activities. The public will be given new knowledge that will contribute to improving society's 

relationship with the environment and its protection. 

Ze života starých stromů - 

vzdělávací a osvětové aktivity na 

podporu přítomnosti 

senescentních stromů v krajině
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List of supported projects

under the call SGS-4 REINE for information and educational projects 
submitted under the Programme CZ-ENVIRONMENT financed from Norway Grants 2014-2021

Seznam podpořených projektů 

v rámci výzvy SGS-4 REINE pro informační a vzdělávací projekty 
předložených v rámci Programu CZ-Environment financovaného z Norských fondů 2014-2021

No. and Title of the Call

Název a číslo Výzvy
"Reine"   (Call SGS-4)

Application 

registration No.

Registrační číslo 

žádosti

Name of the Applicant

Název žadatele

Name of the Partner(s)

Název partnera / partnerů

Application title

Název žádosti

Project description

Popis projektu

Grant 90% (CZK)

Dotace 90% (Kč)

1 122 407,10

1 296 000,00

194 400,00 1 101 600,00 1 296 000,00

2. 3201400071 PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o. atelier.doc, Fórum ochrany přírody, z.s. 

Cílem projektu je zahájení v současnosti chybějícího periodického profesního vzdělávání 

odborníků v ochraně přírody formou kurzu TOP s mezinárodní účastí. Přednášené 

informace budou interpretovány do výstupů určených nejen odborníkům, ale i studentům a 

veřejnosti: osvětová kampaň ve spolupráci s Českým rozhlasem, pořádání online 

webinářů, přednášky pro střední školy, vydání kompendia a populárně naučných článků. 

Na těchto aktivitách se budou podílet lektoři z kurzu.

The aim of the project is to launch recently missing periodic career education of the nature conservation 

experts by means of the TNC course with international participation. Presented facts will be interpreted in 

outcomes for experts, students as well as general public: awareness campaign in cooperation with Czech 

Radio, online webinars, lectures for secondary schools, publication of a compendium and popular 

educational articles. The course lecturers will participate at all these activities.

168 361,07 954 046,041. 3201400076 Univerzita Karlova
DHP Conservation s.r.o., Univerzita Mateja 

Bela
Trendy v ochraně přírody (TOP) New Trends in Nature Conservation Česká republika

194 400,00

994 018,04

1 101 600,00Planeta Praha

Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice ochrany synantropních 

živočichů, ukázat možná řešení a způsoby aktivního zapojení za účelem ochrany 

jednotlivých druhů a zabránění poklesu biodiverzity v lidských sídlech. Prostřednictvím 

osvětových a vzdělávacích aktivit vzdělat odbornou veřejnost (především pracovníky státní 

správy, pedagogy, architekty a projektanty) v oblasti ochrany přírody v sídlech a zvýšit tak 

její kompetence při implementaci ochrany přírody v rámci profesní praxe.

Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice ochrany synantropních živočichů, ukázat 

možná řešení a způsoby aktivního zapojení za účelem ochrany jednotlivých druhů a zabránění poklesu 

biodiverzity v lidských sídlech. Prostřednictvím osvětových a vzdělávacích aktivit vzdělat odbornou veřejnost 

(především pracovníky státní správy, pedagogy, architekty a projektanty) v oblasti ochrany přírody v sídlech 

a zvýšit tak její kompetence při implementaci ochrany přírody v rámci profesní praxe.

175 414,95

194 886,00 1 104 354,00 1 299 240,00
Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti senescentních stromů a prostřednictvím 

veřejné osvěty podpořit jejich přítomnost v krajině. 

The aim of the project is to raise awareness of the importance of old trees and support their presence in the 

country. 

Cílem projektu je informovat veřejnost o stavu populací lososovitých ryb v ČR a osvětlit 

problematiku negativně působících vlivů na říční ekosystémy. Poskytnout veřejnosti 

odborné a objektivní informace k současným konfliktním zájmovým tématům. Účelem je 

poskytnout veřejnosti současné poznatky o managementech pro podporu říčních 

ekosystémů a populací lososovitých ryb. Dílčím cílem je vytvořit osvětové a vzdělávací 

materiály věnované zájmové tématu. Zvýšit zájem o ochranu životního prostředí.

he aim of the project is to inform the public about the state of salmonid fish stocks in the CR. To provide the 

public with professional and objective information on current conflicting topics of interest. The purpose is to 

provide the public with current knowledge from management to support river ecosystems and salmonid fish 

stocks. The partial goal is to create educational materials dedicated to the topic of interest. Increase interest 

in environmental protection.

1 169 432,993201400073 Česká společnost ornitologická

Česká společnost pro ochranu netopýrů, 

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife 

Slovensko, občianske združenie

Okřídlení sousedé Winged neighbours Česká republika

3201400098 Nemeleme, z. s.

Český rybářský svaz, z. s., 

Sciencemonastery AS, World Fish Migration 

Foundation 

Losos a lososovité ryby v našich 

řekách - od historie po 

současnost

Salmon and salmon fish in our rivers - 

from history to the present
Česká republika

3201400035

Cílem  projektu je zvýšení povědomí laické veřejnosti včetně dětí a mládeže o problémech 

životního prostředí v ekosystémech - modelovou oblastí je přírodovědně cenné a 

biotopově pestré údolí Labe v okolí Ústí nad Labem. Úkolem populárně-naučných výstupů 

realizovaných v rámci projektu je nejen poskytnutí znalostí o místním přírodně-kulturním 

dědictví, ale také zvýšení motivace k environmentálně odpovědnému jednání a k ochraně 

biodiverzity.

3201400043
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace
Poklad na stříbrném Labi The Treasure of the Silver Elbe Ústecký kraj

OBJEVOVAT A CHRÁNIT: 

Ohrožené světy vodních 

ekosystémů a jejich biodiverzity

TO DISCOVER AND PROTECT: 

Endangered worlds of water ecosystem 

and its biodiversity

Jihočeský kraj

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti a vybraných skupin o vybraných tématech v 

oblasti vodních ekosystémů za účelem zlepšení jejich stavu. V rámci projektu bude 

vytvořena sada vzdělávacích a propagačních nástrojů, které budou různými formami 

zvyšovat povědomí o ochraně ekosystémů a sdílet na mezinárodní úrovni informace a 

postupy v ochraně vodních ekosystémů mezi odbornou veřejností. 

1 299 999,76

The aim of the project is to increase the awareness of the public, including children and young people, 

about environmental problems in ecosystems - the model area is a scientifically valuable and habitat-

diverse Elbe Valley. The mission of the popular-educational outputs realized within the project is not only to 

provide knowledge about the local natural and cultural heritage, but also to increase the motivation for 

environmentally responsible behavior and the protection of biodiversity.

194 999,96 1 104 999,80

195 000,00 1 105 000,00 1 300 000,00

The aim of the project is to increase the awareness of the public and selected groups about selected topics 

in the field of aquatic ecosystems in order to improve their condition. The project will create a set of 

educational and promotional tools that will raise awareness of ecosystem protection in various forms and 

share information and practices at the international level in the protection of aquatic ecosystems among the 

professional public.

3201400019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Norwegian University of Life Sciences 



Česká peleta, z.s.p.o.
Bioenergy Europe 

Oblast podpory: Ochrana ovzduší/Area of support: Air protection 

Oblast podpory: Mikropolutanty/ Area of support: Micropollutants
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17.

16.

Česká republika

Hlavní město Praha

3201400114 Liberecký kraj
Osvětová kampaň: Jak správně 

topit

Awareness campaign: How to heat 

properly

3201400124 Čisté nebe o.p.s. MAS Pobeskydí, NILU 
Tvorba populárně naučných 

videí na téma ochrana ovzduší

15.

14.

13.

12.

11.

15.6.2021

15.6.2021

10.

9.

8. 2.8.2021 Hlavní město Praha3201400024 Topinfo s.r.o.
Čisté vytápění domácností s 

Norskými fondy

Clean household heating with 

Norwegian funds 

Cílem projektu je informační podpora snížení emisí suspendovaných částic a 

benzo(a)pyrenu z lokálního vytápění domácností prostřednictvím zvyšování povědomí a 

odborné pomoci veřejnosti v oblastech: Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění 

domácností, Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve spalovacích stacionárních 

zdrojích při vytápění domácností, Informační podpora v oblasti vytápění domácností, 

Informační podpora projektů spojených s kvalitou ovzduší realizovaných v rámci OPŽP 

2021 - 2022.

The aim of the project is the information support on reduction  of emissions of suspended particles and 

benzo(a)pyrene from local heating by increasing the environmental subconscious and professional 

assistance to the public in the hosehold heating areas: Replacement of heat sources in the local  sector, 

Improving the quality of firewood used in stationary combustion sources, Information support of projects 

related to air quality implemented within 2021 - 2022 Operational Programme Environment

194 400,00 1 101 600,00 1 296 000,00

172 905,98 979 800,53 1 152 706,50Liberecký kraj

3201400060 Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem projektu je snížit negativní dopady lokálního vytápění na kvalitu ovzduší, zrychlit 

výměny nevyhovujících zdrojů lokálního vytápění, naučit lidi ekologicky topit, naučit 

odbornou veřejnost (topenáře a instalatéry) montovat funkční instalace, používat jakostní 

palivo a vysvětlit rozdíly v jeho kvalitativních parametrech apod.

The aim of the project is to reduce the negative impacts of local heating on air quality, speed up the 

replacement of unsuitable sources of local heating, teach people to heat ecologically, teach the professional 

public (heaters and plumbers) to install functional installations, use quality fuel and explain differences in its 

quality parameters, etc.

195 000,00 1 105 000,00

118 551,60 671 792,39 790 343,99
Lokální kvalita ovzduší – věc 

veřejná
Local air quality - public affair

Cílem projektu je popularizovat dané vysoce aktuální téma. Zvýšení povědomí o 

možnostech levných nepřímých metod sledování imisní zátěže prachovými částicemi 

může významně přispět k jejich častějšímu využívání k získávání informací o lokální úrovní 

znečištění ovzduší, které budou neopomenutelným podkladem k zavádění opatření pro 

celkové zlepšení kvality ovzduší v ČR.

The aim of the project is to popularize the highly topical focus. Raising awareness of the possibilities of 

cheap indirect methods of monitoring air pollution by dust particles can significantly contribute to their more 

frequent use to obtain information on the local level of air pollution, which will be a basis for implementing 

measures to improve air quality. 

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, 

o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o podílu lokálních spalovacích zdrojů na 

pevná paliva na celkové úrovni znečišťování v Libereckém kraji, významu správné údržby 

a obsluhy těchto zdrojů a významu volby kvalitního paliva a jeho skladování, a o 

legislativních požadavcích s účelem motivace občanů ke správnému provozu domácích 

topenišť v souladu s pokyny výrobců a s apelem na ochranu zdraví.

The aim of the project is to raise public awareness, especially of home heating users, about the impact of 

solid fuel combustion on air quality, share of local combustion sources on solid fuels in the level of pollution, 

importance of proper maintenance and use of sources, importance of choosing quality fuel and its storage 

and on legislative requirements in order to motivate residents to proper operation of heaters in accordance 

with the manufacturers' instructions and the appeal to health protection.

1 300 000,003201400005 Ecological heating with wood fuels

3201400125 Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
 Asociace emisních techniků a opravářů, 

z.s. (ASEM)

Zdravě auto - Zlepšení kvality 

ovzduší a snižování emisí u 

osobních vozidel 

Healthy car - Improving air quality 

through environmentally conscious  

vehicle maintenance

15.6.2021 2.8.2021 1 132 772,39

3201400086 BONAFIDE GROUP, SE

Cílem projektu je zvýšit odpovědnost společnosti při provozování motorových vozidel 

pozitivním způsobem (formou zábavné edukativní kampaně), aby došlo k vybudování 

dobré vůle občanů k opravám a údržbě vlastních vozidel, které nakonec mohou vést ke 

snížení škodlivých emisí z dopravy i při stávajícím vozovém parku (teoreticky) až o 1/3.

The aim of the project is -in form of an entertaining-educational campaign- to increase citizens’ commitment 

to operating motor vehicles; to maintaining their own vehicles, which could ultimately lead a reduction of 

harmful emissions from transport of up to a third. 

169 915,86 962 856,53Hlavní město Praha

15.6.2021 2.8.2021

Production of popular educational 

videos on the topic of air protection

74 655,00 423 045,00 497 700,00Něco je ve vzduchu Something In The Air Česká republika

Cílem projektu je upozornit na zhoršující se změny v ovzduší a zdravotní následky, ke 

kterým změny vedou. Štáb cestuje po mnoha místech České republiky a hledá alternativy 

přístupu k jednotlivým činnostem, které ke zhoršující se kvalitě ovzduší nejvíce přispívají. 

Film je určen nejen pro osvětu a informovanost samospráv a firem, ale formát bude 

vhodný i pro širokou veřejnost a studenty na úrovni SŠ a VŠ pro jejich další osvětovou a 

vzdělávací činnost.

The aim of the project is to draw attention to the deteriorating changes in the air and the health 

consequences. The documentarists travel to many places in the Czech Republic and seek alternatives to 

activities that contribute the most to deteriorating air quality.  The film is intended not only for the education 

and information of municipalities and corporations, but the format will also be suitable for the general public 

and students for their further educational activities.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti veřejnosti ohledně kvality ovzduší, čehož 

dosáhneme vytvořením populárně-naučných videí a publikace. Videa budou vysílána v 

televizních stanicích s regionálním a celostátním dosahem. Dále proběhnou promítací 

semináře pro žáky základních škol, kde budou také distribuovány publikace. Dosažení cíle 

bude měřeno počtem seminářů, vyškolených osob, počtem oslovených diváků přes 

masmédia a přes internet (stáhnutí publikace, interakce u příspěvků). 

The aim of the project is to increase public awareness of air quality, will be achieved by creating popular 

science videos and publications. The videos will be broadcast on TV stations with regional and national 

coverage. There will also be screening seminars for primary school pupils, where publications will also be 

distributed. The achievement of the goal will be measured by the number of seminars, trained persons, the 

number of addressed audiences via the mass media and via the Internet.

179 580,38 1 017 622,13 1 197 202,50Moravskoslezský kraj

285 264,00

3201400087 Beleco, z.s.
 Sciencemonastery AS 

Cílem projektu je motivovat školy a objekty sociálních služeb k zavedení kvalitního (nikoli 

jen formálního)  energetického managementu. Tím dosáhnout snížení spotřeb energií 

(spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, provoz technických částí - 

zejména kuchyní) a tedy i emisí. 

The aim of the project is to motivate schools and social services facilities to introduce quality (not just 

formal) energy management. This will reduce energy consumption (energy consumption for heating, hot 

water heating, lighting, operation of technical parts - especially kitchens) and thus emissions.

42 789,60 242 474,40

195 000,00 1 105 000,00 1 300 000,00
"Bioindikátory v akci" Perlorodka 

říční a vranka obecná v roli 

indikátorů vodního prostředí

"Bioindicators in action" Fresh Water 

Pearlmussel and Bullhead as Bio Indicators 

of Water Environment

Česká republika 

Cílem projektu je zajistit informovanost veřejnosti, zvýšit povědomí o možnosti využití 

bioindikátorů ke stanovení kvality vodního prostředí. Zároveň zvýšit povědomí o 

bioindikačních druzích. Projekt představí atraktivní druhy zákonem chráněné a 

ohrožené v roli indikátorů ohrožených ekosystémů.

The aim of the project is to ensure public awareness, increase awareness of the possibility of using 

bioindicators to determine the quality of the aquatic environment. The project will present species 

protected and endangered by law in the role of indicators of endangered ecosystems.

3201400037 EkoWATT z.s.

Energetický management - cesta 

k úsporám energie. Seminář, 

kurzy a publikace

Energy management - the way to 

energy savings. Seminar, workshops 

and a book

Hlavní město Praha, 

Středočeský kraj, Jihočeský 

kraj 

194 467,50 1 101 982,50 1 296 450,00Středočeský kraj 3201400021 ZO ČSOP Vlašim
 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Čistá voda není náhoda The clean water is not a coincidence

Cílem projektu je motivovat veřejnost ke snižování negativního vlivu vlastní činnosti na 

kvalitu vod, seznámit veřejnost s významem ochranných pásem povodí Želivky, 

rozšířit povědomí o kvalitě vody ve vodní nádrži Švihov a technologiích úpravy pitné 

vody. 

The aim of the project is to motivate the public to reduce the negative impact of their own activities on 

water quality, to acquaint the public with the importance of protection zones in the Želivka river basin, to 

raise awareness of water quality in the Švihov reservoir and drinking water treatment technologies.

18. 3201400050 Gymnázium Globe, s.r.o.
 Snižování znečištění vod Reducing water pollution Jihomoravský kraj, Vysočina

Cílem projektu je osvěta veřejnosti zaměřená snižování mikropolutantů v pitné vodě 

prostřednictvím různých výstupů projektu (videí, digitální kampaní, 3 konferencemi s 

workshopy s aktivním zapojením skupiny účastníků). Cílem je informování široké 

veřejnost, ale zejména žáků a pedagogické veřejnost o nových zdrojích znečištění 

životního prostředí, motivace cílové skupiny k chování, které povede ke snižování 

výskytu mikropolutantů, zejména farmak, produktů osobní spotřeby a mikroplastů ve 

vodě.

The aim of the project is to educate the public on micropollutants reduction in drinking water through 

various project outputs (videos, digital campaigns, 3 conferences with workshops). The aim is to inform 

the general public, but especially students and teachers, about new sources of environmental pollution, 

motivate the target group to action eventually leading to micropollutants reduction, especially 

pharmaceutical products, products of personal care, and microplastics in water.

170 390,32 965 545,12 1 135 935,44



23. 15.6.2021 2.8.2021 3201400004 Univerzita Palackého v Olomouci

Pracovní společnost nástavkových včelařů 

CZ, z. s.

BeeClim: úspěšné včelaření v době 

klimatické změny 

BeeClim: successful beekeeping in times of 

climate change

Olomoucký kraj, 

Moravskoslezský kraj, Zlínský 

kraj

Cílem projektu je adaptace a snižovaní dopadů klimatické změny na včelaření skrze cílené 

provádění vzdělávacích kampaní s využitím masmédií, publikačních výstupů a 

systematického vzdělávání včelařů.  Projekt cílí na zvýšení povědomí odborné i laické 

veřejnosti o problémech včelaření spojených s klimatickou změnou, představení aktivních 

nástrojů a metodických postupů. Dílčím cílem projektu je implementace dlouhodobě 

sledovaných faktorů ve formě závěrů a doporučení pro úspěšné včelaření. 

The aim of the project is to adapt and reduce the impacts of climate change on beekeeping via targeted 

educational campaigns using the mass media, publications and training. The purpose is to increase the 

awareness of the target group about the problems of beekeeping associated with climate change. The 

project will introduce active tools and methodological procedures to adapt to climate change and bring 

conclusions and recommendations for successful beekeeping based on the long-term monitored factors. 

190 977,00 1 082 203,02 1 273 180,02

24. 15.6.2021 2.8.2021 3201400051 Recyklohraní, o.p.s.
 EKOABECEDA pro klima ECO Alphabet for climate Česká republika

Cílem projektu je vytvořit rozhlasový pořad, videa, publikaci a články, které žákům z MŠ, 

ZŠ a SŠ poskytnou informace o příčinách změny klimatu a o adaptačních a mitigačních 

opatřeních. Dále zajistit interakci formou workshopů, přes FB a na webu při plnění úkolů. 

Chceme u dětí posílit informovanost o změně klimatu a kritické myšlení. Především však 

chceme dosáhnout žádoucí změny postojů, a to v době, kdy se teprve formují jejich životní 

postoje a priority. Pedagogům dáme kvalitní metodickou podporu.

The aim of the project is to create educational radio series, videos, publications and articles, workshops, FB 

and web support aimed at pupils and students, which will provide them with information on climate change 

and adaptation and mitigation measures. We want to raise children's awareness and critical thinking about 

climate change, at time when their views and life priorities are still being formed. We will also provide 

methodological support to teachers.

195 000,00 1 105 000,00 1 300 000,00

25. 15.6.2021 2.8.2021 3201400081 ZO ČSOP VERONICA
 Klima. Klima? Klima! Climate. Climate? Climate! Zlínský kraj, Jihomoravský kraj

Cílem projektu je zlepšit kompetence a motivovat cílové skupiny ke zvýšení úsilí pro 

ochranu klimatu. Nabídnout potřebné poznatky a nástroje a podnítit je ke změnám 

vlastního chování i přístupu ke správě věcí veřejných, věnovat maximální pozornost 

mitigaci klimatické změny a adaptaci na její dopady. Předat znalosti, podporovat změnu 

postojů a uvědomění si  osobní i společenské zodpovědnosti k ochraně klimatu. Získat 

dovednosti a motivaci ke konkrétním činům a šířit povědomí do okolí.

The aim of the project is to improve competencies and motivate target groups to increase efforts to climate 

protection. To offer the necessary knowledge and tools and encourage people to change their behavior and 

approach to governance and pay maximum attention to climate change mitigation and adaptation. Transfer 

knowledge, support change of attitudes and personal responsibility for climate protection.Strengthen skills 

and motivation to act and raise awareness

194 616,00 1 102 824,00 1 297 440,00

26. 15.6.2021 2.8.2021 3201400110

Nadace Partnerství (v mezinárodním styku 

"Czech Environmental Partnership Foundation - 

CEPF)

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., 

Společnost pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu, z.s. - časopis Zahrada - Park - 

Krajina, Nature media s.r.o. - portál Naše 

voda, Integra Consulting s.r.o., časopis 

Moderní obec, časopis ERA21 - ERA 

Média, s. r. o., City PH Publishing, s.r.o. - 

časopis PRO města a obce, BURDA 

International CZ, s.r.o. - časopis Naše 

krásná zahrada

Adapterra Awards: celonárodní 

soutěž nejlepších adaptačních 

řešení

Adapterra Awards: Czech nationwide 

competition for the best adaptation solutions
Česká republika

Cílem projektu je vzdělávat, inspirovat a motivovat k realizaci účinných adaptačních 

opatření na projevy změny klimatu. Celonárodní soutěž a budování databáze příkladů 

dobré praxe je nástrojem, který dokáže přesvědčit občany, místní spolky, obce, veřejné 

instituce či firmy, aby se na svém majetku pustili do obdobných řešení také. Cílem projektu 

je proto během dvou let získat do inspirační databáze 100 nových kvalitních příkladů z 

Česka a osvětovou kampaní zasáhnout kumulativně 22 milionů lidí.  

The aim of the project is to educate, inspire and motivate to implementation of climate change adaptation 

measures. Nationwide contest and building and promoting a good practice database is a tool for inspiring 

citizens, communities, municipalities, public institutions or companies to promote these solutions on their 

property. The aim of the project within two-year period is to expand database by 100 new high-quality 

projects and to reach a cumulative 22 million people by awareness campaign.

194 553,50 1 102 469,81 1 297 023,30

27. 15.6.2021 2.8.2021 3201400102

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní 

Maršov, o.p.s.
Národní síť Místních akčních skupin České 

republiky, z. s.

Učíme o klimatu prostřednictvím 

místa a participace

We educate about climate through place and 

participation
Česká republika

Cílem projektu je vzdělat a metodicky podpořit klíčové regionální aktéry ve vzdělávání 

(realizátory, zřizovatele MAP ap.) a vzdělavatele (učitele, mimoškolní vzdělavatele) v tom, 

jak učit  o klimatické změně skrze  místo a komunitu pomocí participativního/aktivního 

přístupu, projektového a  místně zakotveného učení.  Návazně jejich prostřednictvím 

zapojit mladé lidi a další členy komunit napříč ČR do prozkoumávání místních příčin a 

dopadů a do řešení klimatické změny v místě, kde žijí.

The aim of the project is to educate and methodically support key regional actors in education 

(implementers,MAP founders, etc.) and educators (teachers, out-of-school educators) in how to teach about 

climate change through place and community using a participatory/active approach,project and local 

learning.Subsequently,through them,involve young people and other members of communities across the 

Czech Republic in exploring local causes and impacts and addressing climate change in the place where 

they live.

195 000,00 1 105 000,00 1 300 000,00

Cílem projektu je posílit schopnost občanů orientovat se v příčinách klimatické změny, 

možnostech zmírňování jejích vlivů a adaptace. Využít zájem veřejnosti zapojit se do 

procesů na místní úrovni. Poskytnout jim systémové, praktické nástroje pro iniciaci 

projektů obnovy krajiny. Překonat bariéru mezi jednotlivcem a systémem péče o krajinu a 

jejím využíváním. Nastartovat vznik místních iniciativ, které využijí nabytých znalostí a 

kontaktů k prosazení opatření k adaptaci na klimatickou změnu v jejich lokalitách.

The aim of the project is to strengthen the capacity of citizens to understand the causes of climate change, 

the possibilities of its mitigation and adaptation to it. To provide the public with practical, system tools for 

initiation of water retention projects. To overcome the barrier between the individual and the system of 

landscape management and use. To encourage the start of local initiatives, which will use the acquired 

knowledge and contacts to assert local measures and steps for climate change adaptation.

194 945,27 1 104 689,8422. 15.6.2021 2.8.2021 3201400065 Živá voda, z. s. Beleco, z.s. 
Společně proti suchu a 

povodním
Together against draught and floods Královehradecký kraj

20. 15.6.2021 2.8.2021 3201400048

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech 

Republic Nadace Partnerství 

TOHLE PIJU: Transparentně 

OHLedně Efektů Pesticidů I Jiných 

Účinných látek

THIS IS WHAT I DRINK: Transparency 

about the Effects of Pesticides and Other 

Active Agents

Jihomoravský kraj 

15.6.2021

15.6.2021

2.8.2021

2.8.2021

18.

19.

The aim of the project is to create an educational and awareness-raising programme in water 

management dealing with the reduction of the negative impact of human activities on water quality and 

identification of emerging contaminants in aquatic environments, with special focus on pollution by 

pharmaceuticals and micropollutants and the reduction of contaminants in water using innovative 

approaches, technologies and nature-based measures for water protection. 

130 396,50 738 913,50 869 310,00

3201400050 Gymnázium Globe, s.r.o.
 Snižování znečištění vod Reducing water pollution Jihomoravský kraj, Vysočina

3201400013 METCENAS, o.p.s.
 AVAS s.r.o. Smart Water Smart Water

Hlavní město Praha, 

Jihomoravský kraj, Plzešnký 

kraj, Středočeský kraj, 

Jihočeský kraj

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací a osvětový program v oblasti vodohospodářství v 

návaznosti na snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod, identifikaci 

nových znečišťujících látek ve vodním prostředí, s hlavním zaměřením na kontaminaci 

farmaky i mikropolutanty a snižování množství znečišťujících látek ve vodě s využitím 

inovativních přístupů, technologií a přírodě blízkých aplikací v rámci ochrany vodního 

prostředí. 

Cílem projektu je osvěta veřejnosti zaměřená snižování mikropolutantů v pitné vodě 

prostřednictvím různých výstupů projektu (videí, digitální kampaní, 3 konferencemi s 

workshopy s aktivním zapojením skupiny účastníků). Cílem je informování široké 

veřejnost, ale zejména žáků a pedagogické veřejnost o nových zdrojích znečištění 

životního prostředí, motivace cílové skupiny k chování, které povede ke snižování 

výskytu mikropolutantů, zejména farmak, produktů osobní spotřeby a mikroplastů ve 

vodě.

The aim of the project is to educate the public on micropollutants reduction in drinking water through 

various project outputs (videos, digital campaigns, 3 conferences with workshops). The aim is to inform 

the general public, but especially students and teachers, about new sources of environmental pollution, 

motivate the target group to action eventually leading to micropollutants reduction, especially 

pharmaceutical products, products of personal care, and microplastics in water.

170 390,32 965 545,12 1 135 935,44

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vod v zemědělských oblastech, kde jsou zatíženy 

pesticidy. Cílem projektu je zajistit šíření informací o tématu kvality vod v zemědělských 

oblastech a možnostech jejího zlepšení. Projektové aktivity budou využívat takové 

komunikační nástroje, které mají potenciál podpořit změnu postojů vlastníků půdy a 

zemědělců k využívání pesticidů a posílit zájem veřejnosti o toto téma.

The aim of the project is to improve water quality in the agricultural areas,  where it is affected by the 

pesticides. The goal of this project is to communicate the topic of water quality in the agricultural areas 

and the possibilities of its improvement.  The project activities will use these kinds of communication 

channels and tools that have the potential to support the behaviour change of the landowners  towards 

more sustainable use of land and to raise public awareness about this issue.

177 054,93 1 003 311,26 1 180 366,19

Cílem projektu je naučit širokou veřejnost třídit použitý jedlý olej. The aim of the project is to teach the people to separate used cooking oil form their households.
195 000,00 1 105 000,00 1 300 000,00

Oblast podpory: Změna klimatu/ Area of support: Climate change

21. 15.6.2021 2.8.2021 3201400092 TRAFIN OIL, a.s.
 Třídím olej I sort the cooking oil Moravskoslezský kraj

1 299 635,10



28. 15.6.2021 2.8.2021 3201400115 Mendelova univerzita v Brně
 Pro Silva Bohemica 

Implementace aktuálních poznatků z 

ekologie lesa do lesnické praxe: 

podpora adaptačních a mitigačních 

opatření.

Implementation of current knowledge from 

forest ecology into forestry practice: support 

for adaptation and mitigation measures.

Jihomoravský kraj

Cílem projektu je proto předat klíčovým skupinám, které vykonávají, či ovlivňují (nebo brzy 

pravděpodobně budou - studenti) činnosti v pěstění lesa relevantní informace, které 

podpoří zavedení adaptačních a mitigačních v lesnictví.

The aim of the project is therefore to pass on relevant information to key groups that perform or influence 

(or will - students) forest-growing activities that will support the introduction of adaptation and mitigation 

activities in forestry.

176 366,03 999 407,48 1 175 773,50

The total amount of the requested subsidy (celková výše požadovaného grantu): 32 460 182,78 CZK


