
  
 

Společný program ČSOP a Lesů České republiky, s.p. 
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ÚVR ČSOP V ROCE 2011 

DNE 8. dubna 2011 

I. DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT: 
Projekt mohou podat provozovatelé záchranných stanic, kteří mají v době podání podepsanou dlouhodobou 
smlouvu o spolupráci v rámci Národní sítě záchranných stanic, bez dluhů vůči ÚVR ČSOP a mají pozemek a zařízení 
stanice ve vlastnictví či dlouhodobém (min. na 15 let) pronájmu.  
 
Prost ředky jsou určeny na podporu několika konkrétních projektů:  

• a) přednostně na projekty, u kterých budou prostředky použity na kofinancování projektů Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP) 

• b) k pokrytí investičních nákladů pro rozvoj stanice (dostavby a rozšiřování stanic, zlepšování technických 
podmínek a vybavení stanic) 

II. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 
• Jedna organizace může podat pouze jeden projekt.  
• Do výběrového řízení nelze přijmout projekty těch ZO ČSOP, které nejsou v okamžiku podání projektu řádně 

registrovány. 
• Žádosti posuzuje Rada Národní sítě záchranných stanic, na základě jejího doporučení o podpoře rozhodne 

Ústřední výkonná rada ČSOP (ÚVR ČSOP). 
• Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je Kancelář ÚVR ČSOP oprávněna 

realizátorovi fakturovat penále a to v následující výši. Po dobu prvních pěti pracovních dní 0,5% z celkové 
částky za každý den. Po dobu dalších pěti dnů zpoždění bude účtováno 1% z celkové částky za každý den 
zpoždění. Pokud zpoždění přesáhne deset pracovních dnů, bude projekt zrušen a po dlužníkovi bude zpětně 
požadována již vyplacená záloha. 

• Podpořené subjekty umístí v areálu záchranné stanice na viditelném místě tabuli informující o podpoře stanice 
od Lesů České republiky. Vzhled a umístění tabule podléhá předchozímu schválení ÚVR ČSOP. 

 
ad a)    kofinancování OPŽP 

• Výběrového řízení se mohou zúčastnit nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná 
společnost, nadace či nadační fond) provozující stanici.  

• S realizátorem bude uzavřena darovací smlouva. Prostředky budou zaslány po podpisu smlouvy oběma 
stranami. 

• V případě podpoření projektu se jeho realizátor smluvně zaváže dodat čestné prohlášení o využití darovaných 
prostředků výhradně k uhrazení nákladů uznatelných jako dofinancování projektu podpořeného z OPŽP. 

• Realizátor do 30.11.2011 dodá závěrečnou zprávu popisující aktuální stav projektu včetně soupisu a kopií 
svých účetních dokladů prokazující využití darovaných prostředků. 

 
ad b)    investice na rozvoj stanice 

• Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ZO ČSOP. 
• S realizátorem bude uzavřena darovací smlouva. Záloha (50% prostředků) bude realizátorovi poskytnuta po 

podepsání smlouvy, zbývající část prostředků bude proplacena po předložení závěrečné zprávy projektu.  
• V rámci realizace projektu lze vyúčtovat náklady vynaložené od 1.1. 2011 . 
• Není nutné, ale je žádoucí  prokazovat vlastní, do realizace projektu vložené finanční prostředky. 
• Projekt musí být realizován tak, aby závěrečná zpráva včetně soupisu a kopií svých účetních dokladů 

prokazující využití darovaných prostředků mohla být doručena do Kanceláře ÚVR ČSOP do 30.11. 2011.  
 

III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU 
Přihláška  (nejlépe  v elektronické podobě)   

• na závazném formuláři (též ke stažení na www.csop.cz ) 
• s uvedenými základními údaji o žadateli a projektu   

Vlastní projekt  - stručný, výstižný popis projektového záměru.  
Rozpo čet - podrobný položkový rozpočet investičních nákladů projektu  s odlišením využití požadovaných prostředků 
a vlastních nákladů (není zde předepsaný formulář rozpočtu).  
Povinné p řílohy  projektu :  

• doložení vlastnictví či dlouhodobého pronájmu pozemku a zařízení stanice  
• ad a) kofinancování OPŽP - čestné prohlášení o přiznání podpory OPŽP včetně názvu projektu a 

akceptačního čísla  

PODPORA NÁRODNÍ SÍTĚ 
ZÁCHRANNÝCH STANIC  



• ad b)  u stavebních investic doložení jejich platného povolení  (stavební rozhodnutí, ohlášení stavby apod.), u 
oprav staveb doložení legálnosti opravovaných staveb (nebude podporována oprava černých staveb) 

 
 
 
 

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ 

Projekty je možné podávat 

a) v digitální podobě - na mailovou adresu projektynss@csop.cz (tato adresa  slouží výhradn ě k podávání projekt ů!). 
Přihláška, rozpočet, vlastní projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve vlastním textu mailu! Soubory 
lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls nebo .ods.  

nebo 

b) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců přírody, 
Michelská 5, 140 00 Praha 4 

Uzávěrka podávání projektů je 31. 5. 2011. Pozor! Nejde o termín odeslání projekt ů, nýbrž o termín jejich doru čení! Úřední 
hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. – v případě, že chcete projekt doručit osobně po této hodině, je nutné se 
individuálně domluvit s koordinátorem programu či některým jiným zaměstnancem Kanceláře. Projekty v digitální podobě lze zasílat 
až do 24.00 hodin.  

Projekty doru čené po tomto termínu nebudou do výb ěrového řízení zařazeny!  

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
• ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit. 
• Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz a každý uchazeč bude 

vyrozuměn emailem. 

Bližší informace podá KÚVR ČSOP (Dagmar Zieglerová) - tel. 222 516 115, 222 511 494,  
e-mail: zachranazvirat@csop.cz. 



 

 
 

Společný program ČSOP a Lesů České republiky, s.p. 
PŘIHLÁŠKA PROJEKTU DO VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ ÚVR ČSOP 2010 

 
1.  Údaje o žádající organizaci 
organizace *:     

                                                                 

*) u článků ČSOP včetně celého organizačního čísla organizace                       

2.  Údaje o osob ě zodpov ědné za realizaci projektu 
jméno: 

adresa: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení): 

3. Údaje o projektu       
projekt a) kofinancování OPŽP  (nehodící se škrtnout) 

 b) investice na rozvoj stanice 

Název projektu:  

U projektů OPŽP akceptační číslo projektu: 

Stručný popis projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Rámcový rozpo čet projektu 
CELKOVÉ NÁKLADY:    . . . . . . . Kč, t.j.: 100%.  
 
Z toho požadováno od ÚVR ČSOP   . . . . . . . Kč, t.j.: . . . .   %. 

PODPORA NÁRODNÍ SÍTĚ 
ZÁCHRANNÝCH STANIC  


