
Výsledky otevřeného výběrového řízení „Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků“ 

číslo 
projektu organizace 

požadovaná 
podpora 

schválená 
podpora co (závazná součást smlouvy) 

omezení či podmínky 
(součást smlouvy) odůvodnění krácení 

321201 ČSOP Ždánický les 50000 25000 
zajištění výkupů pozemků a jednání s vlastníky dle 
parametrů, uvedených v projektu 

není určeno na 
zakoupení telefonního 
přístroje 

přehnané náklady, bez 
zakoupení telefonu 

321202 
o.s. Mokřady - 
ochrana a 
management 

59980 59980 
uzavírání nových smluv, organizační a finanční zajištění 
managementu a dovybavení pozemkového spolku dle 
parametrů, uvedených v projektu 

  

321203 
EC Meluzína - 
RCAB 

56000 56000 
uzavření nové dohody o spolupráci a příprava 
managementových projektů dle parametrů, uvedených 
v projektu 

  

321204 ČSOP Bílé Karpaty 54000 54000 

organizace lokální kampaně Obnova luk v Pomoraví, 
zajištění výkupu pozemků, uzavírání nových smluv a 
zajištění odborných průzkumů lokality Vlčí hrdlo dle 
parametrů, uvedených v projektu 

  

321205 o.s.Sorbus 51470 48000 

dovybavení pozemkového spolku, uzavírání nových 
smluv, zajištění managementu lokalit a vytipování 
dalších zájmových lokalit dle parametrů, uvedených v 
projektu 

 

přehnané náklady na 
cestovné, levněji by šel 
sehnat zřejmě i 
křovinořez 

321206 o.s.Anthericum 60000 60000 
dovybavení pozemkového spolku dle parametrů, 
uvedených v projektu   

321207 o.s.Vespolek 60000 60000 
dovybavení pozemkového spolku, organizace veřejné 
sbírky a vyhledání roubů do genofondového sadu dle 
parametrů, uvedených v projektu 

  

321208 ČSOP Fergunna 45000 45000 
geodetické zaměření pozemků dle parametrů, 
uvedených v projektu 

  

321209 ČSOP Berkut 57600 57600 

geodetické zaměření pozemku, zajištění jeho 
následného výkupu, dovybavení pozemkového spolku 
a vytvoření fundraisingové webová aplikace dle 
parametrů, uvedených v projektu 

použití fotopastí nutno 
vyřešit v souladu se 
všemi platnými 
právními normami 

 

321210 ČSOP Launensia 33000 33000 
uzavření nové smlouvy, vytvoření a instalace dvou 
informačních panelů dle parametrů, uvedených v 
projektu 

  

321211 
ČSOP Botič-
Rokytka 

17000 15000 
propagace pozemkového spolku dle parametrů, 
uvedených v projektu 

bez přípravy (tisku) 
přílohy výroční zprávy 
2013 

nelze na tisk, který bude 
příští rok 

321212 ČSOP Alter Meles 25000 15000 
uzavírání nových smluv a dovybavení pozemkového 
spolku dle parametrů, uvedených v projektu 

 

doporučeno koupit 
levněkší typ GPS 
(přístroje s cenou kolem 
10000 považuje Rada za 
dostačující) 



321213 ČSOP Vlašim 60000 60000 
uzavírání nových smluv, vytvoření a instalace 
informačního panelu a geodetické rozdělení pozemku 
Na ostrově dle parametrů, uvedených v projektu 

  

321214 o.s. Lunaria 60000 30000 
dovybavení pozemkového spolku dle parametrů, 
uvedených v projektu 

. 

fundarisingový ve musí 
být intuitivní, instruktážní 
video je nesmysl, část 
aktivit dokončením 
loňského projektu 

321215 ČSOP Salamandr 60000 60000 
uzavírání nových dohod, oslovování firemních dárců a 
příprava podkladů pro projekt LIFE+ dle parametrů, 
uvedených v projektu 

. . 

321216 
ČSOP Jeseník nad 
Odrou 

38572 35000 

obnova nájemních smluv, uzavření nových smluv, 
obnova informačních panelů a dovybavení 
pozemkového spolku dle parametrů, uvedených v 
projektu 

. 
nedostatečně konkrétní 
fundraisingové aktivity 

321217 o.s.Predmostenzis 44800 44800 
vytvoření a instalace čtyř informačních panelů, 
dovybavení pozemkového spolku a uspořádání akcí pro 
veřejnost dle parametrů, uvedených v projektu 

. . 

321218 
Pobočka ČSO na 
Vysočině 

60000 45000 
odborné průzkumy lokality Nad Svitákrm a spolupráce s 
vlastníky dle parametrů, uvedených v projektu 

. 
nekonkrétně koordinace 
prací v terénu a příprava 
podkladů 

321219 o.s.Zamenis 38500 38500 
dovybavení pozemkového spolku a komunikace s 
vlastníky dle parametrů, uvedených v projektu 

použití zakoupeného 
vybavení (fotopasti, 
endospkop) nutno 
vyřešit v souladu se 
všemi platnými 
právními normami 

. 

321220 ČSOP Kněžice 58800 58800 
uzavírání nových smluv, vytvoření monitorovacího 
plánu zásahů a založení fytocenologických snímků na 
pěti lokalitách dle parametrů, uvedených v projektu 

. . 

321221 ČSOP PS Hády 60000 52000 

zpracování botanické studie, uspořádání dvou dnů 
otevřených dveří, instalace upozorňujících tabulí na 
přístupech do lomů, údržba současných informačních 
panelů na lokalitě a komunikace s vlastníky a úřady dle 
parametrů, uvedených v projektu 

bez aktivit přímo 
souvisejících s 
Lamacentrem 

dle RNPS Lamacentrum 
nijak nesouvisí s ochranou 
přírodního a kulturního 
dědictví (respektive 
případná souvislost z 
projektu nijak nevyplývá) 

321222 ČSOP Šumava 26500 26500 
uzavírání nových smluv a dovybavení pozemkového 
spolku dle parametrů, uvedených v projektu 

. . 

321223 ČSOP RS Iris 58500 58500 

uzavírání nových smluv, jednání o výkupech, 
propagace pozemkového spolku na akcích pro 
veřejnost, výstava o pozemkovém spolku a kontrola 
úspěšnosti zásahů prováděných na lokalitách dle 
parametrů, uvedených v projektu 

. . 



321224 ČSOP Radnice 60000 0    
projekt zjevně 
nedokončený, 
nekonkrétní… 

321225 ČSOP Armillaria 60000 33000 

jednání o možných výkupech s dalších souvisejících 
problémech Opičáku, uspořádání akcí pro veřejnost, 
mapování vlastnických a historických vztahů na lokalitě 
Heřmanice, aktualizace webu a vydání pohlednice dle 
parametrů, uvedených v projektu 

 

nepřiměřená režie, OP na 
Opičák měl být již dávno 
dokončen, NS Císařský 
kámen nijak nesouvisí s 
pozemkovým spolkem, 
projekt sociálního 
podnikání nekonkrétní… 

321226 
ČSOP Jaro 
Jaroměř 

30000 30000 
uzavírání nových smluv, vytvoření a instalace jedné 
informační tabule a zajištění managementu dle 
parametrů, uvedených v projektu 

  

321227 o.s.PermaLot 60000 60000 
dovybavení pozemkového spolku dle parametrů, 
uvedených v projektu 

  

321228 ČSOP KOSENKA 60000 60000 

uzavírání nových smluv, vedení lokální kampaně 
Zachraň les, aktualizace webů, dovybavení 
pozemkového spolku a organizace práce dobrovolníků 
dle parametrů, uvedených v projektu, aktualizace 
ochranářských plánů na Stráž a Ščúrnici dle schválené 
metodiky 

  

321229 o.s. Sagittaria 60000 60000 

uzavírání nových smluv, zajištění financování 
managementu, uspořádání výstavy fotografií, 
aktualizace webu, tisk letáku a dovybavení 
pozemkového spolku dle parametrů, uvedených v 
projektu 

  

321230 ČSOP Kunčice 22000 22000 

uzavření nové nájemní smlouvy, redesign a 
přepracování webu, zajištění managementu a 
dovybavení pozemkového spolku dle parametrů, 
uvedených v projektu 

  

321231 o.s.PS Nosperk 37200 27320 
uzavírání nových smluv, jednání s potenciálními 
sponzory a zajištění managementu dle parametrů, 
uvedených v projektu 

 
bez tiskovin a webu -  
nespecifikovány 

321232 o.s.Čmelák 60000 60000 

uzavírání nových smluv, jednání se sponzory, 
uspořádání akcí pro veřejnost, organizování veřejné 
sbírky Nový prales, aktualizace webových stránek a 
zajištění managementu dle parametrů, uvedených v 
projektu, zpracování ochranářských plánů na  lokality 
Chrastava a Dolní Vítkov dle schválené metodiky 

  

   CELKEM 1583922 1390000       
 


