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RESUMÉ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAKÁZCE 

Návrh systému podpory dlouhodobých nadregionálních služeb environmentálního vzdělávání vý-
chovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP)1 z Národního programu Životní prostře-
dí (NPŽP) vznikl na základě poptávky Ministerstva životního prostředí České republiky s cílem navrh-
nout systematickou dotační podporu dlouhodobého poskytování kvalitních služeb EVVO plošně v ČR 
ze strany poskytovatelů EVVO, optimalizovat administrativu spojenou s výběrem a financováním 
projektů na straně Státního fondu životního prostředí (SFŽP), optimalizovat návaznost a komple-
mentárnost na jiné finanční zdroje pro EVVO a umožnit průběžné vyhodnocování efektů a dopadů 
podpory programů. 

Tvorba návrhu systému probíhala ve dvou fázích – první analytická a následné z ní vyplývající návr-
hová. 

Návrh systému zpracoval expertní tým realizátora zakázky (SSEV Pavučina, z. s.). Průběžné výstupy 
a návrhy byly v několika fázích tvorby připomínkovány konzultačním výborem MŽP. Návrh systému 
před jeho finálním dokončením prošel veřejným připomínkováním ze strany poskytovatelů EVVO 
a EP. 

SOUHRN ANALYTICKÉ ČÁSTI 
Analytická část zahrnovala sběr dat pro typologizaci specializovaných zařízení EVVO z hlediska je-
jich potenciálu pro zajišťování systémových služeb EVVO a současně mapování pro typologizaci 
dlouhodobých programů, projektů a služeb systémové povahy. Vlastním typologizacím (zařízení i 
služeb) předcházelo vytvoření kritérií pro typologizace. Součástí analytické fáze bylo rovněž vyhod-
nocení dosavadního způsobu financování EVVO z veřejných zdrojů. 

Cílem analýzy nebylo zmapovat všechny poskytovatele EVVO, pouze ty s potenciálem a záměrem 
realizovat nadregionální služby EVVO. K účasti v analýze tak byli vyzváni poskytovatelé EVVO, kteří 
žádali o podporu některého ze svých projektů v předchozích výzvách z NPŽP nebo byli v době šet-
ření členy střešních organizací SSEV Pavučina a STEP a zároveň zveřejňovali svoji výroční zprávu 
jako jeden z dokladů své transparentnosti. Takových organizací bylo identifikováno 93, údaje po-
skytlo 77 z nich. 

Z provedeného šetření vyplynulo, že na území České republiky existuje poměrně rozsáhlá síť stabil-
ních (dlouhodobě pracujících) organizací, které ale disponují omezenými finančními prostředky a 
omezenými personálními kapacitami.  Jen menší část z těchto organizací v současné době realizuje 
(a má kapacitu realizovat) dlouhodobé nadregionální projekty. Šíře témat, kterým se organizace ve 
svých projektech a programech věnují, je dostatečně široká a pokrývá všechna důležitá témata sou-
visející s EVVO. 

Z hlediska „dlouhodobosti“ a „nadregionálnosti“ byly identifikovány tři skupiny projektů realizova-
ných identifikovanými subjekty: Jednoznačně zařaditelné, tzn. typické „Pilíře“, „Hraniční“ projekty – 
potenciální „Pilíře“ a opakující se nadregionální akce. Typické „Pilíře“ vymezují zejm. tyto charakte-

 
1 V textu používáme dále pro jednoduchost jen zkratku EVVO s tím, že zahrnuje environmentální vzdělávání, výchovu a 
osvětu a environmentální poradenství ve vymezení a pojetí daném Státním programem EVVO a EP na léta 2016–2025[4] . 
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ristiky: Jedná se o ucelené vzdělávací programy se zřejmou, dostatečně početnou a významnou 
cílovou skupinou a s jasně popsaným postupem práce, jehož téma je dostatečně široké a význam-
né, kombinují 3 metody práce (přímý kontakt s cílovou skupinou, tvorba metodických materiálů, 
konzultační, metodická a mentorská podpora aktivit cílové skupiny), mají za sebou víceletou histo-
rii, byly evaluovány, jsou realizovány ve větším množství krajů, jejich realizátor působí v EVVO více 
let a má stabilní personální a finanční zázemí. Další dvě skupiny splňují nároky na kritéria „dlouho-
dobost“ a „nadregionálnost“, ale nedosahují některého, či více z parametrů jednoznačně zařaditel-
ných „Pilířů“. Ve vzorku byly dále mimo projektů splňujících základní kritérium dlouhodobosti i 
projekty inovační a nově pilotované. Z tohoto typu projektů mohou po jejich odpilotování vznikat 
další dlouhodobé „Pilíře“. 

Dle výsledků analýzy je zřejmé, že dominantním a jediným stabilním zdrojem pro financování dlou-
hodobých nadregionálních projektů je NPŽP. Hlavními zdroji mimo NPŽP jsou Evropské fondy, jiné 
zahraniční fondy, podpora MŽP pro NNO, případně jiných ministerstev, podpora krajů a různé nada-
ce. Tyto zdroje ale mají svá omezení, především regionální vymezení, dočasnost (omezení zdroje jen 
na určitou dobu), řádově nižší finanční alokace a širší tematické zaměření (EVVO je jen jedním 
z podporovaných témat). 

SOUHRN NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
Návrh byl vytvořen na základě poznatků získaných v analytické části. Při schůzkách s konzultačním 
výborem zakázky vzešly další podněty na doplnění analýzy, proto byla analýza doplněna i o další 
zjišťování (počty zapojených škol/skupin do projektů, struktura nákladů projektů apod.). Cílem ná-
vrhu bylo poskytnout podklad pro rozhodování, zda, z jakých zdrojů a jakými postupy financovat 
základní tři typy nadregionálních projektů a služeb EVVO. 

Služby EVVO na území České republiky lze na základě jejich územní působnosti a délky trvání typo-
logizovat do pěti skupin: (a) Lokální a regionální projekty, (b) Zajištění plošného pokrytí území ČR 
standardními službami EVVO poskytovanými v regionu/místě, (c) Dlouhodobě realizované nadregi-
onální a celostátní projekty – Pilíře EVVO, (d) Opakující se nadregionální vzdělávací a osvětové akce 
a (e) Inovativní projekty nadregionálního významu, přičemž za dlouhodobé služby, které jsou zá-
kladními pilíři plnění SP EVVO, lze považovat skupiny (b) – (e). 

V rámci návrhové části byla provedena analýza potřeb EVVO, z níž vyplynulo, že současná finanční 
podpora EVVO z NPŽP dostačuje na podporu služeb, které svým dosahem pokryjí maximálně jed-
notky procent z populace dětí a žáků mateřských, základních a středních škol, které jsou převažující 
cílovou skupinou programů EVVO. Přesto je NPŽP dominantním a zásadním finančním zdrojem pro 
4 z pěti typologizovaných skupin služeb EVVO (s výjimkou služeb typu (a), u kterého jsou hlavním 
zdrojem finanční prostředky krajů). U skupiny (e) pak vedle OPŽP hraje důležitou roli i dotační pro-
gram MŽP. 

Pro každý typ služeb návrh doporučuje zvláštní nástroj finanční podpory (výzva či podvýzva) s pa-
rametry a kritérii, které odpovídají jejich specifiku: I. Dotační program MŽP z rozpočtu MŽP /služby 
typu (e), II. Podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životní-
ho prostředí a udržitelného rozvoje z rozpočtu MŽP /služby typu (d) a (e)/, III. Výzva z NPŽP na zajiš-
tění plošného pokrytí území ČR standardními službami EVVO poskytovanými v regionu/místě – vý-
zva typu Národní síť EVVO /služby typu (b)/, IV. (Pod)výzva z NPŽP na Dlouhodobé nadregionální 
vzdělávací programy EVVO – Pilíře EVVO /služby typu (c)/, V. (Pod)výzva z NPŽP pro Dlouhodobé 
nadregionální osvětové, informační a poradenské programy /služby typu (d)/ a (Pod)výzva z NPŽP 
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na Velké inovativní projekty nadregionálního významu /služby typu (e)/. 

Návrh pro výzvy na dlouhodobé nadregionální služby EVVO, byl zpracováván tak, aby co největší 
část výzev z NPŽP měla „nesoutěžní“ povahu. Hodnocení by probíhalo na základě vstupních kritérií, 
která umožňují přihlášení předem definovaného typu služeb odpovídajících alokaci. Návrh umožňu-
je také odlišit „zakázku“ státu na zajištění dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO /služby typu 
(a), (b), (c), (d)/ (převážně „nesoutěžní“ výzvy) a „soutěžní“ podporu projektů iniciovaných subjekty 
EVVO /projekty typu (e)/. U typů (b), (c) a (d) by nesoutěžní charakter výzev s víceletou podporou 
umožnil potřebnou pravidelnost, návaznost a předvídatelnost finančního zajištění projektů. 

Na základě provedené rozvahy a porovnání různých poměrů alokací a maximální dotace na počet a 
míru podpory vzdělávacích „pilířových“ projektů bylo identifikováno pět možných variant: varianta I 
(minimální, s rizikem stagnace velkých projektů), varianta II (minimální, s rizikem přečerpání a 
ohrožení menších projektů), varianta III (střední rozšiřující), varianta IV (střední prohlubující) a vari-
anta V (optimální). Jednotlivé varianty kombinují počet podpořených projektů/programů, podíl 
podpory k celkovým nákladům projektů/programů, podíl cílové skupiny, který je možné podporou 
zasáhnout, a posuzují, zda varianta umožňuje rozvoj a zajišťuje stabilitu projektů/programů. 
Z rozvahy vyplývá, že při současné alokaci jsou možné pouze varianty I a II, v případě zbylých vari-
ant by bylo nutné alokaci navýšit o 15 až 30 mil. Kč. 

Součástí návrhu je dále rozdělení stávající výše alokace (55 mil. Kč) mezi novou strukturu jednotli-
vých navrhovaných výzev. Pro zajištění identifikovaných typů služeb s dostatečným pokrytím cílo-
vých skupin se jako optimální alokace na nový systém výzev pro nadregionální služby a projekty 
EVVO z NPŽP jeví přibližně dvojnásobek dosavadní alokace na výzvy Národní síť EVVO a Pilíře EVVO. 

Na strukturu výzev a alokace v návrhu navazují možné postupy při výběru a financování dlouhodo-
bých nadregionálních programů a služeb. Některé výzvy je možné a vhodné nastavit „nesoutěžní“ 
formou (viz výše) – Národní síť EVVO a Pilíře EVVO, u ostatních je navrhována soutěžní podoba 
s dílčími návrhy na úpravy oproti stávajícím nebo obvyklým přístupům k hodnocení. Větší prostor je 
věnován návrhu hodnocení Pilířů EVVO, u kterých je navrhována změna ze soutěžní do nesoutěžní 
podoby hodnocení. Návrh předpokládá dvě úrovně hodnocení – hodnocení splnění vstupních krité-
rií ověřovaných administrátorem výzvy a následné posouzení projektů odbornými hodnotiteli rov-
něž dle dalších stanovených kvalitativních kritérií. 
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A ANALÝZA PRO NÁVRH SYSTÉMU PODPORY DLOUHODBÝCH 
NADREGIONÁLNÍCH SLUŽEB EVVO Z NPŽP 

A.1 METODIKA ANALÝZY 

A.1.1 Zpracovatelský tým, systém práce, reportování, monitoring a konzultace 

Pro zpracování analýzy byl vytvořen expertní zpracovatelský tým složený z odborných pracovníků 
a manažerů pracovišť EVVO určených výborem SSEV Pavučina, z. s. (dále jen Pavučina), ve složení 
Petr Daniš (Tereza – vzdělávací centrum, z. ú.), Edita Ježková (Muzeum Říčany, p. o.) a Jiří Kulich 
(Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.). V průběhu práce na analytické fázi byl 
tento tým doplněn o tazatelku a zpracovatelku dotazníků (Šárka Adamcová) a editora (Václav Brou-
kal). 

Průběh prací byl reportován Výkonnému výboru Pavučiny složenému ze 7 odborných pracovníků 
a manažerů pracovišť EVVO a byl jím monitorován na zasedáních 5. 12. 2019, 30. 1. 2020 a 26. 2. 2020. 
Ze strany zadavatele (MŽP) byl pro účely návrhu systému vytvořen konzultační výbor, který zahrno-
val kromě zástupců MŽP i zástupce SFŽP. V průběhu analytické fáze proběhly konzultační schůzky se 
zástupcem MŽP a zástupcem SFŽP (28. 11. 2019), resp. s takto složeným konzultačním výborem vytvo-
řeným zadavatelem (4. 2. 2020). Vedle schůzek probíhaly rovněž konzultace elektronickou poštou a 
telefonicky. 

A.1.2 Zdroje dat 

Jako vstupní zdroje dat pro analýzu byly využity: 

• Seznamy projektů podaných do výzev z NPŽP na Pilíře EVVO nebo Národní síť EVVO v rozsahu 
a formě poskytnuté SFŽP. (Projekty byly tříděny na podpořené, neakceptované, zamítnuté, a 
ty, u kterých odstoupil žadatel. Součástí byly rovněž kontakty na žadatele a u podpořených 
projektů jejich anotace.) 

• Texty výzev z NPŽP na Pilíře EVVO a Národní síť EVVO. 
• Seznamy členů Pavučiny a Sítě ekologických poraden STEP. 
• Výkazy o činnosti členských organizací Pavučiny. 
• Výroční zprávy zveřejněné na webech organizací. 
• Analýza dotačních programů na podporu environmentálních programů, zejména z oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (Činčera et al., 2017). 

Zdrojem dat získaným v průběhu zpracování analýzy byly vyplněné dotazníky (podrobněji viz násle-
dující kapitola). 

A.1.3 Postup zpracování 

V expertním zpracovatelském týmu byla stanovena kritéria pro výběr a typologizaci existujících spe-
cializovaných zařízení EVVO z hlediska jejich potenciálu pro zajišťování systémových služeb EVVO. 
Tato kritéria byla rozdělena na kritéria vstupní (zařazení do vzorku) a kritéria pro třídění uvnitř vzor-
ku. 
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Jako vstupní kritéria byla expertní skupinou po konzultaci se zástupcem zadavatele a zástupcem 
SFŽP stanovena následující: 

• Organizace podala alespoň jeden projekt do některé z výzev z NPŽP, a to Pilíře EVVO nebo 
Národní síť EVVO, nebo je členem Pavučiny nebo je členem STEP. 

• Organizace má zveřejněnou výroční zprávu. 

Obě vstupní kritéria byla zvolena s ohledem na zaměření analýzy. Jejím cílem nebylo zmapovat 
všechny poskytovatele EVVO v ČR, ale organizace, které mají s vysokou pravděpodobností potenciál 
a zároveň záměr realizovat dlouhodobé nadregionální služby EVVO. Zveřejnění výroční zprávy je 
zároveň základním kritériem z hlediska transparentnosti, o kterém lze předpokládat, že může být 
vstupním požadavkem u výzev na podporu takových projektů. 

Zvolená kritéria pro třídění vzorku byla rozdělena do dvou skupin: jednak ve vztahu k organizacím, 
jednak ve vztahu ke konkrétním jimi poskytovaným programům a službám. Vzhledem k hlavnímu cíli 
analýzy – tedy provést nejen obecnou typologii programů a služeb, ale především mezi nimi identifi-
kovat nadregionální a dlouhodobé programy a služby s předpokladem dostatečné kvality a dosahu, 
byla významná část kritérií zvolena tak, aby umožnila u programů a služeb rozlišit různou míru délky 
jejich poskytování, různou úroveň jejich regionálního dosahu a různou úroveň naplnění základních 
předpokladů kvality a dosahu. Konkrétní přehled zvolených kritérií pro třídění vzorku viz kapitola 
A.2 Výsledky analytické části. 

Na základě zvolených kritérií byl vytvořen dotazník (viz Příloha 1 - Dotazník). Dotazník byl dostupný 
v online podobě prostřednictvím služby Formuláře Google. Organizace identifikované na základě 
vstupních kritérií (N=93) byly vyzvány elektronickou poštou k vyplnění dotazníku. V případě, že orga-
nizace dotazník ve stanoveném termínu nedodala, následovala druhá výzva s žádostí o vyplnění a 
s návrhem náhradního termínu. Současně byly organizace postupně osloveny telefonicky a v přípa-
dě zájmu a potřeby mohly využít pomoc při vyplňování. 

Shromážděná data z vyplněných dotazníků (n=77) byla zpracována do tabulkových přehledů a grafů 
po všech jednotlivých kritériích a ve vzájemných kombinacích zvolených expertním týmem. 

Následně byly takto zpracované výsledky interpretovány expertním týmem a provedena typologiza-
ce poskytovaných programů a služeb z hlediska délky jejich poskytování, jejich regionálního dosahu, 
naplnění základních předpokladů kvality a dosahu. Tato interpretace a typologizace byla konzulto-
vána s konzultačním výborem ustaveným zadavatelem. 

Paralelně proběhla rešerše z Analýzy dotačních programů na podporu environmentálních programů, 
zejména z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (Činčera et al., 2017) zaměřená na 
vyhodnocení dosavadních možností financování dlouhodobých nadregionálních programů. 
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A.2 VÝSLEDKY ANALYTICKÉ ČÁSTI 

A.2.1 Obecné výsledky – charakteristika vzorku 

A.2.1.1 Počet organizací, návratnost a regionální rozložení 

Na základě vstupních kritérií bylo vybráno a osloveno 93 organizací ze všech krajů ČR, data byla zís-
kána od 77 z nich, v každém kraji min. od 2. Jde o vysokou návratnost (téměř 83 %), které bylo prav-
děpodobně dosaženo díky způsobu oslovování respondentů (e-mailová výzva, nedošlo-li k odpovědi 
do stanoveného termínu, následná druhá e-mailová výzva s náhradním termínem a telefonátem). 

Rozložení identifikovaných organizací, které se zapojily do dotazníkového šetření, na území ČR není 
rovnoměrné. Více než deset z nich má sídlo na území hl. m. Prahy a na území Jihomoravského kraje. 
Pět a více organizací sídlí v krajích Středočeském, Libereckém, Zlínském a Královéhradeckém. 
V ostatních krajích se počet pohyboval od 2 do 4. I přes nerovnoměrné rozložení existují tedy 
v každém kraji specializovaná zařízení EVVO s potenciálem zajišťovat systémové služby EVVO. 

 

 

Obrázek 1: Počet organizací v dotazníkovém průzkumu podle sídla organizace 

A.2.1.2 Délka realizace EVVO 

Naprostá většina (91 %) z identifikovaných 
organizací zapojených do šetření realizuje 
EVVO déle než 5 let, a je již minimálně na 
základní úrovni zavedena v oboru. Začínají-
cích realizátorů s krátkou historií je výrazná 
menšina (3 % s historií kratší než dva roky a 
6 % s historií mezi dvěma a pěti lety). Zá-
kladní síť specializovaných zařízení EVVO 
s potenciálem zajišťovat systémové služby 
EVVO tedy existuje již delší dobu, nová zaří-
zení však stále vznikají. 
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Graf 1: Délka realizace EVVO 
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A.2.1.3 Personální zajištění EVVO 

U více než 1/3 organizací zapojených do 
šetření je EVVO zajištěno méně než dvěma 
pracovními úvazky, podobný podíl připadá 
na organizace s úvazky 2–5. Organizace 
s větším počtem úvazků tvoří menšinu (7 % 
s 5–10 úvazky a 7 % s více než 10). Význam-
ná část organizací zapojených do šetření 
tak má pro realizaci EVVO poměrně malé 
personální kapacity, a bude tak schopna 
zajišťovat jen odpovídající množství služeb 
EVVO. Na druhou stranu ale v rámci ČR exis-
tuje nezanedbatelný počet organizací s vět-
ší personální kapacitou, a tedy i kapacitou 
ve vztahu k objemu poskytovaných služeb 
EVVO. 

A.2.1.4 Průměrné roční náklady organizace na EVVO 

Jak je patrné z grafu, roční náklady naprosté většiny (90 %) organizací nepřesahují 5 mil. Kč a téměř 
2/3 z nich nedosahují nákladů ani 2 mil. Kč. Tyto údaje korespondují s výše uvedenými údaji o po-
čtech úvazků a potvrzují fakt, že většinu identifikovaných organizací tvoří spíše menší realizátoři 
EVVO s menšími kapacitami vzhledem k poskytování služeb EVVO. 

 

Graf 3: Průměrné roční náklady na EVVO 

A.2.1.5 Typy činností a cílové skupiny 

Z nabídnutých hlavních typů činností se organizace nejčastěji věnují osvětovým akcím pro veřejnost 
(téměř 90 % z nich), výukovým programů pro žáky škol (cca 85 %) a tvorbě publikací, metodických 
materiálů a pomůcek (téměř 80 %). Méně často se objevuje vzdělávání pedagogů (57 %, tedy něco 
více než polovina). Podíl typů činností může souviset s kapacitami organizací uvedených výše. Za-
tímco osvětové akce lze realizovat i na dobrovolnické bázi, výukové programy, tvorba materiálů, 
publikační činnost a vzdělávání pedagogů vyžadují větší personální a finanční kapacity. 
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Graf 2: Počet úvazků zaměstnanců v EVVO 
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Graf 4: Činnosti organizací v EVVO 

Mimo kategorie s předepsanými volbami měli respondenti možnost doplnit formou volné odpovědi i 
další činnosti v EVVO, kterým se věnují. Dalšími činnosti identifikovaných organizací jsou především 
různé typy profesního a zájmového vzdělávání dospělých, volnočasové aktivity pro děti a mládež a 
široká plejáda jiných aktivit zastoupených spíše v jednotlivých případech (ekologická poradna, ro-
dinné centrum apod.) 

A.2.1.6 Realizace dlouhodobých nadregionálních programů a služeb 

Realizaci dlouhodobých nadregionálních programů a služeb deklaruje jako součást své činnosti jen 
necelá polovina dotázaných, přesněji 47 % (36 organizací). Po analýze konkrétních dat o takto dekla-
rovaných programech a „očištění“ o nikoli již dlouhodobé, ale teprve nově pilotované projekty (viz 
dále v části A.2.2 Typologie programů) dojdeme ještě k menšímu počtu organizací. Menší podíl sub-
jektů realizujících tento typ aktivit bezpochyby z velké míry souvisí s jejich malými personálními 
kapacitami a omezenými finančními zdroji, které jsou nutným předpokladem pro zajištění časově 
i organizačně náročných aktivit. 

A.2.1.7 Cíle a témata programů EVVO 

Programy a služby deklarované respondenty jako dlouhodobé a nadregionální byly dále analyzová-
ny z hlediska zaměření na cíle a klíčová i další témata EVVO. Výsledky ukazují, že některé cíle a téma-
ta jsou v odpovědích zastoupena o něco četněji, některá méně (viz grafy 5 a 6), nicméně lze říci, že 
všechny cíle EVVO i klíčová témata dle Státního programu EVVO jsou v nabídce zastoupena dosta-
tečně. 

 

Graf 5: Cíle EVVO 
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Graf 6: Tematické zaměření projektů 

Mimo klíčových témat dle SP EVVO ve volných odpovědích v kategorii „jiné“ organizace jmenovaly 
nejčastěji témata voda a odpady. 

A.2.1.8 Cílové skupiny dlouhodobých projektů 

Projekty nejčastěji cílí na učitele škol a další vzdělavatele a v podobné míře na děti a žáky škol. Po-
měrně často jsou ale zahrnuty i projekty zaměření na veřejnost a veřejnou správu. Ve volné výpovědi 
jiné respondenti dále uváděli některé specifické profesní či zájmové skupiny jako ochranáři, pracov-
níci školních kuchyní, vlastníci a správci objektů s úkryty netopýrů apod. 

 

Graf 7: Cílové skupiny projektů 

Shrnutí k obecným výsledkům 

 Na území České republiky existuje poměrně rozsáhlá síť stabilních (dlouhodobě pracujících) 
organizací, které však disponují omezenými finančními prostředky a omezenými personál-
ními kapacitami. 

 Jen menší část z těchto organizací v současné době realizuje (a má kapacitu realizovat) 
dlouhodobé nadregionální projekty. 

 Není třeba v současné době (např. výzvami) speciálně motivovat k zaměření na některé cíle 
či témata EVVO, cíle a témata definovaná základními dokumenty jsou v nabídce programů 
a služeb realizátorů EVVO pokryty dostatečně. 
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A.2.2 Typologie programů/projektů dosud podporovaných z výzvy Pilíře nebo do ní 
zvažovaných 

Necelá polovina organizací (v počtu 36; 47 %) deklarovalo, že realizují dlouhodobé nadregionální 
projekty, programy nebo služby. Respondenti byli jmenovitě upozorněni, aby neuváděli nabídku 
výukových programů pro žáky a jednorázových seminářů pro pedagogy. Otázka byla rovněž formulo-
vána tak, aby bylo možné zjistit, jak si „dlouhodobost“ a „nadregionálnost“ respondenti sami inter-
pretují (analogicky k tomu, když je taková výzva vypsána poskytovatelem) – podrobnější třídění dle 
délky a územního rozsahu bylo zahrnuto až do dílčích otázek. Organizace uvedly celkem 64 takových 
projektů. Šlo jednak o projekty, které již byly v minulosti skutečně podpořeny z výzev NPŽP na Pilíře 
EVVO, a jednak o projekty, které podle respondentů samotných požadavek dlouhodobosti a nadre-
gionálosti naplňují, a lze tedy očekávat, že by je respondenti měli zájem předkládat do dalších ob-
dobně zaměřených výzev. Pět z těchto projektů bylo duplicitních v tom smyslu, že šlo o pokračování 
téhož programu/služby, ale v rámci jiného grantu na jejich podporu.  Tento vzorek projektů byl dále 
analyzován dle dalších třídicích kritérií (kromě kritérií popsaných v části A.2.1.). 

A.2.2.1 Dlouhodobost 

Z hlediska dlouhodobosti vzorek zahrnoval nejen projekty realizované v předchozích letech (35 pro-
jektů), ale i projekty označené jako jednorázové inovační (6 projektů) a nové projekty, u kterých exis-
tuje záměr v jejich dlouhodobém pokračování, ale v minulosti realizovány nebyly, začínají se teprve 
ověřovat, nemají zatím „historii“ (23 projektů), apod. To ukazuje, že obecný požadavek – kritérium 
dlouhodobosti – je ve výzvách potřeba jasněji vymezit. 

U projektů již realizovaných v předchozích letech (s „historií“) je věcí dalšího expertního posouzení, 
jak nastavit „hranici“, co považovat za dlouhodobý projekt. Podrobněji viz četnost projektů v jednot-
livých pásmech dle délky realizace v grafu níže. 

 

Graf 8: Délka trvání projektu 

A.2.2.2 Územní působnost – „nadregionálnost“ 

Z hlediska územní působnosti vzorek zahrnoval jak projekty označené respondenty jako realizované 
v jednom kraji (3 projekty), tak projekty realizované ve 2 a více krajích (61 projektů). Působnost ve 
dvou krajích je minimálním předpokladem „nadregionálnosti“, s projekty probíhajícími na území 
1 kraje se tedy dále nepracovalo. Ani všechny projekty deklarované jako realizované ve více krajích 
však nelze považovat za nadregionální, protože některé jsou vázány na poměrně malá území – např. 
na hranicích krajů (takových projektů bylo expertním týmem identifikováno 6). Je věcí expertního 
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posouzení, které projekty považovat za nadregionální a co je dostatečnou hranicí „nadregionálnos-
ti“. Pokud budeme považovat za nadregionální projekty všechny, které se prokazatelně týkají dvou a 
více krajů (což má určité oprávnění z hlediska možností jejich financování, protože takové projekty 
mohou být z jiných hledisek významné  a/či mít potenciál k dalšímu rozšíření v ČR, ale zároveň je 
nelze financovat z prostředků 1 orgánu samosprávy – jednoho města či kraje, ale až z celostátní 
úrovně), jde o naprostou většinu vzorku. Pokud povedeme hranici u 4 a více krajů, což odstraní vět-
šinu nejednoznačně zařaditelných projektů z tohoto hlediska, jde o 43 projektů. Pokud by byla hra-
nicí „nadregionálnosti“ většina krajů (tedy 8 a více), jde o 31 projektů (podrobněji viz četnost projek-
tů v jednotlivých pásmech dle délky realizace v grafu 9). 

 

 Graf 9: Územní působnost projektu (počet projektů) 

A.2.2.3 Náklady projektů 

Náklady projektů byly vyčíslovány jako celkové průměrné roční náklady daného projektu.  49 projek-
tů má dle respondentů roční náklady vyšší než 500 000 Kč, což je minimální hranice podpory z po-
slední  výzvy Pilíře EVVO v aktivitách odpovídajících parametrům dlouhodobých nadregionálních 
projektů (Výzva č. 4/2018 z NPŽP, aktivity 6.1.A; 6.1.B). Ve výzvě se však jedná o rozpočet na cca dvou-
leté projekty, zatímco průzkum pracoval s rozpočtem ročním. Naopak roční náklady 49 projektů pře-
sahují  500 000 Kč, tedy dosavadní horní hranici podpory v aktivitě 6.1.B (1 mil. Kč na cca dvouleté 
projekty) a náklady 20ti projektů přesahují 1 milion Kč ročně, tedy dosavadní horní hranici podpory 
v aktivitě 6.1.A (2 mil. Kč na ca 2leté projekty), a to u některých i více než trojnásobně (do této ka-
tegorie patří i 7 z 8 projektů jednoznačně zařaditelných jako typické pilíře EVVO – viz dále). Rozložení 
v jednotlivých pásmech ilustruje graf 10. 

 

Graf 10: Průměrné roční náklady projektu 
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A.2.2.4 Evaluace projektů 

Bylo zjišťováno, zda evaluace projektu proběhla, a v případě, že ano, pak 3 její následující aspekty: 

• frekvence uskutečňování evaluace (zda proběhla jen jednorázově, či probíhá opakovaně); 
• její sdílení/zveřejňování; 
• její zaměření (na spokojenost cílové skupiny a na vzdělávací dopady projektu). 

Žádná evaluace neproběhla u 12 projektů (cca 1/5), z toho je u 6 uvedeno, že teprve proběhne a u 
jednoho, že „ještě neproběhla“. Jeden další projekt uvádí místo termínu evaluace termín „speciální 
zpětná vazba“. U většiny projektů (53) tedy respondenti deklarují, že byla alespoň 1× provedena ně-
jaká forma evaluace. 

Z hlediska frekvence je u 25 projektů uváděno opakované provádění evaluace, u 14 jednorázové 
provedení v rámci grantů, u zbytku projektů se respondenti k frekvenci nevyjádřili. 

Z hlediska sdílení/zveřejňování výsledků evaluace převažuje pouze interní využití (19 projektů) nad 
sdílením/zveřejňováním (11 projektů), velká část respondentů se však k této otázce nevyjádřila. 

Z hlediska zaměření se evaluace zaměřuje výrazně častěji na spokojenost cílové skupiny (29) než na 
vzdělávací dopady projektu (17) a opět se poměrně významná část respondentů nevyjadřuje. 

Tyto výsledky naznačují, že otázka evaluací projektů je významné téma, podle kterého je v současné 
době obtížné projekty třídit, ale které je potřeba při výzvách na podporu dlouhodobých nadregio-
nálních projektů dobře promyslet a nastavit, tak aby byly definovány parametry, které na jedné 
straně zadefinují minimální požadavky (např. na veřejnou dostupnost, na dlouhodobou práci s eva-
luací) a na straně druhé budou realisticky odpovídat připravenosti a finančním i personálním kapa-
citám realizátorů i evaluátorů takových projektů. 

A.2.2.5 Projekty splňující základní nároky na kritéria „dlouhodobost“ a „nadregionálnost“ 

Po zúžení vzorku kombinací nejzákladnějších nároků na kritéria „dlouhodobost“ a „nadregionálnost“ 
a po odstranění duplicit zůstalo 28 projektů. 

Při zužování byly vyřazeny: 

• projekty, které nemají „historii“, jde o nové teprve „pilotované“ projekty nebo jednorázové 
inovace; 

• projekty, které nezasahují území větší než 1 region a 2 a více krajů (respondenti buď sami 
deklarovali jeden kraj, nebo expertní tým při posouzení zjistil, že jsou prokazatelně vázány 
na region rozsahem menší než 1 kraj); 

• duplicitní projekty (pokračování téhož programu/služby, který je již zařazen, ale v rámci ji-
ného grantu na jejich podporu. 

Mezi těmito 28 dlouhodobými a nadregionálními projekty s vyčíslenými celkovými ročními náklady 
41,8 milionu Kč lze rozlišit na základě podrobnějšího třídění 3 základní typy: 

1. Jednoznačně zařaditelné, tzn. typické „Pilíře“ (7 projektů/5 organizací/20,3 mil. Kč) 

• Všechny jsou realizovány organizacemi působícími v EVVO 2 a více let. 
• Všechny jsou realizovány organizacemi s rozpočtem na EVVO 1 a více mil. Kč ročně. 
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• Roční náklady všech projektů jsou minimálně 0,5 mil. Kč ročně. 
• Všechny projekty trvají alespoň 2 roky. (Expertní skupina zvolila pro jako hranici 2 a více let. 

Důvodem bylo, že za tu dobu je možno již mít k dispozici např. výstupy a výsledky projektů 
a/či údaje z evaluace a zároveň cca v této periodě byly zatím vyhlašovány výzvy z NPŽP na 
Pilíře EVVO.) 

• Všechny jsou realizovány v 8 a více krajích. 
• U všech proběhla nějaká forma evaluace. 
• Všechny kombinují následující 3 metody práce: Vzdělávání formou přímého kontaktu s cílo-

vou skupinou (např. semináře, výukové programy), tvorbu metodických materiálů, konzul-
tační/metodické vedení/mentorskou podporu aktivit cílové skupiny. 

• Ucelený vzdělávací program se zřejmou cílovou skupinou a postupem práce, jehož téma je 
dostatečně široké a významné. 

2. „Hraniční“ – potenciální „Pilíře“ (15 projektů/10 organizací/15 mil. Kč) 

Tyto projekty splňují základní nároky na kritéria „dlouhodobost“ (již realizované projekty) a „nadre-
gionálnost“ (ve více než 1 regionu a 2 a více krajích). Všechny jsou také realizovány organizacemi 
s delší historií (5 a více let). Jejich zahrnutí však závisí na přesnějším nastavení dalších hraničních 
parametrů výzvy – nedosahují některého, či více z parametrů uvedených u jednoznačně zařaditel-
ných „pilířů“, jmenovitě: 

• Finanční kapacita organizace - rozpočet organizace pod 500 000 Kč. 
• Malý finanční rozsah projektu – roční náklady pod 500 000 Kč. 
• „Historie“ projektu kratší než 2 roky. 
• Územní rozsah – realizace méně než v 8 krajích. 
• Dosud neproběhla evaluace. 
• Jiné formy práce – informační zdroje typu časopisy, e-learning, ekoporadenství. 
• Širší vymezení typu „Venkovní výuka“, „Zahradní pedagogika“, „Místně zakotvené učení“, u 

nějž z odpovědí nebylo jasné, zda jde o ucelený program, nebo naopak poměrně úz-
ké/specializované téma (pasivní domy, určitá skupina živočichů) či cílové skupina (ochránci 
přírody). 

3. Opakující se nadregionální akce (6 projektů / 5 organizací / 6,5 mil. Kč) 

Tyto akce splňují základní nároky na kritéria „dlouhodobost“ (již realizované projekty) i „nadregio-
nálnost“ (ve více než 1 regionu a 2 a více krajích), avšak forma práce je výrazně odlišná od předcho-
zích typů projektů. Program/služba není nabízen a realizován trvale, ale jako určité konkrétní akce 
v konkrétních termínech nebo obdobích. Jde o vzdělávací či osvětové akce nadregionálního význa-
mu, realizované opakovaně (každoročně, nebo i s větším odstupem a menší pravidelností). Typický-
mi příklady jsou: 

• specializační studia pro školní koordinátory EVVO; 
• výuka VŠ studentů učitelství; 
• vzdělávání lektorů (např. „zoopedagogů“); 
• letní školy k určitému tématu; 
• osvětová akce celostátního významu a dopadu (Ekologické dny Olomouc). 
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A.2.2.6 Inovativní projekty (17 projektů/ 13 organizací /15 milionů Kč) 

Ve vzorku byly mimo projektů splňujících základní kritérium „dlouhodobosti“ i projekty inovační a 
nově pilotované, včetně takových, které byly podpořeny z dosavadních výzev z NPŽP na Pilíře EVVO a 
takových, které naplňují ostatní parametry typických „pilířových“ projektů. Z některých z tohoto typu 
projektů mohou po jejich odpilotování vzniknout další dlouhodobé „Pilíře“. Je proto třeba promýšlet 
změny systému podpory, tak aby sice došlo k odlišení již zavedených a ověřených programů od pi-
lotáží nových programů se zatím nejistým výsledkem, ale zároveň zachovat dostatečný prostor pro 
takové pilotáže. 

A.2.3 Financování nadregionálních dlouhodobých projektů 

Dle výsledků dotazníkového šetření je NPŽP dominantním a jediným stabilním velkým zdrojem na 
podporu tohoto typu projektů. V následujícím grafu je zachyceno porovnání financování projektů 
prozkoumávaných v analýze z 3 dosavadních výzev NPŽP a ze všech ostatních zdrojů. Zatímco NPŽP 
financoval tento typ projektů v 39 případech, ostatní zdroje jen v méně než polovině případů (16 
podpor). Ještě zásadnější je tento rozdíl u projektů, které byly na základě kritérií zatříděny jako ty-
pické a potenciální „Pilíře“ – ty byly z NPŽP financovány 25krát, zatímco z jiných zdrojů jen 4krát, 
přičemž typické „Pilíře“ byly financovány výhradně z NPŽP. 

Hlavními zdroji mimo NPŽP jsou Evropské fondy (program Interreg / Přeshraniční spolupráce, OP 
VVV), jiné zahraniční fondy (FEO), podpora MŽP pro NNO, případně jiných ministerstev (MZE), podpo-
ra krajů a různé nadace. Oproti NPŽP má každý z těchto zdrojů jedno nebo více z následujících ome-
zení: 

• Dočasnost – omezení zdroje na několik let (výzvy z Evropských a jiných podobných meziná-
rodních fondů, některé nadační výzvy). 

• Řádově nižší finanční částky přidělitelné a přidělované na jeden projekt (podpory MŽP, ji-
ných ministerstev, krajů, nadací). 

• Tematická omezení či zaměření týkající se jen okrajově či doplňkově EVVO (jiná ministerstva, 
tematické Operační programy). 

V tomto smyslu se tedy NPŽP dle průzkumu jeví jako specifický a obtížně nahraditelný zdroj financo-
vání tohoto typu projektů. 

 

Graf 11: Počet projektů podpořených z výzev SFŽP 
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Obdobné výsledky ve vztahu k tomuto typu projektů přináší i Analýza dotačních programů na pod-
poru environmentálních programů, zejména z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvě-
ty (Činčera et al., 2017). Za její hlavní zjištění je z hlediska zajištění dlouhodobých nadregionálních 
projektů a služeb, resp. pilířů EVVO  nutno považovat, že: 

• financování EVVO v ČR je postaveno na přímých platbách účastníků a příjmech z veřejné 
správy a „neukazují se náznaky toho, že by se tento trend měl změnit“, 

• „prostředky z MŽP a SFŽP jsou zcela zásadní pro podporu projektů přesahujících svým dopa-
dem jeden kraj nebo s celostátním dopadem“ a „hrají nezastupitelnou roli v celonárodních 
projektech, případně v projektech, které zahrnují více krajů“, 

• přestože jsou krajské a městské prostředky vynakládané na EVVO větší než prostředky MŽP a 
SFŽP, existují velké regionální rozdíly, a proto na území některých krajů či měst jsou pro-
středky MŽP a SFŽP velmi důležitou podporou, bez níž by tamní nabídka EVVO byla velmi 
omezená. 

Z celkových odhadovaných prostředků z veřejné správy 130 mil. Kč ročně tvoří dle této studie dopo-
sud prostředky z NPŽP cca 30–40 mil. Kč ročně, dalších 50–60 milionů tvoří prostředky vynakládané 
kraji na regionální projekty, prostředky MŽP jsou v řádu několika milionů na projekty s menším roz-
sahem či na kofinancování projektů realizovaných dominantně ze zahraničních fondů. 

Prostředky MŽP a SFŽP jsou spolu s prostředky krajů (na rozdíl od všech jiných zdrojů) proto v této 
studii kategorizovány jako „zásadní“: 

Finanční zdroje pro EVVO Důležitost Perspektiva 
Kraje Zásadní Velmi dobrá 
MŽP/SFŽP Zásadní Velmi dobrá 
MMR Významný Velmi dobrá 
MPO Důležitý Velmi dobrá 
MZe Významný Velmi dobrá 
MŠMT Důležitý Velmi dobrá 
Města Důležitý Dobrá 
Zahraniční zdroje Významný Nejasná 
Soukromé zdroje Nevýznamný Špatná 
Důležitost: Zásadní – Důležitý – Významný – Nevýznamný 
Perspektiva: Jistá – Velmi dobrá – Dobrá – Nejasná – Špatná 
Tabulka 1: Benchmarking finančních zdrojů (zdroj: Činčera et al., 2017) 

Závěrečné shrnutí charakteristiky typických pilířových projektů ve vzorku 

 Jsou realizovány organizacemi s větším personálním zázemím a rozpočtem. 
 86 % projektů má roční rozpočet přes 0,5 mil. Kč, 55 % přes 1 mil. Kč. 
 Jsou financovány dominantně z NPŽP. 
 Existuje vyrovnané pokrytí cílových skupin, témat, cílů EVVO. 
 Je uplatňován velmi rozdílný přístup k evaluaci z hlediska jejího uskutečňování, opakování, 

zveřejňování, zaměření (spokojenost/dopad). 
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B NÁVRH SYSTÉMU PODPORY DLOUHODBÝCH NADREGIONÁLNÍCH 
SLUŽEB EVVO Z NPŽP 

B.1 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

Návrh byl zpracován na základě provedeného rozboru a zjištění v analytické části. Tato zjištění byla 
při zpracování návrhu průběžně doplněna o další údaje a podněty, které se objevily při konzultacích 
návrhu (např. podnět k uvedení počtu zapojených škol/skupin do projektů, struktura nákladů pro-
jektů apod.). 

Zpracování návrhu provedl expertní zpracovatelský tým zhotovitele  (viz kap. A.1.1). V průběhu tvorby 
návrhu se uskutečňovaly opakované schůzky jednak s konzultačním výborem vytvořeným zadavate-
lem (složený ze zástupců zadavatele /MŽP/ a SFŽP) v termínech 5. 2. 2020, 11. 5. 2020 a 9. 6. 2020 a 
dále se zástupci poskytovatelů EV (Jozef Zetěk /Chaloupky, o.p.s./, Hana Korvasová /Lipka/ a Tomáš 
Hodina /Botič, o.p.s./ v termínu 4. 5. 2020. O postupu tvorby návrhu byl průběžně informován Vý-
konný výbor Pavučiny složený ze 7 odborných pracovníků a manažerů pracovišť EVVO na svých zase-
dáních (5. 12. 2019, 30. 1. 2020, 26. 2. 2020, 13. 5. 2020, 10. 6. 2020) a byl jím monitorován. Vedle 
schůzek probíhaly rovněž konzultace elektronickou poštou a telefonicky. 

Cílem návrhu je poskytnout podklad pro rozhodování, zda, z jakých zdrojů a jakými postupy financo-
vat základní tři typy nadregionálních projektů a služeb EVVO, které byly v analytické části identifiko-
vány mezi projekty považovanými jejich realizátory za dlouhodobé nadregionální služby, resp. pod-
porovanými z dosavadních výzev NPŽP Pilíře EVVO: 

• Pilíře EVVO; 
• Opakující se nadregionální vzdělávací a osvětové akce; 
• Inovativní projekty. 

Návrh byl zpracován s ohledem a ve vazbě na financování dalších typů projektů a služeb EVVO. 

B.2 NÁVRHY 

B.2.1 Dlouhodobé služby EVVO, které jsou základním pilířem plnění Státního 
programu EVVO 

B.2.1.1 Návaznost návrhu na SP EVVO 

Dle zadání je jedním z cílů návrhu určit, jaké dlouhodobé služby EVVO by měly být základním pilířem 
plnění Státního programu EVVO a tedy systémově podporovány. 

Státní program EVVO si klade za cíl (1.3): „Je systematicky udržován a podporován rozvoj dlouhodo-
bých, stabilních programů EVVO a EP („pilířů EVVO a EP“), u nichž je již prokázána či průběžně ověřo-
vána jejich kvalita a poptávka po nich. Pro takové programy jsou dostupné dlouhodobé formy finan-
cování namísto krátkodobých grantů, které pro jejich udržení a rozvoj nejsou vhodné.“ K tomu SP 
EVVO zavádí Opatření 1.3.1: „Identifikovat programové „pilíře“ EVVO a EP, které jsou dlouhodobě 
realizované, o něž existuje dlouhodobý zájem mezi cílovými skupinami – školami a dospělou veřej-
ností – a které hodnotí svou činnost a dopad, výběr aktualizovat v cca tříletých cyklech a pro tyto 
pilíře vytvořit a trvale rozvíjet programy dlouhodobé podpory.“ 
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Tyto dlouhodobé služby by měly především přispět k dosažení dalšího cíle SP EVVO „Systémové po-
krytí vzdělávacích cílů a relevantních témat“: „Vzdělávací cíle EVVO a EP a relevantní témata jsou 
zavedena do formálního i neformálního vzdělávání, v systému EVVO a EP i ve vzdělávání jednotlivce 
je zajištěn komplexní přístup, ucelenost, systémové pokrytí plné šíře vzdělávacích cílů i všech rele-
vantních témat.“ A to prostřednictvím Opatření 5.1.3: „Podporovat takový přístup k EVVO a EP, který 
naplňuje všechny definované vzdělávací cíle, a podporovat praktické uplatnění jednotlivých rele-
vantních témat ve výuce včetně výzkumu, evaluace a podpory příkladů dobré praxe.“ 

B.2.1.2 Charakteristika služeb EVVO v ČR 

Celkově lze služby v EVVO typologizovat dle jejich územní působnosti a délky trvání: 

a) Lokální a regionální projekty 

Jde o pestré spektrum projektů EVVO místního a regionálního významu, zaměřených na různé cílové 
skupiny a využívajících různých forem práce.  Vytváří nezbytnou diverzitu příležitostí pro různé cílové 
skupiny, reagují na místní specifika a jsou i zdrojem inovací. 

b) Zajištění plošného pokrytí území ČR standardními službami EVVO poskytovanými 
v regionu/místě 

Jde o plošnou místní dostupnost služeb (rovnoměrně na celém území ČR) pro klíčové cílové skupiny. 
Mezi tyto služby patří zejména výukové programy pro školy a vzdělávání pedagogických pracovníků a 
dalších vzdělavatelů, dále programy pro veřejnost a další celostátně významné cílové skupiny. 

c) Dlouhodobě realizované nadregionální a celostátní projekty – Pilíře EVVO 

Jde o ucelené vzdělávací programy zaměřené na významné oblasti cílů EVVO a významná témata 
EVVO, zapojující významné cílové skupiny na velké čísti území ČR, s jasně popsaným postupem práce 

d) Opakující se nadregionální vzdělávací a osvětové akce 

Jde o nadregionálně a celostátně významné vzdělávací a osvětové akce pro různé cílové skupiny. Na 
rozdíl od typu c) nejsou nabízeny a realizovány jako trvale probíhající vzdělávací programy/prů-
běžně, ale jako určité konkrétní akce v konkrétních termínech nebo obdobích. 

e) Inovativní projekty nadregionálního významu 

Jde o nadregionálně a celostátně významné projekty inovační a nově pilotované. Z některých projek-
tů odpovídajících tomuto typu projektů mohou po jejich „odpilotování“ vzniknout další dlouhodobé 
projekty typu c) Pilíře EVVO. 

B.2.1.3 Charakteristika dlouhodobých služeb, které jsou základními pilíři plnění SP EVVO 

Z uvedených typů lze za dlouhodobé služby, které jsou základními pilíři plnění SP EVVO, považovat 
následující: 

b) Zajištění plošného pokrytí území ČR standardními službami EVVO poskytovanými 
v regionu/místě; 

c) Dlouhodobě realizované nadregionální a celostátní projekty – Pilíře EVVO; 
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d) Opakující se nadregionální vzdělávací akce; 
e) Inovativní projekty nadregionálního významu. 

Podrobnější charakteristika dlouhodobých nadregionálních služeb – Pilířů EVVO 

Dle zadání je hlavní část návrhu zaměřena zejména na typ c) Dlouhodobě realizované nadregionální 
a celostátní projekty, tedy Pilíře EVVO: 

Předmětem analýzy nebylo stanovit výčet konkrétních programů, ale popsat jejich základní charak-
teristiky a navrhnout kritéria pro jejich identifikaci (viz dále v této kapitole) a navrhnout postupy 
k jejich výběru a financování (viz kapitoly B.2.2 a B.2.3). 

Provedená analýza určila tyto významné charakteristiky dlouhodobých nadregionálních služeb – 
Pilířů EVVO: 

• Jde o ucelené vzdělávací programy se zřejmou, dostatečně početnou a významnou cílovou 
skupinou a s jasně popsaným postupem práce, jehož téma je dostatečně široké a významné. 

• Kombinují 3 metody práce: 

– vzdělávání formou přímého kontaktu s cílovou skupinou (např. semináře, výukové 
programy); 

– tvorba metodických materiálů 
– konzultační/metodické vedení/mentorská podpora aktivit cílové skupiny. 

• Mají za sebou víceletou historii, která mj. osvědčuje poptávku po nich a díky níž jsou k dis-
pozici jejich dosavadní výstupy a výsledky a údaje z evaluace. 

• Proběhla u nich evaluace, která je využívána pro jejich další vývoj. 
• Jsou realizovány ve větším množství krajů. 
• Jsou realizovány organizacemi působícími v EVVO více let, se stabilním odborným personá-

lem a rozpočtem umožňujícím financovat více odborných úvazků. 

B.2.1.4 Návaznost návrhu na potřeby EVVO a současný stav jejich naplňování 

Potřeby EVVO V ČR z hlediska poskytovaný dlouhodobých služeb EVVO lze vyjádřit kvalitativně a 
kvantitativně. 

Kvalitativně popisují potřeby EVVO různé studie. Činčera a kol. (2016) na základě výzkumu, jehož se 
účastnili respondenti z 645 škol, uvádí, že zapojení škol do tohoto typu programů významně souvisí 
s růstem kvality realizace jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy a s mírou aktivity 
škol v EVVO. 

Kvantitativně lze potřeby vyjádřit nejlépe na příkladu vzdělávání dětí a mládeže. Následující přehled 
uvádí počty žáků a škol na území České republiky ve školním roce 2018/2019: 

V České republice se ve školním roce 2018/20192 vzdělávalo: 

• 940,9 tis. žáků v 4 172 základních školách, 
• 420,8 tis. žáků v 1 290 tis. středních školách, 

 
2 Zdroj: https://www.businessinfo.cz/clanky/skolstvi-statisticky-prehled/ 
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• 366,9 tis. dětí v předškolním vzdělávání, většina z nich v 4 809 mateřských školách. 

V souhrnu se tedy jedná 1 729 tis. dětí a žáků a 10 271 škol. Na každé škole má být dle metodického 
pokynu MŠMT ustanoven koordinátor EVVO a u většiny škol se předpokládá potřeba metodické pod-
pory v oblasti EVVO. 

Program NS EVVO, který je zaměřen na přímou nabídku výukových programů pro tuto skupinu (děti 
mateřských a žáky základních a středních škol) má v současné podobě možnost podpořit cca 125 000 
účastníkohodin ročně tím, že přispěje na cca 50 % jejich nákladů, a poskytnout tedy ročně 1 hodinu 
EVVO 7 % dětí a žáků. Z výzkumů zaměřujících se na efektivitu environmentální výchovy vyplývá, že 
z hlediska délky se účinnost programů EV výrazněji projevuje až u těch, které trvají 8 a více hodin 
(Zelezny, 1999). Máchal a kol. (2009) doporučují jako minimální délku ekologického výukového pro-
gramu pro základní a střední školy 2 vyučovací hodiny, pro děti v předškolním vzdělávání 60 minut. 
Většina organizací3 nabízí programy EVVO s tímto, a často i vyšším rozsahem (např. pobytové pro-
gramy v rozsahu až 40 hodin). Při délce programu 2 hodiny jde tedy reálně o ovlivnění max. 3 % po-
pulace dětí a mládeže v předškolních zařízeních, základních a středních školách. Pokud bychom 
chtěli zvýšit podporu dostupnosti programů alespoň na 10 %, znamená to cca ztrojnásobení rozsahu 
programu. 

Na úrovni ZŠ považujeme za optimum, aby většina žáků za dobu školní docházky absolvovala ale-
spoň jeden týdenní výukový program EVVO. Pokud by na tento typ programů byla využita cca polovi-
na ze současné alokace NS EVVO, může být podpořeno cca 75 programů ročně. To znamená, že tako-
vé programy může využít cca 1,5 % škol. Lze předpokládat, že část škol je schopna zajistit potřebný 
program samostatně, a naopak část škol neprojeví zájem ani při plošnější nabídce. Pokud by tedy 
mělo mít možnost využít externě nabízené a dotací podpořené programy např. alespoň 5 % škol 
(nikoli však žáků), byla by zapotřebí alokace 20 000 mil. Kč na tuto část programu NS EVVO. 

Projekty typu pilíře EVVO (dlouhodobé nadregionální vzdělávací projekty – viz dále), které často 
ovlivňují celou školu i okolní komunitu, zapojují každý řádově stovky škol (ve zkoumaném vzorku od 
75 do 410, průměr 209). Vezmeme-li jako průměrnou kapacitu jednoho takového projektu 200 zapo-
jených škol, pak pro ovlivnění/zapojení 20 % škol je potřeba 10 takových projektů (s průměrným 
rozpočtem ve zkoumaném vzorku 3 mil. Kč ročně, přičemž rozpětí je od 0,8 mil. Kč po 5 mil. Kč roč-
ně). 

Dlouhodobé služby EVVO, které jsou základním pilířem plnění Státního programu 
EVVO – souhrn 
Jedním z cílů návrhu bylo určit, jaké dlouhodobé služby by měly být základním pilířem plnění Stát-
ního programu EVVO a tedy systémově podporovány. 

 V rámci návrhu byly služby EVVO typologizovány dle územní dostupnosti a délky trvání do 
pěti kategorií: 

a) Lokální a regionální projekty; 
b) Zajištění plošného pokrytí území ČR standardními službami EVVO poskytovanými 

v regionu/místě; 

 
3 Zdroj: Výroční zprávy SSEV Pavučina, z. s., sdružující více jak 40 realizátorů programů EVVO 
(http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/65-kdo-jsme-VYROCNI-ZPRAVY/index.htm). 
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c) Dlouhodobě realizované nadregionální a celostátní projekty – Pilíře EVVO; 
d) Opakující se nadregionální vzdělávací a osvětové akce; 
e) Inovativní projekty nadregionálního významu. 

 Z uvedených typů lze za dlouhodobé služby, které jsou základními pilíři plnění SP EVVO, po-
važovat typy b) až e). 

 Na základě provedené analýzy lze dlouhodobé služby (ve zkrácené podobě, podrobněji viz 
text výše) charakterizovat takto: Jde o ucelené vzdělávací programy se zřejmou, dostatečně 
početnou a významnou cílovou skupinou a s jasně popsaným postupem práce, jehož téma 
je dostatečně široké a významné, kombinují 3 metody práce (přímý kontakt s cílovou skupi-
nou, tvorba metodických materiálů, konzultační, metodická a mentorská podpora aktivit cí-
lové skupiny), mají za sebou víceletou historii, byly evakuaovány, jsou realizovány ve větším 
množství krajů, jejich realizátor působí v EVVO více let a má stabilní personální a finanční 
zázemí. 

 Z provedené analýzy potřeb EVVO vyplývá, že současná finanční podpora ekologických výu-
kových programů pro školy z programu Národní síť EVVO je schopna zajistit nabídku pro-
gramů pro max. 3 % z populace dětí a mládeže. Zajištění externích pobytových výukových 
programů alespoň pro 5 % škol (nikoli však žáků) by znamenalo alokaci minimálně 20 mil. 
Kč na tuto část programu NS EVVO. 

 Pro ovlivnění 20 % škol dlouhodobými projekty typu pilíře by bylo zapotřebí 10 projektů 
s průměrným rozpočtem 3 mil. Kč ročně. 

 

B.2.2 Návrh struktury zdrojů financování a systému výzev pro služby EVVO, 
zejména z hlediska dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO 

B.2.2.1 Zdroje financování služeb EVVO v ČR 

Zásadní zdroje financování: 

Provedená analýza i předchozí analytické studie ukazují, že dlouhodobé financování služeb v EVVO 
v ČR bude možné jen při zachování a stabilizaci těchto zásadních zdrojů: 

• Národní program životní prostředí (SFŽP); 
• Dotační program EVVO a další rozpočtové zdroje MŽP (zejména Podprogram na podporu 

dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného 
rozvoje); 

• Krajské rozpočty – dotace, příspěvky a zakázky. 

Doplňkové zdroje financování: 

Rozpočet MŠMT, který by mohl být dalším „systémovým“ zdrojem na národní úrovni, doposud tuto 
roli nesehrával a nesehrává (u dlouhodobých nadregionálních projektů nebyl v analytické části ani 
v předchozích analýzách financování zjištěn jako zdroj u žádného projektu). Není také náznak, že by 
v nejbližších letech bylo MŠMT připraveno tento stav změnit. V tuto chvíli je s ním tedy třeba reálně 
počítat maximálně jako s doplňkovým zdrojem. Lze sice doporučit další a trvalé jednání ze strany 
MŽP o větším zapojení MŠMT do financování EVVO, zároveň je však třeba počítat s tím, že to, zda se 
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z něj může stát spolehlivý (tzn. dlouhodobě stabilní, předpovídatelný) významný zdroj pro financo-
vání služeb v EVVO, bude zřejmé či dosažitelné nejdříve za několik let. 

Ostatní zdroje (další resorty, evropské a jiné zahraniční fondy, rozpočty místních samospráv, nadace, 
soukromý sektor) přispívají a do budoucna mohou přispět k financování EVVO dílčím způsobem, a to 
kvůli omezením, která vyplývají z jejich podstaty (regionální, tematická a časová omezenost, nevyvá-
ženost financování z rozpočtů zahraničních fondů, jiných resortů, místních samospráv, nadací a sou-
kromých zdrojů) a také proto, že v ČR neexistuje pro financování EVVO z těchto zdrojů jejich dosta-
tečná kapacita a tradice. Do budoucna je namístě usilovat o zvýšení jejich podílu na financování 
EVVO, ale opět je třeba reálně počítat s tím, že v příštích letech nemohou tvořit rozsahem a stabili-
tou srovnatelný zdroj se zdroji v současné době zásadními. 

B.2.2.2 Kategorizace zdrojů pro financování programů, projektů a služeb v EVVO 

Ke každému z typů služeb popsaných v části B.2.1.2 je možno přiřadit vhodné zásadní a doplňkové 
zdroje financování: 

a) Lokální a regionální projekty: 

Zásadní zdroj: 

• Krajské rozpočty – dotace, příspěvky a zakázky. 

Doplňkové zdroje: 

• Rozpočty místních samospráv; 
• Nadace a nadační fondy; 
• Soukromý sektor; 
• Rozpočet MŽP (Dotační program EVVO); 
• Ostatní resorty. 

Tyto typy služeb jsou především v zájmu místních a regionálních samospráv a měly by být jimi finan-
covány. Národní zdroje je mohou podpořit, ale nejedná se o prioritu financování systému EVVO 
z této úrovně. 

b) Zajištění plošného pokrytí území ČR některými standardními službami EVVO poskytovanými 
v regionu/místě 

Zásadní zdroj: 

• Národní program životní prostředí (SFŽP) 

Je v zájmu státu zajistit vyrovnanou nabídku některých základních služeb EVVO napříč ČR, nezávisle 
na různé míře zapojení místních a krajských samospráv. Pro plošné pokrytí ČR některými službami 
EVVO je už vytvořen funkční nástroj v podobě výzvy z NPŽP Národní síť EVVO. Nástroj zatím zahrnuje 
zajištění poskytování výukových programů EVVO pro žáky, mohl by být rozšířen i o další služby – 
zejména poskytování vzdělávacích programů pro učitele a další vzdělavatele. 

c) Dlouhodobě realizované nadregionální a celostátní projekty – „Pilíře EVVO“ 

Zásadní zdroje: 
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• Národní program životní prostředí (SFŽP) – část dosavadních výzev Pilíře. 

Doplňkové zdroje: 

• Ostatní resorty; 
• Evropské a jiné zahraniční fondy; 
• Nadace a nadační fondy; 
• Soukromý sektor. 

Tento typ služeb EVVO je dominantně financován z výzev NPŽP Pilíře EVVO a neexistuje pro něj ani 
pro příští roky jiný zásadní a stabilní zdroj financování. Nevýhodou dosavadního systému financová-
ní je nevyjasnění kritérií, co za takové projekty považovat (překryv s dalšími typy služeb), jistá ne-
pravidelnost výzev a nejistota (nepředvídatelnost) kontinuity financování (vzhledem k soutěžnímu 
charakteru výzev i k nejasným perspektivám jejich vyhlašování). 

d) Opakující se nadregionální vzdělávací akce – nejsou nabízeny a realizovány trvale, ale opako-
vaně v konkrétních termínech nebo obdobích (vzdělávací kurzy, akce pro veřejnost) 

Zásadní zdroje: 

• Národní program životní prostředí (SFŽP) – část dosavadních výzev Pilíře; 
• Rozpočet MŽP (Podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti 

ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje). 

Doplňkové zdroje: 

• Ostatní resorty; 
• Evropské a jiné zahraniční fondy; 
• Nadace a nadační fondy; 
• Soukromý sektor. 

Tento typ služeb EVVO je financován z různých zdrojů, včetně dosavadních výzev NPŽP Pilíře EVVO a 
rozpočtu MŽP. Nevýhodou dosavadního systému financování je opět nevyjasnění kritérií, nepravi-
delnost výzev a nejistota kontinuity financování. 

e) Inovativní projekty nadregionálního významu 

Zásadní zdroje: 

• Rozpočet MŽP (Dotační program MŽP – menší inovační projekty; a Podprogram na pod-
poru dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udrži-
telného rozvoje – menší inovační aktivity). 

• Národní program životní prostředí (SFŽP) – část dosavadních výzev Pilíře – větší inovační 
projekty. 

Doplňkové zdroje: 

• Ostatní resorty; 
• Evropské a jiné zahraniční fondy; 
• Nadace a nadační fondy; 
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• Soukromý sektor. 

Tento typ projektů EVVO je dominantně financován jednak z výzev NPŽP Pilíře EVVO (větší projekty 
od 500 000 Kč na dvouleté období) a jednak z Dotačního programu MŽP („menší projekty“ do 
250 000 Kč ročně). Pro tento typ projektů jsou vhodným nástrojem soutěžní výzvy. Nevýhodou dosa-
vadního systému financování je však nevyjasnění kritérií s ohledem na rozdíl mezi poskytováním již 
ověřených služeb a vývojem a pilotním ověřováním nových služeb. Některé z těchto projektů se mo-
hou po ověření stát součástí stabilních Pilířů EVVO, a je proto v zájmu státu jejich vznik podporovat, 
ale vzhledem k tomu, že jde o projekty teprve plánované či ověřované, vyžaduje jejich financování 
jiná kritéria a parametry. 

Celkově lze při porovnání role zásadních zdrojů (tedy NPŽP, rozpočet MŽP a rozpočty krajů) shrnout, 
že krajské rozpočty mají nezastupitelnou roli v celkovém rozvoji EVVO zejména prostřednictvím fi-
nancování inovativních lokáních a regionálních projektů. Není jimi však možné zajistit plošné pokrytí 
území ČR standardními službami EVVO poskytovanými v regionu/místě (vzhledem k velkým mezi-
krajským rozdílům) a dlouhodobé ani inovativní nadregionální a celostátní aktivity (z logiky územní 
působnosti krajů). Pro financování plošného pokrytí území standardními službami EVVO a dlouho-
dobými službami je zásadní NPŽP a rozpočet MŽP. Zkušenosti z minulých let ukazují, že v období, kdy 
byl program Národní síť EVVO distribuován přes kraje byla úroveň jeho zabezpečení regionálně vel-
mi nevyvážená a program tak přispíval k vyrovnané nabídce EVVO výrazně omezeněji než přispívá 
dnes jako součást NPŽP. 

B.2.2.3 Návrhy k nastavení systému výzev pro služby EVVO na celostátní úrovni 

Systém výzev ze zásadních zdrojů pro EVVO na celostátní úrovni (NPŽP a rozpočet MŽP) by měl zajis-
tit především financování služeb, které jsou základními pilíři plnění SP EVVO, tedy služeb EVVO nad-
regionálního významu – viz kap. 2.1.1 – služby typu b), c), d) a e), a to diferencovaně dle jejich charak-
teru (dlouhodobost, inovativnost, forma práce). 

Návrh zároveň vychází ze snahy, aby co největší část výzev měla „nesoutěžní“ povahu (na základě 
vstupních kritérií, které umožní přihlášení předem definovaného typu služeb odpovídajících alokaci, 
a odlišit tak „zakázku“ státu na zajištění dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO – služby typu 
b), c), d) – a „soutěžní“ podporu projektů iniciovaných subjekty EVVO – projekty typu e) – přičemž se 
některé z nich po ověření a zavedení do praxe mohou stát součástí „zakázky“ státu). 

Zejména u dlouhodobých služeb EVVO – služby typu b), c), d) – je důležitým parametrem financování 
jeho pravidelnost a návaznost (předpovídatelnost). 

Pro každý typ by měl existovat zvláštní nástroj (výzva či podvýzva) s parametry a kritérii, které odpo-
vídají specifiku těchto služeb, a dle toho navrhujeme strukturovat výzvy z NPŽP a MŽP takto: 

Dotační program MŽP (z rozpočtu MŽP) 

• Zachovat pro menší inovační projekty nadregionálního významu (služby typu e) v současné 
podobě. 

Dlouhodobá smlouva EVVO /Podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti 
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje/ (z rozpočtu MŽP) 
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• Využívat pro zajištění celostátně zcela zásadních opakujících se nadregionálních akcí – slu-
žeb typu d) a inovačních aktivit – služeb typu e). 

Výzva z NPŽP na zajištění plošného pokrytí území ČR standardními službami EVVO poskytovanými 
v regionu/místě – výzva typu Národní síť EVVO 

• Navázat na již existující výzvu zaměřenou na financování výukových programů pro školy. 
• Stabilizovat pravidelnost jejího vyhlašování (2 letá perioda je vyhovující). 
• Rozšířit o další modul/y vedle stávající podpory výukových programů pro žáky, zejména do 

této výzvy přesunout financování dlouhodobé nabídky vzdělávání pedagogů/vzdělavatelů. 
doposud řešené z výzvy Pilíře EVVO (viz příloha Možnost rozšíření výzvy Národní síť EVVO 
o modul ke vzdělávání pedagogů/vzdělavatelů). U vzdělávacích akcí pro vzdělavatele, příp. 
jiné skupiny (specializační studia EVVO a další kurzy pro učitele, letní školy, vzdělávání lekto-
rů) lze nastavit jednotkové ceny za účastníkohodinu a upřesnit vstupní „hranice“/kritéria, 
která umožní vyhlašovat „nesoutěžní“ výzvy tak jak je tomu již v současné výzvě Národní síť 
EVVO u výukových programů pro žáky. 

 (Pod)výzva z NPŽP na Dlouhodobé nadregionální vzdělávací programy EVVO – Pilíře EVVO 

• Navázat na již existující výzvu Pilíře EVVO, resp. její část. 
• Upřesnit vstupní kritéria, která umožní vyhlašovat „nesoutěžní“ výzvu.  Vhledem k rozmani-

tosti cílových skupin, tematického zaměření, forem práce navrhujeme: 

- Omezení takové výzvy pro konkretizovaný typ forem práce a služeb – a to přímou 
práci s cílovou skupinou s jasnou metodikou práce a metodickou podporou, zatím-
co jiné formy dlouhodobých služeb (např. časopisy, e-learning, ekoporadenství, 
osvětové akce či kampaně) by byly financovány jiným typem (pod)výzvy (viz dále). 

- Kombinaci sady kvantitativních kritérií ověřitelných administrátorem a kvalitativ-
ních kritérií vyhodnocovaných hodnotiteli: 

Sada kritérií: 

o minimální kapacita poskytovatele (personální, finanční); 
o minimální územní působnost/počet krajů – např. minimálně 3, 8); 
o minimální „historie“ programu; 
o minimální nároky na předchozí evaluace (minimum může být např. zveřejně-

ní evaluační zprávy); 
o nároky na formy práce (přímá práce s cílovou skupinou s jasnou metodikou 

práce a metodickou podporou cílové skupiny); 
o nároky na šíři a význam tématu a cílové skupiny. 

- Zařazení do financování na základě obhájení před hodnotiteli a jejich stanoviska – 
návrh postupů a procesů výběru a financování – viz kapitola 2.3. 

• Stabilizovat pravidelnost jejího vyhlašování (2 letá perioda je vyhovující). 
• Periodicky ověřovat zařazení služby mezi „Pilíře EVVO“. 



– 27 – 

• Projektům, které nenaplní vstupní kritéria do této výzvy (nepřekročí nastavené hranice) by 
mělo být nadále možnost ucházet se o podporu v soutěžní výzvě na inovativní projekty (viz 
dále) s dostatečnou alokací. 

 

(Pod)výzva z NPŽP pro Dlouhodobé nadregionální osvětové, informační a poradenské programy 

• Pro dlouhodobé služby osvětového, informačního a poradenského charakteru (např. časopi-
sy, e-learning, ekoporadenství, osvětové akce či kampaně) oddělit samostatnou alokaci 
(podvýzvu či výzvu). 

• Vzhledem k jejich rozmanitosti (rozdílům ve formách práce, regionální působnosti, cílových 
skupinách) zachovat nadále jako soutěžní výzvu. 

• Upřesnit kritéria. Je možné vyjít z kritérií dosavadních výzev Pilíře EVVO, upřesnit a zdůraznit 
zejména požadavky na předchozí dlouhodobost poskytování a na nadregionální charakter 
služeb. 

• Stabilizovat pravidelnost jejího vyhlašování (2 letá perioda je vyhovující). 

(Pod)výzva z NPŽP na Velké inovativní projekty nadregionálního významu 

• Navázat na dosavadní podporu tohoto typu projektů v rámci výzev „Pilíře EVVO“. 
• Upřesnit kritéria, vyjít z kritérií výzev Pilíře EVVO, upřesnit a zdůraznit zejména požadavky na 

nadregionální význam/přínos a inovativnost. 
• Zachovat jako soutěžní (pod)výzvu s dostatečnou alokací. 

Pozn. k zařazení/potřebnosti tematických (pod)výzev: 

Analýza naznačuje, že nabídka projektů a služeb z hlediska cílů, témata a cílových skupin je v zásadě 
vyrovnaná a není nutné ve výzvách zesilovat některá témata či přístupy vypsáním samostatných 
výzev. Případnou potřebu zvýraznit některé cíle, témata, cílové skupiny či formy práce/metodické 
přístupy (jako je v dosavadních výzvách např. interpretace místního dědictví) doporučujeme řešit 
v rámci výše popsané struktury (pod)výzev jako jedno z možných či doporučených témat a aktivit. 

B.2.2.4 Návrh alokací pro výzvy na dlouhodobé nadregionální služby EVVO 

B.2.2.4.1 Vstupní rozvaha 

Návrhy alokací z NPŽP na projekty typu b), c), d) a  e) vychází z následující rozvahy: 

Projekty ve vzorku, který byl v analytické části zkoumán, mají celkové roční náklady přes 55 mil. Kč. 
Vzorek zároveň nemůže představovat (přes pečlivou volbu respondentů a vysokou návratnost odpo-
vědí) veškeré existující projekty a služby přiřaditelné k výše popsaným typům projektů a návrhům 
typů výzev. Lze předpokládat, že při vypsání výzev bude podáno o něco více projektů a nabídek slu-
žeb než při dotazníkovém šetření o struktuře takových projektů a služeb. 

Ve vzorku byly identifikovány projekty jednoznačně zařaditelné jako typické vzdělávací „Pilíře EVVO“ 
(tedy dlouhodobé nadregionální vzdělávací programy) v objemu přes 20 mil. Kč ročně a dále v obje-
mu 15 mil. Kč ročně jednak projekty, které jsou potenciálními vzdělávacími „Pilíři EVVO“ dle nastave-
ní přesných kritérií (např. minimálního rozsahu územní působnosti, nároků na formy práce, na šíři 
tématu či cílové skupiny), resp. mohou do vyhlášení výzev odpovídajících parametrů dosáhnout, a 
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jednak projekty, které mají charakter dlouhodobých nadregionálních osvětových, informačních a 
poradenských programů. Průměrný roční rozpočet vzdělávacích „pilířových“ projektů byl 3 mil. Kč 
ročně, resp. 6 milionů Kč na dvouleté období (což je dosavadní i předpokládaná periodicita výzev). 

Dalších 6,5 mil. Kč ročně představovaly opakující se nadregionální vzdělávací akce, zde lze předpo-
kládat, že při vyjasnění kritérií může tohoto typu služeb výrazněji přibýt (zatím byla např. takto fi-
nancována jen malá část specializačních studií pro školní koordinátory EVVO). 

Projekty identifikované ve vzorku jako inovativní projekty představují dalších 15 milionů Kč ročně. 
Tuto částku je třeba navýšit o část z projektů, které nenaplní stanovená kritéria „Pilířů“, ale je žá-
doucí umožnit jejich ověření a rozvoj. 

Do těchto částek nebyly zahrnuty služby typu b) již samostatně financované z programu NPŽP z vý-
zev Národní síť EVVO (výukové programy pro žáky, doposud 15 mil. Kč při omezení horní hranice do 
200 000 Kč, resp. 250 000 Kč v roce 2020). 

Celkový přidělený objem prostředků v dosavadních třech výzvách z NPŽP Pilíře EVVO byl v cca šesti-
letém období cca 146 mil. Kč, tedy cca 24 mil. Kč ročně. 

Míra podpory z NPŽP byla doposud 80 %, maximálně však 2 mil. Kč na dvouleté období u Výzvy Pilíře 
EVVO v případě aktivity 6.1.A a 1 mil. Kč v případě dalších aktivit, což vzhledem k celkovým skutečným 
nákladům projektů reálně znamená výrazně nižší podíl na celkových nákladech (u projektů typu 
„pilíře“ cca 30%). 

B.2.2.4.2 Návrh variant alokací pro (pod)výzvu na Dlouhodobé nadregionální vzdělávací 
programy EVVO – Pilíře EVVO 

Následující návrh variant alokací/maximálních částek podpory a maximální míry podpory vychází ze 
zjištění, že: 

• Průměrné roční náklady projektů tohoto typu ve zkoumaném vzorku činí 3 miliony Kč, jejich 
rozsah se však pohybuje od 0,8 do 5 mil. Kč 

• Jedním z rizik současného pojetí podpory, která je „zastropovaná“ na částce 2 mil. Kč pro 
dvouletý projekt, je to, že velkým „pilířům“, které mají rozpočet až 5krát větší, neumožňuje 
čerpat deklarovanou podporu ve výši až 80 % nákladů, ale jen podporu na úrovni 20–30% je-
jich celkových nákladů, což podvazuje jejich rozvoj a může vést k jejich stagnaci. 

• Rizikem pro menší, rozvíjející se pilíře je naopak to, že radikální snížení dosavadní míry pod-
pory z 80 % by mohlo znamenat jejich omezení či dokonce zánik. 

• Pokud nebude možné celkovou alokaci na služby EVVO navýšit, ale jen přerozdělit alokace 
dosavadní, lze (bez výrazného omezení jiných typů projektů a služeb důležitých pro plnění 
SP EVVO) vyčlenit pro Pilíře EVVO jen cca 14 mil. Kč, což vytváří velmi omezený prostor pro 
jakékoli změny oproti současnému systému. 

Z uvedených důvodů předkládáme varianty, které se snaží různou měrou vyvážit výše uvedená hle-
diska. 

Pro porozumění vnitřní struktuře nákladů tohoto typu projektů předkládáme nejprve následující 
příklad na základě rozboru rozpočtů několika „pilířových“ vzdělávacích projektů – shrnuje častější 
nákladové položky tohoto typu projektů a příklady nákladů na ně. Vzhledem k rozmanitosti cílových 
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skupin, forem práce a rozsahu jednotlivých projektů, jej není však možno chápat jako průměrný pro-
jekt, ale jako příklad strukturace nákladů, které se pochopitelně liší v závislosti na charakteru a veli-
kosti cílových skupin, konkrétních formách práce, regionálním pokrytí apod. 

Příklad skladby ročního rozpočtu typového vzdělávacího „pilířového“ projektu: 

 jednotka počet 
jednotek 

jednotková 
cena celkem komentář 

metodické centrum úvazek 
(osoboměsíc) 36 46 000 Kč 1 656 000 Kč 

hlavní metodik a 
metodický tým, 
administrativní tým 
– 3 přepočtené 
úvazky 

regionální konzultan-
ti/auditoři/koordinátoři kraj 14 25 000 Kč 350 000 Kč 

realizace ve všech 
krajích, podpora 
přes spolupracující 
organizace 

externí experti, konzultanti, učite-
lé v roli mentorů hodina 300 400 Kč 120 000 Kč 

materiály pro zapojené ško-
ly/skupiny škola/skupina 200 1 000 Kč 200 000 Kč průměrný počet škol 

v projektech 

náklady na školení zapojených 
metodiků a vzdělavatelů školicí dny 8 15 000 Kč 120 000 Kč 

produkce metodických materiálů metodický 
materiál 1 200 000 Kč 200 000 Kč 

bez mezd – externí 
experti, grafika, tisk 
apod. – podpůrné 
publikace, weby, e-
laerning apod. 

režie (včetně tech. vybavení, 
spotř. materiálu, cestovného) 25% 
mezd 

   414 000 Kč 

v projektech ob-
dobného charakteru 
z operačních pro-
gramů se předpo-
kládá až 40% 

externí evaluace služba 1 100 000 Kč 100 000 Kč 

cena evaluací takto 
velkých projektů dle 
rozsahu a realizáto-
ra minimálně 
200 000 Kč, mini-
málně 1krát za 
dvouleté období 

celkem    3 160 000 Kč  

Tabulka 2: Příklad skladby rozpočtu typového vzdělávacího "pilířového" projektu 
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Srovnání dopadu různých poměrů alokací a maximální dotace na počet a míru podpory vzdělávacích „pilířových“ projektů ukazuje následující tabulka 
(s vyznačením dále diskutovaných variant I až V /v tabulce podbarveno/): 

Max. dotace a maximální procentuální 
podíl podpory pro dvouletý projekt: 

Počet  a míra podpory projektů při alokaci 
14 mil. Kč 

Počet a míra podpory projektů při alokaci 
30 mil. Kč 

Počet a míra podpory projektů při alokaci 
45 mil. Kč 

2 mil. Kč, max. 70 % celkových nákladů Počet: Přibližně 7. 
Míra podpory: extrémně nízká reálná podpo-
ra velkých projektů – v průměru 30 % (2 z 6 
mil. Kč), ale u největších projektů jen 20 % 
(2 z 10 mil. Kč), u nejmenších 70 % (snížená 
oproti současnému stavu o 10 %). 
Rizika: 
• Vysoké riziko stagnace velkých projektů 

kvůli extrémně nízké míře jejich podpory. 
• Riziko přečerpání - v případě, že se objeví 

více nových pilířových projektů (nutná 
velmi přísná kritéria výrazně omezující 
rozšíření/zavedení nových „pilířových“ 
programů). 

Více než 15, ale extrémně nízká míra podpory. Více než 23, ale extrémně nízká míra podpory. 

2,5 mil. Kč, max. 50 % celkových nákladů Počet: Přibližně 7. 
Míra podpory: Velmi nízká reálná podpora – 
v průměru cca 30 %, tj. 2 z 6 mil. Kč, u největ-
ších projektů 25 %, u středních a menších 
50 %, 
Rizika: 
• Vysoké riziko přečerpání – jak v případě, 

že se objeví jakýkoli nový „pilířový“ pro-
jekt, tak v případě, že malým a středním 
projektům oproti analýze narostou ná-
klady (nutná velmi přísná kritéria omezu-
jící rozšíření/zavedení nových „pilířo-
vých“ programů). 

• Riziko neudržení menších (rozvíjejících 
se) pilířových projektů kvůli významně 
zvýšeným nárokům na jejich spolufinan-
cování. 

Přibližně 13, ale velmi nízká míra podpory. Přibližně 20, ale velmi nízká míra podpory. 



– 31 – 

3 mil. Kč, max. 70 % celkových nákladů Přibližně 5 (zcela nedostatečné). Počet: Více než 10 
Míra podpory: Nízká reálná podpora – 
v průměru 50 % (3 z 6 mil. Kč) u největších 
projektů jen 30 % (3 z 10 mil.Kč), zatímco u 
menších 70 %. 
Rizika: 
• Riziko stagnace velkých projektů kvůli 

nízké míře jejich podpory. 
Příležitosti: 
• Možnost rozvoje malých a středních 

projektů. 

Více než 15, ale nízká míra podpory velkých 
projektů. 

4 mil. Kč, max. 60 % celkových nákladů Přibližně 4 (zcela nedostatečné). Počet: Přibližně 9. 
Míra podpory: Vyrovnaná reálná míra podpo-
ry projektů – od 40 % u největších projektů 
po 60 % u malých a průměrných projektů (3,6 
z 6 mil. Kč). 
Rizika: 
• Riziko stagnace či neudržení menších 

(rozvíjejících se) pilířových projektů kvůli 
zvýšeným nárokům na jejich spolufinan-
cování. 

• Malý prostor pro zavedení nových pro-
gramů /Riziko přečerpání. 

Příležitosti: 
• Stabilizace a rozvoj průměrných a velkých 

projektů. 
 

Více než 12. 

5 mil. Kč, max. 70% Přibližně 3 (zcela nedostatečné). Přibližně 8 (vyrovnaná a dostačující míra 
podpory, ale málo prostoru pro nové pro-
gramy). 
 

Počet: Více než 10 
Míra podpory: Vyrovnaná a dostačující míra 
podpory malých i velkých projektů (70 % u 
většiny projektů, 50 % u největších). 
Příležitosti: 
• Stabilizace a prostor pro rozvoj malých i 

velkých projektů. 
• Možnost rozšíření dopadu včetně prosto-

ru pro zavedení nových „pilířových“ pro-
gramů. 

Tabulka 3: Srovnání dopadu různých poměrů alokací a maximální dotace na počet a míru podpory vzdělávacích pilířových projektů (s vyznačením dále diskutovaných variant I až V) 



– 32 – 

Varianta I (minimální, s rizikem stagnace velkých projektů) – minimální náklady, nedostatečný roz-
voj a stabilita velkých projektů: 

Alokace na dvouleté období 14 mil. Kč, maximální dotace na 1 dvouletý projekt 2 miliony Kč, maxi-
mální procento dotace 70 %. Vyčlenění této částky je možné i v rámci stávajícího objemu celkových 
alokací na výzvy EVVO.  Umožní podporu cca 7 projektů, což je množství rizikové z hlediska zachování 
nesoutěžního charakteru výzvy, a zároveň s velmi nízkou reálnou mírou podpory velkých projektů 
(cca 20–30 %), což znamená výrazné omezování rozvoje těchto programů, bude znamenat přetrváva-
jící riziko jejich stagnace. Z hlediska dopadu umožní zapojení cca 1400 škol/skupin (odpovídá 13–
14 % škol), ovšem s vysokou mírou rizika nestability a nedostatečného rozvoje takových programů. 

Varianta II (minimální, s rizikem přečerpání a ohrožení menších projektů) – minimální náklady, ne-
dostatečný rozvoj a stabilita malých projektů: 

Alokace na dvouleté období 14 mil. Kč, maximální dotace na 1 projekt 2,5 miliony Kč, maximální pro-
cento dotace 50 %. Vyčlenění této částky je možné i v rámci stávajícího objemu celkových alokací na 
výzvy EVVO.  Umožní rovněž podporu cca 7 projektů, což je množství rizikové z hlediska zachování 
nesoutěžního charakteru výzvy, a zároveň s velmi nízkou reálnou mírou podpory u všech velikostí 
projektů (od 25 % u největších po 50 % u malých a středních), což znamená výrazné omezování roz-
voje programů a bude znamenat zvýšené riziko pro jejich dlouhodobou udržitelnost. Další riziko je 
potenciální nárůst rozpočtu malých a středních projektů a tím i objemu žádostí s podporou blížící se 
maximální výši, na který tato minimální alokace není připravena. Z hlediska dopadu umožní zapojení 
cca 1400 škol/skupin (odpovídá 13–14 % škol), ovšem s vysokou mírou rizika nestability a nedosta-
tečného rozvoje takových programů. 

Varianta III (střední rozšiřující) – navýšené náklady, mírné rozšíření dopadu, rozvoj malých a střed-
ních projektů, přetrvávající riziko omezeného rozvoje velkých projektů: 

Alokace na dvouleté období 30 mil. Kč, maximální dotace na 1 projekt 3 miliony Kč, maximum 70 % 
podpory z celkových nákladů projektu. Vyčlenění této částky není možné v rámci stávajícího objemu 
celkových alokací na výzvy EVVO, znamenalo by navýšení o dalších cca 15 mil. Kč.  Varianta umožní 
podporu více než 10 projektů, ale s nízkou reálnou mírou podpory velkých projektů (cca 30–50 %), 
což bude do jisté míry limitovat rozvoj těchto programů a bude znamenat určité riziko pro jejich 
dlouhodobou udržitelnost. Z hlediska dopadu však umožní zapojení cca 2000 škol/skupin (odpovídá 
20 % škol), ovšem s určitou mírou rizika nestability a omezení rozvoje větších programů. 

Varianta IV (střední prohlubující) – navýšené náklady, mírné rozšíření dopadu, prostor pro rozvoj 
velkých projektů, přetrvávající riziko pro rozvoj a stabilitu menších projektů: 

Alokace na dvouleté období 30 mil. Kč, maximální dotace na 1 projekt 4 miliony Kč, maximum 60 % 
podpory z celkových nákladů projektu. Vyčlenění této částky není možné v rámci stávajícího objemu 
celkových alokací na výzvy EVVO, znamenalo by navýšení alokace o dalších cca 15 mil. Kč.  Varianta 
umožní podporu jen přibližně 8 projektů (odpovídá vzorku projektů v analýze a 1 menšímu novému), 
s  vyrovnanou mírou podpory (40–60 %), to umožní zejména stabilizaci a rozvoj velkých programů, 
které byly zatím financovány výrazně menším podílem, zároveň ale zvýšená míra spolufinancování 
bude riziková pro rozvoj menších projektů, které využívaly vyšší míru spolufinancování. Z hlediska 
dopadu umožní zapojení cca 1600 škol/skupin, s určitou mírou rizika nestability menších programů. 



– 33 – 

Varianta V (optimální) – navýšené náklady, rozšíření dopadu, prostor pro rozvoj a stabilitu všech 
typů projektů: 

Alokace na dvouleté období 45 mil. Kč, maximální dotace na 1 projekt 5 milionů Kč, maximum 70 % 
podpory z celkových nákladů projektu. Vyčlenění této částky není možné v rámci stávajícího objemu 
celkových alokací na výzvy EVVO, znamenalo by navýšení alokace o dalších cca 30 mil. Kč.  Varianta 
umožní podporu více než 10 projektů (pravděpodobně cca 12 vzhledem k tomu, že ne všechny pro-
jekty budou mít maximální rozpočty) s reálnou mírou podpory 50 % u největších projektů a až 70 % 
u projektů malých a středních, což umožní rozvoj a podpoří dlouhodobou udržitelnost programů 
všech velikostí. Z hlediska dopadu umožní zapojení cca 2000–3000 škol/skupin (odpovídá 20–30 % 
škol), s nízkou mírou rizika nestability a významným prostorem pro kvalitativní rozvoj takových pro-
gramů (evaluace, propracovávání metodik apod.) 

Závěrečná doporučení k alokacím pro (pod)výzvu na Dlouhodobé nadregionální vzdělávací pro-
gramy EVVO – Pilíře EVVO: 

Pro samotnou (pod)výzvu na vzdělávací „pilířové“ projekty je zcela minimální alokací 14 mil. Kč – 
jako částka vyčlenitelná ze současné výzvy na tento typ projektů při zachování prostoru pro další 
potřebné podpory EVVO. Tato částka však ohrožuje zachování nesoutěžního charakteru výzvy (riziko, 
že bude více než 7 projektů splňujících nastavená kritéria kvality a dopadu) a zároveň je na hraně 
udržení kvality i existence podporovaných vzdělávacích „pilířových“ programů (v průměru jen 30% 
reálná podpora). 

Optimem by proto bylo vyčlenit pro tento typ programů částku 45 mil. Kč, což by ovšem znamenalo 
navýšení současných prostředků na EVVO o zhruba 30 mil. Kč jen v tomto typu výzvy. 

Střední variantou je vyčlenění 30 mil. Kč pro tento typ výzvy (tj. navýšení celkových prostředků na 
výzvy EVVO o cca 15 mil. Kč). V této „kompromisní“ variantě bude však nutno rozhodnout, zda navý-
šení alokace nasměrovat do prohloubení kvality a udržitelnosti (čemuž v parametrech výzvy odpoví-
dá vyšší míra podpory méně projektů), nebo do rozšíření dopadu (čemuž v parametrech výzvy odpo-
vídá nižší míra podpory více projektů). 

B.2.2.4.3 Návrh variant alokací pro rozšíření výzvy Národní síť EVVO o další modul vzdělávání 
vzdělavatelů (pedagogů a dalších) 

Financování opakovaných dlouhodobých vzdělávacích akcí pro vzdělavatele (typu specializační stu-
dia pro školní koordinátory EVVO, letní školy EVVO apod.) doposud řešené z výzvy Pilíře EVVO lze 
převést na nesoutěžní výzvu s obdobnými parametry a mechanismy podpory, jako uplatňuje výzva 
na podporu výukových programů pro žáky Národní síť EVVO (návrh a navrhovaná kritéria podpory 
podrobněji viz Možnost rozšíření výzvy Národní síť EVVO o modul ke vzdělávání pedago-
gů/vzdělavatelů). 

Tato změna logicky znamená i realokaci prostředků (z dosavadní výzvy typu Pilíře EVVO do výzvy 
typu Národní síť EVVO). 

Variantně je tento typ dlouhodobých služeb EVVO kalkulován v sazbě 100 nebo 150 Kč na 1 účastní-
kohodinu, což odpovídá 50 %, resp. 75 % z celkových odhadovaných nákladů cca 200 Kč za účast-
níkohodinu u tohoto typu aktivit. 
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Návrh variant alokací a maximální podpory na 1 dvouletý projekt je odvozen od předpokládaného 
počtu a rozsahu typových akcí. 

Příklady rozsahu a kalkulací na 1 kurz: 

• Specializační studium: 250 hodin × 25 účastníků = 6 250 účastníkohodin 

 Při 100 Kč / účastníkohodina = 625 000 Kč; při 150 Kč / účastníkohodina = 937 500 Kč 

• Letní škola: 7 dní × 8 hodin × 25 účastníků = 1 400 účastníkohodin 

 Při 100 Kč / účastníkohodina = 140 000 Kč; při 150 Kč / účastníkohodina = 210 000 Kč 

• Třídenní kurz/cyklus 

 Při 100 Kč / účastníkohodina = 50 000 Kč; při 150 Kč / účastníkohodina = 75 000 Kč 

Navrhovaná maximální podpora na 1 projekt: 

800 000 Kč/1 000 000 Kč v případě zařazení spec. studií (tedy průměrně 400 000 Kč / 500 000 Kč / 
rok vzhledem k předpokládanému dvouletému cyklu výzvy). 

200 000 Kč / 300 000 Kč v ostatních případech (tedy průměrně 100 000 Kč / 150 000 Kč / rok vzhle-
dem k předpokládanému dvouletému cyklu výzvy). 

Dle výkazů členských středisek SSEV Pavučina, z. s., je ročně poskytnuto cca 28 000 – 30 000 účastní-
kohodin v rámci tohoto typu akcí, včetně 6–7 specializačních studií EVVO. Tyto výkazy pochopitelně 
podchycují sice významnou, ale jen část akcí tohoto typu. Celkový počet účastníkohodin lze odhado-
vat na 40 000 – 50 0000 účastníkohodin ročně, včetně ca 10–12 specializačních studií. 

Varianta I (minimální) – v rámci přerozdělení současné alokace, cca 50% míra podpory: 

40 000 účastníkohodin × 2 roky × 100 Kč = alokace 8 000 000 Kč. 

Varianta II (optimální) – navýšení o 7 mil. Kč oproti současným alokacím, cca 75% míra podpory a 
možnost širšího dopadu: 

50 000 účastníkohodin × 2 roky × 150 Kč = 15 000 000 Kč. 

Návrh struktury zdrojů financování a systému výzev pro služby EVVO, zejména 
z hlediska dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO - shrnutí 

 Pro každý typ služeb identifikovaných v kap. B.2.1.2 návrh doporučuje zvláštní nástroj fi-
nanční podpory (výzva či podvýzva) s parametry a kritérii, které odpovídají jejich specifiku: 

• Dotační program MŽP z rozpočtu MŽP /služby typu e)/ – malé projekty, 
• Podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany ži-

votního prostředí a udržitelného rozvoje z rozpočtu MŽP /služby typu d) a e)/, 
• Výzva z NPŽP na zajištění plošného pokrytí území ČR standardními službami EVVO 

poskytovanými v regionu/místě – výzva typu Národní síť EVVO /služby typu b)/, 
• (Pod)výzva z NPŽP na Dlouhodobé nadregionální vzdělávací programy EVVO – Pilíře 

EVVO /služby typu c)/, 
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• (Pod)výzva z NPŽP pro Dlouhodobé nadregionální osvětové, informační a poraden-
ské programy /služby typu d)/, 

• (Pod)výzva z NPŽP na Velké inovativní projekty nadregionálního významu /služby 
typu (e) – velké projekty/. 

 Na základě provedené rozvahy a porovnání různých poměrů alokací a maximální dotace na 
počet a míru podpory vzdělávacích „pilířových“ projektů bylo identifikováno pět možných 
variant pro tuto (pod)výzvu: 

• Varianta I (minimální, s rizikem stagnace velkých projektů) – alokace 14 mil. Kč, max. 
dotace na projekt 2 mil. Kč, oboje na období dvou let (tak i dále). Tato varianta by 
byla realizovatelná s objemy v současné době alokovaných finančních prostředků. 
Podpořeno by bylo cca 7 projektů s maximální mírou podpory celkových nákladů 
70 %, ale reálnou mírou podpory u velkých projektů 20–30 % z celkových nákladů. 
Potenciální dopad podpory je na 13–14 % škol v rámci ČR. Varianta neumožňuje roz-
voj a stabilitu zejména velkých projektů. 

• Varianta II (minimální, s rizikem přečerpání a ohrožení menších projektů) – alokace 
14 mil. Kč, max. dotace na projekt 2,5 mil. Kč. Tato varianta by byla realizovatelná 
s objemy v současné době alokovaných finančních prostředků. Podpořeno by bylo 
cca 7 projektů s maximální mírou podpory celkových nákladů 50 %, ale s nízkou re-
álnou mírou podpory oproti celkovým nákladům (25–50 %). Potenciální dopad pod-
pory je na 13–14 % škol v rámci ČR. Varianta neumožňuje rozvoj a stabilitu projektů. 

• Varianta III (střední rozšiřující) – alokace 30 mil. Kč, max. dotace na projekt 3 mil. Kč. 
Varianta by vyžadovala navýšení alokace o přibližně 15 mil. Kč. Podpořeno by bylo 
10 a více projektů s maximální mírou podpory celkových nákladů 70 %, ale s nízkou 
mírou reálné podpory celkových nákladů (30–50 %). Potenciální dopad podpory je 
na 20 % škol v rámci ČR. Varianta neumožňuje rozvoj a stabilitu projektů. 

• Varianta IV (střední prohlubující) – alokace 30 mil. Kč, max. dotace na projekt 
4 mil. Kč. Varianta by vyžadovala navýšení alokace o přibližně 15 mil. Kč. Podpořeno 
by bylo 8 projektů s maximální mírou podpory celkových nákladů 60 % s vyrovna-
nou mírou reálné podpory celkových nákladů (40–60 %). Potenciální dopad podpo-
ry je na 16 % škol v rámci ČR. Varianta znamená určité riziko nestability menších 
projektů. 

• Varianta V (optimální) – alokace 45 mil. Kč, max. dotace na projekt 5 mil. Kč. Varian-
ta by vyžadovala navýšení alokace o přibližně 30 mil. Kč. Podpořeno by bylo 10 a ví-
ce projektů s maximální mírou podpory celkových nákladů 70 % s reálnou mírou 
podpory celkových nákladů (50–70 %). Potenciální dopad podpory je na 20–30 % 
škol v rámci ČR. Varianta znamená malé riziko nestability a prostor pro rozvoj pro-
jektů. 

Celkové shrnutí navrhovaných minimálních a optimálních alokací na jednotlivé 
(pod)výzvy EVVO z NPŽP 
Minimální alokace 

Minimální variantu alokací na jednotlivé typy služeb a projektů shrnuje následující tabulka (jde o 
přerozdělení stávajících alokací na dosavadní výzvy Pilíře a NS EVVO: 
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Typ (pod)výzvy: Současná 
alokace 
(mil.Kč) 

Návrh přerozdě-
lení současné 
alokace  (mil.Kč) 

Navrhovaný charakter 
(pod)výzvy 

Národní síť EVVO Výukové programy 15 15 nesoutěžní 

Národní síť EVVO – rozšíření Vzdělávání vzdělavatelů 
(opakované vzděl. akce) 

  8 nesoutěžní 

Dlouhodobé nadregionální vzdělávací programy EVVO – 
„Pilíře EVVO“ 

40 14 nesoutěžní, ale s hodnoce-
ním odbornými hodnotiteli 

Dlouhodobé nadregionální osvětové, informační a po-
radenské programy 

  6 soutěžní 

Velké inovativní projekty nadregionálního významu   12 soutěžní 

Celkem z NPŽP   55 55   

Pozn.: Jako současná alokace je u dlouhodobých nadregionálních vzdělávacích programů uvedena nerozčleněná celková 
částka na dosavadní výzvu Pilíře EVVO 

Tabulka 4: Minimální variantu alokací na jednotlivé typy služeb a projektů 

Optimální alokace 

Optimální alokaci je na základě provedené analýzy možno navrhnout u těchto typů (pod)výzev: 

Dlouhodobé nadregionální vzdělávací programy EVVO – Pilíře EVVO – zde je optimální alokací pro 
zvýšení šíře dopadu na cca 20–30 % škol a míry podpory na cca 70 % nákladů (a tím umožnění rozvo-
je a stability služeb) navýšení prostředků v tomto typu výzvy o dalších cca 30 mil. Kč, střední varian-
tou je navýšení o cca 15 mil. Kč. 

Vzdělávání vzdělavatelů (opakované vzdělávací akce) – zde je optimální alokací pro zvýšení dopadu 
a míry podpory na cca 70 % nákladů (a tím umožnění rozvoje a stability služeb) navýšení současných 
prostředků na EVVO z NPŽP v tomto typu výzvy o dalších cca 7 mil. Kč. 

Pokud by mělo dojít u výzvy Národní síť EVVO – Výukové programy pro žáky ke zvýšení dopadu ze 
současných maximálně 3 % populace dětí na ca 10 %, bylo by zapotřebí ztrojnásobení dosavadní 
alokace. 

U navržených soutěžních výzev na Dlouhodobé nadregionální osvětové, informační a poradenské 
programy a Velké inovativní projekty nadregionálního významu odpovídá součet navržených alokací 
(6 mil. Kč a 12 mil. Kč) řádově zbytku alokace v dosavadní výzvě Pilíře EVVO (po přesunutí výše uve-
dených typů projektů do jiných (pod)výzev a cca 60 % reálné míry podpory dle výsledků analýzy 
/15 mil. Projekty typu potenciální „Pilíře“ a 15 milionů inovativní projekty/), konkrétní poměry aloka-
cí však bude žádoucí revidovat i dle spektra skutečně podávaných projektových žádostí. 
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Lze shrnout, že celkově se jako optimální alokace na nový systém výzev na nadregionální služby a 
projekty EVVO z NPŽP jeví cca dvojnásobek dosavadní alokace na výzvy Národní síť EVVO a Pilíře 
EVVO. 

B.2.3 Návrhy postupů při výběru a financování dlouhodobých nadregionálních 
projektů a služeb EVVO 

B.2.3.1 (Pod)výzva na Dlouhodobé nadregionální vzdělávací programy EVVO – Pilíře EVVO 

Cíl návrhu: 

Nastavit vstupní kritéria a postupy tak, aby bylo možno tuto výzvu vyhlašovat jako nesoutěžní a aby 
se co nejvíce zjednodušily postupy výběru a financování. Důvodem je jednak zjednodušení adminis-
trace žádostí pro poskytovatele, jednak zajištění předvídatelnosti a kontinuálnosti financování 
dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO. 

Kontext a pojetí návrhu: 

Navázat na část původní výzvy Pilíře EVVO4, resp. část její aktivity 6. 1. A – Environmentální vzdělávání 
a výchova, a to předmět podpory Koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzděláva-
cích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu. Nao-
pak oddělit do jiného typu výzev další předměty podpory z této aktivity (Příprava a tvorba nových 
environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionál-
ního významu a dosahu, Interpretace přírodního dědictví)5 

Vzhledem k rozmanitosti cílových skupin, tematického zaměření, forem práce je navrhováno dvou-
kolové hodnocení – nejprve vyhodnocení sady administrativně ověřitelných vstupních kritérií admi-
nistrátorem stanoveným SFŽP, poté vyhodnocení kvalitativních vstupních kritérií odbornými hodno-
titeli stanovenými MŽP. 

V návrhu je využito osvědčených postupů v rámci dosavadních výzev: 

• NPŽP – Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení6 – 
využitý postup: administrativně ověřitelná vstupní kritéria pro nesoutěžní výzvu. 

• NPŽP – Tematické kampaně7 - využitý postup: dvoukolové hodnocení se zapojením expertní 
komise. 

• Národní výzva Life8 – využitý postup: dvoukolové hodnocení s využitím hodnotícího panelu 
za účasti žadatele a s prezentací hodnocení hodnotitelů. 

 
4https://www.mzp.cz/cz/evvo_vyzva_ctyri_2018 
5Dosavadní aktivity „6.1.B Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO“ a „6.1.D Inter-
pretace přírodního dědictví“ budou dle charakteru projektu pokryty buď v této výzvě (pokud jsou součástí 
programů/projektů/služeb  naplňujících parametry „Pilířů EVVO“), nebo v jiných (pod)výzvách (viz dále). 
6https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=57 
7https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/tematicke_kampane_vyzva/$FILE/OFDN_vyzva%20NPZP%203 
_2019_Tematicke%20kampane_20190708.pdf 
8https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vyzva_life_2020/$FILE/OFDN-
2020_Narodni_vyzva_LIFE_2020_text_covid19-20200414.002.pdf 
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Návrh vstupních kritérií: 

• Vstupní kritéria ověřovaná administrátorem v prvním kole hodnocení: 

- Veřejná nabídka služby: služby EVVO poskytované žadatelem, včetně projek-
tu/programu přihlašovaného do výzvy, jsou veřejně nabízené a dostupné. 

- EVVO jako hlavní činnost: žadatel má v zakládací listině organizační složky, ve statu-
tu nebo v obdobném dokumentu uvedenu EVVO (nebo jeho ekvivalent) jako hlavní 
činnost. 

- Historie činnosti v EVVO: žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti 
EVVO. 

- Minimální finanční kapacita poskytovatele: 
Návrh minimální hodnoty: roční rozpočet alespoň 1 000 000 Kč. 

- Minimální personální kapacita poskytovatele: 
Návrh minimální hodnoty: personální kapacita alespoň 2 přepočtené úvazky. 

- Minimální územní působnost/počet krajů: 
Návrh minimální hodnoty: 
o varianta a) „užší“ – např. minimálně 8 krajů, 
o varianta b) „širší“ – např. minimálně 3 kraje. 

Pozn.:  Výhodou užší varianty je zúžení počtu projektů vyhodnocovaných 
v druhém kole, tato varianta znamená podporu projektů s aktuálním celo-
státním (tzn. ne jen nadregionálním) dopadem. Výhodou širší varianty je 
otevření podpory pro jinak obtížně financovatelné kvalitní nadregionální 
služby týkající se specifických typů regionů (např. celá Morava, Polabí, Su-
dety, národní parky) a služby již odpilotované v několika regionech, které 
zatím nedosáhly celorepublikového rozměru, ale naplňují na vysoké úrovni 
ostatní kritéria.  Jako minimální vstupní kritérium lze např. nastavit 3 kraje 
s tím, že širší územní dopad zohlední hodnotitelé při vyhodnocení šíře a vý-
znamu cílové skupiny. 

- Minimální „historie“ přihlašovaného programu/projektu/služby: 
 Návrh minimální hodnoty: 2 a více let. 

Pozn.: Projekty s kratší historií jsou považovány za pilotáže/inovace a je 
pro ně určena jiná (pod)výzva. 

- Uskutečněná a zveřejněná evaluace: 
o Návrh minimální hodnoty: Proběhla alespoň jedna evaluace progra-

mu/projektu/služby a její výsledky jsou zveřejněny. 

 
(Hodnotící panel v rámci Národní výzvy Life: „Každý z hodnotitelů bude mít možnost seznámit se se všemi jím 
posuzovanými koncepty nejméně po dobu sedmi dní. Následně každý z hodnotitelů bude mít možnost předsta-
vit své hodnocení v rámci hodnotícího panelu. Hodnotícího panelu mají možnost se zúčastnit i zástupci před-
kládaných žádostí o podporu. Zde si vyslechnou zpětnou vazbu na jimi předkládané koncepty a budou mít 
možnost zodpovědět doplňující otázky hodnotitelů. Výsledkem jednání hodnotícího panelu bude hodnocení 
souladu návrhu s podmínkami unijního programu LIFE a hodnocení zaměřené na věcně odbornou stránku. 
Výsledkem hodnocení bude aritmetický průměr bodového hodnocení všech příslušných hodnotitelů.“) 
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- Forma práce: 
o Přímá práce s cílovou skupinou s jasnou metodikou práce a metodickou 

podporou cílové skupiny. 
Pozn.: Toto omezení je navrhováno, aby bylo možno stanovit společná kri-
téria (to by rozmanitost forem neumožňovala). Pro podporu časopisů, e-
learningu, poradenství navrhujeme vytvořit samostatnou soutěžní 
(pod)výzvu 

Kritéria vyhodnocovaná odbornými hodnotiteli v druhém kole hodnocení: 

- Hloubka a pojetí provedené evaluace/evaluací - podporovány jsou přednostně pro-
gramy/projekty/služby, u nichž je evaluace: 

o srozumitelně a kvalitně metodicky popsána, 
o zaměřena nejen na spokojenost, ale i na vzdělávací dopady, 
o využita pro další vývoj programu/projektu/služby, 
o provedena vícenásobně/opakovaně. 

- Šíře a význam tématu – podporovány jsou přednostně programy/projekty/služby, 
které se věnují tématům zásadním pro: 

o dosažení environmentálně odpovědného jednání, 
o dosažení klíčových cílů ochrany životního prostředí. 

- Šíře a význam cílové skupiny (včetně regionálního dopadu) - podporovány jsou 
přednostně programy/projekty/služby, které pracují: 

o s významným počtem účastníků (významnost se vyhodnocuje v souvislosti 
se specifiky formy a s intenzitou působení), 

o s cílovými skupinami s velkými multiplikačním efektem (např. vzdělavatelé, 
veřejná správa…), 

o s účastníky z většího území ČR. 

- Metodická propracovanost – podporovány jsou přednostně programy/projek–
ty/služby, které mají srozumitelně a podrobně popsanou metodiku a/nebo pracují 
s metodickými postupy, jejichž přínos byl již předmětem pedagogického výzkumu a 
popsán v odborné literatuře. 

Příklad rozpracování kritéria Hloubka a pojetí provedené evaluace/evaluací v podobě kriteriální 
tabulky je uvedena v příloze. 

Popis procesu výběru: 

Program/projekt/služba je zařazen do dlouhodobého financování na základě splnění vstupních kri-
térií vyhodnocených ve dvou kolech hodnocení – vyhodnocení administrativně ověřitelných kritérií 
v prvním kole a následné vyhodnocení kvalitativních kritérií v druhém kole 

Postup u nově přihlašovaných služeb: 

Krok 1. Předložení přihlášky a konceptu: Žadatel předloží přihlášku do programu se stručným kon-
ceptem a doloží naplnění kritérií. 

Krok 2. Vyhodnocení administrativně ověřitelných vstupních kritérií: Administrátor (stanovený 
SFŽP) ověří naplnění administrativně ověřitelných kritérií (soulad konceptu se zaměřením 
výzvy) a vyzve žadatele, kteří kritéria naplnili, k zpracování plného návrhu. 
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Krok 3. Předložení plného návrhu: Žadatel předloží plný návrh rozpracovaný tak, aby umožňoval 
posouzení kritérií vyhodnocovaných odbornými hodnotiteli. 

Krok 4. Vyhodnocení kvalitativních vstupních kritérií hodnotiteli: Hodnotitelé (stanovení MŽP) vy-
hodnotí předložené návrhy v kriteriální tabulce se slovním hodnocením a/či škálou (viz pří-
klad kritéria Hloubka a pojetí provedené evaluace/evaluací v příloze) dle stanovených krité-
rií – Varianty průběhu odborného hodnocení: 

- Varianta I – Odborný posudek – Zařazení do programu na základě odborného po-
sudku hodnotitelů stanovených MŽP. 

o MŽP určí hodnotitele (optimálně více na 1 projekt), ti samostatně vyhodnotí 
projekty v kriteriální tabulce a předají MŽP, MŽP na základě jejich hodno-
cení určí služby vybrané k financování. 

Pozn. Výhodou této varianty je operativnost a nízká finanční náročnost 
hodnocení. Nevýhodou je omezení odbornosti posuzování a výrazně vyšší 
riziko subjektivity hodnocení 

- Varianta II – Hodnoticí panel - Zařazení do programu na základě vyhodnocení v hod-
noticí panelu ustanoveném MŽP: 

o MŽP ustanoví hodnoticí panel složený z expertů (viz dále Návrh pojetí a 
složení hodnoticího panelu). Určení členové panelu se podrobně seznámí s 
předloženými návrhy, samostatně (nezávisle na ostatních členech) je po-
soudí (předběžně vyhodnotí) v kriteriální tabulce se slovním hodnocením 
a/či škálou (viz příklad kritéria „hloubka a pojetí provedené evalua-
ce/evaluací“ v příloze) dle stanovených kritérií a navrhnou doplňující otáz-
ky. 

o Proběhne obhajoba v hodnotícím panelu – zde má každý žadatel prostor 
vyslechnout si předběžné vyhodnocení určených členů panelu, osobně vy-
světlit a odůvodnit míru naplnění všech posuzovaných kritérií a zodpově-
dět otázky členů panelu. Účast žadatelů na této obhajobě je nezbytným 
předpokladem pro zařazení do financování. 

o Hodnoticí panel provede společně závěrečné vyhodnocení všech projektů a 
rozhodne, které projekty doporučí k zařazení do dlouhodobého financování 

Pozn. Výhodou této varianty je vysoká míra odbornosti a objektivity vyhod-
nocení. Nevýhodou je vyšší časová a finanční náročnost hodnocení. 

Doporučené projekty jsou zařazovány do dlouhodobého financování na dobu 6 let. 

Postup pro již posouzené služby zařazené do dlouhodobého financování: 

• Žadatel zpracuje aktualizovanou přihlášku pro nové finanční období a doloží, že jsou nadále 
naplněna měřitelná kritéria, 

• Administrátor (určený SFŽP) ověří naplnění měřitelných kritérií a doporučí žádost 
k financování v dalším finančním období. 

- Návrh pojetí a  složení hodnoticího panelu (pro Variantu II odborného hodnocení): 
o Je zpracován statut a jednací řád hodnoticího panelu; 
o Hodnoticí panel je postaven na odbornících s dlouholetou praxí v EVVO re-

prezentujících co nejširší spektrum úhlů pohledu; 
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o Minimálně 3, optimálně 5; 
o Návrh složení (příklad): 

 Odborný pracovník MŽP či jeho přímo řízené organizace 
s dlouholetou praxí v EVVO; 

 Odborný pracovník MŠMT či jeho přímo řízené organizace 
s dlouholetou praxí v EVVO nebo pracovník krajské či místní samo-
správy s dlouholetou praxí v EVVO, nepropojený s žádným z před-
kládaných programů/projektů/služeb; 

 Pedagogický pracovník/vzdělavatel s dlouholetou praxí v EVVO, ne-
propojený s žádným z předkládaných programů/projektů/služeb 

 Delegovaný zástupce SSEV Pavučina, případně dalších asociací 
v EVVO, nepropojený s žádným z předkládaných programů/projek-
tů/služeb; 

 Pracovník akademického pracoviště s dlouholetou praxí v EVVO, ne-
propojený s žádným z předkládaných programů/projektů/služeb. 

- Lhůty 

Zahájení procesu předkládání a hodnocení žádostí cca 9 měsíců před zahájením pro-
jektu, z toho 6 měsíců od vypsání výzvy po vyhodnocení, tak aby předkladatel ca 3 
měsíce předem věděl, zda bude službu realizovat/pokračovat v její realizaci: 

o Vypsání výzvy 
o Předložení přihlášky/konceptu + 4 týdny 
o Vyhodnocení administrativně ověřitelných vstupních kritérií  + 4 týdny 
o Předložení plného návrhu  + 4 týdny 
o Hodnocení hodnotiteli + 4 týdny 
o Doporučení hodnotitelů k zařazení do financování + 4 týdny 
o Vydání rozhodnutí + 4 týdny 
o Zahájení realizace/financování + 12 týdnů 

- Další parametry: 

o 2 letá perioda vyhlašování výzev 
o Zajištěná pravidelnost a návaznost výzev a předvídatelnost financování 

konkrétního programu/projektu/služby, tak aby na sebe financování kon-
tinuálně navazovalo a bylo možno již v předstihu předvídat, zda po skon-
čení jednoho finančního období bude financování pokračovat i v dalším 
období. Je tedy potřeba vypsání výzev v dostatečném předstihu cca 9 měsí-
ců (viz lhůty) před skončením jednoho a zahájení nového období financo-
vání. Příklad: Do 31. 12. 2022 jsou realizovány projekty z výzvy vypsané a vy-
hodnocené v r. 2020, navazující výzva je tedy vypsána do 31. 3. 2022, tak aby 
do 30. 9. 2022 bylo vydáno rozhodnutí o financování na další dvouleté ob-
dobí od 1. 1. 2023. 

o Periodické ověřování zařazení programu/projektu/služby mezi Pilíře EVVO: 

 Jedenkrát za 2 roky předložení obnovené přihlášky s prokázáním 
splnění základních kritérií; 

 K diskusi: 1x za více (např. 6) let znovu plný proces včetně obhajoby 
před hodnotícím panelem. 



– 42 – 

o Alokace / Maximální částka na projekt /Míra spolufinancování (variantní 
návrh): 
a) Při minimální alokaci 14 mil. Kč: 

2 000 000 Kč / míra spolufinancování maximálně 70 % 
nebo 
2 500 000 Kč / míra spolufinancování maximálně 50 %. 

b) Při navýšení alokace na cca 30 mil. Kč: 
3 000 000 Kč / míra spolufinancování maximálně 70 % 
nebo 
4 000 000 Kč / míra spolufinancování 60 %. 

c) Při vyšší alokaci: 
5 000 000 Kč / míra spolufinancování maximálně 70% 

o Minimální částka na projekt: 500 000 Kč. 
o Projektům, které nenaplní vstupní kritéria do této výzvy (nepřekročí nasta-

vené hranice) by mělo být nadále možnost ucházet se o podporu v soutěžní 
výzvě na Dlouhodobé nadregionální osvětové, informační a poradenské 
programy nebo 

o na Velké inovativní projekty nadregionálního významu (viz dále) s dosta-
tečnou alokací. 

B.2.3.2 (Pod)výzva z NPŽP pro Dlouhodobé nadregionální osvětové, informační a poradenské pro-
gramy 

Cíl návrhu: 

Vytvořit příležitost pro udržení a rozvoj dlouhodobých nadregionálních služeb osvětového, infor-
mačního a poradenského charakteru – např. časopisy, e-learning, ekoporadenství, osvětové akce či 
kampaně. Prostřednictvím soutěžní výzvy umožnit rozsáhlejším službám ucházet se o podporu. 

Kontext a pojetí návrhu: 

Navázat na dosavadní podporu tohoto typu projektů v rámci výzev Pilíře EVVO9. Vzhledem k rozmani-
tosti – rozdílům ve formách práce, regionální působnosti, cílových skupinách je obtížné převést na 
nesoutěžní výzvu a oddělit pro ni dostatečnou samostatnou alokaci. 

Návrh kritérií: 

Dle aktualizovaných kritérií v dosavadních výzvách Pilíře EVVO9. Upřesnit a zdůraznit zejména poža-
davky na předchozí dlouhodobost poskytování a na nadregionální charakter. 

 Proces výběru: 

Dle aktualizovaných postupů v dosavadních výzvách Pilíře EVVO. Součástí výběru odborný posudek 
garantovaný MŽP. 

 
9 https://www.mzp.cz/cz/evvo_vyzva_ctyri_2018 
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Další parametry: 

• 2 letá perioda vyhlašování výzev. 
• Maximální částka na projekt a alokace: 1 000 000 Kč při minimální alokaci 6 mil. Kč, optimál-

ně 2 000 000 Kč při vyšší alokaci. 

(Pod)výzva na Velké inovativní projekty nadregionálního významu 
Cíl návrhu: 

Vytvořit příležitost pro vznik a rozvoj nových programů/projektů/služeb EVVO nadregionálního vý-
znamu. Prostřednictvím soutěžní výzvy umožnit rozsáhlejším jednorázovým, inovativním a nově pilo-
tovaným programům/projektům/službám ucházet se o podporu (některé z nich se mohou po tako-
vém ověření stát v dalších obdobích součástí Pilířů EVVO). 

Kontext a pojetí návrhu: 

Navázat na dosavadní podporu tohoto typu projektů v rámci výzev Pilíře EVVO 10 v rámci předmětu 
podpory Příprava a tvorba nových environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celore-
publikového, případně nadregionálního významu a dosahu v aktivitě 6. 1. A – Environmentální vzdě-
lávání a výchova a části projektů z aktivit Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace 
v oblasti EVVO a Interpretace přírodního dědictví. 

Zachovat jako soutěžní výzvu s dostatečnou alokací. 

Návrh kritérií: 

Dle aktualizovaných kritérií v dosavadních výzvách Pilíře EVVO10
. Upřesnit a zdůraznit zejména poža-

davky na inovativnost a na nadregionální charakter. 

Proces výběru: 

Dle aktualizovaných postupů v dosavadních výzvách Pilíře EVVO10. Součástí výběru odborný posudek 
garantovaný MŽP. 

Další parametry: 

• 2 letá perioda vyhlašování výzev. 
• Synchronizace s novým typem (pod)výzvy na „Dlouhodobé nadregionální vzdělávací progra-

my EVVO – Pilíře EVVO“ (viz návrh výše) tak aby byla možnost přihlášení projektů nezařaze-
ných mezi pilíře do této soutěžní výzvy – ideálně uzávěrka pro příjem žádostí několik týdnů 
po zveřejnění doporučení hodnoticího panelu. 

• Maximální částka na projekt a alokace: 1 000 000 Kč při minimální alokaci 12 mil. Kč, opti-
málně 2 000 000 Kč při vyšší alokaci. 

B.2.3.3 Rozšíření Výzvy Národní síť EVVO o modul Vzdělávání vzdělavatelů 

Viz příloha Možnost rozšíření výzvy Národní síť EVVO o modul ke vzdělávání pedagogů/vzdělavatelů. 

 
10 https://www.mzp.cz/cz/evvo_vyzva_ctyri_2018 
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PŘÍLOHY 

1. Dotazník 
2. Porovnání současného pojetí výzev z NPŽP a rozpočtu MŽP s novým návrhem – grafické vy-

jádření 
3. Varianty finanční podpory a jejich případné dopady na podpořené projekty a rozsah ovliv-

nění cílové skupiny – grafické vyjádření 
4. Příklad rozpracovaného kritéria Hloubka a pojetí provedené evaluace/evaluací 
5. Možnost rozšíření výzvy Národní síť EVVO o modul ke vzdělávání pedagogů/vzdělavatelů. 

 



















Současné typy výzev v celkovém systému podpory EVVO (obsah kruhu orientačně naznačuje velikost alokace, zeleně dlouhodobé programy, modře 
inovace) 

 

 výzvy nesoutěžní 

výzvy soutěžní 

poskytovatel MŽP 
poskytovatel NPŽP 

Národní síť 
EVVO 

„Pilíře EVVO“ - dlouhodobé i nově 
vytvářené a zkoušené projekty – 

vzdělávací, osvětové, poradenské, 
vzdělávání vzdělavatelů 

Dotační 
program 

MŽP 

 Smlouva na podporu dlouhodobých 
systémových projektů EVVO 



Nový návrh typů výzev v celkovém systému podpory EVVO (obsah kruhu orientačně naznačuje velikost alokace, zeleně dlouhodobé programy, modře 
inovace) 

 

 výzvy nesoutěžní 

výzvy soutěžní 

poskytovatel MŽP 
poskytovatel NPŽP 

 

Dlouhodobé 
nadregionální 

vzdělávací 
programy EVVO 

– Pilíře EVVO 

Dotační 
program 

MŽP 

 Smlouva na podporu dlouhodobých 
systémových projektů EVVO 

 

Velké 
inovativní 
projekty 

nadregionálníh
o významu 

 

Dlouhodobé nadregionální osvětové a 
poradenské programy 

Modul vzdělavatelé 
Vzdělávání 

vzdělavatelů 

Národní síť EVVO 
 

výukové programy 





=> 

=> 

=> => 

VÝSLEDKY = + 

Eko..

...kli-
.přírod  

...bio...  

...recy-
...odpad...  

… s vodou 

=> 

Pilíře EVVO 

= 

7—15 vzdělávacích projektů 

roční náklady prům. 3 mil. Kč 

PODPORA 

cca 45 mil. Kč 
(70 % nákladů až 15 projektů) 

+ 15 mil. Kč 

cca 30 mil. Kč 
(50–70 % nákladů 8–10 projektů) 

+ 15 mil. Kč 

14 mil. Kč 
(30 % nákladů 7 projektů) 

Výzva NPŽP 
„Pilíře EVVO“ 

- až 3000 škol (30 %) 
- rizika nízká 
- kvalitní evaluace 
- propracované metodiky 
- stabilita služeb 
 
- 1600 – 2000 škol 
- rizika střední 
 
- 1400 škol 
- rizika vysoká 
- omezená možnost evaluací, 
vývoje metodik 
- nízká stabilita 
 
 
 

VSTUPY 












