TACR/8-85/2020

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředku u níže uvedených návrhů projektů.
V tabulce jsou uvedeny návrhy projektů doporučené k podpoře, které však vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny
pouze v případě, že nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V tomto případě budou podpořeny návrhy projektů
v pořadí, ve kterém jsou zde uvedeny.

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

20

SS03010107

21

SS03010269

22

SS03010245

23

SS03010064

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Certifikovaná metodika
vodohospodářského řešení v rámci
procesu pozemkových úprav
Koprofágní brouci: Rozmanitost,
ekosystémové služby a režim pastvy
nejen v chráněných územích
Obnova tradičních způsobů
hospodaření v lesních porostech ČR
– kroužkování
SAFE-BASE: Návrh komplexního
systému pro proces poučení ze
závažných havárií s účastí
nebezpečné chemické látky nebo
směsi

[P] ŠINDLAR s. r. o.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI
[D] Česká zemědělská univerzita v Praze

[P] Biologické centrum AV ČR, v.
v. i.
[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

[D] Biologické centrum AV ČR, v. v. i. [D] ZO
ČSOP Vlašim

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Vysoké učení technické v Brně
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24

SS03010069

25

SS03010160

26

SS03010312

27

SS03010074

28

SS03010264

29

SS03010289

30

SS03010313

31

SS03010327

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Emise skleníkových plynů z čistíren
odpadních vod a dalších fugitivních
zdrojů
Metodika odběru vzorků pro forenzní
dokazování v případech wildlife
crime
Nové metody posouzení vlivu
technického zasněžování na
hydrologický režim krajiny
Bio-markery pesticidové intoxikace u
včely medonosné
Komplexní analýza tepelného
komfortu v městském prostředí a její
aplikace
Vliv pesticidů a jejich směsí na
necílové vodní a suchozemské
organismy, skladbu plevelného
spektra a funkční diverzitu
agroekosystémů
Ekologické a ekonomické dopady
obnovy travních porostů v různém
režimu hospodaření se zvláštním
zřetelem k potenciální retenci vody v
zemědělské krajině

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

[P] Univerzita Karlova

[D] Česká společnost ornitologická

SDG budgeting

[P] České priority, z. ú.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce
[P] Biologické centrum AV ČR, v.
v. i.

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze

[P] Ústav informatiky AV ČR, v. v.
i.

[D] Univerzita Palackého v Olomouci [D] Česká
zemědělská univerzita v Praze [D] Ústav
výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

[P] Ostravská univerzita

[D] ALS Czech Republic, s.r.o. [D] Agritec Plant
Research s.r.o. [D] OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.
v. i.
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ČÍSLO
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32

SS03010093

33

SS03010018

34

SS03010282

35

SS03010004

36

SS03010050

37

SS03010170

38

SS03010027

39

SS03010042

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Pokročilé metody datové vědy,
prostorového modelování a
dálkového průzkumu Země jako
nástroje pro podporu ochrany
biodiverzity
Snižování zátěže životního prostředí
omezením aplikací akaricidů proti
parazitům včely medonosné
Optimalizace environmentálního,
sociálního a ekonomického uplatnění
zahrádkových osad
LITTERING - ODPAD BEZ
KONTROLY
Ústecká synklinála - výzkum procesů
a vlivů ve zdrojové oblasti pitných
vod
Integrovaný systém monitoringu a
model populace vlka v ČR
Vývoj metody stanovení reziduí
syntetických pyrethroidů v kůře
asanovaných smrků a stanovení
rezistence lýkožrouta smrkového k
syntetickým pyrethroidům
Výzkum biodiverzity polních mokřadů
a metodika jejich managementu

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[P] Výzkumný ústav rostlinné
výroby, v.v.i.

[D] Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze
[P] ECO trend Research centre
s.r.o.
[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] Ukliďme Česko z. s.
[D] Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. [D]
Česká geologická služba

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
[D] Mendelova univerzita v Brně [D] Univerzita
Karlova

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] Agritec Plant Research s.r.o. [D] Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. [D]
Mendelova univerzita v Brně

[P] Masarykova univerzita

[D] Botanický ústav AV ČR, v. v. i. [D]
Zemědělský výzkum,spol. s r.o.
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40

SS03010145

41

SS03010149

42

SS03010248

43

SS03010003

44

SS03010297

45

SS03010208

46

SS03010249

47

SS03010253

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Možnosti adaptačních opatření pro
zlepšení vodního režimu v krajině
postižené těžbou a dopady
extrémního sucha, s využitím
pilotního území Roudnicka s
veslařským a kanoistickým kanálem
Lesní mikroklima v čase a prostoru:
klíč k efektivnějšímu managementu a
ochraně přírody NP Šumava
Ohrožení horských ekosystémů
invazí lokálně nepůvodních druhů
COVID 19 - impulsy ke změně
Aplikace rovnice pro výpočet ztráty
půdy větrnou erozí v prostředí GIS
pro potřeby pozemkových úprav v
ČR
Vyhodnocení rizik spojených s
přenosem parazitických helmintů z
volně žijících přežvýkavců do
intenzivních chovů hospodářských
zvířat a zvěře
Vývoj komplexního systému
monitoringu a predikce dopadů
změny klimatu na ekosystémy říční
krajiny a zásobování vodou
Význam a ochrana údolních niv jako
prostředí pro plnění ekostabilizační
funkce krajiny

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[D] Národní olympijské centrum vodních sportů,
z.s. [D] PROGEO, s.r.o. [D] Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
[P] Ekoport z.s.

[D] Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

[P] Mendelova univerzita v Brně

[P] Masarykova univerzita

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D]
Mendelova univerzita v Brně

[P] Český hydrometeorologický
ústav

[D] Česká geologická služba [D] Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

[P] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

[D] Masarykova univerzita
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48

SS03010020

49

SS03010119

50

SS03010129

51

SS03010155

52

SS03010226

53

SS03010070

54

SS03010099

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

VODA NA VESNICI: Komplexní
přístupy k hospodaření s dešťovou
vodou v malých obcích a jejich
okolích
Zelená Infrastruktura v Tepelném
Ostrově urbánního Prostředí podpora rozhodování
Citizen science přístup k hodnocení
zdravotního stavu včelstev
Vývoj metod pro multifaktoriální
komplexní skríning životního
prostředí využitím MULTIOMICS
přístupu: pesticidy, mikroorganismy,
alergeny a potenciální imunogeny
Hospodářská opatření k posílení
udržitelnosti hydrických funkcí
zemědělsko-lesní krajiny
Posouzení vlastností a významu
sedimentů pro udržení jakosti vody s
cílem navrhnout postup jejich
přetvoření na druhotnou surovinu.
Tvorba mapy interpretovaných
ochranných pásem přírodních
léčivých zdrojů jako nástroj efektivní
regulace využívání území

[P] České vysoké učení technické
v Praze

DALŠÍ ÚČASTNÍCI
[D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

[P] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
[P] Univerzita Palackého v
Olomouci
[P] Výzkumný ústav rostlinné
výroby, v.v.i.

[D] ALS Czech Republic, s.r.o. [D] Univerzita
Karlova

[P] Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i.

[D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.
v. i. [D] Jan Kolowrat-Krakowský

[P] Biologické centrum AV ČR, v.
v. i.

[P] Česká geologická služba
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55

56
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HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

SS03010190

Měření, statistické vyhodnocení a
predikce znečištění vzduchu
aerosolovými částicemi v brněnské
aglomeraci a zájmových prostorech
Armády České republiky

[P] Ministerstvo obrany

[D] Mendelova univerzita v Brně [D] Vysoké učení
technické v Brně [D] Ústav analytické chemie AV
ČR,v. v. i.

SS03010207

Zavedení a ověření nových
metodických postupů v ochraně půdy
před erozí

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] Mendelova univerzita v Brně [D] Univerzita
Palackého v Olomouci [D] GEPRO spol. s r.o. [D]
Vysoké učení technické v Brně [D] Česká
zemědělská univerzita v Praze [D] České vysoké
učení technické v Praze

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.
v. i.

[P] Západočeská univerzita v
Plzni

[D] Mendelova univerzita v Brně [D] České
vysoké učení technické v Praze

57

SS03010298

58

SS03010076

Korekce hodnot erodovatelnosti půdy
dle morfologie terénu v rámci erozně
uzavřených celků pro potřeby
zpřesnění identifikace erozně
ohrožených ploch
Detekce, identifikace a monitoring
živočichů pokročilými metodami
počítačového vidění.

59

SS03010110

Certifikace kompostu jako efektivní
nástroj pro urychlení přechodu na
principy oběhového hospodářství

[P] Zemědělský výzkum,spol. s
r.o.

60

SS03010175

Přežívání dospělých samic rysa
ostrovida - výzkum hrozeb v jádru a
na okraji šumavské populace

[D] České vysoké učení technické v Praze [D]
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální
agentura, z.s. [D] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. [D]
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava

[P] ALKA Wildlife, o.p.s.

[D] Správa Národního parku Šumava
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61

SS03010288

62

SS03010294

63

SS03010109

64

SS03010215

65

SS03010184

66

SS03010256

67

SS03010361

68

SS03010133

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Biodiverzita starých zahrad a parků:
její význam pro ochranu přírody a
krajiny
Průtoková cytometrie jako efektivní a
úsporná metoda pro detekci
hybridizace a genetické eroze
ohrožených druhů rostlin
Ochrana a podpora biodiverzity
vázané na dřeviny v městských
parcích
Nové přístupy k integraci OZE v
lokálních podmínkách
HETEROGENITA KRAJINY –
identifikace krajin se zachovalou
historickou strukturou a hodnocení
jejich významu pro biodiverzitu

[P] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

DATADAPT - datové nástroje pro
podporu adaptačních opatření v
obcích
Řešení problematiky výskytu azbestu
v ČR a osvěta v oblasti nakládání s
odpady s obsahem azbestu v ČR
Zapojení rybářů do výzkumu a
ochrany biodiverzity a rozmanitých
ekosystémových služeb rybníků

[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[D] Univerzita Karlova

[P] Mendelova univerzita v Brně
[P] Vysoké učení technické v Brně

[D] Frank Bold Society, z.s.

[P] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

[P] World from Space s.r.o.

[D] Nadace Partnerství (v mezinárodním styku
"Czech Environmental Partnership Foundation CEPF) [D] CleverMaps, a.s. [D] Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

[P] SGS Czech Republic, s.r.o.

[D] CENIA, česká informační agentura životního
prostředí

[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

[D] Mendelova univerzita v Brně

Strana 7/22

Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

69

SS03010039

Extenzivní ozeleňování tramvajových
pásů

[P] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

70

SS03010077

[P] NUVIA a.s.

[D] Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

71

SS03010236

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Výzkumný ústav lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i. [D] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

72

SS03010255

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

73

SS03010283

74

SS03010127

75

SS03010180

76

SS03010188

Efektivní postup recyklace odpadů z
těžby uranu a jeho opětovné použití
Optimalizace obnovy horských
ekosystémů k ustálení vodní bilance
v povodích zasažených
antropogenními zátěžemi během
změny klimatu
Monitoring lesních porostů: nástroj
pro zmírnění dopadů klimatické
změny
Využití 3D skenování v péči o
památné stromy
Nová metodika sledování znečištění
vod pesticidy a léčivy
Úloha krajinného pokryvu v distribuci
sluneční energie a oběhu vody
VYUŽITÍ PŘIROZENÝCH
NÁSTROJŮ NA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRO
UDRŽITELNÝ A
KONKURENCESCHOPNÝ
AGROPOTRAVINÁŘSKÝ SEKTOR
(SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH
PLYNŮ)

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze
[P] Ústav chemických procesů AV
ČR, v. v. i.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[D] SAFE TREES, s.r.o.
[D] VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. [D] Ústav
fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

[P] ENKI, o.p.s.

[P] ABITEC, s.r.o.
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[D] Společnost mladých agrárníků České
republiky, z. s. [D] Výzkumný ústav potravinářský
Praha,v. v. i.
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77

SS03010242

78

SS03010058

79

SS03010172

80

SS03010293

81

SS03010316

82

SS03010231

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Udržitelná návštěvnost národních
parků a dalších zvláště chráněných
území v kontextu naplňování poslání
a cílů ochrany těchto lokalit
Metody detekce a managementu
stromů nelesní krajiny napadených
jmelím bílým jako mitigační opatření
pro péči o zeleň zasaženou efekty
změny klimatu
Světelné znečistění – multikriteriální
analýza současných limitů a
legislativních bariér, návrhy
doporučených limitů a vlastností
umělého světla a opatření pro
snížení přesvětlování venkovního
prostoru v ČR
Diferenciace limitů přípustné ztráty
půdy podle lokálních fyzickogeografických podmínek a
preference on-site a off-site efektu
Možnosti identifikace půdního sucha
a dalších vybraných parametrů
zemědělské půdy pomocí dálkového
průzkumu Země
Zdravý Buxus - základ ekologicky
udržitelné péče o historické zahrady
a parky i veřejnou zeleň

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

[D] Správa Národního parku České Švýcarsko

[P] Ostravská univerzita

[D] SAFE TREES, s.r.o.

[P] SEVEn, The Energy Efficiency
Center, z.ú.

[D] Univerzita Karlova [D] České vysoké učení
technické v Praze

[P] Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

[D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.
v. i.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] Český hydrometeorologický ústav

[P] JM GREEN s.r.o.

[D] Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v
Kroměříži, z.ú. [D] Mendelova univerzita v Brně
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83

SS03010238

84

SS03010087

85

SS03010143

86

SS03010204

87

SS03010235

88

SS03010374

89

SS03010225

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU
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REHEL | Environmentální dopady,
recyklace a LCA materiálů pro
organoelektroniku
Kolorimetrické stanovení glomalinu
spojené s rychlou extrakcí ze vzorků
půdy
Obnova ekologických funkcí krajiny a
podpora biodiverzity v posttěžebních
územích: Spontánní sukcese a další
přírodě blízké postupy jako
alternativa k rekultivacím
Aktualizace konceptu přípustné
ztráty půdy ze zemědělských
pozemků
Nástroje ke zmírnění nepříznivého
dopadu lidské činnosti na přírodní
zdroje a ekosystém vinic v kontextu
rozvoje udržitelného vinohradnictví
Rozhodovací nástroj pro posouzení
nakládání s dusíkatým znečištěním
na ČOV
Studie vlivu vypouštění odpadních
vod přes půdní vrstvy na jakost
podzemních vod

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] TERAMED, s.r.o.

[D] EPS biotechnology, s.r.o. [D] Evalion s.r.o. [D]
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

[P] Ministerstvo obrany

[D] Mendelova univerzita v Brně [D] RADANAL
s.r.o.

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Univerzita Karlova

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] Sweco Hydroprojekt a.s. [D] České vysoké
učení technické v Praze [D] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná
výzkumná instituce

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] W-Technika group s.r.o. [D] Vysoké učení
technické v Brně

[P] Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

[D] Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce
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Veřejný

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

SS03010135

Vypracování souhrnné metodiky pro
posuzování možnosti využití
recyklovaných a alternativních
materiálů pro vybrané výrobků
přicházejících do styku s potravinami
nebo s lidským organismem

[P] Státní zdravotní ústav

[D] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

91

SS03010194

Systém environmentálně efektivních
změn využití zemědělsky
obhospodařovaných pozemků

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] AGRA Řisuty s.r.o. [D] Agrostis Trávníky,
s.r.o. [D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem [D] České vysoké učení
technické v Praze [D] Mendelova univerzita v
Brně [D] Česká zemědělská univerzita v Praze

92

SS03010267

93

SS03010325

94

SS03010189

95

SS03010203

96

SS03010291

POŘADÍ

90

HLAVNÍ UCHAZEČ

Krize plantážního lesnictví – šance
pro podporu biodiverzity?
Metodika pro aplikaci inovativních
sanačních technologií při sanaci
kontaminovaných míst
Inovativní nástroje pro
environmentální vzdělávání v
knihovnách s využitím
participativních postupů
Komplexní hodnocení zpoplatnění
uhlíku jako nástroje pro transformaci
k nízkouhlíkové ekonomice
Podpora nejohroženějších motýlů
České republiky pomocí inovativních
zákroků in situ

[P] Biologické centrum AV ČR, v.
v. i.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

[D] Státní zdravotní ústav

[P] Masarykova univerzita

[D] Městská knihovna v Praze

[P] Komora obnovitelných zdrojů
energie, z.s.

[D] České vysoké učení technické v Praze

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Zemědělský výzkum,spol. s r.o. [D] Česká
zemědělská univerzita v Praze
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Veřejný

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

97

SS03010345

Vývoj pokročilé technologie založené
na membránové destilaci pro
efektivní eliminaci těžkých kovů z
odpadních vod

98

SS03010060

99

SS03010079

100

SS03010158

101

SS03010165

102

SS03010234

103

SS03010247

104

SS03010349

POŘADÍ

HLAVNÍ UCHAZEČ

Posouzení potenciálu umělé
infiltrace pro lokální kvartérní
kolektory v oblasti Českého masivu
Výzkum a vývoj technických a
organizačních prostředků pro
zvýšení požární bezpečnosti při
nakládání s odpadními lithiovými
bateriemi
Fugitivní emise částic - chybějící
článek v mozaice zhoršené kvality
ovzduší
Otevřená monitorovací platforma pro
aplikaci konceptu Chytré krajiny
Vliv invazních šelem na populace
zvláště chráněných živočichů
Rozvoj metod monitoringu, simulace
a predikce povodní z přívalových
srážek
Nový rychlý a vysokokapacitní
systém pro efektivní detekci
genotoxicity s vlivem na kvalitu
životního prostředí

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] AQUATEST a.s. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] Technická univerzita v Liberci [D] Výzkumný
ústav vodohospodářský T. G.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] GEOMIN s.r.o.

[P] ECOBAT s.r.o.

[D] Vysoké učení technické v Brně [D] Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze

[P] Ascend s.r.o.

[D] Český hydrometeorologický ústav

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] České vysoké učení technické v Praze [D]
CleverMaps, a.s.

[P] Mendelova univerzita v Brně
[P] Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s.

[D] Český hydrometeorologický ústav

[P] ESSENCE LINE, s.r.o.
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Veřejný

POŘADÍ

105

ČÍSLO
PROJEKTU
SS03010063

106

SS03010067

107

SS03010137

108

SS03010182

109

SS03010097

110

SS03010098

111

SS03010202

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Pozorování skládek komunálních
odpadů pomocí pokročilých metod
dálkového průzkumu Země.
Zvýšení efektivity programů
podporujících environmentální a
přírodovědnou gramotnosti žáků
prvního stupně za pomoci
edukačních metod se zvířaty (Canis
a Hipoassisted Education)
Stanovení parametrů křovinatých
pastvin pro dosažení maximální
biodiverzity
Řešení problematiky ukládání
vytěženého materiálu při obnově tůní
na okolní plochy
Udržitelná chytrá města: Software
pro monitoring a evaluaci cílů
udržitelného rozvoje s ohledem na
využití inovativních opatření

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i. CENIA,
česká informační agentura
životního prostředí

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D]

[P] Masarykova univerzita

[D] Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý
kámen [D] Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvková organizace [D]
Univerzita Karlova

[P] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.
[P] Mendelova univerzita v Brně
[P] České vysoké učení technické
v Praze

[D] Česká rada pro šetrné budovy, z.s. [D]
CENIA, česká informační agentura životního
prostředí

ŘÍČNÍ KRAJINA A MĚSTO

[P] České vysoké učení technické
v Praze

[D] Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Optimalizace managementu
evropsky významných lokalit s
prioritní ochranou mihulí

[P] Ostravská univerzita

[D] Beleco, z.s.
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Veřejný

POŘADÍ

112

113

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

SS03010310

Invaze plísně Phytophthora
cambivora v bukových porostech
ČR. Modelový případ NPR Břehyně
– Pecopala (CHKO Kokořínsko a
Máchův kraj)

[P] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

SS03010121

Určení rizik expozice samotářských
včel a čmeláků subletálním dávkám
pesticidů

[P] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [D]
Zemědělský výzkum,spol. s r.o. [D] VÝZKUMNÝ
A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.

[P] Ústav biologie obratlovců AV
ČR, v. v. i.

[D] Univerzita Palackého v Olomouci

[P] Ústav analytické chemie AV
ČR,v. v. i.

[D] Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D]
Agrio s.r.o.

[P] Ostravská univerzita

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[P] VODNÍ ZDROJE, a.s.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [D]
Vysoké učení technické v Brně

114

SS03010265

115

SS03010048

116

SS03010101

117

SS03010132

118

SS03010246

Netopýři v urbánním prostředí mechanismy ovlivňující jejich
distribuci, strukturu společenstva a
využití potravních zdrojů
Studium vlivu kombinace sucha a
zvýšených koncentrací ozonu a CO2
na vitalitu vegetace v lesním a
městském prostředí
Aktualizace čísel odtokových křivek
pro potřeby státní správy v oblasti
prevence povodní a sucha
Neinvazivní identifikace druhů
pomocí strojového učení u hmyzu na
kvetoucích rostlinách
Snížení dopadu znečištění vodních
zdrojů karanténní bakterií Ralstonia
solanacearum pomocí pokročilých
oxidačních technologií za účelem
naplnění požadavků relevantních
unijních směrnic
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Veřejný

POŘADÍ

119

120

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

SS03010287

Environmentální bonusy jako
efektivní nástroj harmonizace
hydroenergetiky a cílů ochrany
přírody

SS03010052

Zvýšení kvality životního prostředí v
intravilánu sídel v období klimatické
změny

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

Využití potenciálu pozemků
historické cestní sítě jako efektivního
nástroje pro rychlou realizaci
adaptačních opatření
Zrychlení projektové přípravy a
vyhodnocení účinnosti revitalizací
rašelinišť a mokřadů

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. [D] Biologické
centrum AV ČR, v. v. i. [D] Vysoké učení
technické v Brně [D] Zemědělský výzkum,spol. s
r.o.

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] GEPRO spol. s r.o. [D] AGROPROJEKT PSO
s.r.o.

[P] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

[D] Geo Vision s.r.o.

121

SS03010239

122

SS03010338

123

SS03010363

Digitální voda nejen pro zelenou
infrastrukturu města

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] CleverMaps, a.s. [D] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná
výzkumná instituce

124

SS03010013

Hodnocení hydromorfologie stojatých
vod ve vazbě na biologické složky
dle Rámcové směrnice o vodách

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

125

SS03010296

Vydra, pstruh a sportovní rybářství

[P] ALKA Wildlife, o.p.s.

SS03010322

Hydroenergetický potenciál
vodohospodářské soustavy
zbytkových jam po ukončení těžby
hnědého uhlí v Ústeckém kraji

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce
HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU
spol. s r.o.

126

Strana 15/22

[D] České vysoké učení technické v Praze [D]
CENTRUM

Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

127

SS03010315

128

SS03010185

129

SS03010220

130

SS03010030

131

SS03010095

132

SS03010008

133

SS03010210

134

SS03010012

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Technologie recyklace rybničních
sedimentů pomocí řízené
biodegradace a fytoremediace
Nanovlákenné nosiče pro snížení
pesticidové zátěže v souvislosti s
kontrolou varoázy ve včelstvech
Emise metanu a oxidu uhličitého z
horninového prostředí v souvislosti s
uzavíráním uhelných dolů
Funkční kategorizace a režim
ochranných pásem maloplošných
zvláště chráněných území
Metodika pro posuzování hluku od
důlní činnosti
Stanovení metodických postupů pro
řešení využitelnosti srážkových vod z
komunikací ke zlepšení vodního
režimu krajiny
Systém údržby městských a
obecních travních porostů pro
zmírnění dopadů změny klimatu
Obnovení funkčnosti říčního aluvia zadržení vody v krajině a stabilizace
původní bioty

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Technická univerzita v Liberci

[D] ENKI, o.p.s. [D] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[P] České vysoké učení technické
v Praze

[D] Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. [D] Nanuntio
s.r.o. [D] Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno

[P] Česká geologická služba

[D] Green Gas DPB, a.s.

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Univerzita Palackého v Olomouci

[P] České vysoké učení technické
v Praze

[D] Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě [D] G E T
s.r.o.

[P] Centrum dopravního výzkumu,
v. v. i.

[D] Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

[P] Český hydrometeorologický
ústav
[P] Ústav biologie obratlovců AV
ČR, v. v. i.
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Veřejný

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

135

SS03010081

Ochranné sady a vinice jako
adaptační opatření v kontextu změny
klimatu

136

SS03010174

137

SS03010192

138

SS03010224

139

SS03010284

140
141

POŘADÍ

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i. [D] Univerzita
Palackého v Olomouci [D] Vysoké učení
technické v Brně [D] GEPRO spol. s r.o. [D]
Mendelova univerzita v Brně

Vývoj ekologicky šetrných
samočistících vodovodních sítí
Vztah hydromorfologie k
ekologickému stavu vodního útvaru
ve vztahu k biologickým složkám
Zlepšení hospodaření s vodou v
urbanizovaných územích s využitím
travních porostů
Indikátory pro vyhodnocení
strategických cílů hospodaření se
srážkovými vodami v
urbanizovaných územích

[P] Vysoké učení technické v Brně

[D] VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s.

SS03010351

Lokality vhodné pro obnovu mokřadů
za účelem zadržení vody v krajině

SS03010016

Migrační koridory letounů na území
České republiky

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce
[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Ing. Michal Voigts [D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i. [D] Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

[P] České vysoké učení technické
v Praze

[D] JV PROJEKT VH s.r.o.

[P] Masarykova univerzita
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[D] Univerzita Karlova

Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

142

SS03010254

143

SS03010268

144

SS03010323

145

SS03010005

146

SS03010102

147

SS03010328

148

SS03010317

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Kritická revize dřívějšího a
současného rozšíření rostlin jako
nenahraditelný zdroj dat pro efektivní
ochranu ohrožených druhů a
sledování šíření zavlečených druhů
Využití odpadu ze zpracování kmínu
k biologické ochraně rostlin proti
producentům mykotoxinů
Obecní pastviny – ostrůvky
biodiversity a ekologické stability v
průmyslové zemědělské krajině
Podmínky pro uplatnění technologií
navracejících organickou hmotu do
půdy
Implementace technologií high
quality recycling v ČR jako
východisko „Strategie pro plasty EU“
Vhodné taxony stromů pro adaptaci
měst na klimatickou změnu
Podpora zbytkových populací zajíce
polního (Lepus europaeus) v různých
typech zemědělské krajiny: od
výzkumu k aplikované ochraně

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

[P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Agritec Plant Research s.r.o. [D] Výzkumný
ústav pivovarský a sladařský, a.s.

[P] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

[D] Státní pozemkový úřad

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] ECO trend Research centre s.r.o.

[P] Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

[P] Treewalker, s.r.o.

[D] Česká technologická platforma PLASTY (ve
zkratce ČTPP") [D] Svaz chemického průmyslu
České republiky, z.s. [D] Vysoká škola chemickotechnologická v Praze [D] Česká technologická
platforma pro udržitelnou chemii [D] EKO-KOM,
a.s. [D] CETA - Centrum ekonomických a tržních
analýz, z.ú.
[D] JV PROJEKT VH s.r.o. [D] České vysoké
učení technické v Praze

[P] Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i.
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

149

SS03010022

150

SS03010082

151

SS03010118

152

SS03010116

153

SS03010331

154

SS03010104

155

SS03010131

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Environmentální dopady osobní
spotřeby obyvatel ČR z pohledu
životního cyklu a vodní stopy
Výzkum udržitelnosti a zvýšení
biodiverzity u trvalých travních
porostů v krajinném ekosystému při
současných podmínkách měnícího
se klimatu
Stanovení skutečného podílu
resuspenze z dopravy na celkovém
znečištění ovzduší
Návrh komplexního systému procesu
poučení z havárií způsobených
nebezpečnými chemickými látkami
podle zákona o prevenci závažných
havárií (zákon č.224/2015 Sb.).
Minimalizace a racionalizace
používání antimikrobik v
ekologickém chovu malých
přežvýkavců a možnosti snížení
kumulace antibiotik v životním
prostředí
Biodiverzitní a ochranářské zelené
střechy jako efektivní nástroj podpory
hmyzích společenstev
Návrhy a validace indikátorů vlivu
býložravé zvěře na lesní prostředí

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

[P] OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D]
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

[P] Centrum dopravního výzkumu,
v. v. i.

[D] ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. [D]
Vysoké učení technické v Brně

[P] Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v. v. i.

[D] TLP, spol. s r.o.

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre [D] Jakub Laušman

[P] Česká zemědělská univerzita
v Praze

[D] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
[D] GreenVille service s.r.o.

[P] Mendelova univerzita v Brně
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ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

SS03010285

Vývoj nástroje na zpracování
časových řad kolísání hladin
podzemních vod pro potřeby
hodnocení jejich zásob a predikci
jejich vývoje v závislosti na srážkách

SS03010199

Systémová analýza konceptů a
podmínek pro rozvoj vodíkových
technologií v Karlovarském a
Ústeckém kraji

158

SS03010209

159

SS03010258

160

SS03010243

HLAVNÍ UCHAZEČ

Metodika multikriteriálního
hodnocení okolí staveb z pohledu
environmentálních parametrů
ovzduší a tvorba materiálových
databází pro projekci udržitelné
výstavby
Softwarové nástroje pro analýzu a
vymezení úseků vodních toků a niv z
hlediska potenciálu infiltrace, jako
jednoho z klíčových adaptačních
opatření v rámci probíhajících
klimatických změn
Možnosti hodnocení větrolamů s
důrazem na negativní vývoj klimatu

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Česká geologická služba

[D] Technická univerzita v Liberci [D] Český
hydrometeorologický ústav

[P] Centrum výzkumu Řež s.r.o.

[D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem [D] Karlovarská agentura rozvoje
podnikání, příspěvková organizace [D] Česká
vodíková technologická platforma [D] ÚJV Řež, a.
s.

[P] Vysoké učení technické v Brně

[D] EKOTOXA s.r.o.

[P] ŠINDLAR s. r. o.

[D] Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.

[D] ASITIS s.r.o. [D] AGROPROJEKT PSO s.r.o.
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SS03010347

162

SS03010336

163

SS03010152

164

SS03010086

165

SS03010309

166

SS03010252

167

SS03010367

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Studie proveditelnosti BioLPG

Využití efektivního odstraňování
specifických organických látek
včetně PPCP z bodových zdrojů
znečištění při ochraně evropsky
významných lokalit s vazbou na vody
Databáze environmentálních aspektů
a vodní stopy materiálů pro
ekodesign
Zvýšení dostupnosti podrobných dat
o kvalitě ovzduší ve městech
prostřednictvím nízkonákladové
senzorové techniky a jejich uplatnění
ve veřejné správě
Metodika pro stanovení re-use
potenciálu v objemném odpadu (20
03 07)
Zelená infrastruktura podél
dopravních komunikací v extravilánu:
benefity a rizika
Metody hodnocení funkčnosti
adaptačních opatření v urbánní
krajině a socioekonomických aspektů
jejich realizace

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Unipetrol výzkumně
vzdělávací centrum, a.s.

[D] Česká technologická platforma pro užití
biosložek v dopravě a chemickém průmyslu [D]
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [D]
KRALUPOL a.s. [D] Česká asociace LPG
(CALPG), z.s. [D] PRIMAGAS s.r.o.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] ENVI-PUR, s.r.o.

[P] Happy Materials s.r.o.

[D] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

[P] EKOTOXA s.r.o.

[D] ENVItech Bohemia s.r.o. [D] Centrum
dopravního výzkumu, v. v. i.

[P] GREEN Solution s.r.o

. [D] Mendelova univerzita v Brně

[P] Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.

[D] Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

[P] ASITIS s.r.o.

[D] Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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168

SS03010010

Podpora rozhodování o opatřeních
pro hospodaření s vodou v krajině na
základě historických stavů a vazeb

HLAVNÍ UCHAZEČ

[P] Technická univerzita v Liberci
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DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[D] Data System, s.r.o. [D] GEO-TOOLS, z.s.

Veřejný

