
Rada národních geoparkù pod záštitou 
Ministerstva životního prostøedí vyhlašuje 

lidé v geoparcích

smysl soutìže

charakter soutežního díla 

Vtáhnout do dìní geoparkù místní obyvatele, 
prohloubit zájem a pochopení podstaty a smy-
slu geoparkù nejen z jejich strany, ale i ze 
strany návštìvníkù. Zámìrem je povzbudit tvo-
øivost, soutìživost, emoce místních obyvatel 
a propojit geopark s jejich vlastními zájmy 
a/nebo profesí tak, aby geopark vnímali jako 
„svou vìc“, aby se z ním ztotožnili a mìli zájem 
podílet se pøedevším na aktivitách, které geo-
park pøiblíží turistické veøejnosti napø. for-
mou pøitažlivých atraktivit, zajímavých pozná-
vacích programù, soutìží a tvùrèích dílen. 

Charakter soutìžního díla není pøedem urèen, 
mìlo by však jít o poèin ze strany místních oby-
vatel, který významnì pøispívá k naplòování 
poslání geoparku, k jeho rozvoji, k povìdomí 
i zapojení veøejnosti. Mùže to být vzdìlávací 
nebo zábavná instalace pod širým nebem, umì-
lecké dílo, interaktivní prezentace èi inter-
pretace, webová aplikace, podnikatelský èi 
jiný projekt inovativním know-how (výrobek, 
služba, happening atd.) a jiné. Soutìžní dílo 
musí mít vztah k území urèitého geoparku.

1. roèník soutìže

datum vzniku soutìžního díla 

kategorie soutìžících

zpùsob pøihlašování

harmonogram soutìže

www.narodnigeoparky.cz

Do soutìže mùže být pøihlášeno dílo zcela 
nové, nebo již existující, pokud bylo vytvoøeno 
po 1. lednu 2013.

- veøejnoprávní organizace
- podnikatelské subjekty
- neziskové organizace
- fyzické nepodnikající osoby

Pøihlášku do soutìže lze stáhnout na strán-
kách www.narodnigeoparky.cz. Vyplnìnou pøi-
hlášku vè. dokumentace soutìžního díla je nutno 
odeslat do 31. øíjna 2013.

Vyhlášení soutìže: 25. 4. 2013
Registrace soutìžících: do 30. 6. 2013 
(registrace není podmínkou úèasti)

Uzávìrka soutìže:             31. 10. 2013
Vyhodnocování soutìže:   1. 11. – 31. 3. 2014
Vyhodnocení soutìže: jaro 2014 



financování soutìžního díla

hodnotící kritéria

systém hodnocení

hodnotící komise

odmìna

Dílo mùže být financováno z prostøedkù 
existujících geoparkù, místních sdružení, 
grantù, veøejných rozpoètù, evropských 
fondù, soukromých donorù. Rozhodující pro 
zaøazení díla do soutìže je zveøejnìní 
celkových nákladù a zdroje/zdrojù financo-
vání, pøípadnì s uvedením podílù u více zdrojù.

- originalita, tvùrèí invence
- oèekávaný pøínos pro atraktivitu geoparku
  (zvýšení návštìvnosti, proniknutí 
  do obecného povìdomí atd.)
- trvalost úèinku - jednorázový, 
  nebo dlouhodobý/trvalý úèinek 
- návaznost na geologickou tématiku,
   geoturistický produkt a kulturní identitu
   konkrétního geoparku èi jeho èásti
- míra zapojení èi oslovení místních subjektù
  a obyvatel (zvýšené hodnocení pøi zapojení
  dìtí, seniorù, postižených osob èi
  spoleèensky okrajových skupin)
- ekonomický dopad (zvýšení pøímé i nepøímé
  zamìstnanosti, pøíjmù èi investic 
   v geoparku)
- kvalita, technická/øemeslná vyspìlost,
  estetická hodnota, organizaèní zvládnutí
  díla
- pøínos k poznávání neživé pøírody 
  a pøedávání poznatkù populární formou
  veøejnosti
- mediální ohlas
- posílení identifikace místních obyvatel se
  zámìrem a aktivitami geoparku, posílení
  sounáležitosti s geologickým dìdictvím

Každé kritérium se hodnotí stupnìm 1 až 10 
(1 nejhorší, 10 nejlepší). Body za všechna kri-
téria se sèítají (maximum je tedy 100 bodù). 
Pøi hodnocení rùzných kategorií soutìžících 
bude pøihlíženo k jejich finanèním možnostem, 
a proto nemusí být celkové bodové hodnocení 
soutìžících z rùzných kategorií soumìøitelné. 
Ocenìn bude vítìz každé kategorie.

7 – 9 èlenná komise složená ze zástupcù Rady 
národních geoparkù (Ministerstvo životního 
prostøedí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Èeská geologická služba, Masarykova univer-
zita Brno), CzechTourism a dalších institucí.

Vítìz v každé kategorii obdrží jako odmìnu 
víkendový pobyt pro dvì osoby v nìkterém z 
geoparkù v Èeské republice. Každý soutìžící, 
jehož dílo splní požadovaná kritéria, obdrží 
diplom. Soutìž bude prezentována ve vybra-
ných médiích, na webových stránkách MŽP, 
CzechTourism a národních geoparkù ÈR.

kontaktní údaje
garance soutìže

mediální podpora

pøíjem pøihlášek

Ing. Martina Pásková, Ph.D.
pøedsedkynì Rady národních geoparkù
Ministerstvo životního prostøedí ÈR
odbor ekonomických a dobrovolných nástrojù
tel.: +420 602 643 054
e-mail: martina.paskova@mzp.cz

Mgr. Dominika Pospíšilová
Ministerstvo životního prostøedí ÈR
odbor tiskový a marketingu
tel.: +420 602 656 640
e-mail: dominika.pospisilova@mzp.cz

RNDr. Martin Hrubeš
místopøedseda Rady národních geoparkù
Ministerstvo životního prostøedí ÈR
odbor geologie
tel.: +420 602 160 117
e-mail: martin.hrubes@mzp.cz
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