
 

 

 

 

 
 
 

Limský akční plán 
pro Program UNESCO „Člověk a Biosféra (Man and the Biosphere Programme - 

MAB) a jeho Světovou síť biosférických rezervací (2016-2025) 
 
 
 
Limský akční plán pro Program UNESCO „Člověk a Biosféra (Man and the Biosphere Programme - 

MAB) a jeho Světovou síť biosférických rezervací (2016-2025) obsahuje komplexní, ale stručný výčet 

kroků, zaměřených na zajištění efektivní implementace Strategie MAB 2015-2025, přijaté na 27. 

zasedání Mezinárodní koordinační rady MAB (UNESCO, Paříž, 8.-12. června 2015) a schválený 

Generální konferencí Unesco na jejím 38. zasedání (UNESCO, Paříž, 3.-18. listopadu 2015). 

 

Jak Strategie MAB 2015-2025 tak Limský akční plán 2016-2025 jsou založeny na kontinuitě Sevillské 

strategie a Rámcových stanov Světové sítě biosférických rezervací (World Network of Biosphere 

Reserves - WNBR) a postaveny na výsledcích hodnocení implementace Madridského akčního plánu 

pro biosférické rezervace (2008-2013). 

 

 

Strategie MAB 2015-2025 

 

Strategie MAB předpokládá, že v nadcházejících 10 letech Program MAB soustředí podporu od 

členských států a zájmových skupin v oblastech ochrany biodiverzity, obnovy a posílení 

ekosystémových služeb a podpory udržitelného využívání přírodních zdrojů, přispívajíc tak 

k udržitelným, zdravým a spravedlivým společnostem, ekonomikám a lidským sídlům vzkvétajícím 

v harmonii s biosférou, zprostředkujícím vědu zaměřenou na biodiverzitu a udržitelnost, vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji a zvyšování schopností a podporující snižování vlivu klimatické změny a 

adaptaci na ni a další aspekty globální změny prostředí. 

 

Program MAB využije získané zkušenosti prostřednictvím vědy a vzdělávání o udržitelnosti a využije 

moderní, otevřené a transparentní způsoby komunikace a sdílení informací. Klíčovým úkolem bude 

zajistit, aby Světová síť biosférických rezervací (WNBR) obsahovala efektivně fungující modely pro 

udržitelný rozvoj skrze zlepšování řízení, spolupráce a vzájemného propojení v rámci MAB a WNBR, 

dále vytváření efektivních externích partnerství k zajištění dlouhodobé realizovatelnosti a 

prostřednictvím implementace efektivního periodického hodnotícího procesu tak, že všichni členové 

Sítě dodržují její kritéria. 

 

 

 



 
 
 
 

Vize a poslání Programu MAB 

 

Naší vizí je svět, ve kterém jsou si lidé vědomi společné budoucnosti a propojení s naší planetou a 

pracující společně a odpovědně na budování prosperujících společností v harmonii s biosférou.  

Program MAB a jeho Světová síť biosférických rezervací (WNBR) slouží této vizi v rámci 

biosférických rezervací i mimo ně. 

Naším posláním v období 2015-2025 je: 

    vytvořit a posílit modely udržitelného rozvoje v rámci Sítě,  

 sdílet zkušenosti a získaná poučení, zprostředkovávat globální šíření a aplikaci těchto   modelů,  

 podpořit hodnocení a kvalitní management, strategie a přístupy k udržitelnému rozvoji a 

plánování, stejně jako odpovědné a houževnaté instituce  

 pomáhat členským státům a zájmovým skupinám rychle dosáhnout Cíle udržitelného rozvoje 

s využitím zkušeností ze Sítě, zejména prostřednictvím využití, obhajování a testování postupů, 

technologií, vzdělávání a nových životních stylů a inovací pro udržitelné využívání biodiverzity a 

přírodních zdrojů a snižování dopadů klimatické změny a adaptace na ni. 

 

 
Limský akční plán a Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a její Cíle udržitelného rozvoje 

 

V souladu s jeho vizí a programovými cíly klade Limský akční plán velký důraz na společnosti 

prosperující v harmonii s biosférou, aby byly dosaženy Cíle udržitelného rozvoje, a k implementaci 

Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, obojí v rámci biosférických rezervací i mimo ně, prostřednictvím 

globálního šíření  modelů udržitelnosti vyvinutých v biosférických rezervacích. 

 
Struktura a implementace Limského akčního plánu 2016 - 2025 
 
Limský akční plán je předložen jako matrice, strukturovaná podle Strategických akčních oblastí 

Strategie MAB 2015-2025. Zahrnuje cílené výstupy, akce a výsledky, které přispějí k efektivní 

implementaci strategických cílů obsažených ve Strategii MAB. Specifikuje také subjekty primárně 

odpovědné za implementaci, společně se škálou výsledkových indikátorů. Národní komitéty MAB a 

sítě MAB by také měly připravit svoje strategie a akční plány s využitím Strategie MAB 2015-2025 a 

Limského akčního plánu jako klíčových odkazů. Ty by pak měly být postaveny na národních a 

regionálních podmínkách a potřebách a měly by přispět jak k jejich řešení, tak k implementaci 

Limského akčního plánu na globální úrovni. 

 



Limský akční plán pro Program UNESCO „Člověk a Biosféra (MAB) a jeho Světovou síť 

biosférických rezervací (2016-2025) 

* Externí partneři Programu MAB jsou uvedeni kurzívou 
 

Cíl 
 

Akce Výstupy Odpovědnost* 
 

Časové 
rozmezí 
 

Hodnotící 
indikátory 

Strategická akční oblast A.  
Světová síť biosférických rezervací, obsahující efektivně fungující modely pro udržitelný rozvoj  
 

A1. Biosférické 
rezervace (BR) 
uznané jako 
modely 
přispívající k 
plnění Cílů 
udržitelného 
rozvoje 
(SDG) a 
Multilaterální 
environmentální 
dohody (MEAs) 

A1.1. Propagace BR jako míst 
aktivně přispívajících k plnění 
Cílů udržitelného rozvoje (SDG) 
 

BR dosáhly 
měřitelných 
příspěvků 
v podpoře 
dosahování 
SDG které 
mohou být 
opakovány a 
zvětšovány  
 

Členské státy, 
národní orgány, 
BR 
 

2016- 
2025 

- množství BR se 
specifickými 
iniciativami nebo 
aktivitami 
přispívajících k 
plnění Cílů 
udržitelného 
rozvoje (SDG) 
 
- koncepty BR 
využité v národních 
rozvojových 
agendách 
 

 A1.2. Propagace BR jako míst 
aktivně přispívajících k 
implementaci Multilaterálních 
environmentálních 
dohod (MEAs), včetně cílů 
„Aichi“ obsažených v Úmluvě o 
biologické rozmanitosti  

BR řízené a 
podporované se 
zaměřením na 
zajištění jejich 
úspěšného 
přispívaní 
k implementaci 
MEA 
 
 

Sekretariát 
MAB, 
členské státy, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR 

2016- 
2025 

- množství BR se 
specifickými 
iniciativami a 
aktivitami 
přispívajících 
k implementaci  
MEA včetně cílů 
„Aichi“ 

A1.3. Vytvořit spojenectví na 
místní, regionální a mezinárodní 
úrovni pro ochranu biodiverzity 
a prospěch místních lidí  
 

MAB a BR 
vytvořily nebo se 
připojily 
k aliancím pro 
ochranu 
biodiverzity a 
prospěch 
místních lidí 

Členské státy, 
národní a nižší 
orgány, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR 

do konce  
2018 

- množství BR 
v aliancích pro 
ochranu a rozvoj 

A1.4. Využít BR jako prioritní 
místa/observatoře pro výzkum, 
monitoring, snižování vlivu a 
adaptace na klimatickou změnu 
včetně podpory  
UNFCCC 
COP21 Pařížské dohody 

BR využité jako 
prioritní místa a 
observatoře pro 
akce spojené 
s klimatickou 
změnou 
vytvořené na 
ekosystémovém 
základě   
 

Členské státy, 
národní orgány, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR 

do konce  
2020 
 

- množství projektů 
zaměřených na 
klimatickou změnu 
realizovaných 
v BR, 
- množství 
národních strategií, 
týkajících se 
klimatické změny, 
ve kterých je 
uznána role BR 
 

A1.5. Propagace 
zelených/udržitelných/sociálních 
ekonomických iniciativ v rámci 
BR  
 

Vytvořené 
iniciativy 
zaměřené na 
udržitelný 
rozvoj, které 
jsou přístupné a 
environmentálně 
integrující. 
Vytvořené 
značky pro 
produkty a 
služby, které 
odráží BR. 

BR, komerční 
sektor 
 

2016- 
2025 

- množství BR 
propagujících 
zelené/ 
udržitelné/sociální  
ekonomické 
iniciativy 
- množství 
ekonomických 
iniciativ 
implementovaných 
v BR 
 

 



 
 
Cíl Akce Výstupy Odpovědnost* Časové 

rozmezí 
Hodnotící 
indikátory 

 A1. 6. Zajištění dlouhodobé 
ochrany socio-ekologických 
systémů BR včetně 
revitalizace degradovaných 
ekosystémů 
 

Socio-ekologické 
systémy v BR jsou 
dobře chráněny a 
udržovány 
 

Členské státy, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR  

2016- 
2025 

- množství zemí 
s národní 
legislativou 
k udržování socio-
ekologických 
systémů v jádrových 
oblastech a 
nárazníkových 
zónách BR. 
- plocha 
revitalizovaných 
ekosystémů 
 

A2. Otevřený a 
participativní 
výběr, 
plánování a 
realizace BR. 

A2.1. Zajištění pravidel, která 
umožní členským státům 
aplikovat koncept BR a 
efektivně implementovat  
Akční plán 

Vytvořené provozní 
postupy zajišťující 
globální rámec, ve 
kterém budou 
zohledněny 
regionální a 
národní specifika  

Sekretariát MAB 
po konzultaci se 
členy  MAB ICC 

do 
konce  
2017 
 

- schválení postupů  
Mezin. koord. radou 
MAB v roce  2018 

 A2.2. Zajištění, aby procesy 
pro výběr, tvorbu, plánování a 
nominaci BR byly otevřené, 
participativní, zahrnovaly 
všechny zainteresované 
zájmové skupiny a braly 
v úvahu místní a původní 
postupy, tradice a kultury a 
byly založeny na spolehlivém 
vědeckém základu 

Nominační soubory 
BR a management 
plány vytvořené a 
implementované 
prostřednictvím 
participačních 
přístupů, beroucích 
v úvahu místní a 
původní postupy, 
tradice a kultury a 
založených na 
spolehlivém 
vědeckém základu 

Členské státy, 
národní a nižší 
orgány, Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR 

2016- 
2025 

množství národních 
pravidel a/nebo 
postupů k procesům 
vedoucím 
k nominaci BR. 

A2.3. Zajištění, aby procesy 
pro realizaci, management, 
monitoring a periodické 
hodnocení BR byly otevřené, 
participativní a braly v úvahu 
místní a původní postupy, 
tradice a kultury 

Řídící struktury, 
plány a hodnotící 
zprávy BR jsou 
tvořeny a 
implementovány 
prostřednictvím 
participačních 
přístupů, beroucích 
v úvahu místní a 
původní postupy, 
tradice, kultury a 
účastníky   

individuální BR, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 

2016- 
2025 

Množství BR, kde 
jsou patrné nové 
postupy v řídících 
strukturách, plánech 
a periodických 
hodnotících 
zprávách  

A2.4. Zajištění, aby BR měly 
jasné komunikační plány a 
mechanismy k jejich 
implementaci 
 

Jsou vytvořeny 
komunikační plány 
a mechanismy, 
které zajistí 
komunikaci mezi 
manažery BR, 
zájmovými a sítěmi  
MAB  
 

individuální BR, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO 

2016- 
2025 

- množství BR 
s komunikačním 
plánem 
-množství BR s 
formálním externím 
komunikačním 
mechanismem 

A.3 Integrace 
BR do 
relevantní 
legislativy, 
politiky a/nebo 
programů, 
doplněných o 
podporu 
fungujících BR 
 

A3.1 Uznání BR v legislativě, 
politice a/nebo programech na 
národní a/nebo nižších 
úrovních 
 

BR jsou 
integrovány do 
národního a 
regionálního 
rozvoje, 
teritoriálního 
plánování, 
environmentální a 
jiné oborové 
legislativy, politiky 
a/nebo programů  
 

Členské státy, 
národní a nižší 
orgány, Národní 
komitéty MAB,  
BR  

2016- 
2025 

- množství 
členských států, 
v jejichž legislativě 
jsou zahrnuty BR 
- množství odkazů 
na BR v politice a 
programech 
 

 



 

Cíl Akce Výstupy Odpovědnost* Časové 
rozmezí 

Hodnotící 
indikátory 

 A3.2 Podpora efektivního 
řízení a managementových 
struktur v každé BR 

Finanční a lidské 
zdroje jsou 
zajištěny pro 
určený orgán nebo 
mechanismus, 
který implementuje 
managementové 
kroky a plán BR 

Národní a nižší 
orgány 

2016- 
2025 

Množství BR 
s dostatečným 
ročním rozpočtem a 
zaměstnanci 

A4.Výzkum, 
praktická 
výuka a 
vzdělávací 
příležitosti, 
které 
podporují 
management 
BR a 
udržitelný 
rozvoj v BR. 

A4.1 Vytvoření partnerství 
s univerzitami/výzkumnými 
institucemi k provádění 
výzkumu, zvláště UNESCO 
Chairs a Center 

Vytvořená, 
udržovaná a 
posilovaná 
partnerství.  
Organizované akce 
zaměřené na 
zvyšování 
schopností. 

BR, Národní 
komitéty MAB, 
partnerské  
univerzity, 
výzkumné 
instituce atd. 

do 
konce  
2020 
 

- Množství 
strategických a 
funkčních 
partnerství. 
- množství publikací 
- množství akcí 
zaměřených na 
školení a zvyšování 
schopností 

 A4.2 Vytvoření partnerství 
s vzdělávacími a školícími, 
zvláště s UNESCO Chairs, 
Centry a spolupracujícími 
školami k zajištění vzdělávání, 
aktivit zaměřených na školení 
a zvyšování schopností 
směřujících na zájmové 
skupiny BR, včetně manažerů 
a držitelů práv, při braní do 
úvahy SDG 

Vytvořená, 
udržovaná a 
posilovaná 
partnerství.  
Implementované 
vzdělávací a školící 
kurzy a programy. 

BR , Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
vzdělávací 
a školící 
instituce včetně 
těch, zapojených 
do Globálního 
akčního 
programu (GAP) 
ve Vzdělávání 
k udržitelnému 
rozvoji (ESD) 

do 
konce  
2020 
 

- množství 
partnerství 
- množství školících 
akcí a programů na 
úrovni národní a BR  

A4.3 Zajištění dostatečné 
výzkumné infrastruktury 
v každé BR 

Realizované 
výzkumné aktivity a 
vytvořené 
výzkumné výstupy, 
které informují 
management BR a 
zvyšují znalosti 

BR, Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO,  
 

do 
konce  
2020 
 

- množství 
výzkumných 
výstupů, které jsou 
použitelné pro 
management a 
školení 

A4.4 Identifikace a sdílení 
ověřených postupů pro 
udržitelný rozvoj a identifikace 
a eliminace neudržitelných 
aktivit v BR  

Dobré i 
neudržitelné 
postupy 
identifikované 
prostřednictvím 
výzkumu a 
sdílených 
získaných 
zkušeností 
k informování 
manegementu BR  

BR, Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
Národní a nižší 
orgány, 
partnerské  
univerzity, 
výzkumné 
instituce, 
soukromé 
společnosti atd. 
 

2016- 
2025 

- množství 
identifikovaných 
dobrých postupů 
 
- množství 
eliminovaných 
neudržitelných 
postupů  

A4.5 Podpora spolupráce 
manažerů, místních komunit a 
jiných zájmových skupin v BR  
při vytváření a realizaci 
projektů, které informují o 
managementu a udržitelném 
rozvoji BR 

Výzkumné projekty 
vytvořené na 
základě 
spolupráce. 
Výzkumný výsledky 
integrované do 
management 
plánů. 

BR, národní a 
nižší orgány, 
výzkumné 
instituce 
 

2016- 
2025 

- množství BR 
s výzkumnými 
projekty vytvořenými 
na základě 
spolupráce 
- množství 
rozvojových akcí 
informovaných 
výzkumem 



 

 
 
Cíl Akce Výstupy Odpovědnost* Časové 

rozmezí 
Hodnotící 
indikátory 

A5. Finanční 
udržitelnost BR 

A5.1 Vytvoření business 
plánu pro každou BR 
zahrnujících tvorbu příjmů a 
efektivní partnerství 
s potenciálními poskytovateli 
zdrojů   

Vytvoření business 
plánu  

BR, Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
Národní a nižší 
orgány, 

do 
konce  
2018 
 

množství BR s 
business plánem 

 A5.2 Implementace business 
plánu BR k vytváření příjmů 

Implementace 
business plánu  

BR, Národní 
orgány, jiné 
zájmové skupiny 

2019-
2025 
 

- podíl z rozpočtu 
BR generovaný BR 
- množství BR 
s udržitelným 
financováním 

A5.3 Posílení národní a nižší 
finanční podpory BR 

Publikované 
národní a/nebo 
nižší závazky 
k financování BR  

Národní 
komitéty MAB, 
Národní a nižší 
orgány, 

2016 -
2025 

- množství BR 
s udržitelným 
financováním 

A6. Efektivní 
fungování 
Světové sítě 
biosférických 
rezervací se 
všemi BR 
splňujícími 
Rámcové 
stanovy 

A6.1 Implementace 
efektivního procesu 
periodického hodnocení jak 
je definován v Rámcových 
stanovách 

Proces 
periodického 
hodnocení použitý 
v souladu s 
 Rámcovými 
stanovami 

Národní a nižší 
orgány, BR, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO,  

2016 -
2025 

Množství BR které 
splňují Rámcové 
stanovy na základě 
včas odevzdaných 
periodických 
hodnotících zpráv 

 A6.2 Aplikování adaptivních 
managementových procesů 
v BR 

Adaptivních 
managementové 
procesy aplikováné 
v BR 

BR, Národní a 
nižší orgány,  

2016 -
2025 

Množství BR které 
aplikují principy 
adaptivního 
managementu, 
zdokumentovaných 
v periodických 
hodnotících 
zprávách 

A7. BR uznané 
jako zdroje a 
správci 
ekosystémových 
služeb 

A7.1 Identifikace 
ekosystémových služeb a 
zprostředkování jejich 
dlouhodobého zajištěn, 
včetně těch přispívajících ke 
zdraví a pohodě 

Realizované kroky 
k zajištění 
ekosystémových 
služeb z BR 

Členské státy, 
Národní a nižší 
orgány, BR  
 

2016- 
2025 

- množství a kvalita 
ekosystémových 
služeb zajištěných 
BR zmiňovaných 
v periodických 
hodnotících 
zprávách 

 A7.2 Implementace 
spravedlivých plateb za 
ekosystémové služby (PES)  

Implementované 
mechanismy 
spravedlivých 
plateb za 
ekosystémové 
služby v BR 

Členské státy, 
Národní a nižší 
orgány, BR  
 

2016- 
2025 

- množství BR, kde 
byly 
implementovány 
mechanismy 
spravedlivých plateb 
za ekosystémové 
služby 

A7.3 Zavedení programů 
k ochraně, udržování a 
propagaci druhů a odrůd 
s hospodářskou a/nebo 
kulturní hodnotou a které 
podporují zajištění 
ekosystémových služeb 

Realizované 
iniciativy s těmito 
cíly nebo tyto cíle 
mimo jiné 
obsahujícími 

BR, Členské 
státy, nižší 
národní orgány 
a jiné zájmové 
skupiny 
 

2016- 
2025 

- množství iniciativ 
v BR zaměřených 
na zlepšení 
postavení druhů s 
s hospodářskou 
a/nebo kulturní 
hodnotou 

 



 

Cíl 
 

Akce Výstupy Odpovědnost* 
 

Časové 
rozmezí 
 

Hodnotící 
indikátory 

Strategická akční oblast B.  
Inklusivní, dynamická a na výsledky orientovaná spolupráce a propojování v rámci Programu MAB a Světové sítě 
biosférických rezervací 
 

B1. Efektivní 
manažeři/koordinátoři 
BR a zapojené 
zájmové skupiny BR 

B1.1 Organizování 
globálních 
vzdělávacích, 
schopnosti 
zvyšujících a 
školících programů 

Vytvořené a 
fungující 
globální 
vzdělávací, 
schopnosti 
zvyšující a 
školící programy 

Sekretariát MAB, 
regionální a 
tematické MAB 
sítě 

2016- 
2025 

- počet vytvořených 
programů 
- počet akcí a 
účastníků 

 B1.2 Organizování 
regionálních 
vzdělávacích, 
schopnosti 
zvyšujících a 
školících programů 

Vytvořené a 
fungující 
regionální 
vzdělávací, 
schopnosti 
zvyšující a 
školící programy 
vč. univerzitních 
předmětů 

Sekretariát MAB, 
Regionální 
kanceláře 
UNESCO, 
regionální a 
tematické sítě, 
Národní komitéty 
MAB, národní 
komise pro 
UNESCO, 
univerzity 

2016- 
2025 

- počet vytvořených 
programů 
- počet akcí, 
účastníků a 
zúčastněných BR 

B2. Inklusivní 
regionální a 
tematické sítě 

B2.1 Zajištění účasti 
všech relevantních 
zájmových skupin 
v regionálních a 
tematických sítích 

Setkání v rámci 
regionálních a 
tematických sítí 
k rozšíření 
participace 
zájmových 
skupin 

regionální a 
tematické sítě 

2016- 
2025 

- množství a 
různorodost 
účastníků v sítích 

B3. Regionální a 
tematické sítě 
s dostatečnými zdroji 

B3.1 Vytvoření 
business plánu pro 
každou síť 

Vytvořený 
podnikatelský 
záměr pro sítě 

regionální a 
tematické sítě 

do konce  
2018 
 

- počet  sítí s 
business plánem 

B4. Efektivní 
spolupráce na 
regionální a 
tematické úrovni 

B4.1 Vytvoření 
příležitostí pro 
výzkum, využití a 
monitoring založený 
na spolupráci 

Vytvořené 
pracovní 
skupiny k rozvoji 
výzkumných 
projektů a aktivit 
založených na 
spolupráci  

regionální a 
tematické sítě  

2016- 
2025 

- počet vytvořených 
pracujících skupin 
- počet aktivit 
založených na 
spolupráci 
 

B5. Viditelnost 
regionální ch a 
tematických sítí a 
jejich aktivit 

B5.1 Interní a externí 
sdílení výstupů 
z aktivit sítě, včetně 
dobrých postupů v 
BR 

Zpracované 
zprávy ze sítí, 
generované 
informace pro 
web a sociální 
média 

regionální a 
tematické sítě 

2016- 
2025 

- frekvence a 
charakter 
komunikační aktivity 
pro každou síť 

B6. Nadnárodní a 
přeshraniční 
spolupráce mezi BR 

B6.1 Vytvoření a 
implementace 
podmínek pro 
partnerství mezi BR 
v různých zemích 

Vytvořené 
fungující 
podmínky pro 
pro partnerství 

Členské státy, 
národní orgány, 
BR, Národní 
komitéty MAB 

do konce  
2018 
 

- počet partnerství 

 B6.2 Vytvoření a 
realizace 
přeshraničních BR 

Vytvořené a 
realizované 
přeshraniční BR 

Členské státy, 
národní orgány,  
Národní komitéty 
MAB 

do konce  
2020 
 

- počet 
přeshraničních BR 

B7. Aktivní a a 
otevřená 
mezioborová síť 
vědců/držitelů 
znalostí sdílejících 
vizi s poslání 
Programu MAB  

B7.1 Vytvoření sítě 
vědců/držitelů 
znalostí pracujících 
v a s BR, která 
spolupracuje 
s národními a 
mezinárodními sítěmi 
vědců/držitelů 
znalostí 

Vytvořená 
mezinárodní síť 
vědců/držitelů 
znalostí 
aktivních v a 
s BR 

Vědci/držitelé 
znalostí v 
Národních 
komitétech MAB, 
regionálních a 
tematických 
sítích ostatní 
vědci/držitelé 
znalostí pracující 
v a s BR 

do konce  
2017 
 

- počet a profil členů 
sítě 
- formální propojení 
mezi sítí a jinými 
národními a 
mezinárodními 
sítěmi vědců/držitelů 
znalostí 

 B7.2 Vytvoření 
společné agendy pro 
výzkum a výměnu 
znalostí  pro 
mezinárodní síť 

Vytvořená 
společná 
agenda pro 
výzkum a 
výměnu znalostí 

Vědcií v 
Národních 
komitétech MAB, 
BR, regionálních 
a tematických 
sítích 

do konce  
2019 
 

- kvalita a obsah 
společné výzkumné 
agendy 
- počet aktivit 
realizovaných sítí 



 
Cíl 
 

Akce Výstupy Odpovědnost* Časové 
rozmezí 

Hodnotící 
indikátory 

Strategická akční oblast C.  
Efektivní externí partnerství  a dostatečné a udržitelné financování Programu MAB a Světové sítě biosférických rezervací 
 

C1. Dostatečné zdroje 
pro Program MAB a 
Světovou síť BR 

C1.1 Příprava 
business  plánu a 
marketingového plánu 
ke schválení Mezinár. 
koord.  radou (ICC) 

Návrh business  
plánu a 
marketing. plánu 
předložený ICC  
ke schválení 

Sekretariát MAB Před 
jednáním 
ICC MAB 
v roce 
2018 

plán schválený 
Mezinárodní 
koordinační radou 

 C1.2 Realizace 
business  plánu a 
marketingového plánu 

Realizovaný 
business  plán a 
marketingový 
plán 

Všechny zájmové 
skupiny MAB 

Začátek 
2018 

mobilizované finanční 
zdroje 

C2. Uznání Programu 
MAB jako klíčového 
partnera v rámci 
UNESCO a s ostatních 
mezinárodních 
organizací a 
relevantních konvencí 

C2.1 Vytvoření a 
realizace příležitostí 
ke spolupráci a 
partnerství v rámci 
UNESCO 

Vytvořené, 
udržované 
a/nebo posílené 
partnerství mezi 
MAB a ostatními 
Programy 
UNESCO a 
subjekty  
Program MAB a 
BR viz. C/4 a C/5 

Sekretariát MAB, 
sítě a Národní 
komitéty MAB, 
národní komise pro 
UNESCO, 
 

2016-2025 
 

množství  spolupráce 
a partnerství v rámci 
UNESCO 

 C2.2 Vytvoření 
příležitostí ke 
spolupráci a 
partnerství 
s mezinárodními 
programy a 
příslušnými 
konvencemi 

Návrhy na 
spolupráci a 
partnerství 
vytvořené a 
projednané 
s mezinárodními 
programy a 
příslušnými 
konvencemi  

Sekretariát MAB, 
sítě a Národní 
komitéty MAB, 
národní komise pro 
UNESCO, 
 

Do konce 
2017 

množství  spolupráce 
a partnerství 
s mezinárodními 
programy 

C3. BR a regionální sítě 
vytvářející vlastní 
příjmy 

C3.1 Podpora 
zvyšování schopností 
v přístupech 
k vytváření příjmů 

Organizování 
akcí na podporu 
zvyšování 
schopností 
v přístupech 
k vytváření příjmů 

Sekretariát MAB, 
regionální sítě, 
národní orgány 

2016- 
2025 

- počet 
zorganizovaných akcí 
- množství účastníků 

 C3.2 Podpora 
partnerství 
k získávání finančních 
zdrojů od externích 
subjektů jejichž cíle 
jsou kompatibilní 
s Programem MAB 

Vytvořená 
partnerství a 
mobilizované 
fondy pro 
projekty, 
zaměřené na 
aplikování politiky 
nebo programů 
mimo BR 

BR, skupiny BR, 
Národní komitéty 
MAB, regionální 
sítě 

2016- 
2025 

- počet BR a 
regionálních sítí 
s aktivitami 
financovanými 
prostřednictvím 
partnerství  

C4. Uznání Programu 
MAB jako klíčového 
partnera soukromým 
sektorem 

C4.1 Vytvoření 
pravidel pro 
partnerství se 
soukromým sektorem 
pro Nár. komitéty a 
BR 

Vytvořené 
provozní postupy 

Sekretariát MAB, 
sítě a Národní 
komitéty MAB, 

Před 
jednáním 
ICC MAB 
v roce 
2018 

pravidla schválená 
Mezinárodní 
koordinační radou 
v roce 2018 

 C4.2 Vytvoření 
příležitostí pro 
spolupráci a 
partnerství se soukr. 
sektorem, které je 
otevřené, zodpovědné 
a udržitelné 

Vytvořené, 
udržované 
a/nebo posílené 
partnerství se 
soukromým 
sektorem 

Všechny zájmové 
skupiny MAB 

2018-2025 
 

množství spolupráce 
a partnerství se 
soukromým sektorem 

 



 

 

Cíl 
 

Akce Výstupy Odpovědnost* 
 

Časové 
rozmezí 
 

Hodnotící 
indikátory 

C5. Uznání, že 
Program MAB 
přispívá 
k dosahování 
cílů národních, 
regionálních 
finančních 
programů 

C5.1 Vytvoření příležitostí pro 
projekty a aktivity financované 
národními a regionálními 
finančními agenturami 

Projektové 
náměty 
zaměřené na 
národní a 
regionální 
finanční 
agentury 
v souladu se 
sdílenými cíly 

Členské státy, 
Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR  

2016- 
2025 

počet projektů 
financovaných 
národními a 
regionálními 
finančními 
mechanismy 

C6. Podnikatelé 
a podnikatelé 
v sociální 
oblasti 
přispívají 
k aktivitám BR 

C6.1 Zajištění rad a školení pro 
podnikatele a podnikatele 
v sociální oblasti  k zapojení se 
do BR 

Rady a školení 
pro podnikatele 
a podnikatele 
v sociální oblasti   

Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
Sekretariát 
MAB, 
národní 
agentury, 
podnikatelský 
sektor, 
univerzity, 
výzkumné 
instituce 

2016- 
2025 

- počet zemí 
poskytujících 
poradenství 
- počet oslovených 
podnikatelů 

 C6.2 Vytvoření příležitostí pro 
podnikatele a podnikatele 
v sociální oblasti v BR, včetně 
školení, podpor a veřejného 
zprostředkování 

Zajištění 
námětů, 
partnerství a 
mechanismů 
k zapojení se do 
BR pro 
podnikatele a 
podnikatele 
v sociální oblasti   

BR, podnikatelé 
v sociální 
oblasti, 
podnikatelé, 
akademičtí 
pracovníci 

2016- 
2025 

- počet firem a 
podnikatelů 
zapojených do BR 
- počet 
mechanismů 
vytvořených pro 
zapojení 
podnikatelů do BR 
- snížený podíl 
veřejného 
financování 
rozpočtů BR 

C7. Národní a 
mezinárodní 
uznání BR 

C7.1 Analýza posílené globální 
značky BR a její navázání 
na příslušná národní pravidla 

Globální značka 
BR vytvořená 
s příslušnými 
národními 
pravidly 

Sekretariát 
MAB, Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR 

do konce  
2018 
 

- oficiální uvedení 
známky a pravidel 

 C7.2Využití značky u výrobků a 
služeb v souladu s národními 
pravidly 

Značka BR 
využita u 
výrobků a 
služeb v souladu 
s národními 
pravidly 

BR, Sekretariát 
MAB, Národní 
komitéty MAB, 
národní orgány,  
národní komise 
pro UNESCO, 
komerční 
sektor, firmy 
v sociální 
oblasti, 
 

2019- 
2025 

počet výrobků a 
služeb nesoucích 
značku BR 

C8. Zvýšená 
spolupráce 
mezi BR 

C8.1 Podpora společné 
propagace a marketingu 
výrobků a služeb BR mezi BR i 
mimo ně 

Sdílené 
informace o 
dostupnosti 
výrobků a 
služeb v BR a 
implementované 
společné 
programy 

Národní 
orgány, BR, 
komerční 
sektor, 

2016- 
2025 

- počet vytvořených 
společných 
marketingových 
schémat 
- počet výrobků a 
služeb dostupných 
v rámci těchto 
schémat 

 



 

 
 
Cíl 
 

Akce Výstupy Odpovědnost* 
 

Časové 
rozmezí 
 

Hodnotící indikátory 

Strategická akční oblast D.   
Komplexní, moderní, otevřená a transparentní komunikace, informace a sdílení dat 
 

D1. Úplná 
dostupnost 
dokumentů, dat, 
informací a 
dalších 
materiálů MAB 

D1.1. Implementace 
otevřeného přístupu 
k informacím přijatého 
ICC v roce 2014 

Vytvořen 
otevřený přístup 
k dokumentům, 
datům, 
informacím a 
dalším 
materiálům MAB 

Sekretariát MAB, 
sítě, členské 
státy, národní 
orgány, Národní 
komitéty MAB, 
národní komise 
pro UNESCO, 
BR 

do konce  
2016 

- dostupnost 
dokumentů, dat a 
dalších materiálů on-
line 
- počet zemí 
implementujících 
otevřený přístup 
k informacím 

D2. Zvýšené 
povědomí o 
všech 
aspektech 
Programu MAB 

D2.1. Vytvoření 
komunikační strategie 
a akčního plánu 

Vytvořena 
komunikační 
strategie a akční 
plán 

Sekretariát MAB, 
národní a nižší 
orgány a  
Národní komitéty 
MAB,  
 

do konce  
2018 

komunikační strategie 
a akční plán 
schválená ICC 

 D2.2. Implementace 
komunikačního 
akčního plánu 

Implementována 
komunikace a 
akční plán 

Sekretariát MAB, 
národní orgány,  
Národní komitéty 
MAB, BR a 
regionální sítě 

2019-2025 - viditelnost MAB 
měřená:  
- počtem návštěvníků 
webových stránek 
MAB a BR 
- počtem stažených 
dokumentů 
s tematikou MAB 
- počet zmínek o MAB 
v mezinárodních 
médiích 

D2.3. Implementace 
koordinovaného 
publikačního programu 
k usnadnění sdílení dat 
a znalostí 

Implementace 
koordinovaného 
publikačního 
programu 

Sekretariát MAB, 
 

2016- 
2025 

počet publikací 

D2.4. Efektivní využití 
webové stránky MAB 
(MABNet) 

Vytvořený a 
fungující 
MABNet jako 
klíčové 
komunikační, 
datové a 
informační 
centrum pro 
MAB s jasnou 
datovou politikou  

Sekretariát MAB, 
 

2016- 
2025 

- obsah MABNet je 
pravidelně obnovován 
- počet návštěvníků 
MABNet 
-  počet stažených 
dokumentů 
s tematikou  MAB 
 

D3. Širší 
zapojení a 
přesah 

D3.1. Využít sociální 
média a jiné nové 
informační a 
komunikační 
technologie 

Existující a 
fungující sociální 
média a jiné 
nové informační 
a komunikační 
technologie 

Národní orgány, 
všechny zájmové 
skupiny MAB  

2016- 
2025 

- počet zájmových 
skupin MAB 
využívajících sociální 
media a jiné 
technologie 
- průměrný počet 
příspěvků, blogů, 
dokumentů a dalších 
aktivit 

 
 



 

 
 

Cíl 
 

Akce Výstupy Odpovědnost* Časové 
rozmezí 

Hodnotící indikátory 

Strategická akční oblast E.   
Efektivní řízení Programu MAB a Světové sítě biosférických rezervací a efektivní řízení v jejich rámci 
 

E1. Silná 
podpora 
implementace 
Programu MAB 
vládami 
členských států 

E1.1. Zajištění aktivní 
účasti nejméně 
jednoho zástupce 
každé země 
zúčastněné v ICC na 
každém zasedání ICC 

Efektivní a 
demokratická 
jednání ICC 

Členské státy, 
národní orgány, 
Národní komitéty 
MAB, národní 
komise pro 
UNESCO, 

2016- 
2025 

- počet členských zemí 
zastoupených na každé 
ICC 

 E1.2. Poskytnutí 
institucionální podpory 
a zdrojů k zajištění 
plnění poslání každého 
Národního komitétu 
MAB a národní sítě BR 
  

Národní komitéty 
MAB a národní 
sítě BR zajištěné 
zdroji 
zabezpečující 
jejich fungování 

Členské státy, 
národní orgány,  
národní komise 
pro UNESCO, 
 

2016- 
2025 

- počet Národních 
komitétů MAB a 
národních sítí BR 
s dostatečným 
financováním 

E2. Národní 
komitéty MAB 
mají 
mezioborové 
členství 

E2.1. Zajištění, aby 
každý Národní komitét 
MAB měl mezioborové 
a reprezentativní 
složení 

Národní komitéty 
MAB 
s vyváženým 
členstvím 
odrážejícím 
mezioborový 
charakter MAB a 
zajišťujícím 
participaci BR 

Národní komitéty 
MAB, Členské 
státy, národní 
orgány,   národní 
komise pro 
UNESCO 

2016- 
2025 

- množství odvětví, 
agentur a oborů v rámci 
každého Národní ho 
komitétu MAB  

E3. Pravidelné 
informace o 
pokroku od 
členských států 
a monitoring 
akčního plánu 

E3.1. Jednou za dva 
roky odevzdat ICC 
zprávu o vývoji 
v každém členském 
státu za využití 
formuláře poskytnutého 
Sekretariátem MAB 

Dvouleté zprávy 
předané ICC 
s využitím 
šablony 
založené na 
výsledkových 
indikátorech 
poskytnutých 
Sekretariátem 
MAB.  
Monitorovací 
zpráva vytvořená 
Sekretariátem 
MAB na základě 
národních zpráv. 

Členské státy, 
národní orgány, 
Národní komitéty 
MAB, národní 
komise pro 
UNESCO, 
Sekretariát MAB, 
 

2016- 
2025 

- počet členských států, 
které odevzdaly národní 
zprávy 
- dvouleté zprávy a 
monitorovací zprávy 
dostupné na MABNet 

 E3.2. Hodnocení 
implementace akčního 
plánu v polovině 
období 

Hodnocení 
v polovině 
období 
provedené a 
prodiskutované 
mezi zájmovými 
skupinami MAB, 
zajišťující 
podklad pro 
implementaci 
druhé poloviny 
akčního plánu. 

Sekretariát MAB 
za konzultace 
s Vnitřní 
dozorovou 
službou (IOS) 
UNESCO  
 

2020 - dostupné zprávy 
v polovině období 
- hodnotící zprávy 
prezentované a 
diskutované na ICC 

E4. Efektivní 
fungování 
regionálních a 
tematických sítí 

E4.1. Vytvořit plán 
s cíly, mechanismem 
hodnocení plnění a 
časovým ohraničením 
pro každou regionální a 
tematickou síť 

Plán s cíly, 
mechanismem 
hodnocení 
plnění vytvořený 
regionálními a 
tematickými 
sítěmi 

Regionální a 
tematické sítě 

Do konce 
roku 2017 

- počet sítí 
s dostatečnými plány 

 E4.2. Odevzdat  ICC 
výroční zprávu o 
výkonu regionální a 
tematické  sítě 

Roční hodnotící 
zprávy předané 
ICC regionálními 
a tematickými 
sítěmi 

Regionální a 
tematické sítě 

2017-2025 - podíl sítí, které 
předložily hodnotící 
zprávu 
- podíl ročních zpráv 
regionálních  a 
tematických  sítí 
dostupných na MABNet 

 
 


