Bilaterální fond

Norway
grants

S cílem posílit bilaterální spolupráci mezi zeměmi byl v rámci Fondů
EHP a Norska vytvořen Fond pro bilaterální vztahy. Finanční
prostředky z tohoto fondu bude možné získat ve výzvách Ministerstva financí ČR, SFŽP ČR a dalších zprostředkovatelů programů.
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Společně pro zelenou Evropu

Celková částka alokovaná v bilaterálním fondu je
3,69 milionu eur.
Prostředky z Fondu pro bilaterální vztahy poskytované prostřednictvím SFŽP ČR ve výzvách vyhlášených v programu Životní
prostředí, ekosystémy a změna klimatu bude možné čerpat na
projekty, které:
 posilují existující spolupráci mezi norskými a českými institucemi, veřejnou správou a dalšími subjekty,
 napomáhají navazování nové spolupráce a sdílení příkladů
dobré praxe mezi českými a norskými institucemi v rámci
projektového partnerství,
 posilují spolupráci a napomáhají sdílení příkladů dobré praxe
s dalšími mezinárodními subjekty a norskými partnery.
Více informací o bilaterálním fondu se dozvíte na bf.sfzp.cz.

Kontakty
Zprostředkovatel programu
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
www.sfzp.cz

Životní prostředí,
ekosystémy
a změna klimatu

Národní kontaktní místo
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

Fondy EHP a Norska
Finanční mechanismus Fondů EHP a Norska přispívá prostřednictvím grantů ke snižování sociálních rozdílů mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru a k posilování bilaterální spolupráce mezi Norskem, Lichtenštejnskem, Islandem a přijímacími státy
ve střední, východní a jižní Evropě.
Česká republika je příjemcem prostředků z Fondů EHP a Norska
již od roku 2004. Doposud bylo na stovky projektů rozděleno více
než 6 miliard korun. Celková částka alokovaná pro Českou republiku pro grantové období 2014–2021 činí přibližně 5 miliard korun.
Národním kontaktním místem pro Norské fondy v ČR je Ministerstvo financí ČR.

tel.: 800 260 500
e-mail: norwaygrants@sfzp.cz
www.sfzp.cz/norskefondy
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org
bf.sfzp.cz

#czenvironment

Více informací o Fondech EHP a Norska a programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu můžete najít také na stránkách
www.eeagrants.org a www.norskefondy.cz.
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O programu
Cílem programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,
financovaného z prostředků Norských fondů, je zajistit zlepšení
environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé
účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí
České republiky. Zprostředkovatelem programu je Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Partnerem programu je Ministerstvo životního prostředí.
Program je zaměřen na dvě základní oblasti
 životní prostředí a ekosystémy
 adaptace a mitigace klimatické změny
Celková alokace programu pro období 2014–2021
je přibližně 800 milionů korun.
Důležitým aspektem všech projektů realizovaných v rámci programu je bilaterální spolupráce mezi příjemci dotace a norskými
partnery. Zahraničním partnerem programu je Norská environmentální agentura.
Podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete
v praktických manuálech, které jsou ke stažení na stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky.

Zlepšování stavu životního prostředí
v ekosystémech
 celková alokace 9,1 mil. eur

Snižování negativního vlivu lidské činnosti
na kvalitu vod
 celková alokace 6,7 mil. eur

Realizace pilotních projektů pro aplikaci vědecko-výzkumných
projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí
v ekosystémech do praxe
Celková částka: 5 779 023 eur / výše grantu: 200 000–1 000 000 eur

Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod
pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí
(v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC)
Celková částka: 3 000 000 eur / výše grantu: 200 000–750 000 eur

Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity
v ekosystémech mimo zvláště chráněná území; implementace
opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů
(zejména uvedených na seznamech červených knih ohrožených
a vzácných druhů rostlin a živočichů)
Celková částka: 3 000 000 eur / výše grantu: 5 000–200 000 eur

Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického
znečištění vodních toků
Celková částka: 3 426 669 eur / výše grantu: 200 000–1 000 000 eur

Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti
ochrany ekosystémů a biodiverzity
Celková částka: 300 000 eur / výše grantu: 5 000–50 000 eur

Snižování negativního vlivu lidské činnosti
na kvalitu ovzduší
 celková alokace 6,7 mil. eur
Monitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší
v regionech a tvorba akčních plánů pro zlepšení kvality ovzduší
Celková částka: 2 500 000 eur / výše grantu: 200 000–750 000 eur

Více informací o programu: www.sfzp.cz/norske-fondy.

Výše podpory

		90–100 % způsobilých nákladů (konečná výše podpory je
závislá na typu projektu a žadateli)

Kdo může žádat
		

Všechny subjekty se statutem právnická osoba

Kdy žádat
		

Své žádosti o dotaci můžete podávat po vyhlášení výzvy
pro danou oblast podpory

Realizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých
akčních plánech
Celková částka: 2 926 669 eur / výše grantu: 200 000–750 000 eur
Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách
lokálního znečištění ovzduší a správného způsobu vytápění
domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišť
Celková částka: 300 000 eur / výše grantu: 5 000–50 000 eur
Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného
lokálními topeništi
Celková částka: 1 000 000 eur / výše grantu: 10 000–100 000 eur

Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti
snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředí
Celková částka: 300 000 eur / výše grantu: 5 000–50 000 eur

Změna klimatu, zmírňování jejího vlivu a adaptace
na změnu klimatu
 celková alokace 10 mil. eur
Implementace přírodě blízkých opatření vycházejících
z adaptačních a mitigačních plánů/strategií (dvě výzvy)
Celková částka: 8 691 169 eur / výše grantu: 200 000–1 000 000 eur
Tvorba adaptačních a mitigačních plánů a strategií v sídlech
a regionech
Celková částka: 1 000 000 eur / výše grantu: 5 000–50 000 eur
Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti změny
klimatu, zmírňování jejího vlivu a přizpůsobování se této změně
Celková částka: 300 000 eur / výše grantu: 5 000–50 000 eur

Harmonogram výzev a další podrobnosti naleznete
na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.
Částka podpory bude vyplácena v korunách
dle převodního kurzu stanoveného v konkrétní výzvě.

