
Základní informace  
k výzvě Call-4A „Bergen“

Basic information  
about Call-4A „Bergen“

Norway
grants

Norway
grants



2 Základní informace k výzvě Call-4A „Bergen“
Basic information about Call-4A „Bergen“

Výzva č. Call-4A „Bergen“ 
pro předkládání projektů 
Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel 
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ 
financovaného z Norských fondů 2014–2021, vyhlašuje  
výzvu č. Call-4A. Tato výzva je pojmenována po norském městě 
Bergen. Celková alokace výzvy „Bergen“ činí 4 000 000 eur 
(104 000 000 Kč).

Call for Proposals  
no Call-4A „Bergen“
The State Environmental Fund of the Czech Republic, as 
the Programme Operator of the Programme „Environment, 
Ecosystems and Climate Change“, supported by the Norway 
Grants 2014-2021, launches this Call no. Call-4A from the 
Programme, named after the Norwegian city „Bergen“. Total 
allocation of the call is 4,000,000 EUR (104,000,000 CZK).

Bergen, někdy též přezdíván jako „brána fjordů“, je druhým 
největším městem Norska. Rozkládá se na úpatí sedmi okolních 
hor na západním pobřeží Norska a patří mezi nejdeštivější 
města světa. V roce 2000 byl zvolen Evropským hlavním 
městem kultury a díky seskupení šedesáti historických 
kupeckých domů je též uveden na seznamu dědictví UNESCO. 
Díky své poloze je město velmi zranitelné vůči změně klimatu, 
v jejímž důsledku dochází ke zvyšování hladiny moře, které 
v minulosti již jednou toto hanzovní město zatopilo. Z tohoto 
důvodu je Bergen velmi aktivní v oblasti mitigace a adaptace 
vůči klimatické změně.

Bergen, sometimes also referred to as the “Fjord Gate”,  
is Norway‘s second largest city. It is situated at the foot  
of the seven surrounding mountains on the west coast  
of Norway and is one of the world‘s rainiest cities. In 2000 
Bergen was elected European Capital of Culture and thanks 
to the grouping of sixty merchant houses it is also listed as 
a UNESCO World Heritage Site. Due to its location,  
the city is very vulnerable to climate change. The problem,  
for example, is rising sea levels. In the past, this city was 
indeed flooded by the sea. For this reason, Bergen is very active 
in the field of mitigation and adaptation to climate change. 
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What are the supported areas under this Call?

The supported activities under the Call “Bergen” No. CALL- 4A of 
the Programme are the implementation of selected nature-related 
measures identified in the strategic documents setting out the 
approach to climate change-related problems. This type of document 
is collectively referred to as Climate Strategies (Adaptation 
Strategies). Particularly preferred are green and blue infrastructure 
elements.

What can be paid out of the Call?

It is possible to pay for the implementation of selected elements 
of blue and green infrastructure in regions, municipalities and their 
surroundings. In particular, the following types of measures are 
concerned:
•	 replacement	of	small	paved	areas	with	residential	greenery	and	

tree planting (except for complex transport measures)
– The aid also covers individual planting of trees and greenery on 

parts of paved areas of transport infrastructure, ie car parks, 
islets and dividing belts, individual planting on paved areas of 
settlements or replacement of surfaces of paved playgrounds to 
green playgrounds;

•	 acquisition	and	implementation	of	green	or	blue	elements	with	
a positive impact on the microclimate of the settlement

– Elements providing cooling effect or noise reduction, including 
support for elements of modern construction excluding unrelated 
building modifications;

•	 purchase	and	installation	of	small	green	elements,	a	significant	part	
of which are living vegetation (including overhead beds and flower 
boxes in cases where it is not possible to implement other nature-
friendly measures);

Jaké oblasti podporuje tato výzva?

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy „Bergen“ č. CALL- 4A 
z Programu jsou implementace vybraných přírodě blízkých 
opatření, která byla identifikována ve strategických dokumentech 
stanovujících přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu. 
Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. klimatická 
strategie (adaptační strategie). Preferovány jsou především prvky 
zelené a modré infrastruktury.

Co je možné z výzvy uhradit?

Z výzvy je možné uhradit zavádění vybraných prvků modré a zelené 
infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí. Jedná se zejména 
o následující typy opatření: 
•	 náhrada	drobných	zpevněných	ploch	sídelní	zelení	a	výsadbou	

stromů (mimo komplexní dopravní opatření)
– podpora se týká rovněž individuální výsadby stromů a zeleně 

na části zpevněných ploch dopravní infrastruktury, tj. parkovišť, 
ostrůvků a dělících pásů, individuální výsadby na zpevněných 
plochách sídel nebo výměny povrchů zpevněných dětských hřišť 
na zelená hřiště; 

•	 pořízení	a	implementace	zelených	nebo	modrých	prvků	s	pozitivním	
vlivem na mikroklima sídla  
– prvky zajišťující ochlazovací efekt nebo snižování hlučnosti, 

včetně podpory prvků moderního stavebnictví s vyloučením 
nesouvisejících stavebních úprav;

•	 nákup	a	instalace	drobných	zelených	prvků,	jejichž	významnou	 
část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků  
v případech, kdy není možné realizovat jiná přírodě blízká opatření);

•	 zakládání	a	obnova	zelených	ploch	prospěšných	z	hlediska	
spontánní sukcese (včetně květnatých luk);
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•	 establishment	and	restoration	of	green	areas	for	spontaneous	
succession (including flowery meadows);

•	 acquisition	and	reconstruction	of	water	elements	of	hard	surfaces	
(without the support of architecturally valuable elements and 
unrelated buildings);

•	 support	for	other	landscape	elements	of	green	and	blue	
infrastructure that cannot be supported by the Operational 
Program of the Environment and which have proven benefits in 
terms of climate change;

•	 elaboration	of	territorial	and	settlement	studies	from	the	
perspective of urban ecology or in the open countryside and 
prevention of negative impacts of climate change.

What is the minimum and maximum grant?

The amount of support that can be awarded for a project is at least 
EUR 200,000 (5,200,000 CZK) and a maximum of EUR 1,000,000 
(26,000,000 CZK).

What is the support rate?

Eligible project expenditures may be reimbursed at the rate of 90 % 
of the Programme resources, subject to the other conditions of the 
Call.

Who can apply for support?

All entities and organizations, public or private, commercial or 
non-commercial and non-governmental non-profit organizations 
established as legal entities in the Czech Republic (all Czech legal 
entities) may apply for support. 

Natural persons are not eligible applicants.

•	 pořízení	a	rekonstrukce	vodních	prvků	zpevněných	ploch	(bez	
podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících 
stavebních objektů);

•	 podpora	ostatních	krajinných	prvků	zelené	a	modré	infrastruktury,	
které nemohou být předmětem podpory Operačního programu 
životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny 
klimatu;

•	 zpracování	územních	a	sídelních	studií	z	pohledu	urbánní	ekologie	
nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny 
klimatu.

Jaká je minimální a maximální výše podpory?

Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je 
minimálně 200 000 eur (5 200 000 Kč) a maximálně 1 000 000 eur  
(26 000 000 Kč).

Jaká je míra podpory?

Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek 
výzvy, hrazeny ve výši 90 % z prostředků Programu.

Kdo může žádat o podporu?

Žádat o podporu mohou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo 
soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené 
jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické 
osoby). 

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.
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Jaká hlavní kritéria musí žádost splňovat?

Programem mohou být podpořeny projekty, které jsou v souladu 
s platnými právními předpisy, pravidly Finančního mechanismu Norska 
2014–2021 a podmínkami podpory stanovenými ve výzvě. Jejich 
výdaje jsou přiměřené (odpovídající cenám v místě a času obvyklým), 
vynaložené v souladu s principy 3E (hospodárnosti, účelnosti 
a efektivity) a jsou jednoznačně identifikovatelné, prokazatelné 
a doložitelné.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti? 
•	 Doklad	o	vedení	bankovního	účtu
•	 Komunikační	plán	projektu
•	 Pokud	je	relevantní,	tak	pověření	statutárním	zástupcem	k	podání	

žádosti
•	 Pokud	je	relevantní,	tak	Dohoda	o	partnerství	či	jiný	doklad	o	záměru	

spolupráce (například Letter of Intent)

Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu vašich 
bilaterálních iniciativ?

Tato výzva je vyhlášena 15. července 2020 (12:00 hod) a žádosti do ní 
mohou být předkládány od 12. srpna 2020 (9:00 hod) po celou dobu 
jejího zveřejnění, nejpozději však do 30. října 2020 (12:00 hod).

Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich 
plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.

What are the crucial criteria for an application?

The Programme may support projects which comply with the 
applicable legislation, the rules of the Norwegian Financial Mechanism 
2014–2021 and the conditions of support set out in the Call and whose 
expenditures are reasonable (corresponding to the ordinary local and 
time prices) spent in accordance with 3E principles (effectiveness, 
efficiency and economy) and are unambiguously identifiable, 
demonstrable and verifiable.

What are the mandatory annexes 
to the application?
•	 Proof	of	bank	account	maintenance
•	 The	project	communication	plan
•	 The	mandate	of	the	statutory	representative	to	submit	the	

application (where relevant)
•	 Partnership	agreement	or	other	proof	of	intent	(eg	Letter	of	Intent)	

(where relevant)

When, where and how can you apply for support 
for your bilateral initiatives?

This call is launched on July 15, 2020 (12:00 p.m.) and applications  
may be submitted from August 12, 2020 (9:00 a.m.), throughout  
its publication but no later than October 30, 2020 (12:00 p.m.). 

Supported projects must be realized by the end of their designed 
implementation, but no later than 30 April 2024.
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Žádost je možné podat v uvedeném termínu výhradně 
elektronicky, prostřednictvím Agendového informačního 
systému Státního fondu životního prostředí České republiky, 
který je dostupný z internetových stránek: 

https://zadosti.sfzp.cz/ 

Další podrobnosti naleznete ve vlastním dokumentu Výzva z Programu 
č. Call–4A.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

The application can only be submitted electronically within the 
above-mentioned deadline, through the Agenda´s Information 
System of the State Environmental Fund of the Czech Republic, 
which is available from the website:

https://zadosti.sfzp.cz/

Further details can be found in the text of the Call-4A.

In case of any queries please send to norwaygrants@sfzp.cz


