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Výzva č. SGS-1 „Rondane“
pro předkládání projektů

Call for Proposals no
SGS-1 „Rondane“

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“
financovaného z Norských fondů 2014–2021, vyhlašuje
výzvu č. SGS-1. Tato výzva je pojmenována po norském
národním parku Rondane. Celková alokace výzvy „Rondane“
činí 3 000 000 eur (78 000 000 Kč).

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. SGS-1 from the
Programme. The call is named after Norway‘s oldest national
park, Rondane. Total allocation of the call is 3,000,000 EUR
(78,000,000 CZK).

Národní park Rondane je nejstarším národním parkem
v Norsku. Byl založen v roce 1962 a v současnosti se
rozkládá na ploše 963 km2. Jeho krajinu tvoří zvlněné
vrcholy hor, které přesahují i 2000 metrů, hluboké
ledovcové kary a několik horských jezer. Horská krajina
Rondane inspirovala mnoho norských spisovatelů
a dramatiků. Nejznámějším dílem je hra Peer Gynt z roku
1867 od Henrika Ibsena, jejíž část se odehrává právě
na území dnešního národního parku. V národním parku žije
28 druhů savců, na 124 druhů ptáků a je také jedním
z posledních míst, kde žijí divocí sobi.

Rondane National Park is the oldest national park in Norway.
It was founded in 1962 and currently covers an area
of 963 km2. Its landscape consists of undulating mountain
peaks that exceed 2,000 meters, deep glaciers and several
mountain lakes. The mountainous landscape of Rondane
has inspired many Norwegian writers and playwrights.
The most famous work is the play Peer Gynt from 1867
by Henrik Ibsen, part of which takes place in today‘s national
park. Rondane‘s range of wildlife includes 28 mammal
species and 124 bird species, and the park is now one
of the last refuges of the wild reindeer.
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Jaké oblasti podporuje tato výzva?

What are the supported areas under this Call?

Výzva je zaměřena na podporu opatření pro podporu biodiverzity
prostřednictvím ochrany ohrožených biotopů. Podporována
budou dále opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin
a živočichů a to zejména těch, které jsou uvedeny na červených
seznamech. Všechna opatření musí být prováděna mimo zvláště
chráněná území.

The call aims to support measures to promote biodiversity through
the protection of endangered habitats. Measures to protect
endangered species of plants and animals, in particular those
on the red lists, will also be supported. All measures must be taken
outside specially protected areas.

Co je možné z výzvy uhradit?

What can be paid out of the Call?

Podporovanými aktivitami jsou implementace opatření na ochranu
a zachování ohrožených přírodních biotopů mimo zvláště chráněná
území (například: opatření na ochranu proti invazivním druhům, obnova
a ochrana mokřadů, výsadba původních druhů dřevin apod.) a opatření
na ochranu druhů uvedených na červených seznamech ohrožených
živočichů prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť mimo
zvláště chráněná území (například: péče o staré sady, vytváření
hnízdišť, obnova otevřených písčin, kamenné snosy apod.)..

Supported activities are the implementation of measures for the
protection and conservation of endangered natural habitats outside
specially protected areas (for example: measures for protection
against invasive species, restoration and protection of wetlands,
planting of native tree species, etc.) and measures for protection
of species on red lists of endangered animals through protection
of their natural habitats outside specially protected areas (for example:
care of old orchards, creation of nesting sites, restoration of open
sands, stone drifts, etc.)..

Jaká je minimální a maximální výše podpory?

What is the minimum and maximum grant?

Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena,
je minimálně 5 000 eur (130 000 Kč) a maximálně 200 000 eur
(5 200 000 Kč).

The amount of support that can be awarded for a project is at least
EUR 5,000 (130,000 CZK) and a maximum of EUR 200,000
(5,200,000 CZK).

Jaká je míra podpory?

What is the support rate?

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

Eligible project expenditures may be reimbursed at the rate of 90 %
of the Programme resources, subject to the other conditions
of the Call.
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Kdo může žádat o podporu?

Who can apply for support?

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).

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.

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Natural persons are not eligible applicants.

Jaká hlavní kritéria musí žádost splňovat?

What are the crucial criteria for an application?

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.

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.
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Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?
•
•
•
•

Doklad o vedení bankovního účtu
Komunikační plán projektu
Odborné stanovisko AOPK ČR k žádosti (viz příloha č. 1)
doklad o vztahu k pozemku nebo souhlas vlastníka pozemku,
pokud je opatření realizováno na konkrétním pozemku
• rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy
požadovaný pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými
právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy
(např. závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného
prvku, výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny, rozhodnutí
k ošetření památného stromu, územní rozhodnutí, souhlas orgánů
památkové ochrany, atd.)
• pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání
žádosti
• pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení
o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou
č. 1 výzvy

Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu vašich
bilaterálních iniciativ?
Tato výzva je vyhlášena 18. srpna 2020 a žádosti do ní mohou být
předkládány od 14. září 2020 (od 9:00 hod) po celou dobu jejího
zveřejnění, nejpozději však do 30. listopadu 2020 (12:00 hod).
Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich
plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.

What are the mandatory annexes to the
application?
•
•
•
•

Proof of bank account maintenance
The project communication plan
Expert opinion of the AOPK CR on the application (see Annex No. 1)
Proof of the relationship to the land or the consent of the
landowner, if the measure is implemented on a specific land
• Decisions, binding opinions or statements of state administration
bodies required for a given type of measure by the relevant
generally binding legal regulations and by the materially and locally
competent state administration bodies (eg a binding opinion on
the intervention in an important landscape element, an exception
from the Nature and Landscape Protection Act, a decision on the
treatment of a memorial tree, a zoning decision, the consent of the
monument protection authorities, etc.)
• If relevant, the mandate of the statutory representative to submit
the application
• If relevant, the Partnership Agreement, its proposal or Letter of
intent in accordance with the chapter 1 of the Call

When, where and how can you apply for support
for your bilateral initiatives?
This call is launched on August 18, 2020 and applications may be
submitted from September 14, 2020 (from 9:00 AM), throughout its
publication but no later than November 30, 2020 (12:00 PM).
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/

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/

Další podrobnosti naleznete ve vlastním dokumentu Výzva z Programu
č. SGS-1.

Further details can be found in the text of the SGS-1.
In case of any queries please send to norwaygrants@sfzp.cz

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

