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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 second round of Call-1 from the 
Programme, named after the Norwegian national park „Rago“. 
In this round, we invite successful applicants from the first 
round of the Call to finalize project proposals into an application 
for support. Only applicants who have received a recommended 
/ recommended with reservation in the first round of the Call 
can apply for support in the second round. Total allocation of 
the Call is 5,779,023 EUR (150,254,598 CZK).

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel 
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ 
financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje druhé 
kolo výzvy č. Call-1 Rago – předkládání žádostí o podporu  
v oblasti zlepšovaní stavu ekosystémů a biodiverzity. Tato výzva 
je pojmenována po norském národním parku Rago. V tomto kole 
vyzýváme úspěšné žadatele z prvního kola výzvy k dopracování 
projektových námětů do podoby žádosti o podporu. Pouze 
žadatelé, kteří v prvním kole výzvy získali hodnocení 
doporučeno/doporučeno s výhradou, mohou podávat žádosti  
o podporu v druhém kole. Celková alokace výzvy „Rago“ činí  
5 779 023 eur (150 254 598 Kč).

Rago je jeden z nejmenších norských národních parků, který se 
rozkládá za severním polárním kruhem na hranici se Švédskem. 
Park přímo sousedí s největším švédským národním parkem 
Padjelanta a navazuje tak na přírodní a kulturní památku 
Laponská oblast, která je zapsaná na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Blízké sousedství poskytuje prostor pro 
spolupráci při realizaci environmentálních opatření. Společně 
se sousedními švédskými národními parky tvoří Rago největší 
chráněnou oblast v Evropě, která má rozlohu 5 700 km2. 
Terén národního parku je velmi členitý a známý je zejména 
pro svá strmá horská úbočí a kaskádovité řeky obklopené 
borovicovými lesy. Na území parku se střídá hned několik 
ekosystémů s typickou vegetací a živočišnými druhy. Naleznete 
zde pásma severské tajgy, lesotundry, tundry i holé žulové 
plotny. Z živočišných druhů se zde vyskytují hlavně losi, sobi 
a rosomáci. 

Rago is one of Norway‘s smallest national parks, located 
beyond the Arctic Circle on the border with Sweden. In addition, 
the park is directly adjacent to Sweden’s largest national park, 
Padjelanta, and is a continuation of the natural and cultural 
monument Lapland, a UNESCO World Heritage Site. The 
close neighbourhood provides space for cooperation in the 
implementation of environmental measures. Together with 
the neighbouring Swedish national parks, Rago is a part of the 
largest protected area in Europe, with an area of 5,700 km2. 
The terrain of the national park is very rugged and is known 
especially for its steep mountain slopes and cascading rivers 
surrounded by pine forests. Several ecosystems with typical 
vegetation and animal species alternate in the park. Here you 
can find zones of the Nordic taiga, forest tundra, tundra and 
bare granite plates. Of the animal species, there are mainly elk, 
reindeer and wolverines. 
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What are the supported activities under this Call?

The supported activities under the Call “Rago” No. Call- 1 of the 
Program are implementation of scientific research projects, 
innovative projects and transfer of examples of good practice 
to the conditions of environmental protection in the Czech Republic. 
This means, for example, completed research projects listed in the 
Research, Development and Innovation Information System, which is 
managed by the Council for Research, Development and Innovative 
Approaches, or similar types of projects that have been successfully 
implemented in other localities in Czech Republic or abroad, and their 
adaptation to the local environment and conditions. All activities 
must focus on the protection of the ecosystem and biodiversity 
in the Czech Republic.

What can be paid out of the Call?

In the second round of the Call, it will be possible to obtain support for:
•	 Pilot	and	demonstration	projects	with	completed	research	or	ending	

multiannual project, which are registered in the Information system of 
research, experimental development and innovation, supported from 
public fund of Czech republic; 

•	 Pilot	and	demonstration	projects	that	are	not	normally	implemented	
and financed from the public fund of the Czech Republic or commonly 
used for commercial purposes, or projects in the implementation of 
which „highly innovative“ technologies are used;

•	 Pilot	and	demonstration	projects	that	are	implemented	in	similar	
ecosystem conditions abroad or are implemented in different natural 

Jaké aktivity podporuje tato výzva?

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy „Rago“ č. Call-1 z Programu 
jsou implementace vědecko-výzkumných projektů, inovativních 
projektů a přenos příkladů dobré praxe do podmínek ochrany 
životního prostředí v České republice. Tímto jsou myšleny například 
ukončené výzkumné projekty, které jsou uvedeny v Informačním 
systému výzkumu, vývoje a inovací, který je spravován Radou pro 
výzkum, vývoj a inovativní přístupy, případně obdobné typy projektů, 
které byly úspěšně realizovány v jiných lokalitách, případně v zahraničí, 
a jejich přizpůsobení pro místní přírodní podmínky. Všechny aktivity 
musí být zaměřeny na oblast ochrany ekosystému a biodiverzity 
v České republice.    

Co je možné z výzvy uhradit?

Žadatelé mohou získat podporu na následující typy aktivit:
•	 pilotní	a	demonstrační	projekty	s	ukončeným	výzkumem	nebo	

končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované 
z veřejných prostředků ČR; 

•	 pilotní	a	demonstrační	projekty,	které	nejsou	běžně	realizovány	
a financovány z veřejných prostředků ČR či běžně využívány 
ke komerčním účelům nebo projekty při jejichž realizaci jsou 
využívány „vysoce inovativní (highly inovative)“ technologie;

•	 pilotní	a	demonstrační	projekty,	které	jsou	realizovány	v	obdobných	
ekosystémových podmínkách v zahraničí nebo jsou realizovány 
v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos 
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příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;  
•	 podpora	ostatních	inovativních	prvků,	které	nemohou	být	

předmětem podpory Operačního programu životního prostředí 
a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu 
ekosystémů a ochrany biodiverzity. 

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. 
Žádat mohou pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-1 
Rago získali hodnocení projektového námětu doporučeno/
doporučeno s výhradou. 

conditions and environments and serve as a transfer of an example 
of good practice to the conditions of the Czech Republic or different 
ecosystems;

•	 Support	for	other	innovative	elements	which	cannot	be	the	subject	
of support from the Operational Program Environment and which 
have a demonstrable benefit in terms of improving the state of 
ecosystems and protecting biodiversity.  

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. Only 
those applicants who have received an evaluation of the project 
proposal recommended / recommended with a reservation in 
the first round of the Call-1 Rago  can apply.
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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) 
•	 If	relevant,	the	applicant	shall	also	submit	project	or	similar	

documentation proving the technical solution of the proposed 
measure or the planned project budget

•	 Description	of	the	settlement	of	reservations	of	the	Expert	
Committee on the project proposal (where relevant)

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)
•	 Pokud	je	relevantní,	tak	žadatel	předloží	také	projektovou	či	

obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného 
opatření či plánovaný rozpočet projektu 

•	 Pokud	je	relevantní,	tak	popis	vypořádání	výhrad	Expertní	komise	
k projektovému námětu
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Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu?

Tato výzva je vyhlášena 11. října 2021 a žádosti do ní mohou být 
předkládány od 11. října 2021 (12:00 hod) po celou dobu jejího 
zveřejnění, nejpozději však do 13. prosince 2021 (12:00 hod).

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

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–1.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

When, where and how can you apply for support?

This call is launched on October 11, 2021 and applications may be 
submitted from October 11, 2021 (12:00 PM) throughout its publication 
but no later than December 13, 2021 (12:00 PM).

Supported projects must be realized by the end of their designed 
implementation, but no later than 30 April 2024.

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-1.

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

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/

