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Výzva č. Call-2A  
„Tromso“ 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-2A. Tato výzva je pojmenována po norském městě Tromso. 
Celková alokace výzvy „Tromso“ činí 2 974 545  eur (77 338 170  Kč).

Call for Proposals  
no Call-2A „Tromso“
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-2A from the 
Programme, named after the Norwegian city „Tromso“. Total 
allocation of the call is 2,974,545  EUR (77,338,170   CZK).

Tromso, které bývá přezdíváno Paříž severu či Brána  do 
Arktidy, se nacházející přibližně 400 kilometrů  za severním 
polárním kruhem. Právě v tomto městě v minulosti začínali své 
dobrodružné expedice známí polární badatelé Amundsen či 
Umberto Nobile. V roce 1927 zde byla otevřena Observatoř pro 
výzkum polární záře, kterou zde můžete pozorovat od konce 
srpna do konce dubna. V Tromsu se nachází také nejseverněji 
položená univerzita na světě a navštívit zde můžete také 
nejseverněji položenou botanickou zahradu. A především patří 
Tromso k městům s nejčistším ovzduším. 

Tromso, nicknamed Paris of the North or Arctic Gate, is 
located about 400 kilometres beyond the Arctic Circle. It 
was in this city that the famous polar explorers Amundsen 
and Umberto Nobile began their adventurous expeditions in 
the past. In 1927, the Northern Lights Research Observatory 
was opened here. Northem Lights can be observed from 
late August to late April. There is also the northernmost 
university in the world in Tromso and you can also visit the 
northernmost botanical garden. Above all, Tromso is one of 
the towns with the cleanest air.
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What are the supported areas under this Call?

The call is aimed at carrying out temporary (mobile) air quality 
monitoring at regional or local level in order to identify the prevalent 
type of pollution, pollutant concentrations and to determine the 
source of this pollution and to evaluate data. The condition of support 
is also the subsequent elaboration of action plans with proposals 
of relevant measures to prevent the identified type of air pollution 
or mitigate the consequences of its action and its adoption by the 
relevant executive body.

What can be paid out of the Call?

Supported activities are activities related to the actual temporary 
monitoring of air quality, including the subsequent evaluation and 
analysis of acquired data from measurements and laboratory analyses 
necessary for carrying out the monitoring to the required extent and 
quality. Direct expenditures also includes supporting expert analyses, 
studies and assessments, and expenditures related to the preparation 
and adoption of the action plan.

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 750,000 
(19,500,000 CZK).

What is the support rate?

Eligible project expenditures may be reimbursed at the rate of 100 % of 
the Programme resources, subject to the other conditions of the Call..

Jaké oblasti podporuje tato výzva?

Výzva je zaměřena na provedení dočasného (mobilního) 
monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni za 
účelem identifikace převládajícího typu znečištění, koncentrací 
znečišťujících látek a určení zdroje tohoto znečištění a vyhodnocení 
získaných dat. Podmínkou podpory je následné zpracování akčních 
plánů s návrhy relevantních opatření pro zamezení či snížení 
zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení 
a jeho přijetí příslušným výkonným orgánem.

Co je možné z výzvy uhradit?

Podporovanými aktivitami jsou činnosti související s vlastním 
dočasným monitoringem kvality ovzduší, včetně následného 
vyhodnocení a provedení analýzy získaných dat z měření a 
laboratorních rozborů nezbytných pro provádění monitoringu v 
potřebném rozsahu a kvalitě. Mezi přímé výdaje patří také provedení 
podpůrných odborných analýz, studií a posudků a výdaje spojené se 
zpracováním a přijetím akčního plánu. 

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 750 000 
eur (19 500 000 Kč).

Jaká je míra podpory?

Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek 
výzvy, hrazeny ve výši 100 % z prostředků Programu.
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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.

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 the 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)
•  A detailed description of the monitoring methodology
•  If relevant, the Partnership Agreement, its proposal or letter of 

intent in accordance with the chapter 1 of the Call

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.

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
•	 Podrobný	popis	metodiky	měření	
•	 Pokud	je	relevantní,	tak	dohoda	o	partnerství,	její	návrh	či	oznámení	

o záměru spolupráce (letter of intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy
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Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu vašich 
bilaterálních iniciativ?

Tato výzva je vyhlášena 15. června 2020 (12:00 hod) a žádosti do ní 
mohou být předkládány od 15. července 2020 (9:00 hod) po celou 
dobu jejího zveřejnění, nejpozději však do 30. září 2020 (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–2A

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

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

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

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-2A

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/

