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Výzva č. SGS-3 „Oslo“
pro předkládání projektů

Call for Proposals
no SGS-3 „Oslo“

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“
financovaného z Norských fondů 2014–2021, vyhlašuje výzvu
č. SGS-3. Tato výzva je pojmenována po norské metropoli Oslo,
které bylo zvoleno Evropskou komisí „evropským zeleným
městem pro rok 2019“. Celková alokace výzvy „Oslo“ činí
1 365 000 eur (35 490 000 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-3 from the
Programme, named after the Norwegian capital „Oslo“, which
was choosen by the European Commission as the „European
Green Capital 2019“. Total allocation of the call is 1,365,000 EUR
(35,490,000 CZK).

Hlavní město Norska Oslo je dlouhodobě pozitivně
hodnoceno pro svůj inovativní a současně citlivý přístup
k využívání moderních technologií a implementaci
ambiciózních plánů s vysokým respektem k ochraně
životního prostředí a urbánní ekologii. Mnohá z těchto
opatření, které Oslo úspěšně zavedlo do praxe, mohou
posloužit jako inspirace i pro tuto výzvu (více informací
získáte na www.greencapital2019.com)

The capital of Norway Oslo has long been positively rated
for its innovative and responsive approach to the use of
modern technologies, the implementation of ambitious
plans, with high respect for environmental protection
and urban ecology. Many of the measures that Oslo has
successfully implemented can serve as an inspiration
for this Call (for more information, please visit
www.greencapital2019.com)
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Jaké oblasti podporuje tato výzva?

What are the supported areas under this Call?

Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů
stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících
se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo
mitigační opatření na lokální a regionální úrovni. Tento typ dokumentu
je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie.

The call focuses on the development of strategic documents
establishing an approach to climate change-related problems
and identifying adaptation and / or mitigation measures for its impact.
This type of document is jointly referred to as the Adaptation Strategy.

Co je možné z výzvy uhradit?
Podporovanými aktivitami jsou činnosti související s celkovým
zpracováním a přijetím Adaptačních strategií na lokální a regionální
úrovni, včetně zpracování analytických podkladů a projednávání
těchto dokumentů před jejich přijetím příslušným výkonným orgánem.

Jaká je minimální a maximální výše podpory?
Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je
minimálně 5 000 eur (130 000 Kč) a maximálně 50 000 eur
(1 300 000 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.

What can be paid out of the Call?
Supported activities are activities related to the development
and adoption of Adaptation Strategies, including their analytical
background documents and discussions, before their adoption
by the relevant executive body.

What is the minimum and maximum grant?
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 50,000
(1,300,000 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.
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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.

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

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

Tato výzva je vyhlášena 12. prosince 2019 od 1200 hod. a žádosti do
ní mohou být předkládány od 14. ledna 2020 od 1200 hod. po celou
dobu jejího: zveřejnění, nejpozději však do 15. března 2020 do 2000
hod..

This call is open on December 12, 2019 at 12 a. m. and applications
may be submitted from January 14 , 2020 at 1200 a. m. to March 15, 2020
at 800 p. m..

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/

Supported projects must be realized by the end of their designed
implementation, bu t no later than April 30, 2024.
The application can only be submitted electronically within the
above-mentioned deadline, through the Agenda´s Information
System of the State Environmen tal 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 SGS-3.

Další podrobnosti naleznete ve vlastním dokumentu Výzva
z Programu č. SGS-3.
Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

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

