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Jaká témata nás dnes čekají?

1. Základní informace o výzvě Call-4B Stavanger

2. Aktivity projektů

3. Alokace dílčích výzev a výše podpory 

4. Oprávnění žadatelé 

5. Důležité termíny a jak podat žádost

6. Partnerství v projektech

7. Kde najdu důležité informace k Norským fondům?

8. Prostor na Vaše dotazy 



Call-4B Stavanger
• Celková alokace výzvy je 190 445 925 korun českých (7 617 837 eur)

• Podpora až 90 % způsobilých výdajů 

• Výzva je vyhlašována jako navazující pro Call-2A Tromso (povinně) a SGS-3 Oslo (primárně)

• 2 oblasti podpory: 
• Realizace vybraných opatření identifikovaných v akčních plánech na ochranu ovzduší
• Adaptace na projevy změny klimatu na lokální a regionální úrovni

• Příjem žádostí probíhá od 4. listopadu 2022  do 4. ledna 2023 

• Důležité dokumenty: 
• Základní infotext k výzvě
• Text výzvy Call-4B Stavanger

Kde najdu seznam projektů podpořených z výzev SGS-3 Oslo a Call-2A Tromso? 

Projekty jsou dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR: 
• Call-2A Tromso
• SGS-3 Oslo 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2989
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2987
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2386
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2304


Oblast č. 2 Realizace vybraných opatření identifikovaných v akčních plánech na ochranu 
ovzduší

• Implementace vybraných zelených opatření, která mají prokazatelný pozitivní vliv na kvalitu ovzduší.
• Podmínkou realizace je návaznost aktivit na výstupy projektů z výzvy Call-2A Tromso – aktivity, které 

prokazatelně nenavazují na projekty z výzvy „Tromso“, nemohou být podpořeny. 

• Je možné z výzvy podpořit i jiná, než jsou zelená opatření na ochranu ovzduší? NE 
Základem opatření, která jsou z výzvy realizována v této oblasti, musí být vždy zeleň. 

• Můžeme mezi způsobilé náklady zařadit také zavlažovací vaky, límce, kůly, hnojivo, dovoz zeminy apod.? ANO
Mezi způsobilé náklady lze zařadit veškeré nezbytné činnosti, které vedou k efektivnímu naplnění cílů projektu. 

• Co když akční plán v rámci výzvy Call-2A Tromso ještě není vytvořen a monitoring není zcela dokončen? 
• Opatření je možné postavit i na průběžných výsledcích monitoringu. Podstatné je doložit, že projekt výzvy 

Tromso v dané lokalitě probíhá a navrhované aktivity odpovídají dosavadním výsledkům monitoringu. 

• Je možné doplnit zelená opatření i senzorickým měřením pro monitoring jejich efektivity ANO
• Doplňkový monitoring za určitých podmínek možný je. Je vždy třeba řádně odůvodnit jeho využití a musí v 

poměru k ostatním aktivitám projektu představovat skutečně jen vedlejší činnost. 

• Jsou dána nějaká omezení na druhovou skladbu zeleně? Jsou dány finanční stropy? NE
• Projekty však budou hodnotit odborníci v oblasti ochrany ŽP. Zvažte proto například využívání invazivních druhů 

apod. 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2386


Oblast č. 4 Adaptace na projevy změny klimatu na lokální a regionální úrovni 

• Implementace vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření, která byla identifikována v 
přijatých strategických dokumentech, které stanovují dlouhodobý přístup k problémům souvisejícím se změnou 
klimatu (adaptační/klimatické strategie).

• Podporována jsou zelená a modrá opatření v obcích i ve volné krajině.
• Výzva navazuje na SGS-3 Oslo, ale žádosti mohou vycházet i z dalších adaptačních strategií. Projekty navazující 

na adaptační strategie z výzvy „Oslo“ budou v případě splnění podmínek výzvy upřednostněny. 
• Vždy platí, že adaptační strategie musí být nejpozději do podpisu smlouvy mezi příjemcem a SFŽP ČR přijata 

výkonným orgánem, který rozhoduje o jejím uplatňování na daném území. Pokud tato podmínka není 
splněna, Fond smlouvu nepodepíše. 

• Musí být opatření v adaptační strategii uvedeno konkrétně pro danou lokalitu? ANO 
• Je třeba, aby opatření bylo v adaptační strategii nebo jejím akčním plánu specifikováno. Pokud bude v AS 

například uvedeno pouze to, že je vhodné vytvářet v obci nové parky a nebude dále rozvedeno, kde je vhodné 
takové opatření udělat, nebude to bráno jako dostatečný podklad. V případě, že si nejste jistí, neváhejte 
konzultovat s námi. 

• Jsou v programu způsobilé i aktivity, které se zaměřují na vzdělávání (například semináře)? ANO 
• Tyto aktivity můžete zařadit do komunikačních aktivit projektu, pokud bude patrná vazba mezi aktivitami 

projektu a vzdělávací aktivitou. Pozor si však dejte na maximální alokaci, kterou můžete na komunikaci použít. 
Jde o 5 % z celkových způsobilých nákladů. 



• Celková alokace:  190 445 925 korun českých (7 617 837 eur)
• Oblast podpory č. 2 – realizace vybraných opatření identifikovaných v akčních plánech na ochranu ovzduší – alokace 73 166 725 CZK 

• Oblast podpory č. 4 – adaptace na projevy změny klimatu na lokální a regionální úrovni – alokace 117 279 200 CZK 

Je možnost navýšení celkové alokace výzvy? ANO 

V případě velké zájmu o podporu bude vytvořen zásobník žádostí a bude do něj přesunuta další alokace. Pro financování zásobníku 
jsou připraveny prostředky o minimální alokaci 30 milionů korun. 

• Jaká je podpora na projekt, kterou můžeme získat? 
• Z výzvy je možné pokrýt až 90 % způsobilých výdajů.

• Oblast ovzduší: podpora od 5 000 000 do 18 750 000 korun 

• Oblast změna klimatu: podpora od 5 000 000 do 25 000 000 korun

Bylo by možné snížit minimální podporu na projekt? Je pro nás moc vysoká. NE

Minimální výše podpory 200 000 eur pro projekty je stanovena dokumenty, které jsou pro náš Program závazné. 

Jsou ve výzvě způsobilé výdaje na následnou péči a zajištění udržitelnosti? NE



• Oprávnění žadatelé 
• Žádat o podporu mohou všechny subjekty, které jsou v České republice vedeny jako právnické osoby a které splní podmínky pro udělení 

dotace. 

• Může být žadatelem městská část? ANO

• Je oblast ovzduší omezena jen pro subjekty, které získaly dotaci ve výzvě Call-2A Tromso? NE

• Žádosti mohou podávat například i obce, univerzity a další subjekty. Podmínkou je, aby jejich projekt byl v souladu s výstupy
podpořených projektů výzvy Call-2A Tromso. 

• Je možné, aby se žadatelé v žádosti o dotaci sdružili a hlavní žadatel podal v projektu aktivity ve více obcích? ANO 

• Do jedné žádosti může být zahrnuto více aktivit, které mohou být realizovány na různých místech. Hlavním žadatelem může být 
například kraj/spolek, který bude následně realizovat opatření v několika obcích. Tyto obce mohou poté, pokud se budou aktivně 
zapojovat do realizace, v projektu figurovat jako partneři. 

• Mohou být žadateli o projekt i jiné právnické osoby než přímí vlastníci pozemků, na kterých je projekt realizován? ANO

• Je však třeba vždy doložit souhlas s realizací na pozemku. 



• Důležité termíny
• Příjem žádostí probíhá od 4. listopadu 2022  do 4. ledna 2023 

• Doporučuje, aby žadatelé nenechávali podávání žádostí na poslední den. 

• Uvažujete o prodloužení termínu? NE

• Vzhledem k tomu, že je výrazně omezený čas na realizaci projektů, nechceme žadatelům ukrajovat další měsíce, které mohou využít 
k realizaci aktivit. 

• Způsobilost výdajů končí 30. dubna 2024 

• Plánujete prodloužit realizace za tento termín? NE

• Termín 30. dubna 2024 je stanoven jako závazný pro všechny evropské státy, které přijímají prostředky z Fondů EHP a Norska. V
tuto chvíli nemáme informace o tom, že by donoři měli v plánu tento termín prodlužovat. 

• Jak podat žádost?
• Žádosti jsou podávány online pomocí systému AIS SFŽP ČR.

• Pokud už svůj profil máte, doporučujeme zkontrolovat, zda jste si aktualizovali způsob přihlašování, ke kterému došlo v minulém roce. Je 
to nezbytné pro podání žádosti. 

https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=365A80FE-A452-490B-9D9D-63161564A311&idForm=a12b5f7e-bd75-4819-9030-6e87f4410f9f&idbo=b6faa0e4-7fdf-413e-b134-ae1e3516fcb8
https://www.sfzp.cz/upozornujeme-na-zmenu-pri-prihlaseni-ci-zalozeni-uctu-v-ais-sfzp-cr/


• Partnerství v projektech 
• Možnost zapojení partnerských organizací do realizace projektů je specifikem Fondů EHP a Norska. 

• Vždy důkladně zvažte, zda je partnerství pro Váš projekt přínosné a jakou roli bude partner v projektu mít.

• V rámci hodnocení žádosti bude posouzeno, zda je partner v projektu relevantní. 

• Rádi bychom v projektu měli partnera z Norska, ale nevíme, kde ho získat.

• V takových případech můžete využít Bilaterální databázi našeho programu nebo databázi vytvořenou Národním kontaktním místem. Pokud 
se Vám touto cestou nepodaří najít vhodného partnera, můžete se obrátit na nás a my požádáme o konzultaci a doporučení Norskou 
environmentální agenturu, příp. Velvyslanectví Norského království v Praze.

• Je partnerství v projektech povinné? NE 

• Partnerství  je pozitivně vnímanou a hodnocenou součástí projektu, ale nejedná se o povinnou součást. Vždy je třeba zvážit, zda je 
partnerství pro náš projekt vhodné a zda přínosy z partnerství převyšují náklady na jeho administraci. 

• Je v rámci partnerství možné realizovat zahraniční cesty? ANO 

• V rámci bilaterální spolupráce jsou způsobilé rovněž náklady na zahraniční služební cesty. Vždy je samozřejmě třeba odůvodnit, že taková 
cesta je smysluplná (například účast na školeních, odborných seminářích, exkurzích souvisejících s tématem projektu apod.) Způsobilost platí 
pro pracovní cesty českých žadatelů do zahraničí i zahraničních kolegů do České republiky. 

https://bf.sfzp.cz/partnership-database/
https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-database


• Kde najdu informace a důležité dokumenty?

• O programu Norských fondů 

• Dokumenty vztahující se k Programu 

• Časté dotazy 

• Aktuality o programu a činnosti našich projektů najdete také našem profilu na sociální síti Facebook 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/dokumenty/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/dokumenty/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/caste-dotazy/
https://www.facebook.com/czenvironment


Prostor pro Vaše dotazy 



KONTAKTY

norwaygrants@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce

oddělení pro řízení Norských fondů

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

více informací:

http://www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.cz
https://www.sfzp.cz/norskefondy
https://bf.sfzp.cz/

mailto:norwaygrants@sfzp.cz
http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.cz/
https://www.sfzp.cz/norskefondy
https://bf.sfzp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=SsPoQERoZ4g&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/czenvironment
https://twitter.com/sfzp_cr
https://www.linkedin.com/company/sfzpcr
https://www.instagram.com/norwaygrants_czenvironment/

