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Výzva č. SGS-4 „Reine“
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. SGS-4. Tato výzva je pojmenována po známé norské
vesnici a turistickém cíli „Reine“. Celková alokace výzvy
„Reine“ činí 1 200 000 EUR (31 200 000 Kč).

Reine je obec na souostroví Lofoty, které se nachází v severní
části Norska. Původně rybářská vesnice je dnes jedním
z nejčastějších cílů turistů, kteří sem míří nejen za překrásnými
přírodními scenériemi. Výhled z místní hory Reinebringen
na vesnici obklopenou mořem a horami patří mezi vůbec
nejznámější obrazy Norska. Samotné Lofoty se nachází asi
100–200 kilometrů za severním polárním kruhem a jsou
klimatickou anomálií, neboť i přes jejich polohu neklesá teplota
v jižní části souostroví pod bod mrazu.

Call for Proposals
no. SGS-4 „Reine“
for project submission
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-4 from
the Programme, named after the Norwegian city „Reine“.
Total allocation of the Call is 1,200,000 EUR (31,200,000 CZK).

Reine is a village in the Lofoten archipelago, located
in the northern part of Norway. Originally a fishing village,
it is today one of the most frequent destinations of tourists
who come here not only for beautiful natural scenery.
The view from the local Reinebringen to the village
surrounded by the sea and mountains is one of the most
iconic pictures of Norway. Lofoten itself is located about
100–200 kilometres North of the Arctic Circle and is
a climatic anomaly, because despite their location the mean
temperature in the southern part of the archipelago does
not drop below freezing.
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Jaké oblasti podporuje tato výzva?

What are the supported areas under this Call?

Výzva se zaměřuje na podporu informačních a vzdělávacích aktivit
v ochraně životního prostředí. Hlavními tématy jsou: zlepšování stavu
životního prostředí v ekosystémech, snižování negativního vlivu lidské
činnosti na kvalitu ovzduší, snižování negativního vlivu lidské činnosti
na kvalitu vod, zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu
klimatu na lokální úrovni. Témata jsou blíže specifikována v textu výzvy
a odpovídají zaměření ostatních výzev Programu.

The Call focuses on the support of information and educational
activities in environmental protection. The main topics are: improving
the environmental status in ecosystems, reducing the adverse effects
of human activity on air quality, reducing the adverse effects of human
activity on water quality, mitigating climate change and adapting to climate
change at the local level. The topics are specified in more detail in the text
of the call and correspond to the focus of other calls of the Program.

Co je možné z výzvy uhradit?

What can be paid out of the Call?

Z výzvy je možné uhradit vzdělávací a informační aktivity, které zvyšují
environmentální povědomí obyvatel ve výše zmíněných oblastech.
Jedná se zejména o následující typy aktivit:
• Tvorba odborných a populárně-naučných výstupů za účelem jejich
prezentování prostřednictvím sdělovacích prostředků s velkým
počtem oslovených příjemců (masmédia) – rozhlasové pořady,
dokumentární filmy;
• Tvorba populárně-naučných publikací tištěných či elektronických;
• Realizace kurzů, workshopů, školení, seminářů a přednášek pro odbornou
veřejnost, přednášky pro školy a školská zařízení, environmentálně
zaměřené školní projekty a obdobné aktivity, u kterých dochází k
prokazatelnému aktivnímu zapojení účastníků a jejich proškolení (veřejná
správa a samospráva zejména v municipalitách, pracovníci malých a
středních podniků, zemědělci, strážci přírody apod.);
• Realizace workshopů, seminářů, přednášek či soutěží pro širokou veřejnost
se zaměřením na její specifické skupiny, které přicházejí do kontaktu
se zvolenými tematickými oblastmi (specifické skupiny veřejnosti);
• Ostatní osvětové aktivity, kampaně na zvyšování povědomí a jejich
různé formy (včetně digitálních), které se zaměřují na podporované
oblasti Programu.

The Call can cover educational and information activities that increase
the environmental awareness of the population in the above areas.
These are mainly the following types of activities:
• Creation of professional and popular-science outputs for the purpose
of their presentation through the media with a large number of
addressed recipients (mass media) - radio programs, documentaries;
• Creation of popular science publications in printed or electronic form;
• Implementation of courses, workshops, trainings, seminars and
lectures for the professional public, lectures for schools and school
facilities, environmentally oriented school projects and similar
activities in which there is demonstrable active involvement of
participants and their training (public administration and selfgovernment especially in municipalities, employees small and
medium - sized enterprises, farmers, nature rangers, etc.);
• Realization of workshops, seminars, lectures or competitions for
the general public with a focus on its specific groups that come into
contact with selected thematic areas (specific groups of the public);
• Other awareness-raising activities and awareness-raising
campaigns and their various forms (incl. digital), in addition to those
mentioned above, which focus on the above thematic areas.
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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 50 000 eur
(1 300 000 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 50,000
(1,300,000 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.

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).

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.

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.

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
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
Seznam referencí
Pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání
žádosti
• Pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení
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 11. prosince 2020 a žádosti do ní mohou být
předkládány od 15. prosince 2020 (od 9:00 hod.) po celou dobu jejího
zveřejnění, nejpozději však do 15. února 2021 (12:00 hod).
Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich
plánované realizace, nejpozději však do 30. června 2023.
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/

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

Proof of bank account maintenance
The project communication plan
The list of references
The mandate of the statutory representative to submit
the application (where relevant)
• 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 December 11, 2020 and applications may
be submitted from December 15, 2020 (9:00 a.m.) throughout its
publication but no later than Februar 15, 2021 (12:00 p.m.).
Supported projects must be realized by the end of their designed
implementation, but no later than 30 June 2023.
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-4.

Further details can be found in the text of the SGS-4.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

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

