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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 Call no. SGS-2 from the 
Programme, named after the northernmost Norwegian 
archipelago „Svalbard.“ Total allocation of the Call is  
EUR 1,000,000 (CZK 25,000,000).

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel 
Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ 
financovaného z Norských fondů 2014–2021, vyhlašuje  
výzvu č. SGS-2. Tato výzva je pojmenována po nejsevernějším 
norském souostroví „Svalbard.“ Celková alokace výzvy činí  
1 000 000 eur (25 000 000 korun českých).

Souostroví Svalbard, v českém jazyce označované jako 
Špicberky, je nejseverněji položeným územím Norska, které 
se nachází v Severním ledovém oceánu. Souostroví je z více 
než 60 % pokryto ledovci a sněžnými pláněmi a na jeho území 
se nachází několik národních parků, na jejichž území je přísně 
omezen vstup. Najdete zde hnízdiště mnoha mořských ptáků. 
15-20 druhů velryb a tuleňů i několik druhů pevninských savců, 
mezi které patří medvěd lední, liška polární či sob špicberský. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích provozuje 
na Špicberkách Českou arktickou výzkumnou stanici, na které 
čeští vědci zkoumají dopady změny klimatu. 

The Svalbard archipelago is the northernmost territory 
 of Norway, located in the Arctic Ocean. The archipelago  
is more than 60% covered by glaciers and snow plains. There 
are several national parks on its territory, to which access 
is strictly limited. You can find the nesting grounds of many 
seabirds, 15-20 species of whales and seals in Svalbard Sea 
waters and several species of terrestrial mammals, including 
the polar bear, the polar fox and the Svalbard reindeer.  
The University of South Bohemia in České Budějovice operates 
a Czech Arctic research station in Svalbard, where Czech 
scientists study the effects of climate change.
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What are the supported areas under this Call?

It is possible to obtain support from the Svalbard call for projects 
aimed at monitoring and identifying local air pollution caused by local 
heating plants. Applicants from among legal entities can receive 
support to ensure local measurement of air quality with an emphasis 
on the issue of domestic heating.

What can be paid out of the Call?

•	 Acquisition	and	installation	of	air	quality	sensors	for	the	purpose	
of local monitoring with emphasis on the issue of domestic 
heating (so-called local fireplaces), while the implementation  
of air quality sensor measurement must be simultaneously 
verified by reference measurement

•	 Ensuring	medium	-	term	local	air	quality	measurement	with	emphasis	
on the issue of domestic heating (so - called local heating plants).

•	 Acquisition	and	installation	of	accompanying	information	
equipment (incl. Software), enabling to record and provide data 
from the performed measurement

What is the minimum and maximum grant?

The amount of support that can be awarded for a project is at least 
EUR 10,000 (250,000 CZK) and a maximum of EUR 100,000 
(2,500,000 CZK).

What is the support rate?

Eligible	project	expenditures	may	be	reimbursed	at	the	rate	up to 90 % 
of the Programme resources, subject to the other conditions of the Call.

 Jaké oblasti podporuje tato výzva?

Z výzvy Svalbard je možné získat podporu projektů zaměřených 
na monitoring a identifikaci místního znečištění ovzduší zapříčiněného 
lokálními topeništi. Žadatelé z řad právnických osob v ní mohou získat 
podporu na zajištění lokálního měření kvality ovzduší s důrazem 
na problematiku vytápění domácností.

Co je možné z výzvy uhradit?

•	 Pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění 
lokálního monitoringu s důrazem na problematiku vytápění 
domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového 
měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním 
měřením

•	 Zajištění střednědobého lokálního měření kvality ovzduší s důrazem 
na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť).

• Pořízení a instalace doprovodného informačního zařízení  
(vč. softwaru), umožňujícího zaznamenávat a poskytovat data  
z prováděného měření

Jaká je minimální a maximální výše podpory? 

Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je 
minimálně 10 000 eur (250 000 Kč) a maximálně 100 000 eur  
(2 500 000 Kč). 

Jaká je míra podpory? 

Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek 
výzvy, hrazeny ve výši až 90 % z prostředků Programu. 
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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
•	 Je-li	relevantní,	žadatel	předloží	podklady	dle	Pokynu	SFŽP	ČR	pro	

hodnocení podniku v obtížích 
•	 Je-li	relevantní,	tak	dohoda	o	partnerství,	její	návrh	či	oznámení	

záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy
•	 Je-li	relevantní,	žadatel	předloží	také	projektovou	či	obdobnou	

dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření.
•	 V	případě,	že	se	jedná	o	žadatele	s	právní	formou	obchodní	

společnosti, žadatel předloží také doklady k prověření vlastnické 
struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona 

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 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
•	 If	relevant,	the	applicant	shall	submit	documents	according	 

to	the	Guidelines	of	SEF	on	the	evaluation	of	a	company	in	
difficulties

•	 If	relevant,	the	Partnership	Agreement,	its	proposal	or	Letter	 
of intent in accordance with the chapter 1 of the Call

•	 If	relevant,	the	applicant	shall	also	submit	project	or	similar	
documentation demonstrating the technical solution  
of the proposed measure. 
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•	 In	the	case	of	applicants	with	the	legal	form	of	a	company,	the	applicant	
shall also submit documents to verify the ownership structure in order 
to avoid potential conflicts of interest pursuant to Act No. 159/2006 
Coll., On conflicts of interest and pursuant to § 4 paragraph 4 of the Act 
No. 253/2008 Coll., on certain measures against money laundering 
and terrorist financing. The applicant proves them by a completed 
affidavit of the real owners of the legal entity.

When, where and how can you apply for support?

This call is launched on 9 December, 2022 (12:00 p.m.) and applications 
may be submitted from 9 December, 2022 (12:00 p.m.) throughout its 
publication but no later than 9 February, 2023 (12:00 p.m.) 

The overall duration of the application evaluation process, their 
selection and approval depends on the number of submitted 
applications, their quality and complexity. Applicants are envisaged 
to be informed on the approval / rejection of their application 
approximately 3-4 months after the end of the receipt of applications.

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 SGS-2.

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

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve smyslu § 4 odst. 4 zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. Žadatel je prokazuje 
vyplněním čestného prohlášení o skutečných majitelích právnické 
osoby. 

Kdy, kde a jak můžete žádat o podporu?

Tato výzva je vyhlášena 9. 12. 2022 (12:00) a žádosti do ní mohou být 
předkládány od 9. 12. 2022 (12:00) po celou dobu jejího zveřejnění, 
nejpozději však do 9. 2. 2023 (12:00). 

Celkové trvání procesu hodnocení žádostí, jejich výběr, schvalování 
a	projednání	Radou	Fondu	závisí	na	počtu	předložených	žádostí,	
jejich kvalitě a komplexnosti. Předpokládáme, že žadatelé budou 
informováni o schválení/zamítnutí žádosti přibližně 3–4 měsíce 
po ukončení příjmu žádostí.

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. SGS-2.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=15
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=15
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2758
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2758

