




EHP a Norské fondy

Program CZ02



Základní údaje

• Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, 
Lichtenštejnsko

• Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí

• Partner programu - ČR: Ministerstvo životního prostředí

• Partner programu – Norsko: The Norwegian Directorate  for Nature 
Management

• Programové oblasti: Biodiverzita a ekosystémové služby / 
Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ 
Adaptace na změnu klimatu

• Cíl programu: Zastavení ztráty biodiverzity



Harmonogram programu 
CZ02

• Vyhlášení výzvy: 1.Q 2014

• Délka trvání: 2 měsíce

• Hodnotící proces: 2.Q a 3.Q 2014

• Počátek projektů: leden 2015

• Délka projektů: min. 1 rok, projekty musí končit nejpozději 30.4.2016



Finanční alokace

• Minimální výše grantu: 6 200 000 CZK

• Maximální výše grantu: 74 400 000 nebo maximální alokace 
výsledku programu

• Alokace otevřené výzvy: 341 332 419 CZK



Finanční alokace

Alokace pro výzvu je indikativně rozdělena do jednotlivých programových oblastí:

• Zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit soustavy Natura 
2000: 59 987 232 CZK

• Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, 
včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s biodiverzitou a změnou klimatu a 
s ekonomickým hodnocením ekosystémů: 40 570 171 CZK

• Zlepšení integrace kritérií ochrany biodiverzity do sektorových politik a právních 
předpisů: 25 121 086 CZK

• Zabránění fragmentace ekosystémů: 78 412 318 CZK

• Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech: 68 620 
806 CZK

• Rozvoj systémů pro výměnu informací zaměřených na adaptace na změnu 
klimatu: 27 448 317 CZK

• Rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu: 41 172 489 CZK



Zaměření programu

Výsledek 1: Zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit 
Natura 2000 

- monitoring druhů a stanovišť + implementace managementových 
plánů pro Naturové oblasti

Výsledek 2: Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a 
ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s 
biodiverzitou a změnou klimatu a s ekonomickým hodnocením 
ekosystémů

- podpora vzdělávacích environmentálních programů a kampaní + 
tvorba výukové infrastruktury – např. naučné stezky



Zaměření programu

Výsledek 3: Zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a 
právních předpisů

- implementace akčních a managementových plánů pro zvláště 
ohrožené druhy živočichů + implementace místních a regionálních 
environmentálních strategií v úzké spolupráci s veřejností

Výsledek 4: Snížení fragmentace ekosystémů

- analýzy a monitoring stavu ekosystémů + tvorba či zlepšení 
fragmentačních opatření



Zaměření programu

Výsledek 5: Zlepšení informací o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech

- realizace environmentálních monitorovacích programů

Výsledek 6: Rozvoj systémů pro výměnu informací na adaptaci změn klimatu

- osvětová činnost + tvorba monitorovacích systémů

Výsledek 7: Rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu

- rozvoj a tvorba adaptačních opatření (např. z důvodu povodní, sucha)



Oprávnění žadatelé

• územní samosprávné celky (kraje a obce)

• svazky obcí

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné 
organizace a občanská sdružení)

• příspěvkové organizace

• organizační složky státu

• vědecké výzkumné instituce

• státní organizace a státní podniky



Spolufinancování

Výše grantu může činit maximálně:

• 60% celkových oprávněných výdajů projektu

• 80% celkových oprávněných výdajů projektu – pokud je 
spolufinancování zajištěno z veřejných rozpočtů 
(státního, regionálních nebo místních)

• 90% celkových oprávněných výdajů projektu,  pokud se 
jedná o projekty realizované nevládními neziskovými 
organizacemi



Projekty v partnerství s 
donorskými státy

Prioritou EHP a Norských fondů 2009-2014 je posilování
partnerství mezi českými subjekty a subjekty z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.

Žádosti je proto možné předkládat v partnerství
s relevantními partnerskými institucemi z donorských
zemí.

Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou
být zahrnuty do rozpočtu žádosti o grant.



Předkládání žádostí

• Žádosti bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky 
prostřednictvím informačního systému „IS CEDR“.

• Žádost a přílohy, u kterých je to vyžadováno, musí být 
opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem (certifikát 
musí obsahovat IĆ organizace) k tomuto oprávněného 
zástupce žadatele. Žadatelé, kteří elektronický podpis nemají, 
si musí elektronický podpis zřídit.

• Žadatelé si rovněž musí zřídit datovou schránku pro 
komunikaci se Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem 
financí.



Oprávněné výdaje

Konkrétní specifikace bude uvedena v Pokynech pro žadatele:

• Management projektu

• Režijní výdaje

• Pořízení movitého majetku

• Nákup služeb

• Osobní výdaje



Malé grantové schéma

• Zprostředkovatel MGS: Ministerstvo životního prostředí

• Alokace MGS: 49 600 000 CZK

• Zaměření MGS: Realizace schválených záchranných programů pro 
zvláště chráněné druhy živočichů a příprava nových záchranných 
programů

• Výše grantu: min. 124 000 CZK, max. 4 960 000 CZK

• Vyhlášení výzvy: 1Q 2014
• Hodnotící proces: 2.Q a 3.Q 2014
• Počátek projektů: listopad 2014
• Délka projektů: min. 6 měsíců, projekty musí končit nejpozději 

30.4.2016




