
ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ
 

Programová oblast: Životní prostředí a ekosystémy, Adaptace a mitigace klimatických změn
Alokace programu: 35 294 118 EUR
Zprostředkovatel programu: Státní fond životního prostředí ČR

  Kontaktní údaje: www.norskefondy.cz/zivotniprostredi
Partner programu: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Partner programu z donorského státu: Norwegian Environment Agency (NEA)

Popis programu: Program „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ se zaměřuje na zlepšení 
stavu životního prostředí v ekosystémech prostřednictvím podpory opatření na ochranu ohrožených 
druhů rostlin, živočichů a biotopů mimo zvláště chráněná území, snižování negativního vlivu lidské činnosti 
na kvalitu ovzduší a vod a zmírňování negativních dopadů změny klimatu na úrovni obcí a regionů. Bližší 
informace k zaměření jednotlivých oblastí podpory můžete nalézt v praktických manuálech, které jsou k 
dispozici na stránkách zprostředkovatele Programu. 

Značný přínos Programu zajišťuje rovněž podpora projektů, které přichází s inovativním řešením problémů 
životního prostředí a sdílením příkladů dobré praxe ze zahraničí. Podporu mohou získat také vzdělávací 
projekty zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti či projekty věnující se budování odborných kapacit v 
daných oblastech podpory. Implementace Programu probíhá prostřednictvím otevřených jednokolových 
a dvoukolových výzev a malých grantových schémat. Aktivní podpora je také směřována do oblasti 
bilaterální spolupráce a bilaterálního partnerství v projektech. Pro účely podpory spolupráce mezi 
českými a norskými institucemi jsou průběžně vyhlašovány samostatné výzvy z bilaterálního fondu 
Programu.

Harmonogram: 

ź Zahajovací konference Programu a Kontaktní seminář proběhly v dubnu 2019.
ź První výzva z Programu byla vyhlášena v prosinci 2019. 
ź Následné otevřené výzvy a malá grantová schémata budou vyhlašována průběžně až do roku 

2022. 

Přibližný harmonogram můžete nalézt na stránkách zprostředkovatele. 

Oprávnění žadatelé: Organizace založené jako právnické osoby v České republice.    

http://www.norskefondy.cz/zivotniprostredi


Bilaterální spolupráce: Program podporuje celou škálu bilaterálních aktivit, počínaje organizací 
Kontaktního semináře pro potenciální partnery projektů z České republiky a Norska, který proběhl v 
roce 2019. Z prostředků výzev z bilaterálního fondu je aktivně podporováno navazování kontaktů mezi 
odbornými institucemi, pořádání mezinárodních workshopů a konferencí organizovaných ve 
spolupráci českých a norských institucí a další bilaterální aktivity, které jsou odsouhlaseny v rámci 
Výboru pro spolupráci.   

Potenciální zájemci o projekty bilaterální spolupráce mohou využít online databázi, která byla 
vytvořena zprostředkovatelem Programu. V databázi najdete nejen seznam institucí, které mají 
zájem o navázání spolupráce, ale také informace o všech bilaterálních výzvách a aktuality o 
podpořených iniciativách. Databáze je dostupná na adrese: bf.sfzp.cz.

Kde nás můžete sledovat:
Aktuální informace o Programu životního prostředí můžete nalézt nejen na internetových stránkách 
Státního fondu životního prostředí ČR, ale také na sociálních sítích Programu, kde vždy najdete 
nejaktuálnější informace a zajímavosti o našich projektech:  

- Facebook:  https://www.facebook.com/czenvironment
- Instagram:  https://www.instagram.com/norwaygrants_czenvironment/

https://www.facebook.com/czenvironment
https://www.instagram.com/norwaygrants_czenvironment/
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