TISKOVÁ ZPRÁVA

Norské fondy získalo pět projektů
Fakulty životního prostředí ČZU
Praha 14. dubna 2015 – Vědci z Fakulty životního prostředí České
zemědělské univerzity v Praze zaznamenali mimořádný úspěch v získávání
finančních prostředků z tzv. Norských fondů. Prostřednictvím různých
programů čerpají podporu pro své projekty v celkové výši 67 milionů
korun a zahájili spolupráci se špičkovými výzkumnými institucemi
v Norsku. Při příležitosti Dne Země 22. dubna se od 10:30 v sídle FŽP
uskuteční NORSKÝ DEN, při němž se zájemci z řad novinářů mohou s
jednotlivými projekty a týmy osobně seznámit. Společenskou část akce
v 15:00 uvede velvyslankyně Norského království v ČR paní Siri Ellen
Sletner, zúčastní se také zástupci norských institucí nebo českých
ministerstev zemědělství a životního prostředí.
V rámci Programu CZ09 obdržely na tříletou spolupráci s Norskými institucemi 42
milionů korun dva týmy. Doc. Michael Komárek s doc. Vladislavem Chrastným rozvíjejí
novou metodiku identifikace průmyslového znečištění pomocí izotopových analýz. Jejich
partnerskými organizacemi se staly Norský institut pro zemědělský a environmentální
výzkum (BIOFORSK) a Norská geologická služba (NGU). Prof. Jan Vymazal s institutem
BIOFORSK vyhodnocuje účinnost kořenových čistíren. Projekt především sleduje
odstraňování fosforu, dusíku a organických látek, navíc analyzuje účinnost metody v
eliminaci farmak.
Zhodnocením rizik fragmentace biotopů v různých typech české krajiny se díky 15,3
milionu korun z fondů EHP zabývá jedenáct fakultních týmů. Projekt s pracovním
názvem Fragmentace sdružuje odborníky posuzující zdroje ohrožení funkční celistvosti
krajiny z pohledu obdělávání půd, hnízdění ptáků, mapování obojživelníků, hodnocení
koridorů pro bezobratlé či indikátorů v podobě lišejníků.
Odborníci z FŽP jsou také spolu s Českou společností ornitologickou partnery Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR v projektu prohloubení znalostí o stavu evropsky
významných druhů v územích soustavy Natura 2000. Z fondu EHP jsou hrazeny náklady
6,5 milionu korun mj. na ornitologické studie, na výzkum chytridiomykózy
obojživelníků, habitatových nároků vážek a ohrožení biotopů invazními druhy.
Pátým úspěšně financovaným záměrem je výzkum obnovené české populace bobrů
evropských. Na tvorbu metodické příručky pro předcházení a řešení škod a související
studie získal tým Aleše Vorla z programu Malých grantových schémat 3,1 milionu Kč.
Program NORSKÉHO DNE je součástí příloh.
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