LV. výzva

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
podporovaných z Fondu soudržnosti.
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí České republiky LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 (2.2a) jsou přijímány
od 11. října do 8. listopadu 2013.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena
ve výši 200 mil. Kč.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou
pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP
č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty
z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315
(životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENEFILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě
zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory
2.2
Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

Rekonstrukci spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem
snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků,
rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým),

V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2a) budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících
ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
U relevantních projektů je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí
podpory údaje souhrnné provozní evidence ohlašované prostřednictvím integrovaného
systému ohlašovacích povinností v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
v platném znění za poslední tři ukončené ohlašovací roky.
Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému
položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory.
Žadatel není povinen předkládat:

Projektovou dokumentaci,

Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko
příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací
a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.
Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 2 směrnice MŽP č. 12/2012
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to
bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.
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