LVIII. výzva

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

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 2, 4 a 6 jsou přijímány
od 5. března 2014 do 15. dubna 2014.
Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši
3,7 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1 ve výši 500 mil. Kč, prioritní osu 2 ve výši 600 mil. Kč
(z toho na opatření 2.2b ve výši 300 mil. Kč a na opatření 2.2d ve výši 300 mil. Kč), prioritní osu
4 ve výši 2 mld. Kč (z toho na oblast podpory 4.1 ve výši 1,5 mld. Kč a na oblast podpory 4.2
ve výši 500 mil. Kč), prioritní osu 6 ve výši 600 mil. Kč (z toho na oblast podpory 6. 1 ve výši
20 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 ve výši 120 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 100 mil.
Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 200 mil. Kč, na oblast podpory 6.5 ve výši 100 mil. Kč
a na oblast podpory 6.6 ve výši 60 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 BENE-FILL
od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná
krajská pracoviště SFŽP ČR nebo AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin
posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a 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 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní
Oblast podpory
1.3
Omezování rizika povodní
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi
na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových
a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni
v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování
a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových
portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,

* podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše
povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány
oblasti povodí,

* vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření
včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.
* Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových
opatření MŽP a z minimálních požadavků na obsah žádosti o stanovisko MŽP ke studii
proveditelnosti a na studii proveditelnosti samotnou (zveřejněné na http://www.mzp.cz/
cz/pracovni_postupy_podklady).
Další podklady a informace – www.povis.cz. Upozorňujeme zejména na dokument
„Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o poskytnutí podpory
z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících
do podoblasti podpory 1.3.1“, ve kterém jsou nově uvedeny důležité informace týkající
se spolu se žádostí o podporu předkládané projektové dokumentace.
Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.
Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
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Informace k hodnocení žádostí o podporu:
Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:
1.
Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů
ochrany před povodněmi (příjemci podpory obce a města, svazky obcí, kraje).
2.
Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů
ochrany před povodněmi (příjemci podpory – státní podniky, státní organizace, Česká
republika prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát).
3.
Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci vybraných přírodě
blízkých protipovodňových opatření.
4.
Investiční podpora zpracování podkladových analýz a podkladů o povodňovém nebezpečí a o povodňovém riziku včetně návrhů možných opatření s konkretizovanými výstupy pro státní a regionální úroveň v souladu se směrnicí 2007/60/ES.
Informace k povinným přílohám dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:

Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes realizaci až po financování
projektu, ze kterého vyplývá, že bude realizace projektu ukončena nejpozději v roce
2015, a to včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům.
Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
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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 podoblasti podpory:

b) Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt
emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují),

d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
Metodické pokyny
U relevantních projektů z podoblasti 2.2 d) je nutné, aby výpočty určující snížení množství
emisí NH3 za rok, uvedené ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodickým
pokynem MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů
a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů.“
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na projekty, u kterých se předpokládá podpis
smlouvy o dílo na realizaci předmětu podpory do 15. října 2014.
Tato výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle vyjádření Evropské komise č.
SA.35588 (2011/N) tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském
kraji.
Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:

Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes realizaci až po financování
projektu, ze kterého vyplývá, že bude realizace projektu ukončena v roce 2014, a to
včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům. V harmonogramu musí být uvedeno předpokládané datum podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory v písemné
i elektronické podobě ve stavu připraveném k vyhlášení veřejné zakázky, a to nejpozději
do měsíce od ukončení příjmu žádostí, tj. do 15. 5. 2014 na podatelnu na centrále SFŽP
v Praze. Zadávací dokumentace bude označena číslem výzvy a identifikací projektu (číslo ID). Předloženou zadávací dokumentaci posoudí SFŽP ČR již v rámci hodnocení žádosti a o výsledku posouzení informuje žadatele. Nedoložení ZD v uvedeném termínu
bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výzvy a příslušná žádost o podporu nebude
akceptována.

Údaje souhrnné provozní evidence (u relevantních projektů) ohlašované prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností v souladu se zákonem 201/2012
Sb. v platném znění za poslední tři ukončené ohlašovací roky.

Schválený tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ (u relevantních projektů z podoblasti podpory 2.2d) dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší nebo platný Provozní řád, který je součástí povolení provozu zdroje dle §11
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odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. U relevantních projektů je povinností předložit platné „Integrované povolení“ podle zákona
č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).
Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:

Projektovou dokumentaci;

Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí;

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, odst. 2 směrnice MŽP č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2020
dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny nařízení Komise č. 800/2008
(GBER) a již nové znění Pokynů o regionální státní podpoře na roky 2014–2020 viz příloha
„Nová mapa regionální podpory pro Českou republiku“. Podrobnější informace o vývoji
v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí
o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.
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Prioritní osa 4
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží
Oblast podpory
4.1
Zkvalitnění nakládaní s odpady
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské
činnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí
tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz,

systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápojových kartonů a objemného odpadu. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02,
20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01,
15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad
20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz.
U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí
na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí
být uzavřená a zabezpečená,

vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu
nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
(papír, plast, sklo, nápojové kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad),
které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému využití (svozová
technika pro převoz odpadů ze zařízení na překládání odpadů bez podpory z OPŽP),

vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a objemných
odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení následného materiálového
nebo energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení, praní
atd.), jeho zpracování na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití
uvedených složek odpadů. Odpady komunálního původu (skupina 19 12 katalogu odpadů), komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: BRKO 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01,
20 03 02, 20 03 07, papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo
15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil
15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40; objemný odpad 20 03 07) musí
tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity zařízení. Žadatel v rámci žádosti o podporu
projektu zařízení na úpravu výše vyjmenovaných složek odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny
roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro odpady komunálního původu,
komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu,

vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů. Komunální
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla:
papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02;
objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity zařízení. Minimální úroveň dotřídění komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu musí
představovat 4 kvalitativní skupiny výstupních surovin z papírového odpadu, 6 kvalitativních skupin výstupních surovin z plastových odpadů včetně skupin tvořících barevně
odlišené PET a 2 kvalitativní skupiny výstupních surovin z odpadového skla. Žadatel
v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na dotřídění odpadů předloží potvrzení
o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně polo-
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viny roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro komunální odpad a odpad
podobný komunálnímu odpadu.
vybavení (s navýšením kapacity) bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů – projekty s minimálně 50 % vsázky BRKO1), které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující
takový systém svozu a/nebo třídění, a které jsou provozovány v režimu § 14 (1) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),
vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných BRKO2) tvoří
min. 50 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění
BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění.
V rámci této výzvy není podporováno vybavení zařízení typu komunitní kompostárny,
ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitelnost
celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zřízení – kompostů.
Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo
2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro
výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů kompostáren předloží žadatel
k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně polovinu vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu (využití na zemědělskou půdu,
k zakládání a údržbě městské zeleně nebo k rekultivaci jiných území než skládek),
vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou
zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km.

Informace k hodnocení oblasti podpory 4.1 u projektů systémů odděleného sběru:
U projektů systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRO) nebude
v rámci hodnocení přiděleno bodové zvýhodnění za separaci BRO ve spádové oblasti,
pokud nebudou tyto odpady prokazatelně určeny k následnému biologickému zpracování
– kompostování, fermentace.

1)

Zahrnuje následující katalogová čísla (u projektů bioplynových stanic): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38,
20 02 01, 20 03 02, 20 03 07.
V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální odpad, zařazuje se do katalogového
čísla druhu odpadu 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad nebo do katalogového čísla 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Konkrétní zařazení je dle převažujícího druhu
vzniku odpadu (např. biologicky rozložitelný odpad z přípravy jídla, nebo biologicky rozložitelný
odpad vznikající údržbou zahrady).

2)

Zahrnuje následující katalogová čísla dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (u projektů bioplynových stanic
a kompostáren): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07.
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Oblast podpory
4.2
Odstraňování starých ekologických zátěží
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

realizace průzkumných prací, analýz rizik:
a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více
než jedno kontaminované místo.
Předložení podkladů pro vydání Závazného stanoviska OEREŠ MŽP v oblasti podpory 4.2
Podklady pro vydání Závazného stanoviska OEREŠ MŽP (především projektovou
dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit
MŽP nejpozději 28. 3. 2014.
Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy (oblasti podpory 4.1 i 4.2)
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:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:

Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes realizaci až po financování
projektu, ze kterého vyplývá, že bude realizace projektu ukončena nejpozději v roce
2015, a to včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům.
Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat (níže uvedené přílohy žádosti předloží
žadatel dodatečně v průběhu hodnocení žádostí, a to nejpozději do měsíce od ukončení příjmu žádostí, tj. do 15. 5. 2014 na podatelnu na centrále SFŽP v Praze s označením identifikačního čísla projektu – ID a číslem výzvy):

Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí;

Stanovisko orgánu ochrany přírody, zda záměr může mít významný vliv na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000), pokud není součástí stanoviska
krajského úřadu;

Stanovisko České inspekce životního prostředí;

Závazné stanovisko OEREŠ MŽP. Podklady pro vydání tohoto stanoviska (především
projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je
nutné předložit MŽP nejpozději 28. 3. 2014.
Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory
V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2020
dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny nařízení Komise č. 800/2008
(GBER) a již nové znění Pokynů o regionální státní podpoře na roky 2014–2020 viz příloha
„Nová mapa regionální podpory pro Českou republiku.“ Podrobnější informace o vývoji
v oblasti veřejné podpory naleznete na http://www.uohs.cz.
Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí
o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

8 / 15

Poznámky:
Katalogová čísla uvedena v textu výzvy dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního
prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), (http://www.mzp.cz/cz/katalog_
odpadu).
V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální odpad, zařazuje
se do katalogového čísla druhu odpadu 20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad nebo
do katalogového čísla 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.
Konkrétní zařazení je dle převažujícího druhu vzniku odpadu (např. biologicky rozložitelný
odpad z přípravy jídla, nebo biologicky rozložitelný odpad vznikající údržbou zahrady).

9 / 15

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory
6.1
Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na opatření spojená
s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.
Oblast podpory
6.2
Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,

zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně
biodiverzity in situ,

opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými
zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech,
zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů
na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního
prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,

realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,

investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích
a geoparcích (včetně návštěvnických středisek),

zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vodních toků pro volně žijící živočichy.
Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 předložen pouze:

pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či I. nebo II. zóně CHKO
nebo NP, které je v souladu s plánem péče (potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody),

pokud jde o opatření v evropsky významné lokalitě (EVL) a ptačí oblasti (PO) a bez realizace opatření je ohrožena existence hlavního předmětu ochrany EVL či PO, pokud je
pro území schválen souhrn doporučených opatření (SDO), musí být opatření v souladu
s tímto SDO (potvrzuje AOPK ČR),

pokud jde o opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či kriticky ohroženého
druhu, tento program musí být schválen MŽP (potvrzuje AOPK ČR).
Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží nesplňující výše
uvedené podmínky, nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
Projekt studie na zajištění průchodnosti vodních toků pro volně žijící živočichy může být
do 6.2 předložen pouze:

pokud je žadatelem správce vodního toku podle § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
v platném znění.
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Oblast podpory
6.3
Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav
zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,

příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,

zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních
cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,

opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové
a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních
podmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové
skladbě porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech
pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště
chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000,

zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich
ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů.
Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být podpořena obnova
nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova
nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění
podmínek aktuální výzvy.
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Oblast podpory
6.4
Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí
ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových
poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny
podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí
ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu
do 50.000 m3 atd.),

realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:
a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti
povodí Dolní Vltavy,
d) v Plánu oblasti povodí Odry,
e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,

zpracování studií podélných revitalizací toků a niv, (studií, které komplexně řeší vodní
toky a jejich nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich morfologického a ekologického
stavu a navrácení toků a niv do přírodního stavu, v opodstatněných případech se také
zabývají posílením protipovodňové ochrany, především formou obnovy a tvorby rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření, a migrační prostupností vodních toků,
především formou odstranění migračně neprostupných míst nebo tvorbou rybích přechodů),

realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů
a průlehů, větrolamů apod.).
Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou v rámci oblasti podpory
6.4 získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu
mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů za technické kritérium Typ opatření).
Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu budování a obnova malých
vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí se stanovuje na min. 30 % z celkových
způsobilých výdajů.

12 / 15

Oblast podpory
6.5
Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže)
k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů
uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních
ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,

zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené
v územně plánovací dokumentaci,

výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých
(na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných
územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.
Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projektů odstranění nebo zajištění
nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených
do soustavy Natura 2000, mohou získat podporu max. do výše 75 % z celkových způsobilých
výdajů.
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Oblast podpory
6.6
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém
časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy,
zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu
účinnosti nápravných opatření,

přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných,
vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,

provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,

realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních
zdrojů,

zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006,
o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených
v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací,

inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších
sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci.
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Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy (oblasti podpory 6.1 – 6.6)
Omezení v rámci výzvy:
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti o podporu, na základě kterých bude minimálně 60 %
realizačních nákladů profinancováno a podáno v žádostech o platbu v roce 2014.
Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Informace k povinným přílohám dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP:
Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP žadatel předloží:

Harmonogram projektu od vyhlášení výběrového řízení přes realizaci až po financování projektu, ze kterého vyplývá, že bude realizace projektu ukončena nejpozději v roce 2015, a to
včetně vyrovnání veškerých závazků příjemce podpory vůči dodavatelům, s tím že minimálně
60 % realizačních nákladů bude profinancováno a podáno v žádostech o platbu v roce 2014.

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat (níže uvedené přílohy žádosti předloží žadatel až po schválení žádosti o podporu společně s dalšími podklady k vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

Rozhodnutí o povolení ke kácení;

Souhlas orgánů památkové ochrany.
Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 12/2012:
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí podpory:
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jedné oblasti podpory,
u kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná výše podpory stanovena jako vážený průměr
z nákladů jednotlivých opatření a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.
Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavba rybího přechodu a revitalizace vodního toku.
Náklady na výstavu rybího přechodu: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč
Výpočet výše dotace v procentech:
(2 000 000*100) + (5 000 000*90)/7 000 000 = 92,86 % po zaokrouhlení 90 %.
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