LIX. 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 LIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány
od 5. března 2014 do 30. května 2014.
Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR
včetně DPH).
Alokace (maximální celková dotace z prostředků Evropské unie) na schválené projekty
je vyhlášena ve výši 500 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 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 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory
2.1 – Zlepšení kvality ovzduší

Podoblast podpory
2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW,
který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických
vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).

Podoblast podpory
2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů
včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu
přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje
tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.
V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené
pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí
NOx, SO2 nebo TZL.
V případě rekonstrukce centrálního zdroje tepla, spočívající ve výměně spalovacího
zdroje do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, budou přijatelné projekty, kde u budov
v majetku žadatele (netýká se bytových či rodinných domů), napojených na rekonstruovaný centrální zdroj tepla, dojde k současnému zlepšení energetických vlastností jejich
obálek.

rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast podpory
2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.

pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení
prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy).

pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
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Metodické pokyny:
U relevantních projektů z podoblasti podpory 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) je nutné, aby
výpočty určující snížení reemisí TZL za rok, uvedené ve Studii proveditelnosti, byly provedeny
v souladu s „Metodikou výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy“.
Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy:
V podoblasti podpory 2.1.3 mohou být podpořeny pouze ty žádosti na projekty, u kterých se
předpokládá podpis smlouvy o dílo na realizaci předmětu podpory do 15. října 2014.
V rámci podoblasti podpory 2.1.3 (kropící a samosběrné vozy) nebudou podporovány
projekty zaměřené pouze na úklid chodníků a dalších prostranství, kde se nepohybují vozidla.
Primárně se musí vždy jednat o silniční komunikace a jiná prostranství s dopravou. Čištění
chodníků a dalších ploch může být pouze doplňkovou částí projektu. Environmentální přínosy
projektu se počítají pouze na snížení reemisí z dopravy.
Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
v OPŽP:

Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP žadatel předloží:

Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy
dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, v případě projektu zaměřeného na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí
budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. Dále
musí být doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenční budovy
(po jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540-2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro Referenční budovu.

Položkový rozpočet – struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory.

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.

Žadatel není povinen při podání žádosti 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, 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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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.

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597
Řídicí orgán OP Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308
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