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

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3, 4 a 6 jsou přijímány
od 2. února 2015 do 19. března 2015.
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
1,75 mld. Kč, z toho na prioritní osu 3 ve výši 500 mil. Kč, na prioritní osu 4 ve výši 800 mil.
Kč, na prioritní osu 6 ve výši 450 mil. Kč (z toho na oblast podpory 6.2 20 mil. Kč, na oblast
podpory 6.3 30 mil. Kč, na oblast podpory 6.4 200 mil. Kč a na oblast podpory 6.6 200 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. 6/2014 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 příslušná regionální pracoviště 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 programu OPŽP
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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Prioritní osa 3
Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory
3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
Podoblast podpory
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení
a ohřev teplé vody.
Oblast podpory
3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Podoblast podpory
3.2.1 Realizace úspor energie
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).
Podoblast podpory
3.2.2 Využívání odpadního tepla
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití
odpadního tepla apod.).
V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.
Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy pro prioritní osu 3:
Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy:
V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude
podporována výměna zdrojů mladších 5 let. V podoblasti podpory 3.2.2 budou přijatelné
pouze projekty zaměřené na nucené větrání s rekuperací, které jsou realizovány v kombinaci
s opatřeními v rámci podoblasti podpory 3.2.1.
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli
do konce roku 2015.
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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:

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

V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní
plyn, musí žadatel relevantně a jednoznačně doložit staří současného plynového zdroje
(doklad o uvedení do provozu, záruční list apod.).

Přílohu s GPS souřadnicemi zdroje vytápění řešené budovy (z důvodu bonifkace žádostí
v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší).
Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:

V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede žadatel
předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31.12.2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.
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. 6/2014:
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v rámci LXIV. výzvy platí výjimka z průběžného posuzování, která
stanovuje, že výběr dodavatele bude u všech zakázek posuzován uceleně po uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.
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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:

vybavení systémů 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,

vybavení systémů 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, 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 z úpravy (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;
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 poloviny roční kapacity podporovaného zařízení uvažované pro komunální odpad a odpad
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podobný komunálnímu odpadu,
vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných BRKO1) 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. Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost
výstupů ze zřízení - kompostů. Komposty (mimo kompostu z komunitní kompostárny)
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.

Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy pro prioritní osu 4:
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.
Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy:
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli
do konce roku 2015.
Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:
V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede žadatel
předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31. 12. 2015. Žádosti
s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.
Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 6/2014:
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v rámci LXIV. výzvy platí výjimka z průběžného posuzování, která
stanovuje, že výběr dodavatele bude u všech zakázek posuzován uceleně po uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Upozornění pro žadatele – veřejná podpora:
V této výzvě není možné žádat o podporu v režimu nařízení 360/2012 ze dne 25. dubna 2012
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

1)

Zahrnuje následující katalogová čísla dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (u projektů kompostáren mimo komunitního
kompostování, v rámci kterého se nezpracovávají odpady): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07.
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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 případech sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu (odpady
ze zahrad, kuchyňské odpady rostlinného původu) je třeba připustit, že se může jednat o sběr
dvou druhů odpadů katalogových čísel, 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad)
a 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (kuchyňské odpady rostlinného
původu). Biologický odpad rostlinného původu se zařadí pod to katalogové číslo odpadu,
jehož poměrná část odpadu je v odděleném sběru zastoupena ve vyšší míře. V tomto případě,
kdy většinový podíl zaujímají odpady ze zahrad, je vhodné, aby byl tento odpad zařazen pod
katalogové číslo 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad. Za předpokladu, že obec umožní
společné soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu s biologickým odpadem
živočišného původu (samozřejmě s ohledem na ochranu zdraví, životního prostředí a následný
způsob využití - viz požadavky vyhlášky č. 321/2014 Sb.), tento odpad bude zařazen pod
katalogové číslo 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (živočišného
původu). Důvodem je zejména speciální nakládání s tímto druhem odpadu v zařízeních k tomu
určených, a to s ohledem na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory
6.2
Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

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.
Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
V rámci podporovaných opatření budou podpořena pouze opatření na zprůchodnění
migračních bariér a výstavbu rybích přechodů.
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.
Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 budou podpořena pouze opatření
zaměřená na výsadby. Následná péče nebude hrazena.
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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,

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).
Projekty budování a obnovy malých vodních nádrží lze podpořit pouze v případě, že získají
minimálně 30 bodů v technicko–ekologického hodnocení.
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.
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,

vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva.
Další Informace a podmínky platné v rámci výzvy pro prioritní osu 6:
Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP.
Omezení v rámci výzvy:
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli
do konce roku 2015.
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Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu:
V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede žadatel
předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31.12.2015. Žádosti
s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.
Do této výzvy je možné podat také žádosti o podporu, které byly schváleny k financování nebo
zařazeny do zásobníku projektů v rámci 58. výzvy OPŽP a které současně splňují výše uvedené
podmínky. Tyto žádosti mohou předložit povinné přílohy z 58. výzvy bez aktualizace dat, pokud
nedošlo k uplynutí lhůt obsažených v přílohách (např. platnost stavebního povolení, platnost
výjimky apod.) dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 směrnice MŽP č. 6/2014:
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího
řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.
Pro zakázky vyhlášené v rámci LXIV. výzvy platí výjimka z průběžného posuzování, která
stanovuje, že výběr dodavatele bude u všech zakázek posuzován uceleně po uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.
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 %.

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
Spolupracující subjekt OP Životní prostředí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel.: +420 283 069 242
fax: +420 283 069 241
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