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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_0014 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_14. výzva, SC 1.5, opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11., kolová 

 

14. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 17. 8. 2022 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 14. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 

podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. 

 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5,  

Opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.11.  

jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 

od 7. září 2022 (9:00) do 30. prosince 2022 (20:00). 

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

pro období 2021–2027. 

 

Výzva je kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 

ve výši 500 mil. Kč.  

Z toho alokace na projekty opatření 1.5.6 je 170 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.9 

je 160 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.11 je 170 mil. Kč. 

Pro účel příjmu žádostí, technického hodnocení a předání Výběrové komisi budou 
projekty rozřazeny do tří skupin dle typu opatření a dle jednotlivých sad hodnotících 
kritérií. Projekty v každé jednotlivé skupině budou bodově ohodnoceny a seřazeny. 
Bodová hranice podpory pak bude navržena v každé skupině zvlášť na úrovni dílčí 

alokace.  
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Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a s touto výzvou.  

 

Další informace a podmínky platné pro výzvu: 

Popis podporovaných aktivit:  

Opatření 1.5.6 

- Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro 

separaci ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která 

alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu 

odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 

04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 

20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05  

V rámci hodnocení žádosti bude posuzováno, zda se jedná o tzv. „vysoce účinnou 

technologii“1 . Pro účely této výzvy jsou za „vysoce účinné technologie“ považovány 

takové technologie, které budou zpracovávat výhradně odpady katalogových čísel 15 

01 02, 20 01 39, 19 12 04 s účinností alespoň 60 %2.  

 

Opatření 1.5.9 

- Výstavba a modernizace odpadových bioplynových stanic 

Podmínkou je, aby zařízení ročně zpracovávalo minimálně 5 % odpadů katalogového 

čísla 20 01 08, dle Katalogu odpadů, z celkové kapacity zařízení. Nad rámec těchto 

povinných 10 % výše vyjmenovaných druhů odpadů mohou do bioplynové stanice 

vstupovat i jiné biologicky rozložitelné odpady ve výzvě nejmenované.  

- Výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25. 

 

Opatření 1.5.11 

- Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně 

zdravotnických odpadů. V zařízeních musí dojít buď k energetickému odstranění 

odpadu, anebo k odstranění jeho nebezpečných vlastností. Aby bylo zařízení 

považováno za zařízení pro zpracování zdravotnických odpadů, musí alespoň z 70% 

zpracovávat nebezpečné odpady podskupiny 18 01 Katalogu odpadů. 

V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků 

(podskupina 16 01 Katalogu odpadů) a samostatná zařízení ke sběru, svozu nebo 

skladování NO nebo zdravotnických odpadů. 

 

1 Takovýto projekt získá bonus 50 bodů v technickém hodnocení a 15% bonifikaci míry podpory (dle čl. D.5.6.3 PrŽaP). 

2 Alespoň 60 % hmotnosti odpadního materiálu na vstupu musí být ze zařízení předáno k následnému materiálovému využití. 

Zařízení s převládajícím manuálním tříděním nelze ve smyslu této výzvy považovat za vysoce účinná. Využití účinnosti zařízení 

bude vykazováno a kontrolováno v době udržitelnosti projektu. 



 

 3 

 

Oprávnění žadatelé: 

Bez omezení, dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 

 

Hlavní cílové skupiny 

Subjekty nakládající s odpady 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.  

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

 

Určení výše podpory: 

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši 

podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–

2027.  

 

Povinné indikátory:  

• 401020 - Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřiďování, úpravu a využití 

ostatních i nebezpečných odpadů (t/rok) 

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty. 

 

Povinně volitelný indikátor:  

• 401201 - RCO107 - Investice do zařízení pro tříděný sběr odpadu (euro) 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit indikátor pro projekty podané v rámci Opatření 1.5.6 

relevantními daty. 

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Bez omezení, dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 
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Další informace pro žadatele: 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k 

odst. 1, 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 

pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem 

Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy 

týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

 

Své dotazy můžete posílat na dotazy@sfzp.cz 

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 
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