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Popis podporovaných aktivit v rámci Projektového schématu: 
Předmětem podpory je prostřednictvím tzv. Projektového schématu administrovat finanční prostředky z Programu Život-
ní prostředí 2021–2027 (dále jen OPŽP) a to u projektů konečných příjemců (dále jen KP) prostřednictví zjednodušených 
metod vykazování výdajů (dále jen ZMV). Mezi podporované projekty KP realizované přes administrátory projektového 
schématu ve specifickém cíli 1.3 a 1.6 patří následující typy opatření a aktivit:

• Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

▪ Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (s výjimkou 
Podaktivity 1.3.1.1.4 Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků)

▪ Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné 
erozi (s výjimkou Podaktivity 1.3.1.2.2 Zavádění půdoochranných technologií)

▪ Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

▪ Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

• Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému 
ekologické stability)

• Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

▪ Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

▪ Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví) 

▪ Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

▪ Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí 
o problematice ochrany přírody

Podrobný popis opatření a jednotlivých aktivit je součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen PrŽaP), 
části D.3 a D.6.

Administrace Projektového schématu:
Ministerstvo životního prostředí, Řídicí orgán OPŽP, ve spolupráci se Zprostředkujícím subjektem, připraví text výzvy pro 
příjem žádostí o poskytnutí podpory z OPŽP 2021-2027 vč. stanovení alokace prostředků EU. Státní fond životního prostře-
dí ČR (dále jen SFŽP ČR) bude zajišťovat vyhlášení výzvy a administraci Projektového schématu obdobně jako u individuál-
ních projektů, a to dle postupů popsaných v kap. B.1.1 PrŽaP.

Žadatel do výzvy OPŽP bude udělovat jednotlivým KP podporu dle podmínek schválených Monitorovacím výborem OPŽP 
pro vybrané aktivity v rámci opatření v 1.3.1, 1.3.2, 1.6.1. Žadatel bude postupovat vždy podle platných částí PrŽaP tak, aby 
projekty KP byly podpořeny v souladu s platnými kritérii přijatelnosti pro relevantní opatření, tj. část D a kap. C.5.2, C.5.3, 
C.5.4 a C.6.2 (Způsobilost výdajů) PrŽaP. V případě, že Poskytovatel (Řídicí orgán OPŽP) upraví PrŽaP, žadatel zohlední 
bezodkladně novou verzi PrŽaP v rámci svých výzev. Poskytovatel bude informovat příjemce do výzvy OPŽP o schválených 
změnách PrŽaP.

Žadatel do výzvy OPŽP bude přijímat a administrovat žádosti KP využívajících ZMV. Bude se jednat o projekty o celkových 
nákladech do 200 tis. EUR , ve kterých budou přímé realizační výdaje vykazovány formou jednorázových částek na základě 
návrhu rozpočtu dle Nákladů obvyklých opatření MŽP.

1)   Pro určení, zda se jedná o operaci nepřesahující 200 000 EUR je rozhodující přepočet částky v EUR dle měsíčního kurzu 
Evropské komise platného v den vydání právního aktu. V případě, kdy po vydání právního aktu o poskytnutí / převo-
du podpory dojde k překročení této hodnoty, a to bez ohledu na důvod (např. dodatečné navýšení rozsahu projektu, 
zvýšení cen) nebo v případě, kdy projekt, jehož plánovaná výše celkových nákladů převyšovala 200 000 EUR a v průběhu 
realizace projektu došlo k jejímu snížení pod 200 000 EUR, nebude mít daná okolnost vliv na formu financování operace 
stanovenou v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory
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V projektech KP administrovaných žadatelem ve výzvě OPŽP bude ze strany samotného žadatele zároveň uplatněna 
paušální sazba pro nepřímé náklady ve výši 7 % dle čl. 54 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 
(tato paušální sazba je stanovena v souladu s nastavením využití paušální sazby na nepřímé náklady projektů napříč celým 
programem). 

V projektovém schématu žadatele do výzvy OPŽP bude uplatněna paušální sazba ve výši 11,67 % dle čl. 53 odst.1 písm. d) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, která slouží k pokrytí nákladů žadatele na administraci projekto-
vého schématu. Paušální sazba bude z úrovně Ministerstva životního prostředí, Řídicího orgánu OPŽP, jako poskytovatele 
a správce kapitoly SR ve smyslu § 4 a § 8 zákona č. 320/2001 Sb. pevně určena a nebude tak již předmětem kontrolní čin-
nosti SFŽP ČR. Projektové schéma bude financováno v režimu ex-post a žadatel ve výzvě OPŽP bude dokládat vynaložené 
prostředky na základě tabulky s přehledem projektů a uvedením částek poskytnuté podpory konečným příjemcům. Míra 
podpory v rámci projektového schématu bude vždy 100 %.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelem ve výzvě OPŽP je organizační složka státu, žádosti o platbu podané v ISKP 21+ slouží  
jako podklad pro následnou refundaci vynaložených prostředků.

Kritéria formálních náležitostí pro Projektové schéma:
• Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu v souladu s podmínkami Výzvy o poskytnutí 

podpory z OPŽP.

• Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě o poskytnutí podpory z OPŽP.

• Projektová žádost obsahuje představení cílů projektu a očekávané výstupy projektu.

• Projektová žádost obsahuje popis administrace a realizace projektu na úrovni žadatele.

Kritéria přijatelnosti pro Projektové schéma:
• Žádost o podporu je v souladu s PrŽaP, zejména kap. C.5.2, C.5.3, C.5.4, C.5.6.2 a aktuální výzvou o poskytnutí podpory 

z OPŽP 2021-2027.

• Součástí projektové žádosti bude popis administrace Projektového schématu, zejména popis:
– personální a organizační zajištění realizace Projektového schématu;
– způsob vyhodnocování vyhlášených výzev pro konečné příjemce, poskytnuté podpory, zajištění publicity a reportingu;
– rozsah plánované kontrolní činnosti (VSK) a postup pro hlášení nesrovnalostí ze strany žadatele do výzvy OPŽP jako 

poskytovatele ve vztahu k jednotlivým konečným příjemcům;
– využití informačních systémů při administraci Projektového schématu;
– SFŽP ČR ověří dle předloženého rozpočtu, že žadatel do výzvy OPŽP splňuje limit paušální sazby na administraci 

projektového schématu ve výši 11,67 %.

Pozn. Na Projektové schéma se nevztahuje ekonomické hodnocení žadatele včetně vyhodnocení podniku v obtížích, pravidlo 
určující způsobilost DPH, ani udržitelnost dle PrŽaP. Žadatel do výzvy OPŽP je ale povinen ekonomické hodnocení, pravidlo  
o způsobilosti DPH a udržitelnosti přenést na projekty KP. 


