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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_007 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_7. výzva, projektové schéma SC 1.6, průběžná 

1. změna výzvy1 platná od 8. 9. 2022 

(změna spočívá v úpravě platnosti Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP verze 

01 na verzi zohledňující Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele  

a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 a zpřesnění informací k paušální sazbě 

na pokrytí nákladů žadatele na administraci Projektového schématu)  

 

7. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) vyhlašuje ke dni 31. 8. 2022 prostřednictvím 

Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) výzvu pro podávání žádostí  

o poskytnutí podpory v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021 – 2027. 

 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6 jsou v informačním 

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

od 31. srpna 2022 (9:00) do 10. ledna 2023 (20:00). 

 

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

požadavaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce a kritériích 

pro hodnocení Projektového schématu. 

 

Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

 

1 Důvod změny: Změna je provedena v souvislosti s doplněním nové přílohy „Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP 2021–2027“ do Pravidel pro žadatele a příjemce ošetřující postupy pro žadatele do výzvy. Dále došlo k zpřesnění 

informací k paušální sazbě na pokrytí nákladů žadatele na administraci Projektového schématu s ohledem na aktuální 

bezprecedentní situaci na trhu např. vysokou inflaci apod. Změna výzvy nemá dopad na způsob administrace projektů v MS2021+. 
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Alokace specifického cíle 1.6 (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené 

projekty je vyhlášena ve výši 1 197 500 000 Kč 

  

MŽP je oprávněno na základě vyhodnocení stavu čerpání podpory EU, plnění indikátorů 

a celkovém vývoji OPŽP upravit alokaci, nebo zastavit příjem dalších žádostí.  

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 výzvou2pro podávání žádosti.   

 

Další informace a podmínky platné v rámci 7. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit:  

Předmětem podpory je prostřednictvím projektového schématu admininistrovat finanční 

prostředky z OPŽP a to u projektů konečných příjemců vykazovaných zjednodušenými 

metodami. Jedná se o projekty s celkovými výdaji do 200 tis. EUR (v souladu s Obecným 

nařízením 2021/1060). Mezi podporované projekty konečných příjemců realizované 

přes administrátora projektového schématu ve specifickém cíli 1.6 patří následující typy 

opatření/aktivity: 

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

a krajiny 

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

druhů 

o Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)  

o Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů 

o Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků  

v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody 

 

Žadatel bude udělovat jednotlivým konečným příjemcům podporu dle podmínek hodnocení 

schválených Monitorovacím výborem programu pro výše vybrané aktivity v rámci opatření 

1.6.1. Žadatel bude postupovat vždy podle platných relevantních částí Pravidel pro Žadatele 

a Příjemce tak, aby projekty konečných příjemců byly podpořeny v souladu s platnými kritérii 

přijatelnosti pro relevantní opatření,  tj. část D (Specifické cíle a opatření), kap. C.5.2, C 5.3, C5.4 

a C 6.2 (Způsobilost výdajů) Pravidel pro Žadatele a Příjemce.   

 

 

 

 

2 zejména s Hodnocením pro Projektové schéma specifických cílů 1.3 a 1.6 
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Oprávněný žadatel: 

organizační složka státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, v platném znění – dle Programového dokumentu Operačního 

programu Životní prostředí 2021-2027. 

 

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. 

 

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

 

 

Určení výše a čerpání podpory: 

Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši 

podpory jsou uvedeny v podmínkách Právního aktu pro jednotlivé žádosti SC 1.6. Podpora 

v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Podpora bude přidělována průběžně. 

 

Povinné indikátory:  

466011 – „Počet projektů konečných příjemců, u kterých byly uplatněny zjednodušené metody 

vykazování“ (koneční příjemci).  

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty. 

 

Povinně volitelné indikátory pro SC 1.6:  

444001 - RCO36 - „Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se 

změnám klimatu“ (hektary) 

465002 - RCO37 „Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná 

a rekultivační opatření“ (hektary) 

 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní povinně volitelné indikátory pro daný typ 

projektu. Výběr konkrétních indikátorů závisí na typu aktivity a opatření. Vybrané povinně 

volitelné indikátory nejsou povinné k naplnění a jejich případné nenaplnění nebude 

předmětem sankcí. 
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Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Podpora vůči žadateli do této výzvy nezakládá veřejnou podporu.  

 

Omezení v rámci výzvy: 

V rámci výzvy není podporována aktivita 1.6.1.4 „Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, 

sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění 

územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)“. Tato aktivita bude vykazována dle 

skutečných nákladů a administrována Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Dále 

není podporována podaktivita 1.6.1.1.2. předcházení, minimalizace a náprava škod 

způsobených velkými šelmami v režimu veřejné podpory a podpory AGRI de minimis dle 

nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, která bude administrována SFŽP ČR. Projekty spadající 

pod aktivity této výzvy s celkovými náklady nad 200 000 EUR, budou administrovány dle 

skutečných nákladů, a to prostřednictvím SFŽP ČR v rámci samostatných výzev.  

V souladu s dokumentem Hodnocení pro Projektové schéma specifických cílů 1.3 a 1.6  

schváleným Monitorovacím výborem OPŽP bude v rámci výzvy aplikována paušální sazba  

na pokrytí nákladů žadatele na administraci Projektového schématu ve výši 11,67 % z přímých 

výdajů. Uvedená sazba byla stanovena na základě analýzy předpokládaných nákladů dle 

zkušeností z administrace v předchozích letech a cenové hladiny odpovídající poslednímu 

kvartálu 2020. S ohledem na aktuální bezprecedentní situaci a s tím spojený obtížně 

predikovatelný budoucí vývoj a předpokládanou celkovou délku implementace Projektového 

schématu do roku 2029 může v případě výrazné změny nákladových položek oproti původním 

předpokladům v průběhu implementace Projektového schématu požádat žadatel ve výzvě  

o navýšení paušální sazby při současném snížení přímých nákladů Projektového schématu.  

Žádost musí být adekvátně zdůvodněna. V případě, že Řídicí orgán žádost kladně posoudí, 

před případným schválením bude povinen informovat členy Monitorovacího výboru a vyžádá 

si jejich souhlas s takovýmto postupem. 

 

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 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. 
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Pro konzultace se může žadatel obracet na níže uvedené kontakty Řídícího orgánu. 

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 

  

 


