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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_017 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_17. výzva, SC 2.1, průběžná 

 

17. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 14. 9. 2022 prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 17. 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 2, Specifického cíle 2.1 jsou v informačním 

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

od 14. září 2022 (9:00) do 31. prosince 2029 (20:00) nebo do vyčerpání alokace. 

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+. 

 

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

 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 
ve výši 1 mld. Kč.  

 

Žádosti o podporu musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, Závaznými pokyny pro 

příjemce/žadatele v TP (dále jen ZP TP) a s touto výzvou.  
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Další informace a podmínky platné pro výzvu: 

 

Popis podporovaných aktivit:  

Technická pomoc 

V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity směřující k efektivní administraci 
programu. Jedná se na příklad o:  

- zajištění a posilování administrativní kapacity a rozvoj lidských zdrojů (odměňování 

zaměstnanců, vzdělávání), 

- organizační zajištění monitorovacích výborů, pracovních skupin, výročních konferencí 

a dalších koordinačních jednání,  

- materiální a provozní zajištění administrace, softwarové vybavení včetně provozu 

monitorovacích systémů,  

- pořízení odborných studií, evaluací, analýz, poradenství apod. 

- podpora žadatelů/příjemců vedoucí k zajištění dostatečné absorpční kapacity 

programu (webové stránky, bezplatná telefonní linka, newsletter, časopis, organizace 

workshopů a seminářů, účast na konferencích a veletrzích)  

- komunikace s veřejností (organizace informačních akcí, tvorba a nákup informačních 

materiálů, nákup reklamního prostoru) 

Uvedené aktivity budou věcně zaměřené nejen na programové období 2021–2027, ale i na 
ukončování období 2014–2020 a přípravu období 2028–2035.  

Prostředky technické pomoci je z důvodů efektivní administrace možné směřovat i na výše 
uvedené aktivity ve prospěch Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen OPST). 

Při realizaci projektů bude uplatňován model Zjednodušených metod vykazování dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021. 

 

Oprávnění žadatelé: 

• Řídicí orgán OPŽP (Ministerstvo životního prostředí – MŽP) 

• Zprostředkující subjekt OPŽP (Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP ČR) 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Cílovými skupinami jsou pracovníci implementační struktury, žadatelé a příjemci podpory 
z OPŽP/OPST a veřejnost. 
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Cílová území: 

Území celé České republiky. 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v ZP TP.  

 

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

 

Určení výše podpory: 

Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.  

Pro SFŽP ČR je poměr financování stanoven 70 % FS, 15 % SR a 15 % vlastní prostředky. 

 
Povinný indikátor:  

825004 - Počet pracovních míst financovaných projektem 

 
Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Podpora je poskytována mimo rámec veřejné podpory. Podpora je směřována na podporu 
činností souvisejících s výkonem veřejné moci.  
 

Omezení v rámci výzvy: 

Způsobilými žadateli a příjemci podpory jsou pouze MŽP a SFŽP ČR.  
    

Další informace pro žadatele: 

Není relevantní. 

 

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. 

 

Pro konzultace se může žadatel obracet na oddělení financování a Technické pomoci 
fondů EU MŽP. 

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 
OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 
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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 

 

 


