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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_23_041 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_41. výzva, SC 1.6, Opatření 1.6.1, průběžná 

 

41. 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 22. 2. 2023 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 41. 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 1.6, Opatření 1.6.1 

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

od 22. února 2023 (9:00) do 31. října 2023 (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 průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

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

ve výši 40 mil. Kč. 

 

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.  
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Další informace a podmínky platné pro výzvu: 

Popis podporovaných opatření/aktivit/podaktivit:  

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 

• Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů  

Oprávnění žadatelé: 

• subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby, které naplňují definici malého nebo 

středního podniku bez ohledu na právní formu 

Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu 

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 formy a výše podpory: 

Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR  

Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle 

návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci 

v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % 

z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech 

pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a příloze č. 03 – Metodika 

zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.  

Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR 

Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % 

z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech 

pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027. 

Povinný indikátor:  

• 454052 - Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených 

vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů (ks) 
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Povinně volitelné indikátory:  

• 444001 - RCO 36 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování 

se změnám klimatu (ha) 

• 465002 - RCO 37 Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují 

ochranná a rekultivační opatření (ha) 

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty. Žadatel je povinen vybrat 

a vyplnit příslušný povinně volitelný indikátor dle typu projektu relevantními daty. 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

V této výzvě budou podpořeny pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní 

podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 

485/01). Režim veřejné podpory je v současné době v procesu notifikace u Evropské komise, 

a z tohoto důvodu nelze vyloučit dodatečné upřesnění podmínek výzvy v závislosti na 

vydaném rozhodnutí EK. 

Tato výzva se vztahuje pouze na konkrétní zvláště chráněné druhy - vlk obecný, rys 

ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní. 

Podpora může být poskytnuta pouze MSP a mikropodnikům1. Posouzení velikosti podniku 

provádí žadatel a dokládá na příslušném formuláři. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace u individuálních projektů podaných do této výzvy bude možné 

vydat až po vydání rozhodnutí EK schvalujícího tento režim podpory.  

Vzhledem ke skutečnosti, že u projektů spadajících pod režim veřejné podpory je vyžadováno 

splnění motivačního účinku podpory, nesmí být práce na projektu zahájeny před podáním 

žádosti o podporu. Z tohoto důvodu nelze mezi způsobilé výdaje zahrnout náklady vzniklé 

před podáním žádosti o podporu. Náklad je považován za vzniklý datem podpisu objednávky 

nebo datem odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle toho, co je pro projekt 

relevantní. Datum splatnosti faktur není rozhodující. 

Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou v rámci této výzvy způsobilé, což žadatel 

potvrdí formou čestného prohlášení o nezahrnutí výdajů vzniklých před podáním žádosti do 

projektu, které předloží jako přílohu žádosti. 

V rámci této výzvy nelze podpořit podniky v obtížích podle definice uvedené v bodě (33) odst. 

63 pokynů ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 

(2022/C 485/01). Posouzení provádí poskytovatel dotace na základě podkladů dodaných 

žadatelem jako příloha k žádosti o podporu. 

V rámci této výzvy není možné poskytnout podporu žadatelům, vůči nimž je vystaven dosud 

nesplacený příkaz k navrácení podpory v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora 

prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. U této podmínky se žadatel 

(podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle přílohy I nařízení Komise 

 

1 Definice MSP je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 
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(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty. Tuto 

skutečnost dokládá žadatel čestným prohlášením.  

Povinné přílohy žádosti k prověření veřejné podpory jsou: 

- Prohlášení žadatele, že na projektu nedochází ke dvojímu financování z jiných dotačních 

titulů. 

- Prohlášení pro malé a střední podniky 

- Prohlášení příjemce podpory ve věci inkasního příkazu k navracení podpory 

Podrobné informace o veřejné podpoře a naplnění souvisejících podmínek např. podniku 

v obtížích jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–

2027. 

Omezení v rámci výzvy: 

V rámci této výzvy může jeden žadatel žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se 

vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do 

jedné žádosti.  

Na projekty z podaktivity 1.6.1.1.2 mimo režim veřejné podpory budou vyhlašovány 

samostatné výzvy v rámci projektového schéma AOPK ČR. 

Na projekty z podaktivity 1.6.1.1.2 realizované v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) 

č. 1408/2013 budou vyhlašovány samostatné výzvy. 

Na ostatní typové projekty spadající do opatření 1.6.1 a do opatření 1.6.2 a 1.6.3 budou 

vyhlašovány samostatné výzvy.  

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. 

 

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář 

 

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

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

https://opzp.cz/kontaktni-formular/
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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  

 


