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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_23_0033 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_33. výzva, SC 1.6, Opatření 1.6.1 a 1.6.3, průběžná 

1. změna výzvy platná od 15. 3. 2023 

(změna spočívá v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP  

na verzi pro rok 20231) 

33. 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 18. 1. 2023 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 33. 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 

a 1.6.3 jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny 

a přijímány 

od 18. ledna 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 120 mil. Kč, z toho alokace pro opatření 1.6.1 je stanovena ve výši 20 mil. Kč, 

alokace pro opatření 1.6.3 je stanovena ve výši 100 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. 

 

1 Zdůvodnění změny: Změna spočívá v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023. Provedená změna se bude týkat 

až žádostí podaných po datu této změny. Změna nemá z hlediska administrace v MS2021+ na žadatele/příjemce negativní dopad. 
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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 

Opatření 1.6.3 Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center 

CITES pro ohrožené druhy živočichů: 

• modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES. 

 

Oprávnění žadatelé: 

Pro opatření 1.6.1/ podaktivitu 1.6.1.1.2 

• subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby bez ohledu na právní formu 

v případě financování v režimu Nařízení 1408/2013 – podpora de minimis 

• V případě financování mimo režim veřejné podpory je výčet oprávněných 

žadatelů uveden v kapitole D.6.1.2 PrŽaP    

Pro opatření 1.6.3 

• subjekty, které mají platné rozhodnutí MŽP o povolení provozování záchranné stanice 

• subjekty, které mají povolení k provozování záchranného centra CITES ve smyslu § 29 

zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Pro opatření 1.6.1/ podaktivitu 1.6.1.1.2 

Vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu 

Pro opatření 1.6.3  

Subjekty oprávněné k provozování záchranných stanic a záchranných center CITES 

 

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. 
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Určení formy a výše podpory: 

Pro opatření 1.6.1/ podaktivitu 1.6.1.1.2 

U projektů s celkovými náklady do 200 000 EUR jsou přímé realizační výdaje financovány 

formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé 

výdaje formou paušální sazby. Tento režim je relevantní pouze pro projekty financované 

v souladu s nařízením 1408/2013. 

Projekty financované mimo režim veřejné podpory jsou pro tuto výzvu přijatelné, pokud jejich 

celkové náklady přesahují 200 000 EUR. V tomto případě jsou přímé realizační výdaje 

propláceny formou skutečných nákladů, nepřímé výdaje formou paušální sazby.  

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 opatření 1.6.3  

U všech projektů jsou přímé realizační výdaje financovány formou skutečných nákladů, nepřímé 

výdaje formou paušální sazby.  

Míra financování činí max. 80 % 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+. 

 

Povinně volitelné indikátory:  

Pro podaktivitu opatření 1.6.1/ 1.6.1.1.2 

• 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) 

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

vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů (ks) 

Pro opatření 1.6.3  

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

se změnám klimatu (ha) 

• 457121 - Počet projektů zaměřených na modernizaci či rozvoj záchranné stanice/centra 

CITES (ks) 

• 454021 - Počet nově vybudovaných nebo modernizovaných chovných kapacit 

pro vybrané druhy živočichů (počet chovných zařízení) 

Žadatel je u opatření 1.6.1 (podaktivity 1.6.1.1.2) povinen vybrat indikátory 444001, 465002 

a 454052 a vyplnit je relevantními daty. Žadatel je u opatření 1.6.3 povinen vybrat indikátory 

444001, 457121 a 454021 a vyplnit je relevantními daty. 
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Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v příloze této výzvy Doporučení 

pro stanovení typu veřejné podpory u specifického cíle 1.6. 

 

Omezení v rámci výzvy: 

V této výzvě budou z opatření 1.6.1/podaktivity 1.6.1.1.2 podpořeny pouze projekty v režimu 

de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR 

a projekty mimo režim veřejné podpory pouze pokud jejich celkové náklady přesahují 200 000 

EUR.  

V rámci podaktivity 1.6.1.1.2 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 opatření 1.6.1/podaktivity 1.6.1.1.2 mimo režim veřejné podpory budou 

vyhlašovány samostatné výzvy v rámci projektového schéma AOPK ČR. 

Na projekty z opatření 1.6.1/podaktivity 1.6.1.1.2 realizované v souladu s Pokyny ke státní 

podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01) 

budou vyhlašovány samostatné výzvy. 

Na ostatní typové projekty spadající do opatření 1.6.1 a pro opatření 1.6.2 budou vyhlašovány 

samostatné výzvy.  

Mezi oprávněné žadatele této výzvy (příjemce podpory) nepatří resortní organizace ochrany 

přírody MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní 

ČR). Pro resortní organizace ochrany přírody MŽP bude na relevantní aktivity vyhlášena 

samostatná výzva. 

Další informace pro žadatele: 

AOPK ČR zpracuje odborný posudek obvykle do 45 kalendářních dnů od doručení žádosti 

o posudek. Obvyklá lhůta pro vydání odborného posudku může být překročena v případech, 

kdy stav vegetace neumožní dostatečné posouzení v obvyklé lhůtě nebo v případě nemožnosti 

posouzení opatření pouze na základě místní znalosti a dostupných dat. V případě vyzvání 

žadatele k doplnění žádosti o posudek se lhůta do doby doplnění podkladů přeruší. 

Aktuální potřeba doplnění kapacit záchranných center CITES v ČR je součástí příloh této výzvy 

a je zveřejněná na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“.  

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. 

Pro projekty z opatření 1.6.3 zaměřené na modernizaci a rozvoj záchranných center CITES 

se jako povinná příloha žádosti nepředkládá Odborný posudek AOPK ČR. 

 

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 

http://www.opzp.cz/
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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“. 

 

 

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  

 

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

	„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“

