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Výzva č. 1/2017 IFN
předkládání žádostí o poskytnutí podpory
1. aktualizace platná od  23. 4. 2018, kterou se doplňují podporované 
aktivity a prodlužuje termín pro podání žádostí

formou zápůjčky1 v rámci implementace Finančních 
nástrojů2 v Operačním programu Životní prostředí 2014 –
 20203 v kombinaci s dotací z národních zdrojů Státního 

fondu životního prostředí České republiky4

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl5 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Ministerstvo životního prostředí6 vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou 

v rámci Inovativních finančních nástrojů7. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků EU dle 

Směrnice MŽP č. 8/20178 o poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky a na základě Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní 

prostředí pro období 2014–20209. Podpora může být dále v této výzvě na základě Směrnice poskytnuta 

i ve formě dotace SFŽP na posílení vlastních zdrojů žadatele.

1 Dále také půjčka
2 Dále též FN nebo IFN
3 Dále jen OPŽP
4 Dále jen Fond nebo SFŽP
5 Dále též SC
6 Dále jen MŽP
7 Dále jen Výzva
8 Dále jen Směrnice
9 Dále též PrŽaP nebo Pravidla pro žadatele
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Půjčka
 poskytovaná z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím SFŽP

 minimální výše půjčky 35 % celkových způsobilých výdajů projektu

 maximální výše půjčky až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu nejvýše však 

do výše limitu veřejné podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky)

 bezúročná půjčka po dobu realizace projektu; odklad splatnosti jistiny půjčky

 zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. 

následujícího roku po ukončení realizace

Dotace
 poskytovaná z prostředků SFŽP

 maximální výše dotace 25 % celkových způsobilých výdajů projektu

 poskytnutí dotace je podmíněno čerpáním půjčky v minimální výši celkových způsobilých 

výdajů (CZV)

Číslo Výzvy

Cíle Výzvy

Zaměření Výzvy

Podporované aktivity

Termíny Výzvy

Specifické podmínky

1/2017 IFN 

Cílem této Výzvy je podpořit projekty v rámci OPŽP, prioritní osy 3, 

SC 3.5

Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 

a rizika

3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

16. 10. 2017 až 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání alokace 

Poskytnutí podpory je podmíněno schválením žádosti o podporu na 

základě kladného vyhodnocení úvěrové způsobilosti dle Směrnice 

a specifické přijatelnosti dle PrŽaP. Žadatel je povinen při realizaci 

projektu postupovat v souladu s podmínkami určenými pro projekty SC 

3. 5.

Základní informace

 

Shrnutí výzvy 
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Výše podpory Podpora může být poskytnuta až do výše 100 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do výše limitu veřejné 

podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky). Minimální 

výše půjčky je 35 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Maximální výše dotace SFŽP je 25 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Dotaci SFŽP je možné poskytnout pouze v kombinaci 

s půjčkou.

1. Cíl výzvy 

Cílem Výzvy je naplňování požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU 

o kontrole nebezpečí závažných havárií s  přítomností nebezpečných látek a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování 

znečištění).

2. Cílové území 

Území celé České republiky mimo území hl. města Prahy.

3. Podporované aktivity 

V rámci této Výzvy jsou podpořeny aktivity v rámci SC 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet 

systémy jejich řízení. Jsou to:

 náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které 

je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo 

skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů 

a norem společenství;

 rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí 

(použití tzv. nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik uvedených např. 

v referenčních dokumentech o BAT);

 rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek 

životního prostředí.
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16. 10. 2017

31. 12. 2018, popřípadě při vyčerpání alokace určené na půjčky, 

pokud nastane dříve

Alokace prostředků 
OPŽP SC 3. 5 včetně 
prostředků určených 
na administraci

Alokace prostředků 
SFŽP určených na 
dotace

480 000 000 Kč

nejméně 160 000 000 Kč

Zahájení příjmu 
žádostí

Ukončení příjmu 
žádostí

4. Oprávnění příjemci podpory 

Detailní soupis oprávněných žadatelů (příjemců podpory) je uveden v platné verzi PrŽaP. Výjimku 

tvoří subjekty, které nemohou doložit finanční historii za 2 uzavřená účetní období (v případě 
nově vzniklých dobrovolných svazků obcí akceptujeme doložení finanční historie 
jednotlivými obcemi) a subjekty, kterým neumožňuje příslušná legislativa čerpání půjček.

5. Termín výzvy

Žadatelé předloží vyplněné Žádosti včetně požadovaných příloh prostřednictvím systému IFN Bene-Fill 

v následujících termínech.

Později doručené Žádosti nebudou přijaty do dalšího procesu hodnocení žádosti o podporu. 

6. Alokace prostředků pro výzvu 
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7. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou půjčky na základě Směrnice v souladu s touto Výzvou a za podmínek 

stanovených v Rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP10 a ve Smlouvě 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR11. Minimální výše půjčky je 35 % 

celkových způsobilých výdajů12.

Půjčka může být kombinována s dotací z prostředků SFŽP v maximální výši 25 % CZV. Dotaci není 

možné poskytnout samostatně. Poskytnutí dotace je podmíněno kladným vyhodnocením projektové 

žádosti ze strany Fondu a splněním podmínek pro poskytnutí půjčky.

Kombinace dotace, půjčky a případné podpory z dalších národních veřejných zdrojů (např. dotace 

z krajů) nesmí přesáhnout 100 % CZV.

Žadatel je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu s podmínkami OPŽP, zvláště pak 

PrŽaP a dalších metodických dokumentů zveřejněných na www.opzp.cz.

Podpora může být poskytnuta až do výše 100 % CZV maximálně však do výše limitu veřejné 
podpory podle příslušných ustanovení EK.

Veřejná podpora: 

V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude při stanovení výše podpory postupováno 

v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, ze dne 17. června 2014 nebo v režimu de minimis dle 

Nařízení Komise 1407/2013 a v souladu s PrŽaP a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory 

v rámci IFN.

Žadatel je povinen nastavit výši dotace i půjčky tak, aby jejich kombinace neodporovala pravidlům 

veřejné podpory. Z tohoto důvodu není možné poskytnout velkým podnikům u projektů 

administrovaných v rámci regionální podpory dotační část podpory v plné výši 25 %. Od maximální výše 

veřejné podpory je nutné odečíst hrubý grantový ekvivalent13 půjčky.

Celková výše veřejné podpory odpovídá součtu dotační podpory a HGE. HGE vyjadřuje, jaká výše 

veřejné podpory byla poskytnuta konečnému příjemci půjčkou. HGE se stanovuje na základě výše 

půjčky, délky splatnosti půjčky, úvěrové způsobilosti příjemce podpory a rozdílu zvýhodněné úrokové 

sazby oproti tržní úrokové sazbě. 

10 Dále jen Rozhodnutí
11 Dále jen Smlouva
12 Dále též CZV
13 Dále také HGE

http://www.opzp.cz/
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Přehled struktury a intenzity podpory 
Tato tabulka slouží jako návod pro stanovení intenzity podpory na základě režimu veřejné podpory (VP) a typu projektu.

Tento návod nenahrazuje platnou metodiku a PrŽaP, ale pouze pomáhá se v ní orientovat.

SC 3.5

Struktura finanční podpory rekonstrukce chlazení 
zimních stadionů

rekonstrukce chladících 
zařízení

rekonstrukce zařízení výrob 
s nebezpečnými 

chemickými látkami

rekonstrukce a výstavba 
skladů a skladovacích 
nádrží nebezpečných 

chemických látek
zvýhodněná půjčka IFN-
SFŽP  min. 35 % CZV  při 
dodržení hrubého 
grantového ekvivalentu HGE 
do limitu VP

35 % 35 % 35 % 35 %

max. podpora DOTACE ze 
SFŽP při dodržení limitu VP 25 % 25 % 25 % 25 %

Limity veřejné podpory 

Obec (nebo i podnik) čerpající 
podporu mimo rámec veřejné 
podpory, max z OPŽP 85 %

85 %    

Obec čerpající podporu v 
režimu veřejné podpory podle 
článku 55 GBER, MAX VP 
85 %

85 %    

Obec čerpající podporu v 
režimu de minimis  max 200 tis 
euro, % neznámá

200 tis. EUR   
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Struktura finanční podpory rekonstrukce chlazení 
zimních stadionů

rekonstrukce chladících 
zařízení

rekonstrukce zařízení výrob 
s nebezpečnými 

chemickými látkami

rekonstrukce a výstavba 
skladů a skladovacích 
nádrží nebezpečných 

chemických látek
podnik bez ohledu na velikost 
čerpající podporu v režimu de 
minimis max 200 tis euro, 
% neznámá

200 tis. EUR

Velký podnik čerpající podporu 
v režimu regionální investiční 
podpory podle článku 14 
GBER, max VP 25 %

  25 % 25 %

Střední podnik čerpající 
podporu v režimu regionální 
investiční podpory podle 
článku 14 GBER max VP 35 %

  35 % 35 %

Malý podnik čerpající podporu 
v režimu regionální investiční 
podpory podle článku 14 
GBER max VP 45 %

  45 % 45 %

podnik bez ohledu na velikost 
čerpající podporu podle článku 
55 GBER max VP 85 %

35 %    

podnik čerpající podporu podle 
článku 37 GBER, velký P 25 
(20) %, střední P30 (25) %, 
malý P 35 (30) %

  25 – 35 %  

podnik čerpající podporu podle 
článku 36 GBER, velký P 55 
%, střední P 65 %, malý P 75 
%

 55 – 75 % 55 – 75 % 55 – 75 %
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Výše úrovně úrokové 
sazby

Nastavení úrokové 
sazby

Doba splatnosti 
půjčky

Možný odklad 
splácení

0,45 % p. a. 

Fixní

až 10 let

až 14 měsíců po dobu realizace projektu, dalších až 24 měsíců 
po ukončení realizace projektu

8. Finanční parametry půjčky

Po dobu realizace a financování projektu je půjčka bezúročná. Zvýhodněná fixní úroková sazba 
je počítána od 1. 4. roku následujícího po roce ukončení čerpání půjčky.

Celková doba splatnosti pro podporované aktivity je stanovena na maximálně 10 let. Fond může 

sjednat odklad splátek půjčky, maximálně na úhrnné období 2 let v rámci maximální lhůty 10 let.

Zvýhodněný režim splácení jistiny a úroků definuje Směrnice a Metodické pokyny SFŽP ČR pro 

stanovení úrokové sazby, zvýhodněný režim splácení půjčky a uplatnění motivační úrokové bonifikace. 

Pro tuto Výzvu bude splácení jistiny a úroků definováno splátkovým kalendářem, který bude upraven 

Přílohou ke Smlouvě. Splátky jistiny a úroků budou nastaveny jako průběžné ve čtvrtletních 

intervalech, Fond nepoužívá anuitní systém splácení.

9. Zajišťovací instrumenty

Pokyny pro zajištění pohledávek Fondu z titulu poskytnutí půjčky jsou předmětem Metodických pokynů 

SFŽP ČR pro zajištění pohledávek.

10. Způsob podání žádosti

Žádosti o poskytnutí půjčky a dotace budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu 

Žádostí do ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. této Výzvy. Žádosti se předkládají Fondu prostřednictvím 

elektronického formuláře v IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové rozhraní Fondu www.sfzp.cz 

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/889/17836/detail/metodicke-pokyny-sfzp-cr-pro-stanoveni-urokove-sazby/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/889/17836/detail/metodicke-pokyny-sfzp-cr-pro-stanoveni-urokove-sazby/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/889/17835/detail/metodicke-pokyny-sfzp-cr-pro-zajisteni-pohledavek/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/889/17835/detail/metodicke-pokyny-sfzp-cr-pro-zajisteni-pohledavek/
http://www.sfzp.cz/
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Název žadatele 
Adresa žadatele 
IČ žadatele
Kraj sídla žadatele

Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP, Výzva č. 1/2017 IFN

Státní fond životního prostředí ČR
Odbor krajských pracovišť
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

a www.opzp.cz. Následně také písemně prostřednictvím Krajských pracovišť SFŽP nebo datovou 

zprávou společně s přílohami podepsanými statutárním zástupcem žadatele.

V případně doručení prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu 
musí být žádosti předkládány v uzavřených obálkách s označením:

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv:

ID datové schránky:  favab6q, přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost o poskytnutí 

půjčky ze SFŽP – Výzva č. 1 /2017 IFN a musí být opatřena platným elektronickým podpisem 
statutárního zástupce žadatele.

11. Výběrová kritéria

Žádosti budou administrovány průběžně, v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny budou 

pouze úplné a formálně a věcně správné Žádosti, které splní požadavky dané Směrnicí, pravidly OPŽP 

touto Výzvou a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v rámci IFN, a to maximálně do 

výše disponibilní alokace Výzvy (rozhoduje datum přijetí Žádosti na Fond). 

Hodnoticí kritéria ve smyslu Směrnice jsou Přílohou č. 1 této Výzvy. Další administrace žádosti je 

definována Směrnicí.

http://www.opzp.cz/
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12. Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na stavební práce, dodávky a služby 

bezprostředně související s předmětem podpory, zejména:

 stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí zařízení (stacionární 

technické nebo technologické jednotky, ve kterých je nebezpečná chemická látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, 

snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství;

 stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou (pořízením) nebo rekonstrukcí zařízení 

(technologií) pro omezení průmyslového znečištění;

 stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením přístrojů a technik pro monitorování 

a měření emisí vznikajících průmyslovou činností;

 výdaje na zpracování znaleckých posudků k ocenění zástav podle Přílohy č. 1 Směrnice v ceně 

v místě a čase obvyklé.

Minimální způsobilé realizační výdaje jsou stanoveny na 100 000 Kč (bez DPH).

13. Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu postupovat 

podle Směrnice a předkládat níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem. 

Vyhodnocení žadatele bude probíhat dle článku 6. Směrnice.

K Žádosti žadatel přikládá:

 doklady o projektu dle PrŽaP a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v rámci IFN,

 ekonomické podklady dle právní formy žadatele uvedené v Příloze č. 2 Výzvy,

 Prohlášení o bezdlužnosti,

 Vyhodnocení ekonomiky projektu obsahující tyto ukazatele dle Přílohy č. 1 Výzvy: 

 Vnitřní výnosové procento,

 Čistou současnou hodnotu,

 Diskontovanou dobu návratnosti.

Po vydání Rozhodnutí jako podklady pro uzavření Smlouvy žadatel přikládá:

 Prokázání splnění podmínek vydaného Rozhodnutí,

 Doklady prokazující zajištění projektu, výběrových řízeních PrŽaP a Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory v rámci IFN,

 Zajištění pohledávek dle Metodických pokynů SFŽP pro zajištění pohledávek, 

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/889/17835/detail/metodicke-pokyny-sfzp-cr-pro-zajisteni-pohledavek/
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 Kopii smlouvy o vedení bankovního účtu žadatele pro příjem podpory a úhrady fakturace 

dodavateli na příslušné bankovní účty uvedené ve Smlouvě o dílo, případně jinak doložené.

14. Změny projektu

Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny technických, ekonomických, 

identifikačních a kontaktních údajů, k projektu se vážících skutečností a neplnění podmínek poskytnutí 

podpory obsažených ve Smlouvě a to po celou dobu realizace, udržitelnosti a splácení poskytnuté 

půjčky.

Fond posoudí avizované změny a jejich soulad s podmínkami poskytnutí půjčky a dotace a změnu dle 

posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy souhlasu Fondu a může 

opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění smluvních sankcí.

15. Publicita

Publicita projektu musí naplňovat podmínky stanovené projektům v rámci OPŽP s ohledem na 

specifické podmínky IFN a nad rámec těchto povinností bude grafické zobrazení obsahovat text: 

Projekt „název projektu operace“ je podpořen Evropskou unií formou „název finančního nástroje“, 

případně je-li poskytnuta dotace SFŽP, doplnit: „a je podpořen dotací ze SFŽP ČR“.

16. Změna výzvy

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení ministrem životního prostředí. Případné 

změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí podaných po datu změny. 

17. Kontakty

S obecnými dotazy lze kontaktovat Zelenou linku OPŽP tel: 800 260 500, email: dotazy@sfzp.cz

S dotazy ohledně podporovaných aktivit lze kontaktovat věcného garanta specifického cíle OPŽP ze 

SFŽP:

Ing. Bohdan Polak, ředitel Odboru ochrany ovzduší a OZE, tel.: +420 267 994 552,  e-mail: 

bohdan.polak@sfzp.cz
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S dotazy ohledně půjček lze kontaktovat pracovníky SFŽP ČR - Sekce ekonomické:

Pro žadatele s krajem lokalizace projektu v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, 

Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském a Kraji Vysočina:

Ing. Miloš Rybička, ředitel Odboru financování projektů II, tel.: +420 267 994 334, e-mail:

milos.rybicka@sfzp.cz

Pro žadatele s krajem lokalizace projektu ve Středočeském, Ústeckém, Libereckém, Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji:

Ing. Jana Filipová, ředitelka Odboru financování projektů I, tel.: +420 267 994 304, e-mail:

jana.filipova@sfzp.cz

18. Přílohy

1. Hodnotící kritéria

2. Ekonomické podklady požadované k Žádosti o podporu

3. Pokyny k veřejné podpoře

4. Prohlášení o bezdlužnosti

V Praze dne: 18. dubna 2018 Mgr. Richard Brabec

podepsáno elektronicky

mailto:milos.rybicka@sfzp.cz
mailto:jana.filipova@sfzp.cz

		2018-04-23T10:21:06+0000
	Not specified




