
 

 
Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_70 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_70. výzva PO5, SC 5.1, průběžná 

1. změna výzvy platná od 4. 9. 2017 
(úprava spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí) 

 

70. výzva Ministerstva životního prostředí 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ 
podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 3. 4. 2017 prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 70. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020. 

 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1 jsou v informačním 

systému koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány 

od 3. dubna 2017 (9:00) do 30. listopadu 2017 (20:00). 

 
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. 

 
V případě, že žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat všechny relevantní přílohy, 

předloží je na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR v tištěné podobě (v případě, že je 
podklad většího formátu než A3) nebo na elektronickém nosiči (pouze pokud je podklad 
kapacitně příliš velký pro nahrání do IS KP14+). V tomto případě je možné doručit tyto 
doklady k žádosti do ukončení pracovní doby podatelny místně příslušného krajského 

pracoviště dle místa realizace projektu zveřejněné na webové stránce SFŽP ČR, ještě první 
pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí. 

 
V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat 

s přiměřenou časovou rezervou. 
  

1 



 
 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 
(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH). 
 

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

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 
ve výši 3 000 000 000 Kč.  

Žádosti o podporu musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP 2014 – 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP 2014 – 2020 a výzvou pro podávání žádostí  

 

Další informace a podmínky platné v rámci 70. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit:  

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně 
projektů realizovaných metodou EPC: 

• zateplení obvodového pláště budovy, 
• výměna a renovace (repase) otvorových výplní,  
• realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, 
systémy měření a regulace vytápění apod.), 

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
• realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem 

nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné 
zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn 
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

• instalace fotovoltaického systému, 
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW 
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu 
teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační 
kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických 
kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou 
náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň 
nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 
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Oprávnění žadatelé: 
Detailní soupis oprávněných žadatelů (příjemců podpory) je uveden v platné verzi Pravidel 
pro žadatele a příjemce v OPŽP 2014 – 2020. 
 
Hlavní cílové skupiny: 
Vlastníci veřejných budov. 
 
Cílová území: 
Území celé České republiky. 
 
Informace o způsobilosti výdajů: 
Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Projekty organizačních složek státu a 
státních příspěvkových organizací budou financovány v souladu s Usnesením vlády České 
republiky ze dne 2. listopadu 2016 č. 955.  

 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. 
 
Určení výše podpory: 
Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 
Povinně volitelné indikátory: 

• CO 34 - Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů  
• CO 30 - Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
• 34800 - Výroba tepla z obnovitelných zdrojů  
• 32701 - Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách  
• 36105 - Snížení emisí tuhých znečišťujících látek  

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. 

 
Informace o podmínkách veřejné podpory: 
Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.  

 
Synergie/komplementarity: 
Výzva je komplementární s programy IROP, OP PIK, OP PPR, PRV.  
 
Podmínky pro změnu výzvy: 
Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 
pro změnu výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým 
pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020. 
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 Zelenou linku. Číslo na call centrum je 800 260 
500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). 
Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz 
 
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 

infolinka: 800 260 500 

 

 4 

mailto:dotazy@sfzp.cz

	„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“

