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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_18_103 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_103. výzva, PO3, SC 3.1, kolová 

 

103. 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 (dále jen MŽP) vyhlašuje ke dni 1. 3. 2018 prostřednictvím 

Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 103. 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 3, investiční priority 1, SC 3.1, jsou v informačním 

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

od 3. dubna 2018 (9:00) do 31. července 2018 (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 to povaha projektu vyžaduje a 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+). Jestliže 

povinnou přílohou žádosti je projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo 

vyšším stupni včetně položkového rozpočtu, je žadatel povinen předložit tuto přílohu vždy 

v tištěné podobě. V takových případech 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.  

 

  



 

 

 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 

(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). 

 

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

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

výši 500 mil. Kč. 

Pro účel hodnocení bude alokace poměrově rozdělena mezi aktivity dle jednotlivých sad 

hodnotících kritérií. Poměrové rozdělení bude provedeno na základě požadavků na 

dotaci v rámci přijatých žádostí, které úspěšně prošly věcným hodnocením. Vzniknou 

dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů. Projekty v každé jednotlivé skupině 

budou seřazeny dle obdržených bodů. Dělicí čára mezi projekty doporučenými a 

nedoporučenými k podpoře bude navržena v každé skupině na úrovni vypočtené dílčí 

alokace. 

 

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 103. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

 Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů 

 Podporovaná aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů 

 

V rámci podporované aktivity 3.1.1 bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím 

domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy 

není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. V rámci projektu 

není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na 

biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu (v rámci hodnotících kritérií je 

bráno jako 1 složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, 

který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být 

hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní 

kapacitu. Náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 100 % ostatních přímých 

realizačních nákladů. 

 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím 

rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité 

oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní 

výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci hodnotících kritérií je bráno 



 

 

 

jako jedna složka. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační 

techniku.  

 Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro 

opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou 

napojeny na konkrétní obce. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani 

manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční 

věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný 

výrobek odebrat. 

 Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či 

rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení 

skladů potravin. 

 

V rámci podporované aktivity 3.1.2 bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství 

produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii1. Projekt musí 

být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané 

výrobní činnosti.  

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu 

nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití). 

 

Pro podporovanou aktivitu 3.1.1 dále platí, že: 

 Nákladovost projektového záměru musí odpovídat charakteru předmětu a rozsahu 

projektu, cenám obvyklým v daném odvětví a místě realizace a zásadám 3E. 

 V případě projektů na pořízení domácích kompostérů musí být součástí Analýzy potenciálu 

produkce odpadů jasný výpočet, který doloží potenciální produkci biomasy, která bude 

kompostovatelná v kompostérech a zároveň výpočet, který doloží, že pořizované 

kompostéry jsou schopny tuto potenciální produkci pokrýt.  Jako maximální roční kapacita 

kompostérů bude akceptována maximálně 0,6t (na vstupu) na 1m3 kompostéru.  

 U projektů předcházení vzniku komunálních odpadů je nutný souhlas obce, na jejímž 

katastru dochází k realizaci projektu. 

 Součástí podkladů žádosti je u projektů budování infrastruktury potravinových bank 

souhlasné stanovisko Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Podklady 

a žádost o vydání tohoto stanoviska MŽP je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 6. 2018. 

U projektů budování infrastruktury potravinových bank dále platí, že nově vybudovaná 

kapacita pro předcházení vzniku odpadů musí být minimálně 30 t/rok. 

                                                 

1 V případě, že změnou technologie dojde ke snížení kapacity výroby, a tím pádem dojde ke snížení množství 

vznikajících odpadů, nebude tato změna započítávána do indikátoru „Množství nevyprodukovaných odpadů“. 

Snížení množství vzniku průmyslových odpadů se posuzuje k množství vyrobeného výrobku.  



 

 

 

 V případě projektů budování infrastruktury potravinových bank budou do kapacity pro 

předcházení vzniku odpadů zahrnovány i potraviny–, které by nebyly, pokud by se staly 

odpadem, zařazeny do skupiny 20 dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.).  

Pro podporovanou aktivitu 3.1.2 dále platí, že: 

 V případě podpory prevence vzniku průmyslových odpadů budou podporovány 

technologie, které zajistí snížení množství odpadů, které vznikají jako nedílná součást 

výroby, alespoň o 15 % (bude požadováno vyjádření v měrných jednotkách, a to v tunách 

odpadu/rok). Důraz bude kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik 

(BAT) s cílem dosažení nejlepších environmentálních parametrů. 

 Součástí podkladů žádosti je u projektů prevence vzniku průmyslových odpadů souhlasné 

stanovisko Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Podklady a žádost  

o vydání tohoto stanoviska MŽP je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 6. 2018. 

 V případě projektů předcházení vzniku průmyslových odpadů bude součástí žádosti 

doložení ročního hlášení o odpadech za poslední dva roky, ze kterých bude patrný 

dosavadní způsob nakládání s odpady, které při dané výrobě přímo vznikají. Roční hlášení 

bude žadatel dokládat každoročně po celou dobu udržitelnosti projektu. 

Specifika výzvy: 

V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek 

nákup traktoru nebo malotraktoru. 

Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán 

bezúplatně. 

 

Oprávnění žadatelé: 

Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu 

prostřednictvím domácích kompostérů pro občany a projekty budování míst pro předcházení 

vzniku komunálních odpadů mohou předkládat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, 

dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy 

a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy 

a ostatními veřejnoprávními subjekty). 

Projekty budování infrastruktury potravinových bank mohou předkládat pouze stávající 

potravinové banky, tedy organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a 

přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které zdarma 

poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. 

Subjekt musí být v době podání žádosti členem České federace potravinových bank 

(registrována na Ministerstvu vnitra ČR), nebo sdružení Charita Česká republika (evidováno na 

Ministerstvu kultury ČR). 

Žádosti mohou předkládat také Česká federace potravinových bank a sdružení Charita Česká 

republika. 

 



 

 

 

U ostatních typů projektů bez omezení - detailní soupis přijatelných příjemců podpory je 

uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP 2014 - 2020. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Kraje, města, obce, pověřené obce, podnikatelské subjekty, původci odpadu, potravinové 

banky. 

 

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. 

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. 

 

Určení výše podpory: 

Maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů.  

Bližší informace o výši podpory (dotace) jsou v  kapitole B.6.3.1.3 Pravidel pro žadatele  

a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Na některé typové projekty bude možné kromě 

dotace využít i zvýhodněného úvěru viz uvedená tabulka. 

 

Povinně volitelné indikátory: 

40106 - Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu  

40202 - Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu  

 

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

konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu aktivity a opatření. 

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Podrobné informace o relevantnosti veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

Omezení v rámci výzvy: 

Aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů, 

v případě RE-USE center minimálně 30 bodů.   

 

Synergie/komplementarity: 

Komplementární ani synergické vazby nejsou relevantní. 

 



 

 

 

Další informace pro žadatele: 

Informace k postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

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. 

 

 

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 

 

mailto:dotazy@sfzp.cz

